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Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού 38/2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. καθώς και 
αποφάσεις που έχουν ληφθεί  επ’  αυτών.  
                                           

          ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

1. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών 
οικονομικού έτους 2020 των Διευθύνσεων 
της Π.Ε. Δράμας καθώς και έγκριση 
διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 

 

598 

Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 
2020 των Διευθύνσεων της ΠΕ Δράμας, καθώς 
και την έγκριση διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 
 

2. Εισήγηση για την έγκριση της εποχικής 
εκμίσθωσης του καφέ-αναψυκτήριου                                
‘’ΑΝΕΜΟΣΟΥΡΙ’’ στο Χιονοδρομικό 
Κέντρο Φαλακρού στα πλαίσια της 
λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου 
κατά την χιονοδρομική περίοδο 2020-
2021 και κατά την χιονοδρομική περίοδο 
2021-2022 με πρόβλεψη δυνατότητας 
ανανέωσης της εκμίσθωσης για μία ακόμη 
συνεχόμενη χιονοδρομική περίοδο. 

599 

Α Π ΟΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ Α ΤΑ Π ΛΕΙ ΟΨ Η ΦΙΑ  
(Με ψήφους 10 υπέρ  και  1 κατά) 

 
Εγκρίνει την  απόφαση για την εποχική 
εκμίσθωση του καφέ-αναψυκτήριου 
‘’ΑΝΕΜΟΣΟΥΡΙ’’ στο Χιονοδρομικό Κέντρο 
Φαλακρού,  για δύο χιονοδρομικές περιόδους  
2020-2021 και 2021-2022 με ελάχιστο 
μίσθωμα αυτό των 500,00 € ανά χιονοδρομική 
περίοδο και με πρόβλεψη δυνατότητας 
ανανέωσης της εκμίσθωσης με αμοιβαία 
συμφωνία για μία ακόμη συνεχόμενη 
χιονοδρομική περίοδο με αύξηση του 
επιτευχθέντος μισθώματος κατά 20%. 
 

3. Εισήγηση για την έγκριση της εποχικής 
εκμίσθωσης του καφέ-αναψυκτήριου                                
‘’ΧΙΟΝΟΤΡΥΠΑ’’ στο Χιονοδρομικό 
Κέντρο Φαλακρού στα πλαίσια της 
λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου 
κατά την χιονοδρομική περίοδο 2020-
2021 και κατά την χιονοδρομική περίοδο 
2021-2022 με πρόβλεψη δυνατότητας 
ανανέωσης της εκμίσθωσης για μία ακόμη 
συνεχόμενη χιονοδρομική περίοδο. 

600 

Α Π ΟΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ Α ΤΑ Π ΛΕΙ ΟΨ Η ΦΙΑ  
(Με ψήφους 10 υπέρ  και  1 κατά) 

 
Εγκρίνει την εποχική εκμίσθωσης του καφέ-
αναψυκτήριου   ‘’ΧΙΟΝΟΤΡΥΠΑ’’ στο 
Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού στα πλαίσια 
της λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου κατά 
την χιονοδρομική περίοδο 2020-2021 και κατά 
την χιονοδρομική περίοδο 2021-2022 με 
πρόβλεψη δυνατότητας ανανέωσης της 
εκμίσθωσης για μία ακόμη συνεχόμενη 
χιονοδρομική περίοδο.                           

4. Εισήγηση για την έγκριση του 1ου 
Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού 
και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του 
έργου: «Συντήρηση δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών 

601 

Εγκρίνει το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής 
Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου του έργου: «Συντήρηση δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών 
εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. 



σηματοδοτών εθνικού και επαρχιακού 
οδικού δικτύου Π.Ε. Δράμας έτους 2020», 
προϋπολογισμού μελέτης 240.000,00 
ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Δράμας έτους 2020», προϋπολογισμού μελέτης 
240.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

5. Εισήγηση για την προέγκριση δαπανών 
του έτους 2021 των Διευθύνσεων της 
Π.Ε. Καβάλας.  

