
                                                                                                

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΚΟΜΟΤΗΝΗ   12 Ιανουαρίου 2018 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ:  Δ.Δ.οικ. 245 
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 3η συνεδρίαση του έτους 2018. 
 
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία θα γίνει στις 19/1/2018 ημέρα Παρασκευή 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 τροποποίησης της υπ΄αριθμ. 926/2017 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής. 
2. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της υπ΄αριθμ. 1/2018 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Στ. Παρδαλίδης (Π.Ε. Δράμας). 
 

3. Εισήγηση για την έγκριση του 1ου πρακτικού του διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών 
διαγράμμισης του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Δράμας 2017 - 2018 για τις ανάγκες 
της Π.Ε. Δράμας». 

4. Εισήγηση για την έγκριση του 2ου πρακτικού του διαγωνισμού και ανάθεσης κατασκευής του έργου: 
«Διαμόρφωση Περιβάλλοντα χώρου Δημοτικού σχολείου Καλλιφύτου». 

       (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Θ. Σιδηρόπουλος (Π.Ε. Δράμας). 
 

5. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού 3 διενέργειας δημόσιας ανοικτής διαδικασίας με σκοπό την 
επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη στατικού ελέγχου και αποκατάστασης 
προβλημάτων φορέα και βάθρων της γέφυρας του ποταμού Νέστου επί της Ε.Ο. 14 Δράμα-
Παρανέστι –Όρια Ν. Δράμας / Ν. Ξάνθης»   
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Αν. Κεφαλίδου (Π.Ε. Δράμας). 
 

6. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας, 
έγκριση δαπανών Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (έτους 2017) καθώς και έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 

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

7. Εισήγηση για την έγκριση παράτασης της με αρ. πρωτ.03/οικ.348/01-02-2017 σύμβασης για την 
«Ανάθεση σε ειδικό συνεργείο παροχής υπηρεσιών της φύλαξης των χώρων του κτηρίου της Π.Ε. 
Καβάλας». 



(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ε. Ιορδανίδου (Π.Ε. Καβάλας). 
 

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

9. Εισήγηση για την αποδοχή ή μη, συμβιβαστικής επίλυσης της οικονομικής διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. 
με την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΟΡΦΕΑΣ Ε.Π.Ε.- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΞΑΝΘΗΣ» σχετικά με την εξόφληση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. 

10. Εισήγηση για την αποδοχή ή μη, συμβιβαστικής επίλυσης της οικονομικής διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. 
με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΥΠΟΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.» σχετικά με την εξόφληση 
τιμολογίων εμπορευμάτων. 

11. Εισήγηση για την αποδοχή ή μη, συμβιβαστικής επίλυσης της οικονομικής διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. 
με την ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΨΑΛΙΔΟΥ σχετικά με την εξόφληση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. 

12. Εισήγηση για την αποδοχή ή μη, συμβιβαστικής επίλυσης της οικονομικής διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. 
με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε.» και την ανώνυμη εταιρεία 
γενικών ασφαλίσεων με την επωνυμία «ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.» σχετικά με την εξόφληση 
τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. 

13. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ., ενώπιον του 
Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής σχετικά με την άσκηση αντέφεσης κατά της υπ΄αριθμ. 165/2008 
οριστικής απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας που αφορά παραχώρηση 
κοινοχρήστων αγροτικών τεμαχίων σε κτηνοτρόφους. 

14. Εισήγηση για την αποδοχή ή μη, συμβιβαστικής επίλυσης της οικονομικής διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. 
με την ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΜΝΗΝΟΣ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» σχετικά με την 
εξόφληση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών και εμπορευμάτων. 

15. Εισήγηση για την αποδοχή ή μη, συμβιβαστικής επίλυσης της οικονομικής διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. 
με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» σχετικά με την εξόφληση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Κ. Γούναρης (Π.Ε. Ξάνθης). 
 

16. Εισήγηση για την έγκριση του 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση 
κυκλοφοριακής σύνδεσης στην περιοχή του κόμβου Γκιώνας», προϋπολογισμού 73.000,00 ευρώ 
με Φ.Π.Α. 

17. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 890/2017 Απόφασης (6Ψ1Κ7ΛΒ-248) στο 
σύνολό της, Β. Του νέου σχεδίου Διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας και του νέου σχεδίου 
περίληψής της και της συγκρότησης εξαμελούς Επιτροπής Διαγωνισμού, του υποέργου με τίτλο: 
«Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου ΠΕ Ξάνθης» το οποίο έχει ενταχθεί με προϋπολογισμό 
2.000.000,00 ευρώ στο έργο: «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης». 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Χρ. Λάμπρου (Π.Ε. Ξάνθης). 
 

18. 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). 
 

19. Εισήγηση για την έγκριση παροχής internet σε υφιστάμενη τηλεφωνική γραμμή για το γραφείο του 
Αντιπεριφερειάρχη Έβρου. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Β. Τερζούδης (Π.Ε. Έβρου). 

 
20. Εισήγηση για την αποδοχή ή μη, συμβιβαστικής επίλυσης της οικονομικής διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. 

με τον Σκαφίδα Παναγιώτη σχετικά με την εξόφληση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. 
21. Εισήγηση για την αποδοχή ή μη, συμβιβαστικής επίλυσης της οικονομικής διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. 

με την Τριανταφυλλιά Μαρίτσα σχετικά με την εξόφληση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. 
22. Εισήγηση για την αποδοχή ή μη, συμβιβαστικής επίλυσης της οικονομικής διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. 

με τον Ευάγγελο Μυλωνά σχετικά με την εξόφληση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. 
23. Εισήγηση για την αποδοχή ή μη, συμβιβαστικής επίλυσης της οικονομικής διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. 

με τον Ιμπραχήμ Μεμέτ σχετικά με την εξόφληση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. 
24. Εισήγηση για την αποδοχή ή μη, συμβιβαστικής επίλυσης της οικονομικής διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. 

με τον Μπαϊρακτάρ Σαλή σχετικά με την εξόφληση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. 
       (Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Ε. Αναγνώστου (Π.Ε. Έβρου). 

 



25. Εισήγηση για την έγκριση 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.) 
 

26. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2017-
2018 της Π.Ε. Ροδόπης. 

27. Εισήγηση για την έγκριση παράτασης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2017-
2018 της Π.Ε. Ροδόπης. 

       (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Τρ. Εξάρχου (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

28. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ., ενώπιον του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής για τη συζήτηση της από 10-10-2013 προσφυγής της Α.Ε. με 
επωνυμία «ΡΕΚΟΡ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΕΒΕ» στρεφόμενη κατά της Π.Α.Μ.Θ.  και κατά της υπ΄αριθμ. 
ΙΕ/87218/2631/ΝΝ80678/Ν.1892/90/25-7-2013 απόφασης που αφορά ανάκληση επένδυσης και 
επιστροφή επιχορήγησης. 

       (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Π. Χουρίδου  (Π.Α.Μ.Θ.). 
 
29. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ., ενώπιον του 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής κατά τη συζήτηση αγωγής υπαλλήλων που αφορά 
αποζημίωση για μη καταβεβλημένους μισθούς, δώρα και επιδόματα 
(Εισηγήτρια του ανωτέρου θέματος η Ε. Τζιαμπάζη (Π.Α.Μ.Θ.).   
 

30. 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 

 


