
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΚΟΜΟΤΗΝΗ   10 Μαΐου 2019 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ:  Δ.Δ. οικ. 2568 

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 

Μοσχοφίδου – Βλάχου Ελεονώρα 

Καραλίδης Φώτιος  

Γρανάς Αρχέλαος  

Λασκαρίδης Παντελής 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε 19η συνεδρίαση του έτους 2019. 

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία θα γίνει στις 16/5/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30μ.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 δαπανών οικονομικού έτους 2019 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας 
καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού.  
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Στ. Παρδαλίδης (Π.Ε. Δράμας). 
 

2. Εισήγηση για την έγκριση του 3
ου

 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση -
ασφαλτόστρωση της Ε.Ο. Νο 12 Δράμας – Καβάλας» προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Θ. Σιδηρόπουλος (Π.Ε. Δράμας). 
 

3. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του έτους 2019 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 έγκριση πρακτικού 2/2019 της επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων του 
συνοπτικού διαγωνισμού για την Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την 
«Ανάθεση σε ειδικό συνεργείο παροχής υπηρεσιών της φύλαξης των χωρών του κτιρίου της  Π.Ε. 
Καβάλας», για το χρονικό διάστημα από 01-06-2019 και για ένα έτος (έως 31-05-2020), με 
δυνατότητα τρίμηνης παράτασης (έως 31-08-2020), προϋπολογισμού έως του ποσού των 
60.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Γ. Βαμβατήρα (Π.Ε. Καβάλας). 
 

5. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2019 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 
Ξάνθης καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 

6. Εισήγηση για την έγκριση παραχώρησης έξι Η/Υ παλαιάς τεχνολογίας στο Σχολείο Δεύτερης 
Ευκαιρίας Ξάνθης από την Π.Ε. Ξάνθης. 

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



7. Εισήγηση για την γνωμοδότηση για την άσκηση ή μη, αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου 
της Επικρατείας κατά της υπ’ αριθμ. Α 525/2018 τελεσίδικης απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού 
Εφετείου Κομοτηνής που αφορά την καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης σε υπαλλήλους. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος η Νομική Υπηρεσία Π.Ε. Ξάνθης). 
 

8. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών οικονομικού έτους 2019 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου 
καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 

       (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου). 
 
9. Εισήγηση για την έγκριση των όρων διακήρυξης με τη προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού 

διαγωνισμού κατά το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016  με κριτήριο ανάθεσης την  πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής καθώς και ορισμό επιτροπής του συνοπτικού 
διαγωνισμού του έργου: «Δομική ενίσχυση αναχώματος ρέματος περιοχής σφαγείων Ορεστιάδας» 
προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. χρηματοδοτούμενο από Πιστώσεις του Περιφερειακού 
Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης,  της ΣΑΕΠ 931 με ΚΑΕ 
2017ΕΠ93100034. 

10. 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: 
«Συντήρηση – επισκευή κτιρίου κτηνιατρικού κέντρου Σουφλίου», προϋπολογισμού 80.000,00 
ευρώ με Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενο από το έργο: «Επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός κτιρίων 
της Π.Α.Μ.Θ.» με Κ.Α.Ε.2017ΕΠ53100000 της ΣΑΕΠ 531. 

11. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού ολοκλήρωσης της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας 
Π.Α.Μ.Θ.» του υποέργου: «Επείγουσα αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος στρατιωτικής 
γέφυρας τύπου "ΜΠΕΪΛΙ" στο Μικρό Δέρειο της Π.Ε. Έβρου» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
51.000,00 ευρώ.  
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Χρ. Μαυράκη (Π.Ε. Έβρου). 
 

12. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2019, 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 Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ροδόπης). 
 

13. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. ενώπιον του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής κατά την εκδίκαση της αίτησης της Α.Ε. με επωνυμία 
«ΕΝΔΥΣΗ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΡΟΥΧΩΝ» στρεφομένη κατά της Π.Α.Μ.Θ. και της ΙΕ/6417/3654/ΝΝ 
80653/Ν. 1892/90 απόφασης που αφορά σε αγωγές (αποζημίωσης-αδικαιολόγητου πλουτισμού)  
λόγω παράνομων πράξεων ή παραλείψεων ή υλικών ενεργειών οργάνων δημοσίου. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Π. Χουρίδου (Π.Α.Μ.Θ.). 

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

Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής κατά την συζήτηση της προσφυγής του Γκουντέλα 
Αθανασίου κατά της Π.Α.Μ.Θ. και του Ελληνικού Δημοσίου που αφορά σε Διαφορές του Ν.1406/83 
κυρώσεις. 

15. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. ενώπιον του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής κατά την συζήτηση της προσφυγής του Aμέτ Εκρέμ κατά του 
Τεχνικού Τμήματος της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Α.Μ.Θ. που αφορά σε άδειες 
εγκαταστάσεως και λειτουργίας πρατηρίων καυσίμων, σταθμών αυτοκινήτων και πλυντηρίων - 
λιπαντηρίων αυτοκινήτων - κυρώσεις. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Αν. Λασκαρέλη (Π.Ε. Ροδόπης). 

 
16. Εισήγηση για την έγκριση δικαιολόγησης απουσίας μελών της Οικονομικής Επιτροπής από τη 

συνεδρίαση. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής). 
 
 
 
 
 
 



17. 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. Τσολάκης Σταύρος 

5. Αραμπατζής Αθανάσιος 

6. Χειράκη Γεώργια 

7. Ιντζέ Μεμέτ Μπιρόλ 

8. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος 

9. Κοτζά Μουμίν Ριτβάν 

10. Ζιμπίδης Γεώργιος 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 

 

 

 

 

  

 


