
                                                                                                        
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Κομοτηνή,   3  Σεπτεμβρίου  2018 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
            ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
 
 
 

Π  Ι  Ν   Α  Κ  Α   Σ 
    Θεμάτων του αριθμ. 11/30-08-2018 πρακτικού της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης, καθώς και αποφάσεις που έχουν ληφθεί επ΄αυτού. 

 
 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 
ΑΠΟΦ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

   ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 
1.  Σχετικά με την ΕΡΓΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΜ-Θ  Α.Ε. 

 
 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

2.  Σχετικά με τις  κατασκηνώσεις των παιδιών των 
υπαλλήλων της ΠΑΜΘ. 
 

-- ΑΠΑΝΤΗΘΗΚΕ 

3.  Σχετικά με τα πυροσβεστικά οχήματα και τον 
εξοπλισμό καμερών ανίχνευσης πυρκαγιών που 
αγοράστηκαν με το πρόγραμμα Interreg κατά το 
έτος 2012 στην ΠΕ Ξάνθης. 
 

-- ΑΠΑΝΤΗΘΗΚΕ 

4.  Σχετικά με τον έλεγχο δειγμάτων αίματος για τον 
ιό του Δυτικού Νείλου και άλλων μολυσματικών 
ασθενειών. 
 

-- ΑΠΑΝΤΗΘΗΚΕ 

 
    ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

1.  Έγκριση δικαιολόγησης απουσίας 
Περιφερειακών Συμβούλων από την συνεδρίαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης. 
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 Εγκρίνεται  ομόφωνα: 
Η δικαιολόγηση απουσίας από την 11η 
συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις 30-08- 
2018  των περιφερειακών συμβούλων : 
 α)Του κ. Κωνσταντίνου Αντωνιάδη λόγω 
απουσίας στο Εξωτερικό, όπου εκπροσωπεί την 
ΠΑΜΘ στην έκθεση εναλλακτικού τουρισμού  στο 
Ντίσελντοφ της Γερμανίας. 
 β)Των κ.κ  Χειράκη  Γεωργίας, Βουδούρη 
Ευάγγελου , Ορφανίδη Χαράλαμπου, Γαλάνη 
Βασιλείου για επαγγελματικούς λόγους. 
 γ)Του κ. Παπαδόπουλο Σωτηρίου για 
οικογενειακούς λόγους. 
δ)Του κ. Ιντζέ Μεμέτ Μπιρόλ για προσωπικούς 
λόγους. 
 

 
 



2.  Έγκριση αποδοχής των όρων και των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από την 
υλοποίηση του έργου & Ορισμός του 
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης ως φορέα υλοποίησης του 
εγκεκριμένου έργου «Co-evolution of coastal 
human activities & Med natural systems for 
sustainable tourism & Blue Growth in the 
Mediterranean» / «Συν-εξέλιξη των παράκτιων 
ανθρωπίνων δραστηριοτήτων & των 
Μεσογειακών φυσικών συστημάτων για βιώσιμο 
τουρισμό και μπλε ανάπτυξη στη Μεσόγειο» και 
ακρωνύμιο «Co-Evolve4BG» του Διασυνοριακού 
Προγράμματος Συνεργασίας «Λεκάνη της 
Μεσογείου / ENI CBC MED 2014-2020», στην 
παρούσα φάση της αξιολόγησης. 

 

137 Ομόφωνα 
1.Εγκρίνεται η αποδοχή των όρων και των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από την 
υλοποίηση του εγκεκριμένου έργου «Co-
evolution of coastal human activities & Med 
natural systems for sustainable tourism & Blue 
Growth in the Mediterranean» / «Συν-εξέλιξη των 
παράκτιων ανθρωπίνων δραστηριοτήτων & των 
Μεσογειακών φυσικών συστημάτων για βιώσιμο 
τουρισμό και μπλε ανάπτυξη στη Μεσόγειο» και 
ακρωνύμιο «Co-Evolve4BG» του Διασυνοριακού 
Προγράμματος Συνεργασίας «Λεκάνη της 
Μεσογείου / ENI CBC MED 2014-2020», στην 
παρούσα φάση της αξιολόγησης. 

