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ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε 7η συνεδρίαση του έτους 2018. 
 
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία θα γίνει στις 15/2/2018 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 νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Δράμας για το σχολικό έτος 
2017-2018. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ελ. Θεοδωρίδου (Π.Ε. Δράμας). 

 
3. Εισήγηση για την έγκριση παράτασης σύμβασης προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες της Π.Ε. 

Δράμας. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Στ. Παρδαλίδης (Π.Ε. Δράμας).  
 

4. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής διενέργειας δημόσιας ανοιχτής διαδικασίας 
με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, για την επιλογή αναδόχου 
κατασκευής του έργου: «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Δράμας έτους 2017-
2018». 

5. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής διενέργειας δημόσιας ανοιχτής διαδικασίας 
με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, για την επιλογή αναδόχου 
κατασκευής του έργου: «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που 
προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού της χώρας».  
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Θ. Σιδηρόπουλος (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 της υπ΄ αριθμ. 1/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, «Για την 
ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης των νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της 
Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή των συμβάσεων 
και έως την λήξη του σχολικού έτους 2017-2018. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ε. Ιορδανίδου (Π.Ε. Καβάλας). 
 

8. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. ενώπιον του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας σχετικά με την συζήτηση της προσφυγής του Κυριάκου 
Γεωργίου που αφορά επιβολή προστίμου για παράβαση του Αντικαπνιστικού Νόμου. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Χρ. Παπαδόπουλος (Π.Ε. Καβάλας). 
 

9. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. ενώπιον του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας σχετικά με την συζήτηση της προσφυγής της εταιρείας 
«ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΔΙΕΘΝΗΣ F.H.L. A.B.E.E.» που αφορά επιβολή προστίμου για παράβαση 
περιβαλλοντικών όρων. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Κ. Καραμανώλης (Π.Ε. Καβάλας). 

 
10. Εισήγηση για την έγκριση διακήρυξης και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με το 

άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 για την δημοπράτηση του έργου: «Συστήματα αναχαίτισης οχημάτων 
στην υπ΄αριθμό 2 εθνική οδό», προϋπολογισμού 71.500,00 ευρώ. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Θ. Καραβάς (Π.Ε. Καβάλας).    
 

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

12. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 21 της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης των 
(υπό)φακέλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την 
ανάδειξη μειοδότη νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Ιεροσπουδαστηρίου Εχίνου, Β/θμιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ξάνθης, για τα σχολικά έτη 2017-2018, 2018-2019, μόνο τις Κυριακές, κατά 
την υπ’ αριθμ. 179204/ΞΔΔΟ5904/15-12-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ : 
Ψ6ΟΦ7ΛΒ-ΥΚ7). 

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

13. 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. 

14. 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. 

15. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ., ενώπιον του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τη συζήτηση πέντε αιτήσεων αναίρεσης του Νικολάου Τσαμαλίκου. 

16. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της υπ΄αριθμ. 56/2018 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής που αφορά εξωδικαστικό συμβιβασμό της Π.Α.Μ.Θ. με την εταιρεία με την επωνυμία 
«ΟΡΦΕΑΣ Ε.Π.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΞΑΝΘΗΣ» σχετικά με την εξόφληση 
τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. 

17. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της υπ΄αριθμ. 61/2018 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής που αφορά εξωδικαστικό συμβιβασμό της Π.Α.Μ.Θ. με την εταιρεία με την επωνυμία 
«ΚΟΜΝΗΝΟΣ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» σχετικά με την εξόφληση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. 

18. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της υπ΄αριθμ. 59/2018 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής που αφορά εξωδικαστικό συμβιβασμό της Π.Α.Μ.Θ. με την ανώνυμη εταιρεία με την 
επωνυμία «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε.» και την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ 
ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.» σχετικά με την εξόφληση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. 

19. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της υπ΄αριθμ. 58/2018 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής που αφορά εξωδικαστικό συμβιβασμό της Π.Α.Μ.Θ. με την ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΨΑΛΙΔΟΥ 
σχετικά με την εξόφληση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. 

20. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της υπ΄αριθμ. 57/2018 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής που αφορά εξωδικαστικό συμβιβασμό της Π.Α.Μ.Θ. με την εταιρεία με την επωνυμία 
«ΤΥΠΟΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.» σχετικά με την εξόφληση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. 

21. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της υπ΄αριθμ. 62/2018 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής που αφορά εξωδικαστικό συμβιβασμό της Π.Α.Μ.Θ. με την εταιρεία με την επωνυμία 
«ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» σχετικά με την εξόφληση 
τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. 



