
                                                                                                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΚΟΜΟΤΗΝΗ   19 Μαΐου 2017 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ:  Δ.Δ.οικ. 2500 
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 

Αντωνιάδης Κωσταντίνος 
Γεωργιτσόπουλος Χρήστος 
Αλατζά-Παπαδοπούλου Κυριακούλα 
Εξακουστός Κωνσταντίνος 
Μουσταφά Μετίν  
Καραλίδης Φώτιος  
Γρανάς Αρχέλαος  
Λασκαρίδης Παντελής 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε 20η συνεδρίαση του έτους 2017. 
 
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία θα γίνει στις 25/5/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00μ.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 δαπανών του οικονομικού έτους 2017 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 

Δράμας καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
       (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Δράμας).  

  
2. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. ενώπιον του Στ΄ 

Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας σχετικά με την εκδίκαση της από 01-06-2016 αιτήσεως 
αναίρεσης κατά του ΑΝΕΣΤΗ ΚΑΡΑΝΤΙΝΙΔΗ και κατά της υπ΄αριθμ. 690/2015 απόφασης του 
Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής που αφορά την κατασκευή του έργου: «Διευθέτηση χειμάρρου Κ. 
Νευροκοπίου».  
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Κ. Αποστολίδης (Π.Ε. Δράμας). 
 

3. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του οικονομικού έτους 2017 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 
Καβάλας καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 

4. Εισήγηση για την έγκριση ακύρωσης της δημοπρασίας εκμίσθωσης (Αριθμ. Απόφασης 188/15 της 
Οικονομικής Επιτροπής) ενός οικοπέδου , ιδιοκτησίας της Π.Ε. Καβάλας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας). 
 

5. Εισήγηση για την έγκριση της εκτέλεσης έργου μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικής περιόδου 2016-2017 της Περιφερειακής Ενότητας 
Καβάλας από 12-09-2016 έως 30-06-2017 κατά εφαρμογή του άρθρου 72 του ν. 4445/2016 (236 
Α). 

6. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. Καβάλας 
ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας σχετικά με τη συζήτηση της προσφυγής της «ΟΕ 
ΑΦΟΙ ΠΟΛΥΖΩΤΟΥ» κατά της υπ΄αριθμ. 05/1478-1/2009/28-9-2011 απόφασης του 
Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας που αφορά επιβολή προστίμου.  



       (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Χρ. Παϊτοτσού (Π.Ε. Καβάλας). 
 
7. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του οικονομικού έτους 2017 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 

Ξάνθης καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
       (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης). 
 
8. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκπαίδευσης Π.Ε. Ξάνθης με λεωφορεία και ταξί για το σχολικό έτος 2016-2017. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Αν. Κασάπη (Π.Ε. Ξάνθης). 
 

9. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 14 της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης των 
ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης, της Διαπραγμάτευσης χωρίς 
δημοσίευση προκήρυξης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ξάνθης για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 σύμφωνα με 
την υπ΄αριθμ.4975/ΞΔΔΟ279/18-1-2017(ΑΔΑ:7ΝΑ07ΛΒ-ΤΟΥ) πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος.  
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χρ. Κωστοπούλου (Π.Ε. Ξάνθης). 
 

10. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του οικονομικού έτους 2017 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 
Έβρου καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου). 
 

11. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών Παρελθόντων Οικονομικών Ετών και του οικονομικού 
έτους 2017 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 Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.).  
 

12. Εισήγηση για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ΄αριθμ. 458/2016 απόφασης του  
Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής που αφορά την καταβολή οικογενειακής παροχής σε μόνιμο 
υπάλληλο της Π.Α.Μ.Θ. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ε. Τζιαμπάζη (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

13. Εισήγηση για την έγκριση ματαίωσης του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης: «Μελέτη 
αναδασμού αγροκτημάτων Ψαθάδων, Διδυμοτείχου, Ισαακίου, Πραγγίου, Μικροχωρίου, Πετράδων 
Π.Ε. Έβρου», ενταγμένη στο  «ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. ΕΤΟΥΣ 2012 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΚΕΛΟΣ 20% με κωδικό έργου: 130000002, με προεκτιμώμενη αμοιβή της 
μελέτης: 490.000,00 ευρώ (με στρογγυλοποίηση & Φ.Π.Α. 23%). 

       (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Ε. Σταμπόλογλου (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

14. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ  και ανάδειξη αναδόχου της μελέτης: «Μελέτη για την 
επιλογή και κατασκευή μικρών ταμιευτήρων – λιμνοδεξαμενών Π.Ε. Ροδόπης».      

15. Εισήγηση για την έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας και τον ορισμό των μελών της 
επιτροπής διαγωνισμού για το υποέργο: «Αποκατάσταση βλαβών και εργασίες βελτίωσης της 
επαρχιακής οδού Ν. Καλλυντήριο - Οργάνη» προϋπολογισμού 180.000,00 ευρώ σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Α.Μ.Θ.» με Κ.Α.Ε. 
2013ΕΠ03100002 της ΣΑΕΠ 031. 

16. Εισήγηση για την έγκριση των όρων διακήρυξης διακήρυξης δημοπρασίας και τον ορισμό 
επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Αποκατάσταση ζημιών & επείγουσες αντιπλημμυρικές 
εργασίες στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Συνέχιση του έργου 
2012ΣΕ03100000)», υποέργο: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας περιοχής Βαθυρρύακος», 
προϋπολογισμού 235.000,00 ευρώ.  

17. Εισήγηση για την έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας και τον ορισμό επιτροπής 
διαγωνισμού για το έργο: «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Π.Α.Μ.Θ., (Συνέχιση του έργου 
2012ΕΠ03100000), υποέργο: «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτροφωτισμού του εθνικού και 
επαρχιακού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης», προϋπολογισμού 241.935,49 ευρώ (πλέον 
ΦΠΑ). 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Κ. Δερνεκτσής (Π.Ε. Ροδόπης). 
 

18. Εισήγηση για την έγκριση επέκτασης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση του 
έργου: «Ενέργειες καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 



Θράκης (Συνέχιση του έργου 2013 Ε.Π.0310000) για τα έτη 2015 και 2016» - Δράση Β΄ «Εναέριες 
δράσεις καταπολέμησης κουνουπιών» για τρείς μήνες ήτοι έως 15-8-2017. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Λ. Γεωργίου (Π.Α.Μ.Θ.). 
    

19. Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων του Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και 
Περιφερειακών Συμβούλων της Π.Α.Μ.Θ. 
 

20. Εισήγηση για την επικύρωση του Πρακτικού της 6ης , 7ης και 8ης συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

 
 
 
 

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. Μοσχοφίδου – Βλάχου Ελεονώρα 
5. Τσολάκης Σταύρος 
6. Αραμπατζής Αθανάσιος 
7. Χειράκη Γεώργια 
8. Ιντζέ Μεμέτ Μπιρόλ 
9. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος 
10. Κοτζά Μουμίν Ριτβάν 
11. Ζιμπίδης Γεώργιος 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 

 


