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ΚΟΜΟΤΗΝΗ   9 - 11 - 2016 
 

 
 
 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού   44/2016  της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. καθώς και 
αποφάσεις που έχουν ληφθεί  επ’  αυτών.  
                                                   

                                                                                                                            

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

1. Εισήγηση για την έγκριση διάθεσης 
πίστωσης δαπανών των υπηρεσιών 
της Π.Ε. Δράμας οικ. Έτους 2016. 

 

783 
Εγκρίνει  την  διάθεση πίστωσης δαπανών των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Δράμας οικ. Έτους 2016. 

 

2. Εισήγηση για την έγκριση άσκησης 
έφεσης και  έγκρισης δαπάνης σε 
εκτέλεση της υπ’ αριθ. 682/2015 
απόφασης του Μονομελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας, 
σχετικά με την καταβολή οικογενειακού 
επιδόματος στoν Γεώργιο Κωτούλα και 
στον Νικόλαο Λαλισσίδη.  

 

784 

Εγκρίνει την άσκηση έφεσης και  την έγκριση 
δαπάνης σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 682/2015 
απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Καβάλας, σχετικά με την 
καταβολή οικογενειακού επιδόματος στoν 
Γεώργιο Κωτούλα και στον Νικόλαο Λαλισσίδη.  

 

3. Εισήγηση για την έγκριση διάθεσης 
πίστωσης δαπανών των υπηρεσιών 
της Π.Ε. Καβάλας οικονομικού έτους 
2016. 

 

785 

Εγκρίνει  την  διάθεση πίστωσης δαπανών  των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Καβάλας οικονομικού 
έτους 2016. 

 

4. Εισήγηση για την έγκριση διάθεσης 
πίστωσης δαπανών των υπηρεσιών 
της Π.Ε. Ξάνθης οικονομικού έτους 
2016.                                  

 

786 

Εγκρίνει  την  διάθεση πίστωσης δαπανών των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Ξάνθης οικονομικού έτους 
2016.                                  

 

5. Εισήγηση για την έγκριση διάθεσης 
πίστωσης δαπανών των υπηρεσιών 
της Π.Ε. Έβρου οικονομικού έτους 
2016.  

 
 

787 

Εγκρίνει  την  διάθεση πίστωσης δαπανών των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Έβρου οικονομικού έτους 
2016.  

 

6. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της 
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, για τα 
σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 & 
2018-2019, με την διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
προκήρυξης.   

 

788 

Εγκρίνει  την   ανάθεση  νέου δρομολογίου 
μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας 
Έβρου, για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-
2018 & 2018-2019, με την διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
προκήρυξης.   

 



7. Εισήγηση για την έγκριση εκ νέου 
ορισμού δικηγόρου, προκειμένου να 
γνωμοδοτήσει ως προς την προσφυγή 
σε δικαστική διαμεσολάβηση του 
άρθρου 214Β’ του Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας, επίλυσης διαφοράς 
ιδιωτικού δικαίου και να εκπροσωπήσει 
την Περιφέρεια Α.Μ.Θ. στην εν λόγω 
δικαστική διαμεσολάβηση. 

789 

Εγκρίνει   τον εκ νέο ορισμό δικηγόρου 
προκειμένου να γνωμοδοτήσει ως προς την 
προσφυγή σε δικαστική διαμεσολάβηση του 
άρθρου 214Β’ του Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας, επίλυσης διαφοράς ιδιωτικού 
δικαίου και να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια 
Α.Μ.Θ. στην εν λόγω δικαστική διαμεσολάβηση. 

 

8. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης για τη 
σύνταξη και κατάθεση έγγραφης 
δήλωσης παραίτησης  στο Μονομελές 
Εφετείο Θράκης από το δικόγραφο της 
υπ΄αριθμ. κατάθεσης 57/2015 Έφεσης 
της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. κατά των “Αφοι 
ΣΕΦΕΡΙΑΔΗ Α.Ε.” και λοιπών 7. 

 

790 

Εγκρίνει την ανάθεση δικαστικής 
εκπροσώπησης για τη σύνταξη και κατάθεση 
έγγραφης δήλωσης παραίτησης  στο 
Μονομελές Εφετείο Θράκης από το δικόγραφο 
της υπ΄αριθμ. κατάθεσης 57/2015 Έφεσης της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. κατά των “Αφοι 
ΣΕΦΕΡΙΑΔΗ Α.Ε.” και λοιπών 7. 

