
                                                                                                                                                                                                                                                               

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΚΟΜΟΤΗΝΗ   31 Μαΐου 2019 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ:  Δ.Δ. οικ. 2829 
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 20η συνεδρίαση του έτους 2019. 
 
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία θα γίνει στις 5/6/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30μ.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: Α. Δαπανών οικονομικού έτους 2019 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας 

καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού και Β. Ανάκλησης αποφάσεων 
ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2019 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Στ. Παρδαλίδης (Π.Ε. Δράμας). 
 

2. Εισήγηση για την έγκριση άσκησης έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 1082/2017 απόφασης του 
Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας που αφορά την καταβολή αποζημίωσης στον 
Ιωάννη Σφουγγάρη για άδεια λαϊκών αγορών.  

3. Εισήγηση για την έγκριση άσκησης έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 1083/2017 απόφασης του 
Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας που αφορά την καταβολή αποζημίωσης στον 
Ελευθέριο Σφουγγάρη για άδεια λαϊκών αγορών.  

4. Εισήγηση για την έγκριση ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 322/2019 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και γνωμοδότηση για την συμβιβαστική ή μη επίλυση της διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. με τον 
Κεφαλά Γεώργιο που αφορά την εξόφληση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. 

5. Εισήγηση για την έγκριση ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 331/2019 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και γνωμοδότηση για την συμβιβαστική ή μη επίλυση της διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. με τον 
Κοψίδα Αθανάσιο που αφορά την εξόφληση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. 

6. Εισήγηση για την έγκριση ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 323/2019 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και γνωμοδότηση για την συμβιβαστική ή μη επίλυση της διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. με τον 
Μπογιάρη Νικόλαο που αφορά την εξόφληση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. 

7. Εισήγηση για την έγκριση ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 324/2019 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και γνωμοδότηση για την συμβιβαστική ή μη επίλυση της διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. με τον 
Νεοχωρίτη Θωμά που αφορά την εξόφληση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. 

8. Εισήγηση για την έγκριση ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 325/2019 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και γνωμοδότηση για την συμβιβαστική ή μη επίλυση της διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. με την 
Παναγιώτογλου Αικατερίνη που αφορά την εξόφληση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. 



9. Εισήγηση για την έγκριση ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 326/2019 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και γνωμοδότηση για την συμβιβαστική ή μη επίλυση της διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. με τον 
Παπαδόπουλο Χαράλαμπο που αφορά την εξόφληση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. 

10. Εισήγηση για την έγκριση ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 327/2019 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και γνωμοδότηση για την συμβιβαστική ή μη επίλυση της διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. με τον 
Σοπιάδη Πολύκαρπο που αφορά την εξόφληση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. 

11. Εισήγηση για την έγκριση ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 328/2019 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και γνωμοδότηση για την συμβιβαστική ή μη επίλυση της διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. με τον 
Συγγιρίδη Ανέστη που αφορά την εξόφληση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. 

12. Εισήγηση για την έγκριση ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 329/2019 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και γνωμοδότηση για την συμβιβαστική ή μη επίλυση της διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. με τον 
Χαραλαμπίδη Παύλο που αφορά την εξόφληση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. 

13. Εισήγηση για την έγκριση ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 330/2019 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και γνωμοδότηση για την συμβιβαστική ή μη επίλυση της διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. με την 
Χαραλαμπίδου Χαρίκλεια που αφορά την εξόφληση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. 

       (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων η Νομική Υπηρεσία Δράμας). 
 

14. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Δράμας για το 
σχολικό έτος 2018-2019. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ελ. Θεοδωρίδου (Π.Ε. Δράμας). 
 

15. Εισήγηση για την έγκριση του 5ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Διαμόρφωση 
- συντήρηση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του παραρτήματος προστασίας παιδιού Δράμας» 
προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Θ. Σιδηρόπουλος (Π.Ε. Δράμας). 
 

16. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του έτους 2019 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας καθώς και 
έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 

17. Εισήγηση για την έγκριση ανακλήσεων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης της Π.Ε. Καβάλας 
οικονομικού έτους 2019. 

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

18. Εισήγηση για την έγκριση της εκτέλεσης του έργου μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικής περιόδου 2018 – 2019 Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας 
από 11-09-2018 έως 30-06-2019 κατά εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 63 Ν.4415/2016 (159 Α΄) 
όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με την παρ. 1γ΄ του άρθρο 21 του Ν. 4563/2018 (169 Α΄). 

19. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας Εκπαίδευσης, 
αναδόχων της διακήρυξης 4/2016 της Π.Ε. Καβάλας σχολικού έτους 2018-2019. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Γ. Τουγγελίδης (Π.Ε. Καβάλας). 
 

20. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Εργασίες 
συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων οδικού δικτύου Ν. Καβάλας» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
200.000,00 ευρώ. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Θ. Καραβάς (Π.Ε. Καβάλας).  
 

21. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2019 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 
Ξάνθης, έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού καθώς και ανάκληση αποφάσεων 
ανάληψης. 

22. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 33 της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης των 
(υπο)φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς καθώς και της οικονομικής 
προσφοράς, για την ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ξάνθης για τις ανάγκες 
των πανελλαδικών εξετάσεων για το σχολικό έτος 2018-2019 συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 2.470,96 ευρώ με Φ.Π.Α. 

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

23. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/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). 
 



24. 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). 
 
