
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     ΚΟΜΟΣΗΝΗ   11 Οθηωβξίνπ 2019 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ     Αξηζκ. Πξωη:  Γ.Γ. νηθ. 4778 

ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ                                         

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ      ΠΡΟ:  Σα Μέιε  

ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ     ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο-    

         Πεξηθεξεηαθνύο πκβνύινπο 

         θ.θ. 

ΣΑΥ.Γ/ΝΗ : ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1                               

                       69100 ΚΟΜΟΣΖΝΖ    

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ : Φ. Νηαληή 

ΣΗΛ : 25313-50202 & 50104                                            

FAX : 25313-50188 

Δπθξαηκίδε Νηθόιαν 

Παπαδόπνπιν Γεώξγην 

Γειεζηακάηε Βαζίιεην 

Μνπιηαδά Σαξθάλ  

Πνιίηε Αιέμην 

Ηκάκνγινπ Σδηράλ  

Μσπζηάδε Αξηζηείδε  

Σαπαηδά Δκκαλνπήι 

Υαηδεπέκνπ Υξήζην 

Γξαλά Αξρέιαν 

 

ΘΔΜΑ : Πξόζθιεζε ζε 39ε ζπλεδξίαζε ηνπ έηνπο 2019. 

 

Παξαθαινύκε λα πξνζέιζεηε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο 
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, ε νπνία ζα γίλεη ζηηο 17/10/2019 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 12.30κ.κ. 
ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ «ΓΔΧΡΓΗΟ ΠΑΤΛΗΓΖ» ηνπ Καηαζηήκαηνο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 
Ρνδόπεο, 1νο όξνθνο, Λ. Γεκνθξαηίαο 1, Κνκνηελή.  
 

Σα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είλαη ηα εμήο: 

 
1. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε πξαθηηθνύ ΗΗΗ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ: 

«Απνρηνληζκνύ, αληηκεηώπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ θαη θαζαξηζκνύ εξεηζκάησλ θάησ από 
ζηεζαία ζην νδηθό δίθηπν Π.Δ. Θάζνπ 2019-2020» πξνϋπνινγηζκνύ κειέηεο κε Φ.Π.Α. 74.350,40 
επξώ. 
(Δηζεγεηήο ηνπ αλωηέξω ζέκαηνο ν Θ. Καξαβάο (Π.Δ. Καβάιαο). 
 

2. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε δαπαλώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 ησλ Γηεπζύλζεσλ ηεο Π.Δ. 
Ξάλζεο θαη έγθξηζε δηάζεζεο πηζηώζεσλ ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ θαζώο θαη γηα αλάθιεζε 
αλαιήςεσλ. 

3. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ησλ όξσλ ηεο 03/2019 δηαθήξπμεο ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ 
«Πξνκήζεηα επίπισλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ ππεξεζηώλ ηεο Π.Δ. Ξάλζεο-Π.Α.Μ.Θ.» 
πξνϋπνινγηζκνύ κε Φ.Π.Α. 30.218,80 επξώ θαζώο θαη ηνπ πξαθηηθνύ θιεξώζεσλ ησλ επηηξνπώλ 
αμηνιόγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ, ελζηάζεσλ θαη παξαιαβήο ηνπ αληηθεηκέλνπ 
ηεο ζύκβαζεο.   

4. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ησλ όξσλ ηεο 02/2019 Γηαθήξπμεο γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηώλ θύιαμεο 
ηνπ πνιπρώξνπ ηέρλεο & ζθέςεο ‘‘Μάλνο Υαηδεδάθεο’’ ηεο Π.Δ. Ξάλζεο» πξνϋπνινγηζκνύ κε 
Φ.Π.Α. 35.700,00 επξώ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηώλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ξάλζεο-
Π.Α.Μ.Θ. 
(Δηζεγεηήο ηωλ αλωηέξω ζεκάηωλ ην γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Ξάλζεο).  
 

5. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε αλάζεζεο δηθαζηηθήο εθπξνζώπεζεο ηεο Π.Α.Μ.Θ. ελώπηνλ ηνπ 
Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Αζελώλ θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο κε ΑΒΔΜ: ΔΦ 4076/10-12-2018 
έθεζεο ηνπ Απόζηνινπ Παζραιίδε θαηά ηεο Π.Α.Μ.Θ. θαη θαηά ηεο κε αξηζκό 17243/2018 
απόθαζεο ηνπ Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ πνπ αθνξά πξνθιεζείζα πεξηνπζηαθή 
βιάβε ππαιιήινπ. 



(Δηζεγεηήο ηνπ αλωηέξω ζέκαηνο ν Κ. Γνύλαξεο (Π.Δ. Ξάλζεο). 

 
6. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 ησλ Γηεπζύλζεσλ ηεο Π.Δ. 

Έβξνπ θαζώο θαη έγθξηζε δηάζεζεο πηζηώζεσλ ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ. 
(Δηζεγεηήο ηνπ αλωηέξω ζέκαηνο ην γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Έβξνπ).   