 2.Εξουσιοδοτείται ο Περιφερειάρχης 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την 
υπογραφή του Συμφωνητικού Συνεργασίας 
(Partnership Agreement) το οποίο θα ισχύσει 
μόνο στην περίπτωση έγκρισης του έργου και 
την τελική αξιολόγησή του.   
 
3. Ορίζεται  το  Περιφερειακό Ταμείο  Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ως φορέας υλοποίησης του 
εγκεκριμένου έργου «Co-Evolve4BG» του 
Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας 
«Λεκάνη της Μεσογείου / ENI CBC MED 2014-
2020»  και εγκρίνεται η σύσταση Ομάδας 
Εργασίας με στελέχη της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 
και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης 
Α.Μ.Θ., σε περίπτωση έγκρισης του έργου, 
έπειτα από την τελική αξιολόγησή του. 

3.  Έγκριση για συμμετοχή της Περιφέρειας  
Α.Μ.Θ.  στο ερευνητικό έργο LIFE  
MEDPORT- CCMARE: A MEDiterranean  
coastal  PORT cities framework for the  
Cl imate Change Management, Adaptation  
and Resi l ience /  LIFE MEDPORT –  
CCMARE: Μεσογειακό Πρόγραμμα για 
την διαχείριση, προσαρμογή και 
ανθεκτικότητα των παράκτιων πόλεων με  
λιμάνια έναντι  της κλιματικής αλλαγής 
του ευρωπαïκού προγράμματος LIFE  2018       
 
 
 
 
 
 
 

138 Εγκρίνεται  ομόφωνα 
Η συμμετοχή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.  
στο ερευνητικό έργο LIFE MEDPORT-  
CCMARE: A MEDiterranean  coastal  PORT  
cities framework for the Cl imate Change 
Management , Adaptation and Resi l ience  
/  LIFE MEDPORT – CCMARE: Μεσογειακό  
Πρόγραμμα για την διαχείριση,  
προσαρμογή και  ανθεκτικότητα των 
παράκτιων πόλεων με λιμάνια έναντι  της 
κλιματικής αλλαγής του ευρωπαïκού  
προγράμματος LIFE  2018.  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  
      1. Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για τις 

ανάγκες κατασκευής του έργου : «Βελτίωση 
Διαμόρφωση οδού Μαρώνειας – παραλίας  
Πετρωτών - ορίων Ν. Έβρου». 
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Ομόφωνα 
Κηρύσσει την αναγκαστική απαλλοτρίωση για 
λόγους δημόσιας ωφέλειας, και ειδικότερα για 
την κατασκευή του έργου με τίτλο  «Βελτίωση – 
Διαμόρφωση οδού Μαρώνειας – παραλίας 
Πετρωτών - ορίων Ν. Έβρου», όπως ειδικότερα 



αναφέρεται στην εισήγηση της αρμόδιας 
Υπηρεσίας της  Π.Ε Ροδόπης. 

     2. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, για την υλοποίηση του Έργου 
«Υποστύλωση 6ου φατνώματος γέφυρας ποταμού 
Νέστου στο Παρανέστι Δράμας επί της Ε.Ο. Νο 
14», σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ του 
Ν.4412/2016. 
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Eγκρίνεται ομόφωνα 
Η προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την 
υλοποίηση του Έργου «Υποστύλωση 6ου 
φατνώματος γέφυρας ποταμού Νέστου στο 
Παρανέστι Δράμας επί της Ε.Ο. Νο 14», σύμφωνα 
με το άρθρο 32, παρ. 2γ του Ν.4412/2016, όπως 
ειδικότερα αναφέρεται στην εισήγηση της 
αρμόδιας Υπηρεσίας της  Π.Ε Δράμας . 

