
                                                                                                

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΚΟΜΟΤΗΝΗ   2 Φεβρουαρίου 2018 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ:  Δ.Δ.οικ. 845 
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 Κωσταντίνος 
Καραλίδης Φώτιος  
Γρανάς Αρχέλαος  
Λασκαρίδης Παντελής 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε 6η συνεδρίαση του έτους 2018. 
 
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία θα γίνει στις 8/2/2018 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 το γραφείο Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, 
Υποδομών και Μεταφορών). 
 

2. Εισήγηση για την έγκριση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών και διενέργειας διαγωνιστικής 
διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση 
νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2017-2018 της Π.Ε. Δράμας. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ρ. Μοχωρίδου (Π.Ε. Δράμας). 

 
3. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού Νο 2 της επιτροπής αξιολόγησης ηλεκτρονικού διεθνή 

ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων  για τις ανάγκες της Π.Ε. 
Δράμας. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Στ. Παρδαλίδης (Π.Ε. Δράμας).  
 

4. 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). 
 

5. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας 
Εκπαίδευσης Π.Ε. Καβάλας που εκτελούνται κατά εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 108 του Ν. 
4485/2017 (114 Α). 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Γ. Τουγγελίδης (Π.Ε. Καβάλας). 
 

6. Εισήγηση για την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την απευθείας ανάθεση  
προμήθειας αναλώσιμων υλικών - ανταλλακτικών και την επιτόπια συντήρηση και επισκευή των 
αναλυτών των τριών Αυτόματων Σταθμών Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του Τμήματος 



Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Καβάλας στην εταιρεία «ENVIROSYS Ε.Π.Ε.» 
αποκλειστικού αντιπροσώπου στην Ελλάδα της κατασκευάστριας εταιρείας του εξοπλισμού των 
σταθμών ελέγχου ατμοσφαιρικής ρύπανσης (ΣΕΑΡ) «HORIBA» Γερμανίας. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Κ. Καραμανώλης (Π.Ε. Καβάλας). 

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

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

δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς και των οικονομικών προσφορών του 
διαγωνισμού για την για την προμήθεια επίπλων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της 
Π.Ε. Ξάνθης κατά την 05/2017 Διακήρυξη (ΑΔΑ: Ψ4ΝΡ7ΛΒ-8ΞΒ). 

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

9. Εισήγηση για την έγκριση ή μη, εξωδικαστικού συμβιβασμού της Π.Α.Μ.Θ. με την εταιρεία με την 
επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» σχετικά με την εξόφληση τιμολογίων 
παροχής υπηρεσιών. 

10. Εισήγηση για την έγκριση ή μη, εξωδικαστικού συμβιβασμού της Π.Α.Μ.Θ. με την εταιρεία με την 
επωνυμία «Ι. ΙΕΡΟΠΟΥΛΟΣ - Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Ε.» σχετικά με την εξόφληση τιμολογίων 
παροχής υπηρεσιών. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Π. Δερμενούδη (Π.Ε. Ξάνθης). 
 

11. Εισήγηση για την έγκριση: A). Του σχεδίου Διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας και του σχεδίου 
περίληψής της και B). Της συγκρότησης τριμελούς επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: 
«Αλλαγή κουφωμάτων στο συγκρότημα του 2ου – 3ου Γυμνασίου Ξάνθης» το οποίο έχει ενταχθεί 
στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Π.Α.Μ.Θ έτους 2018–Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ με προϋπολογισμό 
106.211,54 ευρώ. 

12. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 1 της επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο: 
«Μελέτη ανακατασκευής κόμβων στην ΑΡ. 9 ΕΠ. Ο.» του Ετησίου Προγράμματος Δράσης της 
Π.Α.Μ.Θ./Π.Ε. Ξάνθης/ΚΑΠ80%/Κ.Δ. 143602017, προϋπολογισμού 114.950,00 ευρώ. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Γρ. Καραχρήστου (Π.Ε. Ξάνθης). 
 

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

 
14. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού Νο2 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, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 39.500,00 ευρώ. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Αλ. Τζαμτζή (Π.Ε. Έβρου). 
 

15. Εισήγηση για την έγκριση συμβιβαστικής ή μη, επίλυσης διαφοράς μεταξύ της εταιρείας με την 
επωνυμία «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε.» και της Π.Α.Μ.Θ. που αφορά εξόφληση τιμολογίου σχεδιασμού 
και εκτύπωσης εντύπου υλικού. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ελ. Αναγνώστου (Π.Ε. Έβρου). 
 

