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ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε 10η συνεδρίαση του έτους 2017. 
 
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία θα γίνει στις 2/3/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00μ.μ. 
στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης-γραφείο Αντ/χη Καβάλας, 2ο όροφο,  Εθνικής Αντιστάσεως 20, Καβάλα. 
 
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 αποτελεσμάτων διαδικασίας διαπραγμάτευσης νέων δρομολογίων 

μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητος Π.Ε. Δράμας 
σχολικού έτους 2016-2017 έως 30-06-2017 μετά από δημοσίευση 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ.537/03-02-17 σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 63 του ν.4415/2016 
όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του ν.4445/2016. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Στ. Παρδαλίδης (Π.Ε. Δράμας). 
 

3. Εισήγηση για την έγκριση τευχών δημοπράτησης και σύστασης επιτροπής διαγωνισμού του έργου: 
«Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή Δ.Κ. Οχυρού του Δήμου Κ. 
Νευροκοπίου» προϋπολογισμού μελέτης με Φ.Π.Α. 100.000,00 ευρώ. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Θ. Σιδηρόπουλος (Π.Ε. Δράμας). 
 

4. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. Καβάλας 
ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας σχετικά με τη συζήτηση της 
προσφυγής του ΚΑΛΥΒΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κατά της υπ΄αριθμ. 10/1293-1/2009 (29-9-2011) 
απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας που αφορά επιβολή προστίμου.  



5. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. Καβάλας 
ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας σχετικά με τη συζήτηση της 
προσφυγής της «Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ» κατά της υπ΄αριθμ. 05/5134-1/2011 απόφασης του 
Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας που αφορά επιβολή προστίμου. 

6. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. Καβάλας 
ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας σχετικά με τη συζήτηση της 
προσφυγής της «Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΡΗΝΗ» κατά της υπ΄αριθμ. 05/4837-
1/2011 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας που αφορά επιβολή προστίμου. 

7. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. Καβάλας 
ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας σχετικά με τη συζήτηση της 
προσφυγής της «Α.Ε. ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ» κατά της υπ΄αριθμ. 10/518/ ΟΙΚ. (11-03-2011) απόφασης 
του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. που αφορά επιβολή προστίμου. 

8. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. Καβάλας 
ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας σχετικά με τη συζήτηση της 
προσφυγής του ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΑΝΕΣΤΗ κατά της υπ΄αριθμ. 05/1656-1/2008 (28-09-2011) 
απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας που αφορά επιβολή προστίμου. 

9. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. Καβάλας 
ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας σχετικά με τη συζήτηση της 
προσφυγής της «Ο.Ε ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΡΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ» κατά της υπ΄αριθμ. 05/4158/13-
10-2011 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας που αφορά επιβολή προστίμου. 

10. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. Καβάλας 
ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας σχετικά με τη συζήτηση της 
προσφυγής της «Ο.Ε. Ε. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ-Δ. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ» κατά της υπ΄αριθμ. 05/4562-1/2008(28-9-
2011) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας που αφορά επιβολή προστίμου. 

11. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. Καβάλας 
ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας σχετικά με τη συζήτηση της 
προσφυγής του ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ κατά της από 15-9-2010 πράξης βεβαίωσης 
παράβασης της Διεύθυνσης Εμπορίου Καβάλας.  

12. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. Καβάλας 
ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας σχετικά με τη συζήτηση της 
προσφυγής της «Ε.Ε. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ» κατά της υπ΄αριθμ. 4/14-9-2010 
πράξης βεβαίωσης παράβασης της Διεύθυνσης Εμπορίου Καβάλας. 

13. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. Καβάλας 
ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας σχετικά με τη συζήτηση της 
προσφυγής του ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ κατά της υπ΄αριθμ. 12 πράξης βεβαίωσης 
παράβασης της Διεύθυνσης Εμπορίου Καβάλας. 

14. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. Καβάλας 
ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας σχετικά με τη συζήτηση της 
προσφυγής του ΜΑΝΙΟΥ ΣΠΥΡΟΥ κατά της υπ΄αριθμ. 10/5530-1/16-04-2010 απόφασης του 
Νομάρχη Καβάλας που αφορά επιβολή προστίμου. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Χρ. Παϊτοτσού (Π.Ε. Καβάλας). 
 

15. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. Καβάλας 
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής σχετικά με την αίτηση ακύρωσης του ΜΟΣΧΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που αφορά παραχώρηση χρήσης αγροτικών ακίνητων. 

16. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. Καβάλας 
ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας σχετικά με τη συζήτηση της αγωγής 
των ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑΣ που αφορά αγωγή αποζημίωσης. 

17. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. Καβάλας 
ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας σχετικά με τη συζήτηση της αγωγής 
του ΣΙΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που αφορά αγωγές (αποζημίωσης-αδικαιολόγητου πλουτισμού) λόγω 
παράνομων πράξεων ή παραλείψεων ή υλικών ενεργειών οργάνων δημοσίου. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Λ. Καστανάς (Π.Ε. Καβάλας). 
 

18. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του οικονομικού έτους 2017 και 2018 των Διευθύνσεων 
της Π.Ε. Ξάνθης καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 

       (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης).  
 

19. Εισήγηση για την έγκριση προμήθειας καυσίμου κίνησης (βενζίνης)  για το υπηρεσιακό όχημα του 
ΕΦΚΑ Μισθωτών Ξάνθης για το έτος 2017. 



(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Σ. Κανδυλίδου (Π.Ε. Ξάνθης). 
20. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 1 σχετικά με τον έλεγχο και την αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς του διαγωνισμού  για την προμήθεια 
υγρών καυσίμων της Π.Ε. Ξάνθης για τα έτη 2017 και 2018 σύμφωνα με την 5/2016 διακήρυξη 
(ΑΔΑ: 706Ξ7ΛΒ-ΥΗΩ) της Π.Ε. Ξάνθης. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Π. Δουμπά (Π.Ε. Ξάνθης). 
 

21. Εισήγηση για την έγκριση: Α)Σύναψης Σύμβασης Εκτέλεσης Συμπληρωματικών Εργασιών του 
έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας της  Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας –
Θράκης», υποέργο: «Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Οδικού Δικτύου  Π.Ε. Ξάνθης έτους 2015»,  
αναδόχου ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΔΕ  και Β) του 2ου  Α.Π.Ε.  και του 1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που την 
συνοδεύει και αιτιολογεί την αναγκαιότητα εκτέλεσης των εργασιών της συμπληρωματικής 
σύμβασης.  
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χρ. Λάμπρου (Π.Ε. Ξάνθης). 
 

22. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του οικονομικού έτους 2017 των Διευθύνσεων της ΠΕ 
Έβρου καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 

       (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου). 
 

23. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της 
Διαδικασίας Επαναληπτικής Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης με σκοπό την 
επιλογή αναδόχου του αδιάθετου νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Έβρου, για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 & 2018-2019, συνολικού 
προϋπολογισμού 11.854,80 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης. 

24. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της 
Διαδικασίας Επαναληπτικής Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης με σκοπό την 
επιλογή αναδόχων των αδιάθετων άγονων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Έβρου, για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 & 2018-2019, συνολικού 
προϋπολογισμού  19.158,60 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης. 

25. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού No1 της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 
συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη διακίνηση της κοινής και επείγουσας αλληλογραφίας 
των υπηρεσιών της  Π.Α.Μ.Θ. - Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, για χρονική περίοδο ενός (1) έτους 
από την υπογραφή της σύμβασης, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 
(Περιφερειακής Ενότητας Έβρου), με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού 
προϋπολογισμού 37.247,22 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α (39.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Β. Τερζούδης (Π.Ε. Έβρου).   

 
26. Εισήγηση για την έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη βελτίωσης 

υπολειπομένων τμημάτων Ε.Ο. Νο 53 από Αλεξανδρούπολη έως Αισύμη Ν. Έβρου» ΚΑΕ  
2014ΜΠ03100001. 

27. Εισήγηση για την έγκριση του 3ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη βελτίωσης 
υπολειπομένων τμημάτων Ε.Ο. Νο 53 από Αλεξανδρούπολη έως Αισύμη Ν. Έβρου» ΚΑΕ  
2014ΜΠ03100001. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Χρ. Μαυράκη (Π.Ε. Έβρου). 
 

28. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών 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. 

29. Εισήγηση για την έγκριση συνδρομών εφημερίδων και εβδομαδιαίων εντύπων έτους 2017», της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. 

       (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων το γραφείο Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.).  
 

30. Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: 
«Συντήρηση χώρων Συνοριακού Σταθμού και οδού πρόσβασης μεταξύ γέφυρας π. Έβρου και 
Τελωνείου Κήπων» αναδόχου ΚΟΥΜΤΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.  

31. Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: 
«Κατασκευή παιδικών κατασκηνώσεων Ιεράς Μητρόπολης Μαρωνείας και Κομοτηνής» αναδόχου 
GEOGENESIS Α.Ε. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Α. Παράσχου (Π.Α.Μ.Θ.). 
 



32. Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης της μελέτης: «Εκούσιος Αναδασμός 
αγροκτήματος Ν. Ερασμίου, Π. Ερασμίου και Ζηλωτής Ν. Ξάνθης».  
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Ε. Σταμπόλογλου (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

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

34. Εισήγηση για την επικύρωση των Πρακτικών της 6ης, 7ης  8ης και 9ης  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. Χουσέ Μουσταφά Ισμαήλ 
5. Γάκης Χρήστος 
6. Μοσχοφίδου – Βλάχου Ελεονώρα 
7. Λιθηρόπουλος Χρήστος 
8. Ιντζέ Μεμέτ Μπιρόλ 
9. Γρανάς Αρχέλαος 
10. Ζιμπίδης Γεώργιος 
11. Τρέλλης Χρήστος 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 

 


