
                                                                                                                                                                                                                                                               

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΚΟΜΟΤΗΝΗ   12 Απριλίου 2019 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ:  Δ.Δ. οικ. 2022 
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 
Μοσχοφίδου – Βλάχου Ελεονώρα 
Καραλίδης Φώτιος  
Γρανάς Αρχέλαος  
Λασκαρίδης Παντελής 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε 16η συνεδρίαση του έτους 2019. 
 
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία θα γίνει στις 17/4/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00μ.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 δαπανών οικονομικού έτους 2019 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας 

καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού.  
2. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στους προσωρινούς 

αναδόχους της διακήρυξης 2/2016 της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας για το σχολικό έτος 2018-
2019 έως 30.06.2019 σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 63 του Ν.4415/2016 όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την παρ. 2Α του άρθρου 101 του ν.4604/2019. 

3. Εισήγηση για την έγκριση του 2ου πρακτικού (δικαιολογητικών κατακύρωσης) της επιτροπής 
παραλαβής και αξιολόγησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη νέων 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Δράμας σχολικού έτους 2018-2019 συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης με τα δικαιώματα προαίρεσης 60.644,33 ευρώ με Φ.Π.Α. 

4. Εισήγηση για την έγκριση παράτασης συμβάσεων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών που ήταν σε 
ισχύ στις 30-06-2018 της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, για το σχολικό έτος 2018-2019 έως 
30.06.2019, σύμφωνα με την περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν.4415/2016 όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την παρ. 2β του άρθρου 101 του Ν.4604/2019.  
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Στ. Παρδαλίδης (Π.Ε. Δράμας). 
 

5. Εισήγηση για τη γνωμοδότηση για την άσκηση ή μη, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καβάλας, του 
ενδίκου βοηθήματος της ανακοπής κατά της από 18-03-2019 επιταγής προς εκτέλεση του 
Δημητρίου Καρδάρα. 

6. Εισήγηση για τη γνωμοδότηση για τη συμβιβαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. με 
τον Γεώργιο Κεφαλά που αφορά την εξόφληση τιμολογίου παροχής υλικών. 

7. Εισήγηση για τη συμβιβαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. με την εταιρεία με την 
επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ Α.Ε.» που αφορά την εξόφληση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. 

8. Εισήγηση για τη συμβιβαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. με τον Βασίλειο 
Στρινόπουλο που αφορά την εξόφληση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων η Νομική Υπηρεσία Δράμας). 



 
9. Εισήγηση για την έγκριση του 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Καθαρισμός 

– απομάκρυνση απορριμμάτων χειμάρρου Δοξάτου από ιρλανδική διάβαση Αδριανής μέχρι 
γέφυρα Δοξάτου επί της Ε.Ο. Δράμας Καβάλας», προϋπολογισμού μελέτης με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α. 500.000,00 ευρώ.  
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Θ. Σιδηρόπουλος (Π.Ε. Δράμας). 
 

10. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του έτους 2019 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας καθώς και 
έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας). 
 

11. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. Καβάλας 
ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας κατά τη συζήτηση της Ανακοπής 
Ερημοδικίας της εταιρείας με την επωνυμία «Α.Ε. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΘΑΣΟΥ» κατά 
της υπ’ αριθμ. 1194/18-12-2019 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας που 
αφορά την απόρριψη της αγωγής κατά του Ελληνικού Δημοσίου από την ανωτέρω εταιρεία. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Γ. Τουγγελίδης (Π.Ε. Καβάλας). 
 

12. Εισήγηση για την έγκριση χορήγηση 9ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αλιευτικό 
καταφύγιο Δήμου Ορφανού ( Β’ φάση)». 

13. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 1 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση 
τάφρων δυτικής πεδιάδας Νέστου», προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 245.000,00 ευρώ. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Θ. Καραβάς (Π.Ε. Καβάλας). 
 

14. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2019 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 
Ξάνθης καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 

15. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 2 σχετικά με τον έλεγχο και την αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού 
Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων της Π.Ε. Ξάνθης για τα έτη 2019, 
2020 & 2021, προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 487.740,00 ευρώ. 

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

16. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας 
Εκπαίδευσης Π.Ε. Ξάνθης με λεωφορεία και ταξί για το σχολικό έτος 2018-2019. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Αν. Κασάπη (Π.Ε. Ξάνθης). 
 

17. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών οικονομικού έτους 2019 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου 
καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού και έγκριση ανάκλησης αποφάσεων 
ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2019 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου. 

       (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου). 
 
18. Εισήγηση για την έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια 

εξοπλισμού για τη λειτουργία του νέου Ιωακείμειου Γηροκομείου Ιεράς Μητρόπολης 
Αλεξανδρούπολης προϋπολογισμού 146.238,16 ευρώ με Φ.Π.Α.  
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Μ. Φραγκιαδουλάκη (Π.Ε. Έβρου). 
 

19. Εισήγηση για την έγκριση του 1ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας Δημόσιας Ανοιχτής 
Διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για 
την επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του υποέργου: «Αποκατάσταση φθορών στα πρανή του 
κυρίως αναχώματος Π. Έβρου στα αγροκτήματα Αμορίου-Κισσαρίου-Λαβάρων και Λυκόφης», 
CPV 45246410-0, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της ΣΑΕ 572  του Π.Δ.Ε. : “Εργα 
αντιπλημμυρικής προστασίας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (Μελέτες - Τεχνικοί Σύμβουλοι-Απαλλοτριώσεις) με 
ΚΑΕ 2014ΣΕ57200002 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση την τιμή, προϋπολογισμού μελέτης 782.258,06 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.  

20. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού ολοκλήρωσης για την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου 
και την επαναπροκήρυξη του με μερική τροποποίηση των όρων του έργου: «Προμήθεια 
μεταφερόμενων αυτόνομων αντλιών μεγάλης παροχής» (Διακήρυξη Η-8608/14-10-2018) 
προϋπολογισμού 250.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Χρ. Μαυράκη (Π.Ε. Έβρου). 
 



21. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών πολυετών υποχρεώσεων καθώς και των δαπανών του 
οικονομικού έτους 2019, 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 Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ροδόπης). 
 

22. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού: «Προμήθεια 
α. Ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού, β. Εξοπλισμού 
πληροφορικής(HARDWARE), γ. Κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού 
συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΥΛΙΚΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ), για τις ανάγκες των μηχανημάτων και 
του δικτύου των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Π.Ε. Ροδόπης και 
Επιτελικές Διευθύνσεις)» με προϋπολογισμό 28.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
και Β. Συγκρότησης των επιτροπών: 1. Επιτροπής Διενέργειας, 2. Εξέτασης Ενστάσεων, 3. 
Παρακολούθησης και Παραλαβής για τον άνω διαγωνισμό. 
(Εισηγητής του ανωτέρω  θέματος ο Π. Μπονόβας (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

23. Εισήγηση για την έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση (άρθρο 32 παραγρ. 2 περιπτ. β, σημείο ββ του Ν. 4412/2016), για την υλοποίηση του 
έργου: «Πρόγραμμα παρακολούθησης τοξικών μικροφυκών στις ζώνες παραγωγής και αλιείας 
δίθυρων μαλακίων της Π.Α.Μ.Θ.», των όρων της Πρόσκλησης, των Επιτροπών και του Σχεδίου 
σύμβασης, συνολικού προϋπολογισμού 155.000,00 ευρώ.  

       (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Αχ. Σαχπατζίδης (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

24. Εισήγηση για την έγκριση της Προκήρυξης και των όρων Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων και τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του 
υποέργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για εργασίες καθαρισμού σε ποταμούς και ρέματα 
αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης ετών 2018- 2019 που αφορά στο πρώτο συνεργείο» συνολικού 
προϋπολογισμού 195.820,80 ευρώ με Φ.Π.Α. 

25. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ενώπιον 
του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής κατά την εκδίκαση της Προσφυγής της εταιρείας με την 
επωνυμία «ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ Α.Ε.» κατά της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. που αφορά προθεσμία 
εκτέλεσης έργου. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Κ. Δερνεκτσής (Π.Ε. Ροδόπης). 
 

26. Εισήγηση για την έγκριση δικαιολόγησης απουσίας μελών της Οικονομικής Επιτροπής από τη 
συνεδρίαση. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής). 
 

27. 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. Τσολάκης Σταύρος 
5. Αραμπατζής Αθανάσιος 
6. Χειράκη Γεώργια 
7. Ιντζέ Μεμέτ Μπιρόλ 
8. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος 
9. Κοτζά Μουμίν Ριτβάν 
10. Ζιμπίδης Γεώργιος 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 

 
 
 
 
  
 