 
7. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε αλάζεζεο δηθαζηηθήο εθπξνζώπεζεο ηεο Π.Α.Μ.Θ. ελώπηνλ ηνπ 

Δηξελνδηθείνπ Αιεμαλδξνύπνιεο από δηθεγόξν ηνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ Αιεμαλδξνύπνιεο. 
(Δηζεγήηξηα ηνπ αλωηέξω ζέκαηνο ε Δπδ. Κώηηε (Π.Δ. Έβξνπ). 

 
8. Δηζήγεζε γηα ηελ γλσκνδόηεζε γηα ηελ άζθεζε ή κε, ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο ππ’ αξηζκ.219/2019 

απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Κνκνηελήο πνπ αθνξά πξόζηηκν γηα ρξήζε 
πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο αληί πεηξειαίνπ θίλεζεο γηα ηελ θίλεζε απηνθηλήηνπ. 
(Δηζεγήηξηα ηνπ αλωηέξω ζέκαηνο ε η. Παηζνπξίδνπ (Π.Δ. Έβξνπ). 
 

9. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε 3
νπ

 πξαθηηθνύ ηεο επηηξνπήο Γηελέξγεηαο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ 
δηαγσληζκνύ γηα ηελ επηινγή Αλαδόρνπ Καηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: «Γηαγξάκκηζε νδηθνύ δηθηύνπ ηεο 
Π.Δ. Έβξνπ έηνπο 2017» κε ην ζύζηεκα πξνζθνξάο κε επί κέξνπο πνζνζηά έθπησζεο, κε 
θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηελ ηηκή, κε 
πξνϋπνινγηζκό 1.370.967,74 επξώ πιένλ Φ.Π.Α.   

10. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ησλ όξσλ δηαθήξπμεο κε ηε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνύ 
δηαγσληζκνύ θαηά ην άξζξν 117 ηνπ Νόκνπ 4412/2016 κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο θαζώο θαη νξηζκό επηηξνπήο ηνπ 
ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε ππνδνκώλ θαη απνθαηάζηαζε βιαβώλ ζηελ Δ.Ο. 
51 από ηεισλεηαθό ζηαζκό Καζηαλέσλ κέρξη ηελ ζπλνξηαθή γξακκή» πξνϋπνινγηζκνύ 45.680,00 
επξώ κε Φ.Π.Α. ζε βάξνο ηνπ έξγνπ: «Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε νδηθνύ δηθηύνπ Π.Α.Μ.Θ. 
(ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ 2012ΔΠ03100000)» κε Κ.Α.Δ. 2014ΔΠ53100006 ηεο ΑΔΠ 531. 

11. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 1
νπ

 πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Ζιεθηξνληθήο Αλνηρηήο 
Γηαδηθαζίαο γηα ηελ επηινγή Αλαδόρνπ Καηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: «Βειηίσζε βαηόηεηαο ηκεκάησλ 
εζληθνύ νδηθνύ δηθηύνπ Κ.Δ.171007000» ρξεκαηνδνηνύκελν από πηζηώζεηο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 
εμόδσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο εηδηθνύ θνξέα Κ.Α.Δ4071.9781.0007 
Οηθνλνκηθνύ έηνπο 2019, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά κε βάζε ηελ ηηκή, πξνϋπνινγηζκνύ κε Φ.Π.Α. 294.999,999 επξώ.  

12. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ηεο αληίζηνηρεο πεξίιεςεο & ησλ επηηξνπώλ 
ηνπ ειεθηξνληθνύ αλνηθηνύ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ πξνκήζεηαο γηα ην 
ππνέξγν: «Πξνκήζεηα κεηαθεξόκελσλ απηόλνκσλ αληιηώλ κεγάιεο παξνρήο» πξνϋπνινγηζκνύ 
250.000,00 επξώ κε Φ.Π.Α.  

       (Δηζεγήηξηα ηωλ αλωηέξω ζεκάηωλ ε Υξ. Μαπξάθε (Π.Δ. Έβξνπ). 
 

13. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε: Α. Αλάθιεζεο απνθάζεσλ αλάιεςεο ππνρξέσζεο νηθνλνκηθνύ έηνπο 
2019 θαη Β. Σσλ δαπαλώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019, ησλ Γηεπζύλζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αλ. 
Μαθεδνλίαο & Θξάθεο θαη ησλ Γηεπζύλζεσλ ηεο Π.Δ. Ρνδόπεο θαζώο θαη έγθξηζε δηάζεζεο 
πηζηώζεσλ ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ. 
(Δηζεγεηήο ηνπ αλωηέξω ζέκαηνο ην γξαθείν Πεξηθεξεηάξρε Α.Μ.Θ.). 
 

14. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε αλάζεζεο δηθαζηηθήο εθπξνζώπεζεο ηεο Π.Α.Μ.Θ. ελώπηνλ ηνπ 
Σξηκεινύο Πιεκκειεηνδηθείνπ Καβάιαο, ζύκθσλα κε ην από 23.11.2018 θιεηήξην ζέζπηζκα ηεο 
δηθνγξαθίαο κε ΑΒΜ Γ2016/58 ηεο Δηζαγγειίαο Πξσηνδηθώλ Καβάιαο πνπ αθνξά ηελ λνκηθή 
ππνζηήξημε ππαιιήινπ. 
(Δηζεγεηήο ηνπ αλωηέξω ζέκαηνο ν Κ. Καινύδεο (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

15. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε αλάζεζεο δηθαζηηθήο εθπξνζώπεζεο ηεο Π.Α.Μ.Θ. ελώπηνλ ηνπ 
Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Κνκνηελήο θαηά ηελ ζπδήηεζε ηεο πξνζθπγήο ηνπ Μπεξεηδίθε 
Θενδώξνπ θαηά ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ θαη ηεο Π.Α.Μ.Θ. θαη θαηά ηεο ππ’ αξηζκ.24/2009 
απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Απαιινηξηώζεσλ Ρνδόπεο πνπ αθνξά ζε αθύξσζε απόθαζεο. 
(Δηζεγήηξηα ηνπ αλωηέξω ζέκαηνο ε Αηθ. Υαηδνπνύινπ (Π.Δ. Ρνδόπεο). 

 
16. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 2

νπ
 Πξαθηηθνύ απνζθξάγηζεο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ηνπ 

δηαγσληζκνύ ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα ειαζηηθώλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ κεραλεκάησλ - 
νρεκάησλ ηνπ κεραληθνύ εμνπιηζκνύ ηεο Γ.Σ.Δ. Π.Δ. Ρνδόπεο έηνπο 2019», πξνϋπνινγηζκνύ 
37.212,40 επξώ κε Φ.Π.Α. 
(Δηζεγεηήο ηνπ αλωηέξω ζέκαηνο ν Κ. Γεξλεθηζήο (Π.Δ. Ρνδόπεο). 



 

17. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε πξαθηηθνύ αξ. 3 ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ: «ύζηεκα 
Ζιεθηξνληθήο Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ, Πξσηνθόιινπ, Φεθηαθώλ Τπνγξαθώλ θαη Τπνζέζεσλ γηα 
Παξνρή Φεθηαθώλ Τπεξεζηώλ Δληόο ηνπ Φνξέα θαη πξνο ηνπο Πνιίηεο» ζπλνιηθνύ 
πξνϋπνινγηζκνύ 74.000,00 επξώ κε Φ.Π.Α., κε αξηζκό δηαθήξπμεο 2/2019 θαη αξηζκό ΑΓΑΜ: 
19PROC005259579. 
(Δηζεγεηήο ηνπ αλωηέξω ζέκαηνο ν Π. Μπνλόβαο (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

18. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε παξαρώξεζεο ρξήζεο θηλεηήο κνλάδαο ελεκέξσζεο – αηκνιεςίαο 
(ΚΜΔΑ) κεηά ηνπ εμνπιηζκνύ απηήο θαη ηνπ ζπλαξκνινγνύκελνπ πεξηπηέξνπ ζην Παλεπηζηεκηαθό 
Γεληθό Ννζνθνκείν Αιεμαλδξνύπνιεο. 
(Δηζεγήηξηα ηνπ αλωηέξω ζέκαηνο ε Γ. ωηεξίνπ (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

19. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε δηθαηνιόγεζεο απνπζίαο κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο από ηε 
ζπλεδξίαζε. 

20. Δηζήγεζε γηα ηελ επηθύξσζε ηνπ πξαθηηθνύ ηεο 34
εο

, 35
εο

 θαη 36
εο

 ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο, έηνπο 2019. 
(Δηζεγεηήο ηωλ αλωηέξω ζεκάηωλ ν Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο). 
 

21. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε κεηαθηλήζεσλ ηνπ Πεξηθεξεηάξρε, Αληηπεξηθεξεηαξρώλ θαη 
Πεξηθεξεηαθώλ πκβνύισλ ηεο Π.Α.Μ.Θ. 

 
ε πεξίπηωζε θωιύκαηνο παξαθαινύκε λα ελεκεξώζεηε εγθαίξωο ηνλ αλαπιεξωηή ζαο.  

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ  

1. Γξαθείν Πεξηθεξεηάξρε ΑΜΘ                                                 

2. Γξαθείν Δθηειεζηηθνύ Γξακκαηέα ΠΑΜΘ  

3. Γξαθείν Σύπνπ & Γεκ. ρέζεσλ                                                    

4. Ναικπάληε Κσληζαληίλν 

5. Κνπξηίδε Κσλζηαληίλν 

6. Παπαεκκαλνπήι Γξεγόξην 

7. Γάθε Υξήζην 

8. Δμαθνπζηό Κσλζηαληίλν 

9. Καδάθνπ-Βξνύδνπ Σξηαληαθπιιηά 

10. Αξγπξίνπ Νηθόιαν 

11. Εακπνπλίδε Ησάλλε 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 

 

 

ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΠΔΣΡΟΒΙΣ 

 

 

 

 

  

 


