
                                                                                               
                                                                                            
                                             
                                                                                                     

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΚΟΜΟΤΗΝΗ   13 Ιουλίου 2018 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ:  Δ.Δ.οικ. 4916 
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 32η συνεδρίαση του έτους 2018. 
 
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία θα γίνει στις 19/7/2018 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: Α). Των δαπανών οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 

Δράμας καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού και Β). Ανάκλησης 
αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας. 

       (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος,      
Υποδομών και Μεταφορών Α.Μ.Θ.). 

 
2. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού Νο 1 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή 

δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων από τον κόμβο του Αίμου μέχρι τη σιδηροδρομική γραμμή και 
ασφαλτόστρωση του τμήματος αυτού έως και την είσοδο του κυκλικού κόμβου». 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Θ. Σιδηρόπουλος (Π.Ε. Δράμας). 
 

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

 
4. Εισήγηση για την γνωμοδότηση για την άσκηση ή μη, ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. Μ26/2018 

απόφασης του Ειρηνοδικείου Καβάλας που αφορά την εξόφληση τιμολογίου παροχής υλικών.  
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Κ. Αποστολίδης (Νομική Υπηρεσία Π.Ε. Δράμας). 
 

5. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Εργασίες 
ασφαλτόστρωσης σε τμήματα του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Καβάλας» 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 600.000,00 ευρώ.  
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Θ. Καραβάς (Π.Ε. Καβάλας).  

 
 



6. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 
Ξάνθης, έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού και έγκριση ανάκλησης των ποσών 
των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης που δε χρησιμοποιήθηκαν. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης). 
 

7. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ., ενώπιον του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τη συζήτηση των τριών ανακοπών του Νικολάου Τσαμαλίκου κατά της 
Π.Α.Μ.Θ.  
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Κ. Γούναρης (Π.Ε. Ξάνθης). 
 

8. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 2 της επιτροπής διαγωνισμού του υποέργου: «Συντήρηση 
– καθαρισμός χειμάρρων, ρεμάτων και καναλιών για πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων στην 
Π.Ε. Ξάνθης» του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών & επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες στην 
Π.Α.Μ.Θ (Συνέχιση του έργου 2012ΣΕ03100000)» με ΚΑΕ 2014ΕΠ53100005 της ΣΑΕΠ 531 και 
προϋπολογισμό 200.000,00 ευρώ.             

9. Εισήγηση για τη λήψη απόφασης επί της ένστασης της ένωσης οικονομικών φορέων «ΔΟΣΙΟΥ 
ΜΑΡΙΑ - ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε. – ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»  κατά της υπ’ αριθμ. 579/2018 απόφασης 
της Οικονομικής Επιτροπής περί εγκρίσεως 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/ΚΑΠ80%/Κ.Δ. 143602017/προϋπολογισμού 114.950,00 ευρώ. 

10. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 2 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: 
«Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Π.Α.Μ.Θ. (Συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)», 
υποέργο: «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης έτους 2017», με 
προϋπολογισμό μελέτης 399.999,99 ευρώ. 

11. Εισήγηση για την έγκριση του 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: 
«Ανακατασκευή μνημείου πεσόντων στην είσοδο του οικισμού Εχίνου» προϋπολογισμού με 
Φ.Π.Α. 60.000,00 ευρώ. 

12. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 1 της επιτροπής διαγωνισμού ανάδειξης μελετητή για την 
«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» προϋπολογισμού 
με Φ.Π.Α. 20.215,14 ευρώ. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Χρ. Λάμπρου (Π.Ε. Ξάνθης). 
 

13. 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). 

 
14. Εισήγηση για την έγκριση των όρων διακήρυξης ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας κατά το άρθρο 

27 του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση την τιμή καθώς και ορισμό επιτροπής του ανοικτού διαγωνισμού του έργου: 
«Ενίσχυση αναχωμάτων με λιθορριπές και σαραζανέτ περιοχής Φερών Δήμου Αλεξανδρούπολης» 
της Πράξης: «Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection, FLOOD 
PROTECTION – 5b», με προϋπολογισμό 525.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενο από το 
«INTERREG V – A GREECE – BULGARIA 2014 – 2020» με κωδικό έργου 2017ΕΠ23160019 της 
ΣΑΕΠ – 231/6, για το ποσό των 400.000,00 ευρώ και από τις πιστώσεις του έργου: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
2012ΣΕ03100000)" με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100005 της ΣΑΕΠ 531. 

15. Εισήγηση για την έγκριση των όρων διακήρυξης ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας κατά το άρθρο 
27 του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση την τιμή, καθώς και ορισμό επιτροπής του ανοικτού διαγωνισμού του έργου: 
«Επισκευή αρμών γεφυρών και συναρμογών στην Ε.Ο 51 Β. Έβρου» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
400.000,00 ευρώ χρηματοδοτούμενο από το Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 931 με κωδικό έργου 
2017ΕΠ93100010. 

16. Εισήγηση για την έγκριση των όρων διακήρυξης, της αντίστοιχης περίληψης και των επιτροπών 
του ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας του  
υποέργου: «Προμήθεια μεταφερόμενων αυτόνομων αντλιών μεγάλης παροχής» του έργου: «Cross 
Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection (Διασυνοριακός σχεδιασμός και 
έργα υποδομής για την προστασία από τις πλημμύρες)» και ακρωνύμιο «Flood Protection» 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 250.000,00 ευρώ. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Χρ. Μαυράκη (Π.Ε. Έβρου). 



 
17. Εισήγηση για την έγκριση: Α) Των δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών 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.). 
 

18. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ., ενώπιον του 
Συμβουλίου της Επικρατείας κατά την συζήτηση της αίτησης ακυρώσεως του Παγωνίδη Δημητρίου 
κατά: Α). Της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και Β). Του Υπουργείου Εσωτερικών. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ε. Τζιαμπάζη (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

19. Εισήγηση για την έγκριση: Α). Της σύμπραξης μελετητών, Β). Του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και του 
1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και Γ). Της σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης: «Μελέτη 
υδραυλικής διευθέτησης ευρύτερης περιοχής γέφυρας Κομψάτου στον επαρχιακό δρόμο 
Πολυάνθου – Ιάσμου». 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Κ. Δερνεκτσής (Π.Ε. Ροδόπης). 

 
20. Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων του Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και 

Περιφερειακών Συμβούλων της Π.Α.Μ.Θ. 
 

 
 

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 

 
 
 
 
  
 