25. Εισήγηση για την έγκριση των όρων διακήρυξης, της αντίστοιχης περίληψης συνοπτικού 

μειοδοτικού διαγωνισμού για την ασφάλιση οχημάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
Θράκης  (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου) για αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) 
για χρονική περίοδο ενός (1) έτους, με προϋπολογισμό 20.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α  
(Προϋπολογισμός δαπάνης 15.000,00 ευρώ, ποσό προαίρεσης 5.000,00 ευρώ). 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Μ. Φραγκιαδουλάκη (Π.Ε. Έβρου). 
 

26. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού του 
υποέργου: «Συντήρηση – επισκευή κτιρίου κτηνιατρικού κέντρου Αλεξανδρούπολης» του έργου: 
«Επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός κτηρίων της Π.Α.Μ.Θ.» με Κ.Α.Ε. 2017ΕΠ53100000 της 
ΣΑΕΠ 531»  προϋπολογισμού 40.500,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

27. 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: «Αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας εθνικού οδικού δικτύου Π.Ε. Έβρου», με 
προϋπολογισμό 1.230.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενο από τον προϋπολογισμό 
εξόδων της Π.Α.Μ.Θ. από το έργο: «Αντικατάσταση παλαιών στηθαίων ασφαλείας με νέα 
συστήματα αναχαίτισης οχημάτων (ΟΜΜΟΕ – ΣΑΟ)»  με ΚΑΕ 2017ΕΠ53100003 της ΣΑΕΠ-531. 

28. 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 έργου: 
«Επισκευή - αποκατάσταση βλαβών επιχωμάτων στο εθνικό οδικό δίκτυο Β. Έβρου», 
προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων της Π.Α.Μ.Θ. ΣΑΕΠ 931 με ΚΑΕ 2017ΕΠ93100012. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Χρ. Μαυράκη (Π.Ε. Έβρου). 
 

29. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 
2019 και Β. 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). 
 

30. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού αρ. 1 της επιτροπής 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 (Υλικά δικτύωσης), 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. 
(ΑΔΑ 6ΛΙΤ7ΛΒ-79Κ, ΑΔΑΜ- 18PROC004882792). 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Π. Μπονόβας (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

31. Εισήγηση για την έγκριση διάθεσης πίστωσης στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ., διά της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ροδόπης, - 
Διοργάνωση από την Π.Α.Μ.Θ. - Π.Ε. Ροδόπης εκδήλωσης με τίτλο: «Αφιέρωμα στον Γεώργιο 
Βιζυηνό – Η ζωή και το έργο του» που θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα 12 Ιουλίου 2019 
στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. «Γεώργιος Παυλίδης» στην πόλη της 
Κομοτηνής, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Ειδικού 
Φορέα και ΚΑΕ 0072.0844.0001, με προϋπολογισμό και πίστωση 1.000,00 ευρώ του Άξονα 2  
Μέτρο 2.2 και Κωδικό Δράσης 194111007. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Μ. Σεβδυνίδου (Π.Ε. Ροδόπης). 
 

32. Εισήγηση για την έγκριση του από 9-5-2019 πρακτικού αποσφράγισης του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή έργων διέλευσης Βοσβόζη», προϋπολογισμού 500.000,00 
ευρώ. 

33. Εισήγηση για την έγκριση του από 10-5-2019 πρακτικού αποσφράγισης του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση επαρχιακής οδού Οργάνης – Μυρτίσκης»,  προϋπολογισμού 
360.000,00 ευρώ. 



34. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού Ι του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 
«Βελτίωση επαρχιακής οδού Πανεπιστημιούπολη - Γρατινή - Αρριανά», υποέργο: «Κατασκευή 
γέφυρας Λίσσου και προσβάσεων επί της επαρχιακής οδού Πανεπιστημιούπολη - Γρατινή - 
Αρριανά», προϋπολογισμού 5.152.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

35. Εισήγηση για την έγκριση του από 16-5-2019 πρακτικού αποσφράγισης του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή έργων διέλευσης Αμυγδαλορέματος», προϋπολογισμού 
1.000.000,00 ευρώ. 

36. Εισήγηση για την έγκριση των όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας 
με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων για την λειτουργία των μηχανημάτων-οχημάτων αρμοδιότητας της 
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης (στις δεξαμενές της Υπηρεσίας) έτους 2019-2020», προϋπολογισμού 
26.000,00 ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του έργου με ΚΑΕ 2014ΕΠ53100006 της ΣΑΕΠ 531. 

       (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Κ. Δερνεκτσής (Π.Ε. Ροδόπης). 
 

37. Εισήγηση για την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης επί της 1ης αναμόρφωσης του ολοκληρωμένου 
πλαισίου δράσης της Π.Α.Μ.Θ. οικονομικού έτους 2019. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Τρ. Εξάρχου (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

38. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Α/θμιας Εκπαίδευσης, 
αναδόχου της διακήρυξης 4/2016 της Π.Ε. Καβάλας σχολικού έτους 2018-2019. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Ε. Χαραλαμπάκης (Π.Ε. Καβάλας).  
 

39. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Της διακήρυξης και προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού και Β. Της 
συγκρότησης Επιτροπής συνοπτικού Διαγωνισμού για την δημοπράτηση του έργου: «Συντήρηση 
Διοικητηρίου Π.Ε. Καβάλας» προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Ι. Νεστορίδης (Π.Ε. Καβάλας).  
 

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

41. 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 

 
 
 
 
  
 