 

9. Εισήγηση για την έγκριση σύναψης 1ης 
Συμπληρωματικής Σύμβασης του 
έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ 
ΡΗΓΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» 
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       ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖ ΕΙ  Κ ΑΤ Α Π ΛΕΙ Ο ΨΗ ΦΙ Α 
                 (Με ψήφους 5 υπέρ  και 3 κατά) 

Εγκρίνει την  σύναψη 1ης Συμπληρωματικής 
Σύμβασης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΡΗΓΙΟ 
ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» 

 
10. Εισήγηση για την έγκριση διάθεσης 

πίστωσης των δαπανών έτους 2016 
της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και 
Θράκης και των Διευθύνσεων της Π.Ε. 
Ροδόπης.  

 

792 

Εγκρίνει  την  διάθεση πίστωσης δαπανών  
έτους 2016 της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και 
Θράκης και των Διευθύνσεων της Π.Ε. 
Ροδόπης.  

 

11. Εισήγηση για την έγκριση αιτήματος 
ματαίωσης της διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης του έργου : «Βελτίωση 
επαρχιακής οδού Πανεπιστημιούπολη 
– Γρατινή - Αρριανά»,  ΥΠΟΕΡΓΟ : 
«Κατασκευή γέφυρας Λίσσου και 
προσβάσεων επί της επαρχιακής οδού 
Πανεπιστημιούπολη – Γρατινή – 
Αρριανά. 

 

 
 
 

793 

Εγκρίνει την ματαίωση της   διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης του έργου : «Βελτίωση 
επαρχιακής οδού Πανεπιστημιούπολη – 
Γρατινή - Αρριανά»,  ΥΠΟΕΡΓΟ : «Κατασκευή 
γέφυρας Λίσσου και προσβάσεων επί της 
επαρχιακής οδού Πανεπιστημιούπολη – 
Γρατινή – Αρριανά. 

 

12. Εισήγηση για την έγκριση αιτήματος 
ματαίωσης της διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης του έργου : «Συντήρηση 
οδικού δικτύου αρμοδιότητας 
Π.Α.Μ.Θ.», ΥΠΟΕΡΓΟ: 
«Αποκατάσταση βλαβών και εργασίες 
βελτίωσης της επαρχιακής οδού Ν. 
Καλλυντήριο – Οργάνη. 

 

794 

Εγκρίνει : Α. Την ανάκληση της  αρ. 
701/πρ.37/21-9-2016 Απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. 
 
Β. Τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης του έργου : «Συντήρηση οδικού 
δικτύου αρμοδιότητας Π.Α.Μ.Θ.», ΥΠΟΕΡΓΟ: 
«Αποκατάσταση βλαβών και εργασίες 
βελτίωσης της επαρχιακής οδού Ν. 
Καλλυντήριο – Οργάνης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 2α, του Άρθρου 106, του Ν. 
4412/2016.      

 
13. Εισήγηση για την έγκριση 

μετακινήσεων του Περιφερειάρχη, 
Αντιπεριφερειαρχών και 
Περιφερειακών Συμβούλων της 
Π.Α.Μ.Θ. 

 

795 

Εγκρίνει την μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη 
ΠΕ Έβρου Πέτροβιτς Δημητρίου και του κ. 
Κωνσταντίνου Αντωνιάδη, Περιφερειακού 
Συμβούλου Καβάλας  και Προέδρου 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.  



14. Εισήγηση για την επικύρωση του 
Πρακτικού της 35ης και 36ης 
 συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής.  

796 
 Επικυρώνει  το Πρακτικό της 35ης και 36ης 
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.  

 

15. ,Εισήγηση για την έγκριση 
τροποποίησης δρομολογίων 
μεταφοράς μαθητών Π.Ε .Έβρου εξ  
αιτίας αλλαγών στα ωράρια των 
σχολείων σύμφωνα με απόφαση του 
αρμοδίου υπουργείου, λειτουργίας 
ολοήμερων τμημάτων, αναστολής 
λειτουργίας σχολικών μονάδων, 
ίδρυσης νέων σχολικών μονάδων 
κ.λ.π.». 

 

797 

Εγκρίνει την τροποποίηση των δρομολογίων 
μεταφοράς μαθητών Π.Ε .Έβρου εξ  αιτίας 
αλλαγών στα ωράρια των σχολείων σύμφωνα 
με απόφαση του αρμοδίου υπουργείου, 
λειτουργίας ολοήμερων τμημάτων, αναστολής 
λειτουργίας σχολικών μονάδων, ίδρυσης νέων 
σχολικών μονάδων κ.λ.π.». 

