
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΚΟΜΟΤΗΝΗ   21 Ιουνίου 2019 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ:  Δ.Δ. οικ. 3166 

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 24η συνεδρίαση του έτους 2019. 

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία θα γίνει στις 27/6/2019 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 τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 1244/2018 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Στ. Παρδαλίδης (Π.Ε. Δράμας).  
 

2. Εισήγηση για την έγκριση του 2
ου

 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση 
εκσυγχρονισμός δεξαμενών Τ.Κ. Δασωτού και Τ.Κ. Κάτω Βροντούς», προϋπολογισμού μελέτης 
360.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 
(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 ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. Καβάλας 
ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας κατά τη συζήτηση της προσφυγής της εταιρείας με 
την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΜΠΑΤΖΩΛΗ Ο.Ε.» κατά της Π.Α.Μ.Θ. και κατά της υπ’ αριθμ. 48/3-1-2018 
Απόφασης που αφορά την επιβολή προστίμου για μη τήρηση εγκεκριμένων περιβαλλοντικών 
όρων. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Κ. Καραμανώλης (Π.Ε. Καβάλας). 
 

5. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση 
τάφρων δυτικής πεδιάδας Νέστου» προϋπολογισμού 245.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Θ. Καραβάς (Π.Ε. Καβάλας).  
 

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



       (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης). 
 

7. Εισήγηση για την έγκριση άσκησης έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής κατά της 
υπ’ αριθμ. 206/2019 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής 
που αφορά πρόστιμο για χρησιμοποίηση πετρελαίου θέρμανσης αντί για πετρελαίου κίνησης για 
την κυκλοφορία οχήματος. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος η Νομική Υπηρεσία της Π.Ε. Ξάνθης).    
 

8. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Της σύναψης σύμβασης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών του 
έργου: «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 
(Συνέχιση έργου 2012ΕΠ03100000)» υποέργο: «Τακτική συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης 
2017» συνολικής δαπάνης 43.114,79 ευρώ με Φ.Π.Α. και Β. Του 1

ου
 Α.Π.Ε. και του 1

ου
 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε που τη συνοδεύουν και αιτιολογούν την αναγκαιότητα εκτέλεσης των εργασιών της  
συμπληρωματικής σύμβασης. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χρ. Λάμπρου (Π.Ε. Ξάνθης). 
 

9. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών οικονομικού έτους 2019 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου 
καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού και έγκριση ανάκλησης αποφάσεων 
ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2019 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου. 

       (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου). 
 

10. Εισήγηση για την έγκριση των όρων της διακήρυξης, της αντίστοιχης περίληψης και της 
συγκρότησης των επιτροπών διενέργειας, ενστάσεων και παραλαβής, του συνοπτικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού: «Προμήθεια  δυο φορτηγών με επίπεδη καρότσα, τεσσάρων θυρών – πέντε θέσεων, 
τετρακίνητων 4χ4, με  μέγιστο μικτό βάρος  έως 3500 kg και  πετρελαιοκινητήρα έως 2500 κυβικών 
εκατοστών και ενός φορτηγού με επίπεδη καρότσα, δυο θυρών – τεσσάρων θέσεων , τετρακίνητου 
4χ4 , με  μέγιστο μικτό βάρος έως 3500 kg και πετρελαιοκινητήρα έως 2500 κυβικών εκατοστών» 
προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ με Φ.Π.Α.  

11. Εισήγηση για την έγκριση παραχώρησης χρήσης του μηχανήματος έργου με αριθμό κυκλοφορίας 
ME 131744 IX , ιδιοκτησίας Περιφερειακής Ενότητας Έβρου,  για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) 
ετών στον Τοπικό Οργανισμό Έγγειων Βελτιώσεων Φερών – Πέπλου προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υποχρεώσεις του Οργανισμού. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Χρ. Μαυράκη (Π.Ε. Έβρου). 
 

12. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 
2019 και Β. Των 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 διάθεσης πίστωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ., διά της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ροδόπης 
«Συμμετοχή και συνδιοργάνωση της Π.Ε. Ροδόπης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ποντίων 
Θρυλορίου  ¨Η Κερασούντα και το Γάρς¨ στην εκδήλωση με τίτλο: «Παρακάθ’ κι Αροθυμίας 2019»  
που θα πραγματοποιηθεί από 12 ως τις 17 Ιουλίου 2019 στον οικισμό Θρυλορίου του Δήμου 
Κομοτηνής, προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 3.648,00 ευρώ.  

14. Εισήγηση για την έγκριση διάθεσης πίστωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ., διά της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ροδόπης 
«Συμμετοχή και συνδιοργάνωση της Π.Ε. Ροδόπης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ιάσμου στην 
εκδήλωση με τίτλο: «Εκδηλώσεις Προφήτη Ηλία 2019» που θα πραγματοποιηθεί το χρονικό 
διάστημα από 14 ως και τις 20 Ιουλίου 2019 στον οικισμό Ιάσμου του Δήμου Ιάσμου Ν. Ροδόπης 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 4.970,00 ευρώ. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Μ. Σεβδυνίδου (Π.Ε. Ροδόπης).  
 

15. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Των όρων και της περίληψης της διακήρυξης του ανοικτού 
διαγωνισμού: Παροχή Γενικών Υπηρεσιών «Διαχειριστικό σχέδιο υδάτων λίμνης Βιστωνίδας και 
οριοθέτηση-καθορισμός αιγιαλού-παραλίας» (CPV: 90713000-8) με συνολική προϋπολογισθείσα 
δαπάνη 649.966,21 ευρώ με Φ.Π.Α. και Β. Συγκρότησης γνωμοδοτικών οργάνων του 
διαγωνισμού. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Αν. Παράσχου (Π.Α.Μ.Θ.). 

 



16. Εισήγηση για την έγκριση του από 14-6-2019 Πρακτικού Ι (ελέγχου δικαιολογητικών και 
βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών) του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά στην ανάδειξη 
αναδόχου της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη ποδηλατοδρόμου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. 
Ροδόπης (προς οικισμό Κοσμίου και εγκαταστάσεις Δ.Π.Θ.)» προϋπολογισμού 189.746,80 ευρώ 
με Φ.Π.Α. 

       (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Κ. Δερνεκτσής (Π.Ε. Ροδόπης).  
 

17. Εισήγηση για την έγκριση δικαιολόγησης απουσίας μελών της Οικονομικής Επιτροπής από τη 
συνεδρίαση. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής). 
 

18. 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 

 

 

 

 

  

 