16. Εισήγηση για την έγκριση συμβιβαστικής ή μη, επίλυσης διαφοράς μεταξύ της Σουλτάνας 
Τσιμουρδάγκα και της Π.Α.Μ.Θ. σχετικά με την εξόφληση τιμολογίου παροχής υλικών. 

17. Εισήγηση για την έγκριση συμβιβαστικής ή μη, επίλυσης διαφοράς μεταξύ της Αλεξίας Αδαμίδου 
και της Π.Α.Μ.Θ. σχετικά με την εξόφληση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. 

18. Εισήγηση για την έγκριση συμβιβαστικής ή μη, επίλυσης διαφοράς μεταξύ της Ελένης Διαφωνίδου 
και της Π.Α.Μ.Θ. σχετικά με την εξόφληση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. 

19. Εισήγηση για την έγκριση συμβιβαστικής ή μη, επίλυσης διαφοράς μεταξύ της εταιρείας με την 
επωνυμία «Δημοσιογραφικός Οργανισμός Ο ΧΡΟΝΟΣ ΜΙΚΕ» και της Π.Α.Μ.Θ. σχετικά με την 
εξόφληση τιμολογίου παροχής υλικών. 

20. Εισήγηση για την έγκριση συμβιβαστικής ή μη, επίλυσης διαφοράς μεταξύ του Τζιβαρά Ευσταθίου 
και της Π.Α.Μ.Θ. σχετικά με την εξόφληση εργασιών αποχιονισμού της Π.Ε. Έβρου. 

21. Εισήγηση για την έγκριση συμβιβαστικής ή μη, επίλυσης διαφοράς μεταξύ του Νιζάμ Μεχμέτ και 
της Π.Α.Μ.Θ. σχετικά με την εξόφληση εργασιών αποχιονισμού της Π.Ε. Έβρου. 



22. Εισήγηση για την έγκριση συμβιβαστικής ή μη, επίλυσης διαφοράς μεταξύ του Δελή Αχμέτ και της 
Π.Α.Μ.Θ. σχετικά με την εξόφληση εργασιών αποχιονισμού της Π.Ε. Έβρου. 

23. Εισήγηση για την έγκριση συμβιβαστικής ή μη, επίλυσης διαφοράς μεταξύ του Τσιλιγκήρ Νιαζή και 
της Π.Α.Μ.Θ. σχετικά με την εξόφληση εργασιών αποχιονισμού της Π.Ε. Έβρου. 

24. Εισήγηση για την έγκριση συμβιβαστικής ή μη, επίλυσης διαφοράς μεταξύ του Μπαϊρακτάρ Αχμέτ 
και της Π.Α.Μ.Θ. σχετικά με την εξόφληση εργασιών αποχιονισμού της Π.Ε. Έβρου. 

25. Εισήγηση για την έγκριση ή μη, άσκησης ενδίκου μέσου κατά της υπ΄αριθμ. 149/2017 απόφασης 
του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης που αφορά πρόστιμο για παράβαση 
νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος.  

       (Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Στ. Πατσουρίδου (Π.Ε. Έβρου). 
 
26. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών, ανάκλησης των 

αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και 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.). 
 

27. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ., ενώπιον του 
Συμβουλίου της Επικρατείας στην συζήτηση της από 3-10-2009 προσφυγής της Α.Ε. με επωνυμία 
«ΕΝΔΥΣΗ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΡΟΥΧΩΝ» στρεφομένη κατά της υπ’ αριθμ. ΙΕ/6417/3654/ΝΝ 
80653/Ν. 1892/90 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – 
Θράκης και του Ελληνικού Δημοσίου που αφορά επιστροφή επιχορήγησης. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Π. Χουρίδου (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

28. Εισήγηση για την έγκριση του 2ου πρακτικού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων για 
τη λειτουργία των μηχανημάτων – οχημάτων αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης (στις 
δεξαμενές της Υπηρεσίας),  έτους 2017 - 2018»  προϋπολογισμού 26.000,00 ευρώ. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Κ. Δερνεκτσής (Π.Ε. Ροδόπης). 

 
29. Εισήγηση για την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 10.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. για την υλοποίηση της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. δια της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. 
Ροδόπης: «Συμμετοχή της Π.Α.Μ.Θ. στην  τουριστική  έκθεση «MITT 2018 στη Μόσχα της 
Ρωσίας», η οποία έχει ενταχθεί στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. έτους 
2018, προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 10.000,00 ευρώ. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Π. Δελίδης (Π.Ε. Ροδόπης). 
 

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 

 
 
 
 



  
 