 

 
16. Εισήγηση για την έγκριση 

τροποποίησης  δρομολογίων 
μεταφοράς μαθητών στο Δήμο 
Διδυμοτείχου εξ  αιτίας έργων 
κατασκευής του δρόμου μεταξύ 
Κουφόβουνου και Κυανής. 

 

798 

Εγκρίνει την τροποποίηση των δρομολογίων  
μεταφοράς μαθητών στο Δήμο Διδυμοτείχου εξ  
αιτίας έργων κατασκευής του δρόμου μεταξύ 
Κουφόβουνου και Κυανής. 

 

17. Εισήγηση για την έγκριση 
τροποποίησης της υπ΄αριθμ. 772/2016 
απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 799 

       ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖ ΕΙ  Κ ΑΤ Α Π ΛΕΙ Ο ΨΗ ΦΙ Α 
                       (Με ψήφους 5 υπέρ  και 3 κατά) 
 

Εγκρίνει την τροποποίηση  της υπ΄αριθμ. 
772/2016 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

 
18. Εισήγηση για την έγκριση 

τροποποίησης της υπ΄αριθμ. 768/2016 
απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
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ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
                   (Με ψήφους 5 υπέρ  και 3 κατά) 

Εγκρίνει την τροποποίηση  της 
υπ΄αριθμ768/2016 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

 
19. Εισήγηση για την έγκριση άσκησης ή 

μη, ένδικου μέσου κατά της υπ' αριθ. 
80/2016 διαταγής πληρωμής του 
Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης του 
Ιωάννη Κυριακάκη του Αλεξάνδρου 
κατά της Π.Α.Μ.Θ. 

801 

Να παρασχεθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα 
στους δικηγόρους της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης Πατσουρίδου Στάμω η/ 
και Αναγνώστου Ελένη να ασκήσουν  το ένδικο 
μέσο κατά της υπ' αριθ. 80/2016 διαταγής 
πληρωμής του Ειρηνοδικείου 
Αλεξανδρούπολης του Ιωάννη Κυριακάκη του 
Αλεξάνδρου κατά της Π.Α.Μ.Θ.  

 
 
20. Εισήγηση για την έγκριση 

τροποποιήσεων υπαρχόντων 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών 
σχολικού έτους 2016-2017 της 
Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. 

 

802 

Εγκρίνει τις τροποποιήσεις υπαρχόντων  
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού 
έτους 2016-2017 της Περιφερειακής Ενότητας 
Ροδόπης. 

 

21. Εισήγηση για την έγκριση 
προδικαστικής προσφυγής για τον 
δημόσιο ηλεκτρονικό ανοιχτό 
διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια 
45.000 δόσεων εμβολίων κατά της 
οζώδους δερματίτιδας βοοειδών για τις 
ανάγκες των κτηνιατρικών υπηρεσιών 
της Π.Α.Μ.Θ. για το έτος 2016. 

 

- 

 Αποσύρει το θέμα  ώστε να ζητηθεί από την 
Υπηρεσία γνωμοδότηση νομικού συμβούλου 
σχετικά με την προσδικαστική προσφυγή . 

 



 
                                                                                          
 

 
                                                                                             O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.  

 
 

                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 
 

 
22. Εισήγηση για την έγκριση του 

πρακτικού Νο1 της επιτροπής 
ενστάσεων διαγωνισμών της Π.Ε. 
Δράμας αναφορικά με τις ενστάσεις/ 
προδικαστικές προσφυγές των 
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, 
ΛΑΠΑΖΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ και 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ κατά της με 
αρ. 726/2016 (πρακτικό 36) απόφασης 
της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. 
και κατά του πρακτικού Νο2 της 
επιτροπής αξιολόγησης του 
διαγωνισμού  για τη μεταφορά 
μαθητών της Π.Ε. Δράμας (Αρ. 
συστήματος 22569.1). 

 

- 

Αποσύρει το θέμα   προκειμένου να δοθούν 
.περισσότερες διευκρινίσεις από την Υπηρεσία.   

 

23. Εισήγηση για την έγκριση 2ου ΑΠΕ – 
1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του 
έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ π. 
ΕΒΡΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΤΥΧΕΡΟΥ» 

 

803 

Εγκρίνει τον  2ο ΑΠΕ – 1ης Συμπληρωματικής 
Σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ π. ΕΒΡΟΥ 
ΚΑΜΠΟΥ ΤΥΧΕΡΟΥ» 

 