602 

Α Π ΟΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ Α ΤΑ Π ΛΕΙ ΟΨ Η ΦΙΑ  
(Με ψήφους 7 υπέρ  και  4 κατά) 

 
Εγκρίνει  την προέγκριση δαπανών του έτους 
2021 των Διευθύνσεων της Π.Ε. όπως αυτές 
αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα.  
 

6. Εισήγηση για την έγκριση της Διακήρυξης 
με αριθμό 03/2020 του Ανοικτού, 
μειοδοτικού (πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής), ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω 
των ορίων περί ανάδειξης μειοδότη για 
την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης 
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες 
της Π.Ε. Καβάλας για τα έτη 2020-21, 
συνολικού προϋπολογισμού 110.000,00 
ευρώ με Φ.Π.Α. καθώς και έγκριση 
συγκρότησης επιτροπών αξιολόγησης 
αποτελεσμάτων του ανωτέρου 
διαγωνισμού. 
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Εγκρίνει το σχέδιο  της με αριθ. 03/2020, 
Διακήρυξης  Ανοικτού, μειοδοτικού (πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής), ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω 
των ορίων περί ανάδειξης μειοδότη για την 
προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, προκειμένου 
να καλυφθούν οι ανάγκες της Περιφερειακής 
Ενότητας  Καβάλας για τα έτη 2020-21, 
συνολικού προϋπολογισμού 110.000,00 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.καθώς 
επίσης και την συγκρότηση των επιτροπών του 
Διαγωνισμού 

7. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού Ι 
της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: 
«Οδικοί κόμβοι στις Δ.Κ. Παναγίας και 
Ποταμιάς Νήσου Θάσου» 
προϋπολογισμού πλέον Φ.Π.Α. 
564.516,13 ευρώ.  
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Εγκρίνει το Πρακτικό Ι της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο 
προσωρινός  μειοδότης αναδεικνύεται ο 
οικονομικός φορέας «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΗΚΟΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ ΕΕ»   για την κατασκευή του έργου «Οδικοί 
κόμβοι στις Δ.Κ. Παναγίας και Ποταμιάς Νήσου 
Θάσου» 

8. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του 
οικονομικού έτους 2020 των Διευθύνσεων 
της Π.Ε. Ξάνθης καθώς και έγκριση 
διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 

605 

Εγκρίνει τις δαπάνες  του οικονομικού έτους 
2020 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης 
καθώς και την έγκριση της διάθεσης των 
πιστώσεων του προϋπολογισμού, 

9. Εισήγηση για την έγκριση των όρων της 
03/2020 Διακήρυξης για την «Προμήθεια 
εξοπλισμού πληροφορικής» για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ξάνθης-
Π.Α.Μ.Θ. προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
54.310,00 ευρώ καθώς και του πρακτικού 
κληρώσεων για τις επιτροπές 
αξιολόγησης και ενστάσεων του 
διαγωνισμού. 

606 

Α Π ΟΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ Α ΤΑ Π ΛΕΙ ΟΨ Η ΦΙΑ  
(Με ψήφους 7 υπέρ  και  4 κατά) 

Εγκρίνει τους όρους της 03/2020 Διακήρυξης για 
την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής» για 
τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ξάνθης-
Π.Α.Μ.Θ. προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 54.310,00 
ευρώ καθώς και την συγκρότηση των επιτροπών  
αξιολόγησης και ενστάσεων του διαγωνισμού 

10. Εισήγηση για την έγκριση παραχώρησης 
εξοπλισμού Πληροφορικής από την Π.Ε. 
Ξάνθης στο 1ο Εργαστηριακό Κέντρο 
Ξάνθης και στην Ένωση Συλλόγων 
γονέων Α’ & Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Ξάνθης. 
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Α Π ΟΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ Α ΤΑ Π ΛΕΙ ΟΨ Η ΦΙΑ  
(Με ψήφους 7 υπέρ  και  4 κατά) 

