
                                                                                               
                                                                                            
                                             
                                                                                                     

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΚΟΜΟΤΗΝΗ   20 Ιουλίου 2018 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ:  Δ.Δ.οικ. 5122 
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 33η συνεδρίαση του έτους 2018. 
 
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία θα γίνει στις 26/7/2018 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 οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 

Δράμας καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
       (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Περιφερειακός Σύμβουλος Α.Μ.Θ. κ. Χρ. Λιθηρόπουλος). 
 
2. Εισήγηση για την γνωμοδότηση για την άσκηση ή μη, προσφυγής και αίτησης αναστολής κατά της 

από 11-06-2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Μετοχικό 
Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων» σχετικά με τον καταλογισμό οφειλής στον φορέα Περιφερειακή 
Ενότητα Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Κ. Αποστολίδης (Π.Ε. Δράμας). 
 

3. Εισήγηση για την έγκριση της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας-τιμής για τη δράση: «Διεθνής Εκδήλωση Ποδηλατικού Τουρισμού κατά το 
πιστοποιημένο διεθνές πρότυπο BREVET 200 χιλιομέτρων στο ευρύτερο πεδίο του Πάρκου των 
Φιλίππων για την Περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας», που θα πραγματοποιηθεί από 19-21 
Οκτωβρίου 2018, συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ελ. Θεοδωρίδου (Π.Ε. Δράμας). 
 

4. Εισήγηση για την έγκριση: Α). Της διακήρυξης, Β). Της προκήρυξης και Γ.) Της σύστασης 
επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Διαμόρφωση - συντήρηση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων 
του παραρτήματος προστασίας παιδιού Δράμας», προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 30.000,00 ευρώ. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Α. Κεφαλίδου (Π.Ε. Δράμας). 
  

5. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας 
καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 

 



6. Εισήγηση για την έγκριση ανακλήσεων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης της Π.Ε. Καβάλας 
οικονομικού έτους 2018. 

       (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας). 
 

7. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ., ενώπιον του  
Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας κατά τη συζήτηση της προσφυγής του Ζήσιου Πολυχρόνη κατά 
της υπ’ αριθμ. 05/3700-18-11-2015 απόφασης επιβολής προστίμου για χρήση πετρελαίου 
θέρμανσης και για άλλες εκτός θέρμανσης χρήσεις. 

8. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ., ενώπιον του  
Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας κατά τη συζήτηση της προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με 
την επωνυμία «ΑΡΩΓΟΣ Α.Ε.» κατά της υπ΄αριθμ. 05/3954-1/9-11-2015 απόφασης επιβολής 
προστίμου για χρήση πετρελαίου θέρμανσης και για άλλες εκτός θέρμανσης χρήσεις. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Γ. Τουγγελίδης (Π.Ε. Καβάλας). 
 

9. Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 7ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: 
«Αλιευτικό καταφύγιο Δήμου Ορφανού ( Β’ φάση)» αναδόχου «ΚΟΚΟΥΜΑΣ ΑΤΕ». 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Γ. Κυπραίος (Π.Ε. Καβάλας). 
 

10. Εισήγηση για την έγκριση της διακήρυξης και της συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για την 
δημοπράτηση του έργου: «Διαμόρφωση  συμβολών χωμάτινων  οδών  με  οδικό  δίκτυο   νήσου  
Θάσου» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 15.000,00 ευρώ.  

11. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή- 
Καθαρισμός και Συντήρηση Οδικού Δικτύου Ν. Καβάλας» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
1.000.000,00 ευρώ.  

12. Εισήγηση για την έγκριση διακήρυξης για την δημοπράτηση μέσω του εθνικού συστήματος                      
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του έργου: «Επισκευή, καθαρισμός και συντήρηση 
οδικού δικτύου νήσου Θάσου Νομού Καβάλας» προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ.  
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Θ. Καραβάς (Π.Ε. Καβάλας).  

 
13. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 

Ξάνθης καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
14. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 1 σχετικά με τον έλεγχο και την αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς καθώς και των οικονομικών προσφορών του 
διαγωνισμού για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Ξάνθης σύμφωνα  με 
τους όρους της 04/2018 Διακήρυξης (ΑΔΑ:ΨΓΓ37ΛΒ-ΛΕΡ) της Π.Ε. Ξάνθης. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης). 
 

15. Εισήγηση για γνωμοδότηση για την συμβιβαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. με την 
ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΣΤΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σχετικά με την εξόφληση τιμολογίου παροχής 
υπηρεσιών.  

16. Εισήγηση για την γνωμοδότηση για την άσκηση ή μη, προσφυγής και αίτησης αναστολής με αίτημα 
προσωρινής διαταγής κατά της από 11-06-2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Μ.Τ.Π.Υ. σχετικά με τον καταλογισμό οφειλής στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης-Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης. 

       (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Κ. Γούναρης (Π.Ε. Ξάνθης). 
 