     3. Έγκριση σχεδίου και σύναψης σύμβασης 
διαβαθμιδικής συνεργασίας, μεταξύ της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
και του Δήμου Μύκης γα την επίβλεψη των 
δασοτεχνικών έργων: 1."Κατασκευή 
Αγροδασικού δρόμου Σμίνθης, συνολικού 
μήκους 221,81 μέτρων και προϋπολογισμού 
8.184,00 ευρώ με ΦΠΑ" και 2. "Κατασκευή οδού 
πρόσβασης – εσωτερική οδοποιία στις 
Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού
 Κενταύρου, συνολικού μήκους 2.939,00  μέτρων 
και  προϋπολογισμού 830.000,00 ευρώ με ΦΠΑ ". 
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Εγκρίνεται ομόφωνα 
1.Το σχέδιο  και  η  σύναψη  σύμβασης 
διαβαθμιδικής συνεργασίας, μεταξύ της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
και του Δήμου Μύκης γα την επίβλεψη των 
δασοτεχνικών έργων: 1."Κατασκευή 
Αγροδασικού δρόμου Σμίνθης, συνολικού 
μήκους 221,81 μέτρων και προϋπολογισμού 
8.184,00 ευρώ με ΦΠΑ" και 2. "Κατασκευή οδού 
πρόσβασης – εσωτερική οδοποιία στις 
Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού 
Κενταύρου, συνολικού μήκους 2.939,00  μέτρων 
και  προϋπολογισμού 830.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 

2.Ορίζεται ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην  Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης της τήρησης των 
όρων της σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας 
η υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και 
Υδροοικονομίας της Π.Ε. Ξάνθης κα. Ακριτίδου 
Σοφία με αναπληρωτή τον  Περιφερειακό 
Σύμβουλο κ. Αμοιρίδη Μιχαήλ. 

3.Εξουσιοδοτείται  ως εκπρόσωπος της  
Περιφέρειας  Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης για την υπογραφή της ανωτέρω 
σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας ο  
Αντιπεριφερειάρχης   της Π.Ε  Ξάνθης  κ. 
Κωνσταντίνος  Ζαγναφέρης . 

     4. Συζήτηση σχετικά μετά  τα  προβλήματα αγροτικού 
εξηλεκτρισμού.  
 

-- ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

     5. Έγκριση  των όρων της Διαπιστωτικής Πράξης  για 
τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ΕΙΔΙΚΑ 
ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ (Ε. Μ. Δ.) από και προς τις 
σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας 
Έβρου, με μέσα μεταφοράς των εταιρειών: 
 Α. ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΕ  
 Β. ΚΤΕΛ Ν. ΕΒΡΟΥ Α.Ε. 
 Γ. ΑΓΙΟΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ   Ν.Ε 
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Εγκρίνονται ομόφωνα 
Οι όροι του συνημμένου  σχεδίου  της 
Διαπιστωτικής Πράξης  για τη μεταφορά 
μαθητών Πρωτοβάθμιας και  Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης  με  ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ  ΔΕΛΤΙΑ     
(Ε. Μ. Δ.), από και προς τις σχολικές  μονάδες  
της Περιφερειακής  Ενότητας  Έβρου, για το 
σχολικό έτος 2018-2019, με  μέσα μεταφοράς   
των εταιρειών, Α. ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε.,  Β. ΚΤΕΛ Ν. ΕΒΡΟΥ Α.Ε., 
Γ.ΑΓΙΟΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ   Ν.Ε,  και  αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι της απόφασης αυτής.  

     6. Έγκριση των όρων της Διαπιστωτικής Πράξης για 
τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας 
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   Εγκρίνονται ομόφωνα 
Οι όροι  του συνημμένου  σχεδίου  της 



Εκπαίδευσης που συμμετέχουν στο υποχρεωτικό 
πρόγραμμα κολύμβησης με ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ 
ΔΕΛΤΙΑ   (Ε. Μ. Δ.) του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΕ από τις σχολικές μονάδες 
στο Δημοτικό Κλειστό Κολυμβητήριο 
Αλεξανδρούπολης και αντίστροφα για το σχολικό 
έτος 2018-2019. 
 

Διαπιστωτικής Πράξης  για τη μεταφορά 
μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που 
συμμετέχουν στο υποχρεωτικό πρόγραμμα 
κολύμβησης με ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ  
(Ε.Μ. Δ.) του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Α.Ε. από τις σχολικές μονάδες στο Δημοτικό 
Κλειστό Κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης και 
αντίστροφα για το σχολικό έτος 2018-2019 και  
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της απόφασης 
αυτής.  

