
                                                                                                                                                                                                                                                               

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΚΟΜΟΤΗΝΗ   26 Ιουλίου 2019 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ:  Δ.Δ. οικ. 3758 
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 30η συνεδρίαση του έτους 2019. 
 
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία θα γίνει στις 1/8/2019 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 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). 
       
3. 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). 
 
4. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού Νο2 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. 

5. Εισήγηση για την έγκριση αντικατάστασης μέλους επιτροπής παραλαβής της προμήθειας του 
εξοπλισμού για τη λειτουργία του νέου Ιωακείμειου Γηροκομείου Ιεράς Μητροπόλεως 
Αλεξανδρούπολης. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Μ. Φραγκιαδουλάκη (Π.Ε. Έβρου). 
 

6. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για 
την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, του έργου: «Δομική 
ενίσχυση αναχώματος ρέματος περιοχής σφαγείων Ορεστιάδας» προϋπολογισμού 60.000,00 
ευρώ με Φ.Π.Α. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χρ. Μαυράκη (Π.Ε. Έβρου).   



 
7. 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). 
 

8. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ενώπιον 
του Συμβούλιου της Επικρατείας κατά την συζήτηση της από 26-01-2009 αίτησης της εταιρείας με 
την επωνυμία «ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» κατά 1) του Υπουργού Οικονομίας & 
Ανάπτυξης και 2) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Π. Χουρίδου (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

9. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού 
με τίτλο: «Συμμετοχή στην έκθεση ANUGA 2019 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ 05-
09/10/2019 στη Κολονία της Γερμανίας» με προϋπολογισμό και πίστωση 35.000,00 ευρώ με  
Φ.Π.Α. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Αικ. Χατζοπούλου (Π.Ε. Ροδόπης). 
 

10. Εισήγηση για την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού έως 15.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. για την 
υλοποίηση της δράσης με τίτλο: «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΠΑΡΑΛΙΑ Π.Ε. Ροδόπης 
2019» της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., διά της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ροδόπης. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Γ. Φιλίππου (Π.Ε. Ροδόπης). 
 

11. Εισήγηση για την έγκριση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο: 
«Προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των μηχανημάτων - οχημάτων του μηχανικού εξοπλισμού 
της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης έτους 2019» σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «Επισκευή και 
συντήρηση του οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Συνέχιση του 
Έργου 2012ΕΠ03100000)», με ΚΑΕ 2014ΕΠ53100006 της ΣΑΕΠ 531», Υποέργο: «Στοιχειώδης 
Συντήρηση του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Ροδόπης ετών 2019-
2020», προϋπολογισμού 37.212,40 ευρώ με Φ.Π.Α. 

12. Εισήγηση για την έγκριση του 2ου πρακτικού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια 
ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης βλαβών των οχημάτων και 
μηχανημάτων της Π.Ε. Ροδόπης και της Π.Α.Μ.Θ. έτους 2019»  προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Σ. Πιτατζή (Π.Ε. Ροδόπης). 
 

13. Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 6ης παράτασης της μελέτης: «Εκούσιος Αναδασμός 
αγροκτήματος Κουτσό  Ν. Ξάνθης». 

14. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για τη 
«Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εργαλείου υποβοήθησης στη λήψη αποφάσεων για την 
ολοκληρωμένη διαχείριση των λεκανών απορροής Ν. Ροδόπης» με προϋπολογισμό 42.000,00 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., Β.1. Της επιτροπής διενέργειας, 2. Εξέτασης Ενστάσεων, 
3. Παρακολούθησης και Παραλαβής για τον άνω διαγωνισμό. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Ε. Σταμπόλογλου (Π.Α.Μ.Θ.). 

 
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 

 
 
 
 
  
 


