
                                                                                               
                                                                                            
                                             
                                                                                                     

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΚΟΜΟΤΗΝΗ   1 Ιουνίου 2018 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ:  Δ.Δ.οικ. 3735 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ                                         
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ      ΠΡΟΣ:  Τα Μέλη  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ     της Οικονομικής Επιτροπής-    
         Περιφερειακούς Συμβούλους 
         κ.κ. 
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1                               
                       69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ    
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Φ. Νταντή 
ΤΗΛ : 25313-50202 & 50104                                            
FAX : 25313-50188 

Αλατζά-Παπαδοπούλου Κυριακούλα 
Γεωργιτσόπουλος Χρήστος 
Εξακουστός Κωνσταντίνος 
Μουσταφά Μετίν 
Αντωνιάδης Κωνσταντίνος 
Καραλίδης Φώτιος  
Γρανάς Αρχέλαος  
Λασκαρίδης Παντελής 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε 24η συνεδρίαση του έτους 2018. 
 
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία θα γίνει στις 7/6/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00μ.μ. 
στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας 
Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.  
 
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής: 
 
1. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας καθώς 

και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
       (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος,   

Υποδομών και Μεταφορών Α.Μ.Θ.). 
 
2. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας 

καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
3. Εισήγηση για την έγκριση ανακλήσεων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 

2018. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας). 

 
4. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 

Ξάνθης καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
       (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης). 

 
5. Εισήγηση για την γνωμοδότηση για την έγκριση ή μη, εξωδικαστικού συμβιβασμού της Π.Α.Μ.Θ. με 

την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε.» σχετικά με την εξόφληση οφειλομένων  
ασφαλιστηρίων συμβολαίων οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Ξάνθης. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος  ο Κ. Γούναρης (Π.Ε. Ξάνθης).  
 

6. Εισήγηση για την έγκριση: Α) Της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μελετητή  
«Τεχνική υποβοήθηση υπηρεσιών σε μελέτες που εκπονούν με ίδια μέσα» - Επικαιροποίηση 
μελέτης «Αντιπλημμυρική προστασία παρόχθιων εκτάσεων ποταμού Κοσύνθου Ν. Ξάνθης, τμήμα 



από γέφυρα Πηγαδίων έως γέφυρα Πολυσίτου: χ.θ. 5.237 έως 8.256 μ» και Β) Της επιτροπής 
διαγωνισμού. 

7. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 2 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση 
οδού από Λουτρά Θερμών έως Ελληνοβουλγαρικά σύνορα προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ. 

8. Εισήγηση για την έγκριση του νέου πρακτικού 1 της επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο: 
«Μελέτη ανακατασκευής κόμβων στην αρ. 9 ΕΠ. Ο.» του Ετησίου Προγράμματος Δράσης της 
Π.Α.Μ.Θ./Π.Ε. Ξάνθης, προϋπολογισμού 114.950,00 ευρώ. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Χρ. Λάμπρου (Π.Ε. Ξάνθης).  
 

9. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου 
καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού.  
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου). 

 
10. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. ενώπιον του 

αρμοδίου δικαστηρίου σχετικά με την άσκηση αίτησης ορισμού προσωρινής Διοίκησης και στη 
συνέχεια αίτησης λύσης και ορισμού εκκαθαριστών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: 
«ΑΡΤΙΣΤΙ ΚΟΝΤΡΑΞΙΟΝ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ». 

11. Εισήγηση για γνωμοδότηση για την άσκηση ή μη, του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της υπ΄ 
αριθμ. Α275/2017 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης που 
αφορά πρόστιμο για νοθευμένο πετρέλαιο κίνησης. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Στ. Πατσουρίδου (Π.Ε. Έβρου). 
 

12. Εισήγηση για την έγκριση των όρων διακήρυξης με τη προσφυγή στη ανοικτή ηλεκτρονική 
διαδικασία κατά το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, «με επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα 
εργασιών και ελέγχου ομαλότητας αυτών» καθώς και ορισμό επιτροπής του ανοικτού διαγωνισμού 
του έργου: «Διαγράμμιση οδικού δικτύου της Π.Ε. Έβρου έτους 2017», προϋπολογισμού 
1.700.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

13. Εισήγηση για την έγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας δημόσιας ανοιχτής διαδικασίας 
για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του υποέργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» του 
έργου: «Κατασκευή μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων νέου Ιωακειμίου Γηροκομείου Ιεράς 
Μητρόπολης Αλεξανδρουπόλεως» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά με βάση την τιμή. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Χρ. Μαυράκη (Π.Ε. Έβρου). 
 

14. Εισήγηση για την έγκριση: Α) Ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 
2018 και Β) Των δαπανών του οικονομικού έτους 2018,  των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αν. 
Μακεδονίας & Θράκης και των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης, καθώς και έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 

       (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.). 
 
15. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού και 
λογισμικού λειτουργικών συστημάτων Η/Υ» για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης & Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
37.000,00 ευρώ. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Μ. Κοκκίδης (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

16. Εισήγηση για την έγκριση ορθής επανάληψης της υπ΄αριθμ. 899/2017 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής που αφορά το πρακτικό για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων 
για εκχιονισμούς χειμερινής περιόδου 2017 – 2018 αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης»  
προϋπολογισμού 33.480,00 ευρώ. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Κ. Δερνεκτσής (Π.Ε. Ροδόπης). 
 

17. Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων του Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και 
Περιφερειακών Συμβούλων της Π.Α.Μ.Θ. 
 
 
 
 
 

 



 
18. Εισήγηση για την επικύρωση του πρακτικού της 1ης , 2ης , 3ης , 4ης , 5ης, 6ης ,7ης  και 8ης συνεδρίασης 

της Οικονομικής επιτροπής, έτους 2018. 
 
 

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας.  
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
1. Γραφείο Περιφερειάρχη ΑΜΘ                                                
2. Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα ΠΑΜΘ  
3. Γραφείο Τύπου & Δημ.Σχέσεων                                                   
4. Μοσχοφίδου – Βλάχου Ελεονώρα 
5. Τσολάκης Σταύρος 
6. Αραμπατζής Αθανάσιος 
7. Χειράκη Γεώργια 
8. Ιντζέ Μεμέτ Μπιρόλ 
9. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος 
10. Κοτζά Μουμίν Ριτβάν 
11. Ζιμπίδης Γεώργιος 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 

 
 
 
 
  
 


