
                                                                                                                                                                                                                                                               

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΚΟΜΟΤΗΝΗ   23 Αυγούστου 2019 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ:  Δ.Δ. οικ. 4071 
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 34η συνεδρίαση του έτους 2019. 
 
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία θα γίνει στις 28/8/2019 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 των όρων διακήρυξης, περίληψης διακήρυξης και συγκρότησης 

επιτροπών διαγωνισμού και αξιολόγησης ενστάσεων που αφορούν την υπηρεσία: «Εκμίσθωση 
ιδιωτικών μηχανημάτων έργων για τον αποχιονισμό και την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων 
στο εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Δράμας 2019- 2020», προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
140.000,00 ευρώ.  

2. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικών διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «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. 59.988,70 ευρώ. 

       (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Θ. Σιδηρόπουλος (Π.Ε. Δράμας). 
 
3. 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 
υποέργου: «Λήψη μέτρων άρσης επικινδυνότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του παλιού 
νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης» του έργου: «Επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός κτιρίων της 
Π.Α.Μ.Θ.», με προϋπολογισμό 170.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενο από πιστώσεις της 
ΣΑΕΠ 531 Κ.Α.Ε. 2017ΕΠ53100000. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Β. Παρασκευόπουλος (Π.Ε. Έβρου). 
 

4. Εισήγηση για την έγκριση της με αριθμό πρωτοκόλλου 3193/21-08-2019 (ΑΔΑ: 6ΦΠΙ7ΛΒ-0ΓΡ και 
ΑΔΑΜ: 19AWRD005458541) απόφασης του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. που αφορά στην ανάθεση της 
υπηρεσίας: «Μεταφορά ειδών πρώτης ανάγκης (τροφίμων - φαρμάκων) για τον ανεφοδιασμό του 
αποκλεισμένου νησιού της Σαμοθράκης με οχηματαγωγό σκάφος» για το διάστημα από 19.08 έως 
και 24.08.2019 συνολικού ύψους 84.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και τυχόν λοιπών 
χρεώσεων και εξόδων.  
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.). 
 



5. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. ενώπιον του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής κατά την συζήτηση της με αριθμό 381/22-11-2017 αγωγής 
των Αμαξόπουλου Ιωάννη κλπ. σαράντα εννέα (49) υπαλλήλων κατά της Π.Α.Μ.Θ. που αφορά την 
καταβολή επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ε. Τζιαμπάζη (Π.Α.Μ.Θ.). 

 
6. Εισήγηση για την έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής 1 και 2 της επιτροπής του συνοπτικού 

διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας για τη «Δημιουργία ενιαίου 
διαδικτυακού ιστοχώρου (www.pamth.gov.gr) για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης» με προϋπολογισμό 20.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

7. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού αρ. 1 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Σύστημα 
Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων, Πρωτοκόλλου, Ψηφιακών Υπογραφών και Υποθέσεων για 
Παροχή Ψηφιακών Υπηρεσιών Εντός του Φορέα και προς τους Πολίτες» συνολικού 
προϋπολογισμού 74.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Π. Μπονόβας (Π.Α.Μ.Θ.). 

 
8. Εισήγηση για την έγκριση αποδοχής δωρεάς τριών καταψυκτών μπαούλων από το WWF-Ελλάς 

στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE16NAT/BG/000874. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Αχ. Σαχπατζίδης (Π.Α.Μ.Θ.). 

 
9. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού Νο3 της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων όλων των διαδικασιών διαπραγμάτευσης και των δημοσίων συμβάσεων άνω και 
κάτω των ορίων, για τον Ανοικτό Μειοδοτικό  Ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την 
ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 
(Περιφερειακής Ενότητας Έβρου), για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, συνολικού 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 248.000,00 ευρώ. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Μ. Φραγκιαδουλάκη (Π.Ε. Έβρου). 
 

10. Εισήγηση για την έγκριση δικαιολόγησης απουσίας μελών της Οικονομικής Επιτροπής από τη 
συνεδρίαση. 

11. Εισήγηση για την επικύρωση του πρακτικού της 31ης, 32ης, 33ης, 34ης, 35ης, 36ης, 37ης, 38ης, 
39ης, 40ης, 41ης, 42ης, 43ης, 44ης, 45ης, 46ης, 47ης, 48ης, 49ης, 50ης και 51ης συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής, έτους 2018. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής). 
 

12. 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 

 
 
 
 
  
 