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

22. Εισήγηση για την έγκριση: A). Του σχεδίου διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού και B). Της 
συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για την διεξαγωγή της δημοπρασίας του έργου: 
«Ανακατασκευή μνημείου πεσόντων στην είσοδο του οικισμού Εχίνου», προϋπολογισμού με 
Φ.Π.Α. 60.000,00 ευρώ, με χρηματοδότηση: Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης - Περιφέρειας Α.Μ.Θ. - 
Π.Ε. Ξάνθης έτους 2018 – Πρόστιμα Πολεοδομίας και κωδικό έργου: 173612000. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χρ. Λάμπρου (Π.Ε. Ξάνθης). 
 

23. 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). 

 
24. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού Νο2 της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 

ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών για το 
υποέργο: «Συντήρηση – λειτουργία αντλιοστασίου κεφαλής ποταμού Άρδα έτους 2018 & 2019» της 
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για χρονική περίοδο δύο (2) ετών από την υπογραφή της 
σύμβασης, προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 226.547,70 ευρώ. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Μ. Φραγκιαδουλάκη (Π.Ε. Έβρου). 

 
25. Εισήγηση για την έγκριση συμβιβαστικής ή μη, επίλυσης διαφοράς μεταξύ της ανώνυμης εταιρείας 

με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.» και της Π.Α.Μ.Θ. σχετικά με την 
εξόφληση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Στ. Πατσουρίδου (Π.Ε. Έβρου). 

 
26. Εισήγηση για την έγκριση των όρων διακήρυξης ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας κατά το άρθρο 

27 του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση την τιμή καθώς και ορισμό επιτροπής του ανοικτού διαγωνισμού του 
υποέργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» του έργου: «Κατασκευή μονάδας φροντίδας 
ηλικιωμένων Νέου Ιωακειμείου Γηροκομείου Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρουπόλεως», 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 991.765,02 ευρώ χρηματοδοτούμενο από το Ε.Π. «Μακεδονία – 
Θράκη 2007-2013 με συγχρηματοδότηση από το Ε.Τ.Π.Α.» με κωδικό έργου 2011ΕΠ03180003 της 
ΣΑΕ ΕΠ0318, του Π.Δ.Ε. 

27. Εισήγηση για την έγκριση των όρων διακήρυξης με τη προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού 
διαγωνισμού κατά το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, καθώς και ορισμό επιτροπής του ανοικτού 
διαγωνισμού του υποέργου: «Άμεση αποκατάσταση βλαβών των φωτεινών σηματοδοτών του 
οδικού δικτύου της Π.Ε. Έβρου» (CPV-34996100-6), προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 60.000,00 ευρώ 
χρηματοδοτούμενο από πιστώσεις του έργου: «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. (Συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)» της Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. Έβρου, 
ΣΑΕΠ531 με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006). 

28. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού Νο2 (κατακύρωσης) της επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης των προσφορών, του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου:  «Μεταφορά 
1.500 τόνων πλυμένου αλατιού για τις ανάγκες αποχιονισμού του οδικού δικτύου της Π.Ε. Έβρου» 
για το έτος 2017, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή, ενδεικτικού προϋπολογισμού με 
Φ.Π.Α. 35.775,69 ευρώ. 

       (Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Χρ. Μαυράκη (Π.Ε. Έβρου). 
 
29. 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.). 
 

30. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. ενώπιον του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης σχετικά με την ασκηθείσα αγωγή του «Γραφείου Γενικού 
Τουρισμού ΚΤΕΛ Ν. Ροδόπης μ.Ε.Π.Ε.» που αφορά μεταφορά μαθητών στο Νομό Ροδόπης. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Τρ. Εξάρχου (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

31. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ., ενώπιον του 
Συμβουλίου της Επικρατείας στην συζήτηση της από 18-10-2002 αίτησης ακύρωσης της «Δ. & Θ. 
ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑΚΑΚΙΩΝ, 



ΦΡΕΝΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (SIFREN A.B.E.E.)» κατά των 
1)Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, 2) Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Π. Χουρίδου (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

32. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ενώπιον 
του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής επί Αίτησης Ακύρωσης της Άννας συζύγου Γεωργίου 
Λασκαράκη, κατά της υπ. αριθ. ΔΠΧΣ π.ε. 5655/10-04-2017 Απόφασης Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. 
που αφορά πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Κ. Καραμανώλης (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

33. 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 

 
 
 
 
  
 


