
                                                                                                                                                                                                                                                               

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΚΟΜΟΤΗΝΗ   16 Σεπτεμβρίου 2019 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ:  Δ.Δ. οικ. 4297 
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 

Ευφραιμίδη Νικόλαο 
Παπαδόπουλο Γεώργιο 
Δελησταμάτη Βασίλειο 
Μουλταζά Ταρκάν  
Πολίτη Αλέξιο 
Ιμάμογλου Τζιχάν  
Μωυσιάδη Αριστείδη  
Ταπατζά Εμμανουήλ 
Χατζηπέμου Χρήστο 
Γρανά Αρχέλαο 
 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε 35η συνεδρίαση του έτους 2019. 
 
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία θα γίνει στις 20/9/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 
11.00π.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 εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής. 

(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής).  
 

2. Εισήγηση για την έγκριση των όρων διακήρυξης, περίληψης διακήρυξης και καθορισμού 
επιτροπών: Α. Διενέργειας του διαγωνισμού, Β. Ενστάσεων και Γ. Παραλαβής των υλικών του 
συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας: «Προμήθεια αλατιού αποχιονισμού της Π.Ε. Δράμας 
έτους 2019- 2020», προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ.  

3. Εισήγηση για την έγκριση των όρων διακήρυξης, περίληψης διακήρυξης και καθορισμού 
επιτροπών: Α. Διενέργειας του διαγωνισμού, Β. Ενστάσεων και Γ. Παραλαβής των υλικών του 
συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας: «Μεταφορά αλατιού αποχιονισμού της Π.Ε. Δράμας 
έτους 2019- 2020», προϋπολογισμού 28.000,00 ευρώ. 

4. Εισήγηση για την έγκριση διακήρυξης, προκήρυξης, περίληψης διακήρυξης και επιτροπής 
διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου: «Ανακατασκευή του κόμβου Ξηροποτάμου και 
μετατροπή του σε κυκλικό», προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 850.000,00 ευρώ. 

5. Εισήγηση για την έγκριση διακήρυξης, προκήρυξης, περίληψης διακήρυξης και επιτροπής 
διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου: «Κατασκευή γέφυρας Μαρμαριάς επί της Ε.Ο. Νο 14 
Δράμας – Ξάνθης μετά των προσβάσεων», προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 3.500.000,00 ευρώ. 

       (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Θ. Σιδηρόπουλος (Π.Ε. Δράμας). 
 

6. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής για τη διεξαγωγή της 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την επιλογή αναδόχου της σύμβασης 
γενικών υπηρεσιών: «Αποκατάσταση παρόχθιας ζώνης αγροκτήματος Κεχροκάμπου», 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 60.000,00 ευρώ. 



7. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού VΙ της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αγροτική 
οδοποιία σε αναδασμούς Καλλιράχης και Ραχωνίου Θάσου» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α 
160.000,00 ευρώ και λήψη απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης. 

8. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση 
Διοικητηρίου Π.Ε. Καβάλας» προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Θ. Καραβάς (Π.Ε. Καβάλας). 
 

9. Εισήγηση για την άσκηση ή μη, ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 219/2019 απόφασης του 
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής που αφορά την επιβολή προστίμου για χρήση 
πετρελαίου θέρμανσης αντί κίνησης. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Στ. Πατσουρίδου (Π.Ε. Έβρου). 
 

10. Εισήγηση για την άσκηση ή μη, ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 131/2019 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Κομοτηνής που αφορά την εξόφληση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ελ. Αναγνώστου (Π.Ε. Έβρου). 
 

11. Εισήγηση για την έγκριση των όρων της διακήρυξης, της αντίστοιχης περίληψης και της 
συγκρότησης των επιτροπών διενέργειας, ενστάσεων και παραλαβής του ανοικτού διεθνούς 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών άνω των ορίων με τίτλο: «Αποκατάσταση 
προβλημάτων βατότητας από χιονοπτώσεις – θεομηνίες – κατολισθήσεις και άλλων φυσικών 
καταστροφών  στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Έβρου για τα έτη 2019-2020» 
σύμφωνα με την παρ. γ του άρθρου 5 του Ν.4412/2016, προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 619.938,00 
ευρώ.  

12. Εισήγηση για την έγκριση 2ου πρακτικού (Ολοκλήρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού 
Διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη του έργου: «Δομική ενίσχυση αναχώματος ρέματος 
περιοχής σφαγείων Ορεστιάδας» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά με βάση την τιμή, προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 60.000,00 ευρώ.  

13. Εισήγηση για την έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού σε ανοιχτή 
διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με 
βάση την τιμή, του έργου: «Συντήρηση επιχώματος και προστασία πρανών με συρματοκιβώτια στο 
Χείμαρρο Λουτρού» εκτιμώμενης αξίας με Φ.Π.Α. 116.000,00 ευρώ. 

14. Εισήγηση για την έγκριση ακύρωσης της υπ’ αριθμ. 679/2019 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

       (Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Χρ. Μαυράκη (Π.Ε. Έβρου). 
 

15. Εισήγηση για την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης επί του σχεδίου του Προϋπολογισμού και του 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) της Π.Α.Μ.Θ. του οικονομικού έτους 2020. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Τρ. Εξάρχου (Π.Α.Μ.Θ.). 
  

16. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2018-
2019 της Π.Ε. Ροδόπης. 

17. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης της εκτέλεσης των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στους 
προσωρινούς αναδόχους (μειοδότες) μέχρι την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης για την 
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών (άγονα δρομολόγια) Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, 
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης, για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021 με την 
υπογραφή των οικείων συμβάσεων. 

18. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικών 1 και 2 της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 
προσφορών στα πλαίσια διενέργειας ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση υπηρεσιών 
μεταφοράς μαθητών (άγονα δρομολόγια) Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας 
Π.Ε. Ροδόπης, για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021.  
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Α. Αντωνιάδης (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

19. Εισήγηση για την έγκριση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: 
«Προμήθεια λαμπτήρων και συναφούς ηλεκτρολογικού υλικού για τον ηλεκτροφωτισμό του εθνικού 
και επαρχιακού δικτύου αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης έτους 2019» σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου: «Επισκευή και συντήρηση του οδικού δικτύου της Π.Α.Μ.Θ. (Συνέχιση του έργου 
2012ΕΠ03100000), υποέργο: «Στοιχειώδης συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου 
αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης ετών 2019-2020» προϋπολογισμού 37.720,80 ευρώ με Φ.Π.Α.  

20. Εισήγηση για την έγκριση του από 12-9-2019 πρακτικού για την επιλογή αναδόχου του έργου: 
«Καθαίρεση  ανατολικού  φορέα  γέφυρας  Κομψάτου», προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 140.000,00 
ευρώ. 



21. Εισήγηση για την έγκριση 1ου πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών 
του διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των 
μηχανημάτων - οχημάτων του μηχανικού εξοπλισμού της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης έτους 2019». 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Κ. Δερνεκτσής (Π.Ε. Ροδόπης). 
 

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

23. Εισήγηση για την επικύρωση του πρακτικού της 52ης, 53ης, 54ης, 55ης, 56ης και 57ης 
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, έτους 2018. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων 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. Ναλμπάντη Κωντσαντίνο 
5. Κουρτίδη Κωνσταντίνο 
6. Παπαεμμανουήλ Γρηγόριο 
7. Γάκη Χρήστο 
8. Εξακουστό Κωνσταντίνο 
9. Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά 
10. Αργυρίου Νικόλαο 
11. Ζαμπουνίδη Ιωάννη 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 

 
 
 
 
  
 