17. Εισήγηση για την έγκριση του 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας: 
«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης», με Κ.Ε. 153607002, Π.Α.Μ.Θ. – 
Ετήσιο πρόγραμμα δράσης 2018, ΤΕΟ – Π.Ε. Ξάνθης, προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 24.000,00 
ευρώ.            
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος 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 διενέργειας δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου προκειμένου να 

στεγασθούν σε αυτά για τα επόμενα δέκα (10) έτη το Αποκεντρωμένο Τμήμα Τεχνικών Έργων 
Ορεστιάδας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και το Δασονομείο 
Ορεστιάδας. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Μ. Φραγκιαδουλάκη (Π.Ε. Έβρου). 



 
20. Εισήγηση για την γνωμοδότηση για την άσκηση ή μη, ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 334/2018 

απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου που αφορά καταβολή οικογενειακής 
παροχής. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Στ. Πατσουρίδου (Π.Ε. Έβρου). 
 

21. 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.). 
 

22. Εισήγηση για την έγκριση: Α). Των όρων της διακήρυξης και της περίληψης αυτής περί της 
διενέργειας ανοικτού, μειοδοτικού (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής), ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων (παρ γ. αρθρ. 5 Ν.4412/16) σχετικά με την 
«Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης, για τα σχολικά 
έτη 2018-2019 (περίοδος από 1/1/2019), 2019-2020 και 2020-2021, συνολικού προϋπολογισμού 
5.022.821,35 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και δικαιωμάτων προαίρεσης-παράτασης και Φ.Π.Α.» 
και Β). Της συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων αυτής. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Α. Αντωνιάδης (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

23. 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 με το Σύλλογο Επιστημόνων Μειονότητας Δυτικής Θράκης στην 
εκδήλωση  με τίτλο ‘’Φεστιβάλ  Νεολαίας 2018’’» το χρονικό διάστημα 10  Αυγούστου 2018  στη 
Πλατεία Ειρήνης στη Κομοτηνή. 

24. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 657/2018 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

25. Εισήγηση για την έγκριση: Α.) Των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού  «4ο 
Φεστιβάλ Via Egnatia 2018» διά της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Π.Α.Μ.Θ. συνολικού 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 17.500,00 ευρώ, Β.) 1. Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού «4ο 
Φεστιβάλ Via Egnatia 2018», 2. Εξέτασης Ενστάσεων για τον άνω διαγωνισμό και 3. 
Παρακολούθησης και Παραλαβής για τον άνω διαγωνισμό. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Π. Δελής (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

26. Εισήγηση για την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης επί της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά το Β΄ Τρίμηνο 2018. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Τρ. Εξάρχου (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

27. Εισήγηση για την έγκριση αποτελέσματος του διαγωνισμού και του πρακτικού της 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.). 
 

28. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ., ενώπιον του 
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ροδόπης κατά την εκδίκαση της αγωγής των Αθανασίου 
Τσιναρέλη και Νικολάου Τσιναρέλη κατά της Π.Α.Μ.Θ. που αφορά αδικαιολόγητο πλουτισμό. 

29. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ., ενώπιον του 
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ροδόπης κατά την εκδίκαση της αγωγής των Αθανασίου 
Τσιναρέλη και Νικολάου Τσιναρέλη κατά της Π.Α.Μ.Θ. που αφορά αδικαιολόγητο πλουτισμό. 

30. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ., ενώπιον του 
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ροδόπης κατά την εκδίκαση της αγωγής των Αθανασίου 
Τσιναρέλη και Νικολάου Τσιναρέλη κατά της Π.Α.Μ.Θ. που αφορά αδικαιολόγητο πλουτισμό. 

31. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ., ενώπιον του 
Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής κατά την εκδίκαση της από 31-7-2014 αγωγής των 
Χουσείν Χασάν , Φατμέ Αμέτ , Φυλλίς Χασάν , Αμέτ Αμέτ και Αμέτ κατά της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. , 
της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, του Δήμου Κομοτηνής και του Ελληνικού Δημοσίου που 
αφορά καταβολή αποζημίωσης για ψυχική οδύνη. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Κ. Δερνεκτσής (Π.Ε. Ροδόπης). 

 
32. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ., ενώπιον του 

Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ροδόπης κατά τη συζήτηση της προσφυγής του Γκόγκου 



Γεωργίου κατά της υπ’  αριθμ. Γ/ΟΙΚ/2663/04-12-2012 (ΑΔΑ: Β45Μ7ΛΒ-Λ16) Απόφασης Επιβολής 
Διοικητικών Κυρώσεων (προστίμου) των διατάξεων του άρθρου 35 παρ. 2 του Ν. 2093/1992 του 
Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. 

33. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ., ενώπιον του 
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ροδόπης κατά τη συζήτηση της προσφυγής της 
Γαβριηλίδου Ιωάννας κατά της υπ’ αριθμ. Γ/ΟΙΚ/2600/26-11-2012 (ΑΔΑ: Β4ΣΙ7ΛΒ-Κ3Μ) 
Απόφασης Επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων (προστίμου) των διατάξεων του άρθρου 35 παρ. 2 
του Ν. 2093/1992 του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Π. Δελίδης (Π.Ε. Ροδόπης). 
 

34. 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 

 
 
 
 
  
 