 
Εγκρίνει την παραχώρηση, μετά από τη 
σύμφωνη γνώμη του Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης 
τεσσάρων (04) ηλεκτρονικών υπολογιστών για 
εκπαιδευτικούς λόγους στο 1ο Εργαστηριακό 
Κέντρο Ξάνθης και ενός (01) Η/Υ στην Ένωση 
Συλλόγων γονέων Α’ & Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Ξάνθης 



11. Εισήγηση για την Α: Έγκριση του από 
16/09/2020 πρακτικού 2 της Επιτροπής 
Διαγωνισμού του υπόεργου: «Τακτική 
συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας 
Π.Ε. Ξάνθης έτους 2020-2021» του 
έργου: «Επισκευή και συντήρηση οδικού 
δικτύου Π.Α.Μ.Θ. (συνέχιση του έργου 
2012ΕΠ03100000)» προϋπολογισμού 
1.488.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και 
992.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. για άσκηση 
δικαιώματος προαίρεσης και Β. 
Κατακύρωση της σύμβασης στον 
οικονομικό φορέα κ/ξ «ΖΑΡΡΑΣ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε. – ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΥ Α. 
ΑΡΙΣΤΕΑ». 

608 

Εγκρίνει το από 16/09/2020 πρακτικού 2 της 
Επιτροπής Διαγωνισμού του υπόεργου: 
«Τακτική συντήρηση οδικού δικτύου 
αρμοδιότητας Π.Ε. Ξάνθης έτους 2020-2021» 
του έργου: «Επισκευή και συντήρηση οδικού 
δικτύου Π.Α.Μ.Θ. (συνέχιση του έργου 
2012ΕΠ03100000)» προϋπολογισμού 
1.488.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και 992.000,00 
ευρώ με Φ.Π.Α. για άσκηση δικαιώματος 
προαίρεσης και Β. Κατακύρωση της 
σύμβασης στον οικονομικό φορέα κ/ξ 
«ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε. – 
ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΑΡΙΣΤΕΑ». 
 
 

12. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών 
του οικονομικού έτους 2020 των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου και έγκριση 
διάθεσης πιστώσεων του 
προϋπολογισμού. 

 

609 

Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 
2020 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου και 
έγκριση διάθεσης πιστώσεων του 
προϋπολογισμού. 
 

13. Εισήγηση για τη γνωμοδότηση για την 
άσκηση ή μη, του ενδίκου μέσου της 
έφεσης κατά της με αριθμό 471/2020 
απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Κομοτηνής που αφορά σε 
αποζημίωση από παράνομη πράξη ή 
παράλειψη οργάνου.  

 

610 

Να παρασχεθεί η εντολή στην  δικηγόρο Ελένη 
Αναγνώστου νομική σύμβουλο της ΠΑΜΘ με 
έμμισθη σχέση να  ασκήσει έφεση ενώπιον του 
Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής κατά της  υπ’ 
αριθμ. 471/2020 απόφασης  του Τριμελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής και να 
παραστεί κατά την ημερομηνία εκδίκασης αυτής. 
 

14. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών 
παρελθόντων οικονομικών ετών καθώς 
και των δαπανών του οικονομικού έτους 
2020, των Διευθύνσεων της Περιφέρειας 
Αν. Μακεδονίας & Θράκης και των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης καθώς 
και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 
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Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 
2020, των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αν. 
Μακεδονίας & Θράκης και των Διευθύνσεων της 
ΠΕ Ροδόπης, καθώς και την έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού 

15. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης 
της με αριθμό 553/2020 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής. 