    7. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7/2018 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης με θέμα «Έγκριση 
μετακίνησης υπαλλήλων της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο 
εσωτερικό και το εξωτερικό για το 2018». 
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Εγκρίνεται  ομόφωνα 
Η τροποποίηση της  αριθμ. 7/2018 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης που αφορά την έγκριση 
μετακίνησης υπαλλήλων της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο 
εσωτερικό και το εξωτερικό για το 2018, ως προς 
την προσθήκη στον κατάλογο επιπλέον   
υπαλλήλων. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να 
ισχύει η 7/2018 απόφαση του. 

     8. Παροχή αιτιολογημένης γνώμης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης για τα ζητήματα των 
παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 46 του Ν. 
4512/2018 αναφορικά με την ανεπάρκεια υλικών 
από τις ήδη καθορισμένες λατομικές περιοχές 
στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης και την 
υποβολή εισήγησης από τον Περιφερειάρχη 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προς το 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας-Θράκης για τον καθορισμό νέας 
λατομικής περιοχής στην Περιφερειακή Ενότητα 
Ροδόπης.  
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Κατά  πλειοψηφία 
Γνωμοδοτεί αιτιολογημένα για τον καθορισμό  
νέας λατομικής περιοχής στην Περιφερειακή 
Ενότητα Ροδόπης, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 
του άρθρου 46 του Ν. 4512/2018, λόγω  
ανεπάρκειας υλικών από τις ήδη καθορισμένες 
λατομικές περιοχές στην Περιφερειακή Ενότητα 
Ροδόπης και εγκρίνει την υποβολή εισήγησης 
από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης προς το Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-
Θράκης. 

9. Έγκριση τροποποίησης  της αριθμ. 109/2018 
απόφασης  του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίθηκε το 
σχέδιο και η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης 
μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης και του Δήμου Δοξάτου για την 
υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών (εργασίες) με 
τίτλο: «ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΠΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ, 
ΜΠΑΖΑ, ΚΛΑΔΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ». 
 

 
     146 

Εγκρίνεται κατά  πλειοψηφία 
Η τροποποίηση  της  αριθμ. 109/2018 απόφασης  
του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με την 
οποία εγκρίθηκε το σχέδιο και η σύναψη 
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
και του Δήμου Δοξάτου για την υλοποίηση της 
παροχής υπηρεσιών (εργασίες) με τίτλο: 
«ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΠΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ, 
ΜΠΑΖΑ, ΚΛΑΔΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ», ως προς την 
τελευταία παράγραφο του άρθρου 2 της 
Προγραμματικής Σύμβασης. 
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η 109/2018 
απόφασης  του. 

10. Έγκριση 1ης  παράτασης κατά ένα έτος της 
Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας  με τίτλο   
«Άσκηση αρμοδιοτήτων συντήρησης επαρχιακού 
και δημοτικού οδικού δικτύου με την 
παραχώρηση χρήσης του μηχανήματος έργου ΜΕ 
122158 ΙΧ Ισοπεδωτή Γαιών (Grader) από την 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης/ ΠΕ 
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Εγκρίνεται Ομόφωνα 
Η 1η  παράταση κατά ένα έτος της Σύμβασης 
Διαβαθμιδικής Συνεργασίας  με τίτλο   «Άσκηση 
αρμοδιοτήτων συντήρησης επαρχιακού και 
δημοτικού οδικού δικτύου με την παραχώρηση 
χρήσης του μηχανήματος έργου ΜΕ 122158 ΙΧ 
Ισοπεδωτή Γαιών (Grader) από την Περιφέρεια 



 
 
 
 
                                                                                                           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                                          ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
                                                                                       ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
 
 
 
                                                                                             ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΥΔΗ ΤΖΑΤΖΑΪΡΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δράμας στο Δήμο Κ. Νευροκοπίου». 
 

Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης/ΠΕ Δράμας στο 
Δήμο Κ. Νευροκοπίου». 

      11. 
 

 

Συζήτηση σχετικά την αναδιάρθρωση των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών κέντρων και τις 
συνενώσεις των ΤΕΙ  με τις πανεπιστημιακές 
κοινότητες. 

-- ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


