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

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε 36η συνεδρίαση του έτους 2019. 
 
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία θα γίνει στις 26/9/2019 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 του 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας δημόσιας ανοιχτής 

διαδικασίας με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με 
βάση την τιμή, του έργου: «Συμπλήρωση - έλεγχος - επισκευή μέτρων πυροπροστασίας και 
ανακατασκευή WC κοινού δικαστικού μεγάρου Δράμας», προϋπολογισμού μελέτης με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 257.000,00 ευρώ. 

2. Εισήγηση για την έγκριση του 3ου πρακτικού και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού 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 χωρίς Φ.Π.Α. 59.988,70 ευρώ.  

3. Εισήγηση για την έγκριση του 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας δημόσιας ανοιχτής 
διαδικασίας με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με 
βάση την τιμή, του έργου: «Συντήρηση λιμνοδεξαμενής ΤΟΕΒ Ρέμβης Π.Ε. Δράμας», 
προϋπολογισμού μελέτης με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 100.000,00 ευρώ. 

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

4. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση 
αγροτικού κτηνιατρείου Θάσου», προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 35.000,00 ευρώ.  

5. Εισήγηση για την έγκριση της διακήρυξης και προκήρυξης διαγωνισμού για την δημοπράτηση 
μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του έργου: 
«Ασφαλτικές εργασίες στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο νήσου Θάσου», προϋπολογισμού με 
Φ.Π.Α. 500.000,00 ευρώ. 

6. Εισήγηση για την έγκριση των πρακτικών Ι και ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού της παροχής 
υπηρεσιών: «Υπηρεσίες αποχιονισμού, αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων και καθαρισμού 



ερεισμάτων κάτω από στηθαία στο οδικό δίκτυο Ν. Καβάλας 2019-2020», προσφερόμενης 
δαπάνης υπηρεσιών 74.331,80 ευρώ με Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Θ. Καραβάς (Π.Ε. Καβάλας). 
 

7. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. Καβάλας 
ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας που αφορά την επιβολή προστίμου για μη τήρηση 
εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων στη «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ». 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Κ. Καραμανώλης (Π.Ε. Καβάλας). 
 

8. Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του 
υποέργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης» του έργου: «Επισκευή και συντήρηση 
οδικού δικτύου Π.Α.Μ.Θ. (συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)» της ΣΑΕΠ 531 που 
κατασκευάζεται από την ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.». 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χρ. Λάμπρου (Π.Ε. Ξάνθης). 
 

9. Εισήγηση για τη γνωμοδότηση για την άσκηση ή μη, ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 42/2019 
απόφασης του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής που αφορά την εξόφληση τιμολογίων παροχής 
υπηρεσιών. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ελ. Αναγνώστου (Π.Ε. Έβρου). 
 

10. Εισήγηση για την έγκριση των όρων διακήρυξης με τη προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού 
διαγωνισμού κατά το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής καθώς και ορισμό επιτροπής του ανοικτού 
διαγωνισμού του υποέργου: «Άμεση αποκατάσταση βλαβών των φωτεινών σηματοδοτών του 
οδικού δικτύου της Π.Ε. Έβρου έτους 2019» προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
χρηματοδοτούμενο από πιστώσεις του έργου: «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου της 
Π.Α.Μ.Θ. (Συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)» της Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. Έβρου. 

       (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χρ. Μαυράκη (Π.Ε. Έβρου). 
 

11. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 
Προσφορών του Διαγωνισμού: «Τεχνική υποβοήθηση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου σε θέματα έργων και 
μελετών», προϋπολογισμού 56.728,35 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Αν. Παράσχου (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

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

13. Εισήγηση για την επικύρωση του πρακτικού της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 
11ης, 12ης, 13ης, 14ης, 15ης, 16ης, 17ης, 18ης, 19ης, 20ης, 21ης, 22ης, 23ης, 24ης, 25ης, 26ης, 
27ης, 28ης, 29ης, 30ης, 31ης, 32ης και 33ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, έτους 
2019. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής). 
 

14. 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 

 


