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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 27η συνεδρίαση του έτους 2019. 

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία θα γίνει στις 11/7/2019 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 της Διακήρυξης, Προκήρυξης, Περίληψης και επιτροπής διαγωνισμού 

του έργου: «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση κατά τμήματα της ΕΠ. Ο. Νο 2 Δράμα – Καλαμπάκι – 
όρια Ν. Δράμας», προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ με 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. 

4. Εισήγηση για την έγκριση παράτασης συμβάσεων του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για   «Την 
επιλογή αναδόχων σύμβασης για τη μεταφορά μαθητών, κατά τα σχολικά έτη 2016-2017,2017-
2018 και 2018-2019 με κάθε κατάλληλο μέσο, μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Καβάλας», συνολικού προϋπολογισμού 2.510.168,75 ευρώ με Φ.Π.Α. και 
δικαιωμάτων προαίρεσης 20% και τρίμηνης παράτασης (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών 
Οδικών Μεταφορών Επιβατών). 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας). 
 

5. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. Καβάλας 
ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας κατά τη συζήτηση της προσφυγής 
του ΜΑΡΚ ΛΑΡΖΙ κατά της απορριπτικής απόφασης της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης στην 
από 28-12-2017 αίτηση θεραπείας κατά της με αριθμό 1014/1/148/22-8-2014 Πράξης βεβαίωσης 
παράβασης που αφορά την επιβολή προστίμου για άσκηση εμπορικής δραστηριότητας με την 
ιδιότητα του πλανόδιου πωλητή χωρίς άδεια της αρμόδιας Αρχής. 



6. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. Καβάλας 
ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής κατά τη συζήτηση της προσφυγής 
της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΛΤΟΥΡΙΔΗΣ Ε.Ε.» κατά 
της υπ’ αριθμ.1043/25/1251/19-3-2002 απόφασης της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης που 
αφορά σε αγωγή αποζημίωσης. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Ελ. Χαραλαμπάκης (Π.Ε. Καβάλας). 
 

7. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση 
Διοικητηρίου Π.Ε. Καβάλας» με προσφορά δαπάνης εργασιών 52.780,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και 
μέση έκπτωση 7,00 %. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Θ. Καραβάς (Π.Ε. Καβάλας). 
 

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

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

9. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Του σχεδίου διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας και του σχεδίου της 
προκήρυξης σύμβασης, Β. Της συγκρότησης τριμελούς επιτροπής διαγωνισμού για την διεξαγωγή 
της δημοπρασίας του έργου: «Παρεμβάσεις για άρση επικινδυνότητας στην εθνική οδό 55» το 
οποίο έχει ενταχθεί στη ΣΑΕΠ 031 με Κ.Α.Ε. 2018ΕΠ03100011 και προϋπολογισμό μελέτης 
1.000.000,00 ευρώ 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χρ. Λάμπρου (Π.Ε. Ξάνθης).        
       

10. 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). 
 
11. Εισήγηση για την αντικατάσταση μέλους επιτροπής παραλαβής της προμήθειας του εξοπλισμού 

για τη λειτουργία του νέου Ιωακειμείου Γηροκομείου Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης. 
12. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού Νο1 της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 

συνοπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών 
ασφάλισης οχημάτων της Π.Α.Μ.Θ. – Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, για αστική ευθύνη (σωματικές 
βλάβες και υλικές ζημιές, για χρονική διάρκεια ενός (1) έτους με σφραγισμένες προσφορές και 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ 
(προϋπολογισμός δαπάνης 15.000,00 ευρώ, ποσό προαίρεσης 5.000,00 ευρώ). 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Μ. Φραγκιαδουλάκη (Π.Ε. Έβρου). 
 

13. Εισήγηση για την έγκριση του 2ου πρακτικού (κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιας 
Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση φθορών στα  
πρανή του κυρίως αναχώματος Π. Έβρου στα αγροκτήματα  Αμορίου-Κισσαρίου-Λαβάρων και 
Λυκόφης», με προϋπολογισμό 970.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., το οποίο χρηματοδοτείται από το 
πρόγραμμα της ΣΑΕ 572  του Π.Δ.Ε. :«Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (Μελέτες-
Τεχνικοί Σύμβουλοι-Απαλλοτριώσεις» με ΚΑΕ 2014ΣΕ57200002 και με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. 

14. Εισήγηση για την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 338/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και την 
ανάδειξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΑΚΜΩΝ ΑΤΕ» ως προσωρινού αναδόχου του 
έργου: «Συντήρηση επιχώματος και προστασία πρανών με συρματοκιβώτια στο χείμαρρο 
Λουτρού». 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Χρ. Μαυράκη (Π.Ε. Έβρου).   
 

15. 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. 

16. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 523/2019 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ροδόπης). 
 



17. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Των όρων της διακήρυξης και την έγκριση της περίληψης της 
διακήρυξης του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων της παρ. γ του άρθρου 5 του 
Ν4412/2016 για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των επιτελικών 
υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. και της Π.Ε. Ροδόπης καθώς και του Πολιτιστικού και Συνεδριακού 
Κέντρου Κομοτηνής για 24 μήνες (έτη 2019,2020,2021), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις %), ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 
621.200,00 ευρώ με Φ.Π.Α.  και Β. Των γνωμοδοτικών οργάνων του διαγωνισμού. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Τρ. Εξάρχου (Π.Α.Μ.Θ.).  
 

18. Εισήγηση για την έγκριση των πρακτικών Νο1 και Νο2 της επιτροπής διενέργειας της 
Διαπραγμάτευσης και Αξιολόγησης της Προσφοράς για την  σύναψη σύμβασης προς υλοποίηση 
του έργου: «Παρακολούθηση τοξικών μικροφυκών στις ζώνες παραγωγής και αλιείας δίθυρων 
μαλακίων της Π.Α.Μ.Θ.» με τον Οικονομικό Φορέα «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του 
ΑΠΘ-Εργαστηριακή Μονάδα Θαλασσίων Τοξικών Μικροφυκών» με τελική τιμή 106,00 ευρώ/δείγμα 
με Φ.Π.Α. με την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
(άρ.32 παρ. 2 του ν. 4412/16). 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Αχ. Σαχπατζίδης (Π.Α.Μ.Θ.). 

 
19. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 

Κομοτηνής κατά την εκδίκαση της από 29-12-2015 αγωγής της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΑΛΦΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ». 

20. Εισήγηση για την έγκριση του 2ου πρακτικού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια πλυμένου 
άλατος αποχιονισμού έτους 2019-2020 αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης» προϋπολογισμού 27.404,00 
ευρώ. 

21. Εισήγηση για την έγκριση του από 4-7-2019 Πρακτικού ΙΙ (ελέγχου δικαιολογητικών – 
κατακύρωσης σύμβασης) του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή έργων διέλευσης 
Αμυγδαλορέματος» συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ. 

22. Εισήγηση για την έγκριση του από 4-7-2019 Πρακτικού ΙΙ (ελέγχου δικαιολογητικών – 
κατακύρωσης σύμβασης) του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση επαρχιακής οδού 
Οργάνης – Μυρτίσκης» συνολικού προϋπολογισμού 360.000,00 ευρώ. 

       (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Κ. Δερνεκτσής (Π.Ε. Ροδόπης).  
 

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

24. 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 

 

 

 

 

  

 


