
                                                                                               
                                                                                            
                                             
                                                                                                     

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΚΟΜΟΤΗΝΗ   15 Ιουνίου 2018 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ:  Δ.Δ.οικ. 4155 
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 

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

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε 27η συνεδρίαση του έτους 2018. 
 
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία θα γίνει στις 21/6/2018 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 έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας καθώς 

και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
       (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος,   

Υποδομών και Μεταφορών Α.Μ.Θ.). 
 
2. Εισήγηση για γνωμοδότηση για την συμβιβαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. με τον 

Τσιαμάκη Ανδρέα σχετικά με την εξόφληση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. 
3. Εισήγηση για γνωμοδότηση για την συμβιβαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. με τον 

Αρμέν Προκόπιο σχετικά με την εξόφληση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. 
4. Εισήγηση για γνωμοδότηση για την συμβιβαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. με την 

Χαρπαντίδου Νίνα σχετικά με την εξόφληση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. 
5. Εισήγηση για γνωμοδότηση για την συμβιβαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. με τις 

ανώνυμες εταιρείες με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε.» και «ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ»  
σχετικά με την εξόφληση ασφαλιστηρίων συμβολαίων οχημάτων της Π.Ε. Δράμας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Κ. Αποστολίδης (Π.Ε. Δράμας). 
 

6. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας 
καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας). 

 
7. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. Καβάλας 

ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας κατά τη συζήτηση της προσφυγής του Νικολαΐδη 
Σπυρίδωνα κατά του Ελληνικού Δημοσίου και κατά της υπ’  αριθμ. 04/14072/22-9-2015 απόφασης 
της Τριμελούς Επιτροπής Εξέτασης ενστάσεων του άρθρου 24 του Ν. 4235/2014 του Τμήματος 



Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας καθώς και κατά 
της υπ’ αριθμ. 04/9616/26-6-2015 απόφασης της Τριμελούς Επιτροπής Επιβολής διοικητικών 
κυρώσεων του Τμήματος Κτηνιατρικής της ως άνω Διεύθυνσης. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Λ. Καστανάς (Π.Ε. Καβάλας).  
 

8. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. Καβάλας 
ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής κατά τη συζήτηση της προσφυγής της εταιρείας 
με την επωνυμία «Δ. ΔΑΛΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε» κατά της υπ’   
αριθμ.41478/61/45/07-04-2016 απόφασης του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Α.Μ.Θ. που αφορά  διαφορές του Ν. 1406/1983 γενικά.  
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Αν. Βογιατζής (Π.Ε. Καβάλας). 
 

9. Εισήγηση για την: Α) Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 445/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και 
Β) Έγκριση της διακήρυξης και περίληψης διακήρυξης για τη δημοπράτηση μέσω του εθνικού 
συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του έργου: «Αγροτική οδοποιία σε 
αναδασμούς Καλλιράχης και Ραχωνίου Θάσου». 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Θ. Καραβάς (Π.Ε. Καβάλας). 
 

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

11. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 25 της  Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης των 
φακέλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης, για την ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς 
δημοσίευση προκήρυξης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της 
Π.Ε. Ξάνθης για τα σχολικά έτη 2017-2018 & 2018-2019, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 
74.292,12 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης.  
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης). 
 

12. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου 
καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού.  
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου). 

 
13. Εισήγηση για την γνωμοδότηση για άσκηση ή μη του ένδικου μέσου της έφεσης κατά της υπ’ 

αριθμ. Α57/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής που αφορά υπηρεσιακή 
κατάσταση υπαλλήλου της Π.Α.Μ.Θ. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Στ. Πατσουρίδου (Π.Ε. Έβρου). 
 

14. Εισήγηση για γνωμοδότηση για την συμβιβαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. με την 
εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΕ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-
HOTEL ALEXANDER BEACH & CONVENTION CENTER» σχετικά με την εξόφληση τιμολογίων 
παροχής υπηρεσιών. 

15. Εισήγηση για γνωμοδότηση για την άσκηση ή μη, του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της υπ’ 
αριθμ. 139/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής που αφορά την εξόφληση τιμολογίου 
παροχής υπηρεσιών. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Ελ. Αναγνώστου (Π.Ε. Έβρου). 

 
16. Εισήγηση για την έγκριση: Α) Ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 

2018 και Β) Των δαπανών του οικονομικού έτους 2018,  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.). 
 
17. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 608/2018 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ε. Τζιαμπάζη (Π.Α.Μ.Θ.).  
 

18. Εισήγηση για την έγκριση διάθεσης πίστωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ., διά της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ροδόπης 
«Συμμετοχή και συνδιοργάνωση της Π.Ε. Ροδόπης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ιάσμου στην 
εκδήλωση με τίτλο «Εκδηλώσεις Προφήτη Ηλία 2018» που θα πραγματοποιηθεί το χρονικό 
διάστημα από 14 ως και τις 22 Ιουλίου 2018 στον οικισμό Ιάσμου του Δήμου Ιάσμου Ν. Ροδόπης. 



19. Εισήγηση για την έγκριση διάθεσης πίστωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ., διά της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ροδόπης 
«Συμμετοχή και συνδιοργάνωση της Π.Ε. Ροδόπης με τον ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ – ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ – 
ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΡΑΤΙΝΗΣ «Ο ΓΡΑΤΙΝΟΣ» στην εκδήλωση με τίτλο «ΓΡΑΤΙΝΑΙΑ 
2018» που θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα από 29 Ιουλίου 2018 ως και τις 4 Αυγούστου 
2018 στον οικισμό Γρατινής του Δήμου Κομοτηνής Ν. Ροδόπης. 

20. Εισήγηση για την έγκριση διάθεσης πίστωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ., διά της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ροδόπης 
«Συμμετοχή και συνδιοργάνωση της Π.Ε. Ροδόπης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ποντίων 
Θρυλορίου «Η Κερασούντα και το Γάρς» στην εκδήλωση με  τίτλο «Παρακάθ’ κι Αροθυμίας 2018»  
που θα  πραγματοποιηθεί από 13 ως τις 17 Ιουλίου 2018 στον οικισμό Θρυλορίου του Δήμου 
Κομοτηνής. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Μ. Σεβδυνίδου (Π.Ε. Ροδόπης). 
 

21. Εισήγηση για την έγκριση Συμβατικών τευχών διαγωνισμού και σύστασης επιτροπής διαγωνισμού 
της μελέτης: «Αποτύπωση – σύνταξη φακέλου καταπατημένων δημόσιων εκτάσεων στο Ν. 
Ροδόπης» Κωδικός Έργου 174102007, προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης 15.000 ευρώ (με 
στρογγυλοποίηση & Φ.Π.Α. 24%). 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Ε. Σταμπόλογλου (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

22. 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 

 
 
 
 
  
 


