
                                                                                                                                                                                                                                                               

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΚΟΜΟΤΗΝΗ   19 Ιουλίου 2019 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ:  Δ.Δ. οικ. 3666 
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 29η συνεδρίαση του έτους 2019. 
 
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία θα γίνει στις 25/7/2019 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 της διακήρυξης, προκήρυξης, περίληψης διακήρυξης και επιτροπής 

διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου: «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση της οδού από 
διασταύρωση της Ε.Ο. Προσοτσάνης - Μικρόπολης προς Γραμμένη», προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
150.000,00 ευρώ. 

2. Εισήγηση για την έγκριση των όρων διακήρυξης, περίληψης διακήρυξης και συγκρότησης 
επιτροπών διαγωνισμού και αξιολόγησης ενστάσεων που αφορούν την προμήθεια: «Επισκευή 
βλαβών και αντικατάσταση εξαρτημάτων των εν λειτουργία αναβατήρων και λοιπού Η/Μ 
εξοπλισμού του Χ.Κ. Φαλακρού έτους 2018 (χιονοδρομική περίοδος 2018-2019)», 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 74.385,99 ευρώ. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Θ. Σιδηρόπουλος (Π.Ε. Δράμας). 

 
3. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2019 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 

Ξάνθης και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
       (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης). 

 
4. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Της σύναψης της 1ης ΣΣΕ σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 2 του Ν 

4412/2016, συνολικής δαπάνης 20.892,10 ευρώ με Φ.Π.Α. του έργου: «Συντήρηση οδού από 
Λουτρά Θερμών έως Ελληνοβουλγαρικά σύνορα» και Β. Του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ του παραπάνω έργου, αναδόχου «ΣΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Ε.Δ.Ε». 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χρ. Λάμπρου (Π.Ε. Ξάνθης).        
       

5. 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). 
 
6. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού Νο1 της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 

συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια δύο 



φορτηγών με επίπεδη καρότσα, τεσσάρων θυρών – πέντε θέσεων, τετρακίνητων 4χ4, με  μέγιστο 
μεικτό βάρος  έως 3500 kg και πετρελαιοκινητήρα έως 2500 κυβικών εκατοστών και ενός φορτηγού 
με επίπεδη καρότσα, δύο θυρών – τεσσάρων θέσεων, τετρακίνητου 4χ4, με μέγιστο μεικτό βάρος  
έως 3500 kg και πετρελαιοκινητήρα έως 2500 κυβικών εκατοστών» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
74.400,00 ευρώ.   

7. 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 τμημάτων της ΕΟ51 Β. Έβρου»,  με προϋπολογισμό 1.500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α, 
χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης ΣΑΕΠ 931 με ΚΑΕ 2017ΕΠ93100026. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Χρ. Μαυράκη (Π.Ε. Έβρου).   
 

8. 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. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ροδόπης). 
 

9. Εισήγηση για την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης Επί της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κατά το B΄ Τρίμηνο 2019. 

10. Εισήγηση για την έγκριση των όρων πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πλαίσια 
διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση των 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης, προϋπολογισμού με 
προαίρεση, χωρίς Φ.Π.Α. ποσού 68.010,77 ευρώ, τα οποία προέκυψαν άγονα κατόπιν του 
σχετικού διαγωνισμού. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Τρ. Εξάρχου (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

11. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ενώπιον 
του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής κατά την συζήτηση της υπ’ αριθμ. 61/2019 κατατεθείσας αγωγής των 
Φιλίππου Γεωργίας κλπ. είκοσι ένα (21), υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά του Ν.Π.Δ.Δ. 
με την επωνυμία «Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» που αφορά την καταβολή 
αναδρομικώς των επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ε. Τζιαμπάζη (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

12. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών της δράσης με τίτλο: «Φεστιβάλ Θρακικού Πελάγους 
Παραλία Π.Α.Μ.Θ. 2019» δια της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και 
Τουρισμού συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 15.000,00 ευρώ που θα πραγματοποιηθεί τέλη 
Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου 2019. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Μ. Παντίδου (Π.Α.Μ.Θ.). 

 
13. Εισήγηση για τν έγκριση του πρακτικού ΙΙI και κατακύρωση της σύμβασης της μελέτης: «Οριστική 

μελέτη δικτύων διανομής νερού φράγματος Ιασίου», προϋπολογισμού 1.484.716,29 ευρώ χωρίς 
Φ.Π.Α. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Σ. Πιτατζή (Π.Ε. Ροδόπης). 
 

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



15. 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 

 
 
 
 
  
 


