
                                                                                                                                                                                                                                                               

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΚΟΜΟΤΗΝΗ   12 Ιουλίου 2019 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ:  Δ.Δ. οικ. 3556 
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 28η συνεδρίαση του έτους 2019. 
 
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία θα γίνει στις 17/7/2019 ημέρα Τετάρτη 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 πρακτικού Νο5 της επιτροπής αξιολόγησης ηλεκτρονικού διεθνή 

ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων και λιπαντικών ελαίων για τις 
ανάγκες της Π.Ε. Δράμας οικονομικής προσφοράς 302.054,46 ευρώ με Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Στ. Παρδαλίδης (Π.Ε. Δράμας).  
 

2. 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). 

 
3. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης για την διερεύνηση της με αριθμό 

Π_005530/2019 Δήλωσης Τρίτου στο Ειρηνοδικείο Αθηνών και της με αριθμό 305/2017 Έκθεση 
δήλωσης Τρίτου στο Ειρηνοδικείο Καβάλας του Κατασχετηρίου απαιτήσεων του Δημητρίου 
Καλδάρα κατά της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

4. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Των όρων ανάθεσης, Β. Της διακήρυξης και περίληψης δημοπρασίας 
και Γ. Της συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για την δημοπράτηση με συνοπτικό διαγωνισμό 
του έργου: «Υπηρεσίες αποχιονισμού, αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων και καθαρισμού 
ερεισμάτων κάτω από στηθαία στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Θάσου 2019-2020» προϋπολογισμού 
74.400,00 ευρώ.  
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Θ. Καραβάς (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 καθώς και ανακλήσεων 
αποφάσεων. 

6. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 13/2019 σύμβασης που αφορά στην 
παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των Υπηρεσιών (κτιρίων) της Π.Ε. Ξάνθης. 

7. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 10/2019 σύμβασης που αφορά στην 
παροχή υπηρεσιών φύλαξης του Πολυχώρου Τέχνης & Σκέψης Μάνος Χατζηδάκης της Π.Ε. 
Ξάνθης. 



(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 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 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). 
 
9. Εισήγηση για την έγκριση των όρων διακήρυξης, της αντίστοιχης περίληψης διεθνούς ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες 
Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου), με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 
(μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης %) με  προϋπολογισμό 86.784,37 ευρώ με Φ.Π.Α.). 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Μ. Φραγκιαδουλάκη (Π.Ε. Έβρου). 
 

10. Εισήγηση για την γνωμοδότηση για την εξωδικαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. με 
την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» που αφορά την εξόφληση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Στ. Πατσουρίδου (Π.Ε. Έβρου). 
 

11. Εισήγηση για την έγκριση 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. 

12. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 540/2019 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

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

13. Εισήγηση για την: Α. Έγκριση των όρων και της περίληψης της διακήρυξης του συνοπτικού 
διαγωνισμού: «Παροχή Υπηρεσιών “Καταγραφή – Αποτύπωση του Δικτύου Οδοφωτισμού και 
ωρίμανση του Έργου Ενεργειακής Εξοικονόμησης του Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – 
Θράκης (Π.Α.Μ.Θ.)” (CPV:79411000-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής 
διαχείρισης)» με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 74.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και Β. 
Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων του διαγωνισμού. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Αν. Παράσχου (Π.Α.Μ.Θ.). 

 
14. Εισήγηση για την έγκριση του 2ου πρακτικού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων για 

τη λειτουργία των μηχανημάτων-οχημάτων αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης (στις δεξαμενές 
της υπηρεσίας) προϋπολογισμού 26.000,00 ευρώ. 

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

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

16. 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 

 



 
 
 
  
 


