
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΚΟΜΟΤΗΝΗ   15 Μαρτίου 2017 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ:  Δ.Δ.οικ.1240 
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 

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

 
 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε 11η συνεδρίαση του έτους 2017. 
 
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία θα γίνει στις 20/3/2017 ημέρα Δευτέρα 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. Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής. 

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

2. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης υφισταμένου δρομολογίου και έγκριση νέου δρομολογίου 
μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Δράμας για το σχολικό έτος 2016-2017. 

       (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος  η Ελ. Θεοδωρίδου Π.Ε. Δράμας).  
 

3. Εισήγηση για την έγκριση καταβολής χρηματικού ποσού 13.433,95 ευρώ στο Ι.Κ.Α. που αφορά την 
εξόφληση Πράξης Επιβολής Εισφορών.  
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Κ. Αποστολίδης (Π.Ε. Δράμας). 
 

4. Εισήγηση για την έγκριση διακήρυξης, περίληψης διακήρυξης και καθορισμού επιτροπών α) 
Διενέργειας του διαγωνισμού, β) Ενστάσεων και γ) Παραλαβής των υλικών της προμήθειας: 
«Αντικατάσταση μηχανημάτων διάστρωσης άλατος (αλατιέρες)» ενδεικτικού προϋπολογισμού με 
Φ.Π.Α. 18.600,00 ευρώ. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Θ. Σιδηρόπουλος (Π.Ε. Δράμας).    
 

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

       (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας).  
 
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 από 20-01-2010 



αγωγής των ΓΡΑΝΤΖΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ» κατά της Π.Α.Μ.Θ. και 
της από 10-11-2009 αγωγής των ΕΛΕΝΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ, ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΣ» κατά του 
Ελληνικού Δημοσίου που αφορούν αποζημιώσεις από αδικοπραξία. 

7. Εισήγηση για την έγκριση νομικής κάλυψης των υπαλλήλων ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ και 
ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ. 

8. Εισήγηση για την έγκριση διακήρυξης και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για την 
δημοπράτηση του έργου: «Εργασίες ασφαλτόστρωσης στο οδικό δίκτυο Ν. Καβάλας» 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α 400.000,00 ευρώ.  

9. Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: 
«Αλιευτικό καταφύγιο Δήμου Ορφανού (Β’ φάση)» αναδόχου «ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ Α.Τ.Ε.». 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Θ. Καραβάς (Π.Ε. Καβάλας). 

 
10. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του οικονομικού έτους 2017 των Διευθύνσεων της ΠΕ 

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

 
11. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της υπ΄αριθμ. 164/2017 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής.  
12. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της υπ΄αριθμ. 96/2017 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Π. Δερμενούδη (Π.Ε. Ξάνθης). 
 

13. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας 
Εκπαίδευσης Π.Ε. Ξάνθης με λεωφορεία και ταξί για το σχολικό έτος 2016-2017. 

14. Εισήγηση για την έγκριση εξουσιοδότησης Νομικού Συμβούλου της Περιφέρειας ώστε να 
προχωρήσει σε αίτηση με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας προς τα Αρμόδια Δικαστήρια 
Ξάνθης (έδρα της εταιρείας) για τη λύση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: «ΘΡΑΚΙΚΗ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» και Αρ. ΓΕΜΗ: 12744746000. 

15. Εισήγηση για την έγκριση εξουσιοδότησης Νομικού Συμβούλου της Περιφέρειας ώστε να 
προχωρήσει σε αίτηση με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας προς τα Αρμόδια Δικαστήρια 
Ξάνθης (έδρα της εταιρείας) για τη λύση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: «ΘΡΑΚΙΚΗ 
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.» και Αρ. ΓΕΜΗ: 12521146000. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Αν. Κασάπη (Π.Ε. Ξάνθης). 
 

16. 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). 
 
17. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. Έβρου ενώπιον 

του Σ.τ.Ε. σχετικά με τη συζήτηση της υπ΄αριθμ. 1715/2015 αίτησης ακύρωσης της ανώνυμης 
εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΤΕ» κατά των υπ΄αριθμ. 3668/24-7-2014 και 
6514/24-11-2014 γνωμοδοτήσεων της Π.Α.Μ.Θ. που αφορά Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων. 

18. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. Έβρου ενώπιον 
της Ελάσσονος Ολομέλειας (Πρώτη Σύνθεση) του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη συζήτηση 
της υπ΄αριθμ. 194/2014 αίτησης αναίρεσης της ΧΟΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΣ κατά της υπ΄αριθμ. 3083/2014 
Απόφασης του IV Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και κατά της υπ΄αριθ. 5730/31-10-
2012 απόφασης καταλογισμού της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου. 

19. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. Έβρου ενώπιον 
του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης σχετικά με τη συζήτηση αγωγής (χρέους από τιμολόγια 
παροχής υπηρεσιών ) των 1. Χρήστου Αδάμ του Ευαγγέλου κατοίκου Φερών, 2. Της 
ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία: «ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.» και 3. του Αργυρίου 
Καλπάκα του Παναγιώτη κατοίκου Φερών κατά της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Στ. Πατσουρίδου (Π.Ε. Έβρου). 
 

20. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού ολοκλήρωσης της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη 
αναδόχου στο έργο: «Στοιχειώδης συντήρηση εθνικού δικτύου βορείου Έβρου για την άρση της 
επικινδυνότητας στο οδόστρωμα λόγω χιονοπτώσεων και παγετών», προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
247.998,00 ευρώ. 



21. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού ολοκλήρωσης της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη 
αναδόχου στο έργο: «Στοιχειώδης συντήρηση εθνικού δικτύου νοτίου Έβρου για την άρση της 
επικινδυνότητας στο οδόστρωμα λόγω χιονοπτώσεων και παγετών», προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
247.998,00 ευρώ. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Β. Παρασκευόπουλος (Π.Ε. Έβρου). 
 

22. 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.).  
 
23. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και 

αξιολόγησης προσφορών για τον συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό: «Ανάθεση εργασιών 
απομαγνητοφώνησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, των 
Επιτροπών του και της Οικονομικής Επιτροπής, για το διάστημα 01/02/2017 - 31/01/2019 (24 
μήνες), με προϋπολογισμό 36.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

24. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας της διαδικασίας απευθείας 
ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση νέων δρομολογίων 
μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης με Α/Α συστήματος 30460 και ακύρωσή 
της διαδικασίας ως άγονης. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Τρ. Εξάρχου (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

25. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού υπ΄ αριθμ. 1 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του 
έργου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Π.Α.Μ.Θ.: «Ενέργειες καταπολέμησης κουνουπιών στην 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (συνέχιση του έργου 2013ΕΠ03100000) για τα έτη  
2017 έως και 2019». 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Γ. Σωτηρίου (Π.Α.Μ.Θ.).  
 

26. Εισήγηση για την έγκριση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας και τον 
ορισμό επιτροπής διαγωνισμού και ενστάσεων, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ελαστικών 
για τις ανάγκες των μηχανημάτων-οχημάτων του μηχανικού εξοπλισμού της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης 
έτους 2017», προϋπολογισμού 29.065,60 ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «Επισκευή 
και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)» με 
ΚΑΕ 2014ΕΠ53100006 της ΣΑΕΠ 531. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Κ. Δερνεκτσής (Π.Ε. Ροδόπης). 
 

27. 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. 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 

 