612 
Εγκρίνει την τροποποίηση της αριθ. 553/2020 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της 
ΠΑΜΘ  

16. Εισήγηση για την έγκριση – απόφαση 
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μέσω 
διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση κατά την περ. 
γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 
4412/2016 (Α’ 147) όπως ισχύει, για την 
κάλυψη υποχρεώσεων που προέκυψαν 
από την 27/03/2020 και μετά αναφορικά 
με το πρόγραμμα μεταφοράς - φιλοξενίας 
(διαμονής σε ξενοδοχεία) – απομόνωσης 
των Ελλήνων πολιτών που εισέρχονται 
στη χώρα από τον μεθοριακό σταθμό 
Κήπων – Έβρου (κατεπείγουσα ανάγκη 
οφειλόμενη σε γεγονότα απρόβλεπτα), 
που αφορά σε υπηρεσίες ξενοδοχείου – 
φιλοξενία – διαμονή επαναπατριζόμενων 
Ελλήνων πολιτών στην «Ξενοδοχειακές 
Τουριστικές Επιχειρήσεις ZΗΤΑ PALACE 
Α.Ε.» 

613 

Α Π ΟΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ Α ΤΑ Π ΛΕΙ ΟΨ Η ΦΙΑ  
(Με ψήφους 10 υπέρ  και  1 κατά) 

 
Εγκρίνει την απόφαση ανάθεσης δημόσιας 
σύμβασης, μέσω διενέργειας διαπραγμάτευσης 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά την περ. 
γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 
(Α’ 147) όπως ισχύει, για την κάλυψη 
υποχρεώσεων που προέκυψαν από την 
27/03/2020 και μετά αναφορικά με το 
πρόγραμμα μεταφοράς - φιλοξενίας (διαμονής 
σε ξενοδοχεία) – απομόνωσης των Ελλήνων 
πολιτών που εισέρχονται στη χώρα από τον 
μεθοριακό σταθμό Κήπων – Έβρου 
(κατεπείγουσα ανάγκη οφειλόμενη σε γεγονότα 
απρόβλεπτα), που αφορά σε υπηρεσίες 
ξενοδοχείου – φιλοξενία – διαμονή 
επαναπατριζόμενων Ελλήνων πολιτών και 
ειδικότερα την ανάθεση παροχής υπηρεσιών 
ξενοδοχείου – φιλοξενίας α) 
επαναπατριζόμενων Ελλήνων πολιτών, στην 
«Ξενοδοχειακές Τουριστικές Επιχειρήσεις ZΗΤΑ 
PALACE Α.Ε.»,  



17. Εισήγηση για την έγκριση – απόφαση 
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μέσω 
διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση κατά την περ. 
γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 
4412/2016 (Α’ 147) όπως ισχύει, για την 
κάλυψη υποχρεώσεων που προέκυψαν 
από την 27/03/2020 και μετά αναφορικά 
με το πρόγραμμα μεταφοράς - φιλοξενίας 
(διαμονής σε ξενοδοχεία) – απομόνωσης 
των Ελλήνων πολιτών που εισέρχονται 
στη χώρα από τον μεθοριακό σταθμό 
Κήπων – Έβρου (κατεπείγουσα ανάγκη 
οφειλόμενη σε γεγονότα απρόβλεπτα), 
που αφορά σε υπηρεσίες ξενοδοχείου – 
φιλοξενία – διαμονή επαναπατριζόμενων 
Ελλήνων πολιτών στην «Κ. 
ΓΙΟΥΦΤΣΙΑΔΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.». 

614 

Α Π ΟΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ Α ΤΑ Π ΛΕ Ι ΟΨ Η ΦΙΑ  
(Με ψήφους 10 υπέρ  και  1 κατά) 

 
Εγκρίνει την απόφαση ανάθεσης δημόσιας 
σύμβασης, μέσω διενέργειας διαπραγμάτευσης 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά την περ. 
γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 
(Α’ 147) όπως ισχύει, για την κάλυψη 
υποχρεώσεων που προέκυψαν από την 
27/03/2020 και μετά αναφορικά με το 
πρόγραμμα μεταφοράς - φιλοξενίας (διαμονής 
σε ξενοδοχεία) – απομόνωσης των Ελλήνων 
πολιτών που εισέρχονται στη χώρα από τον 
μεθοριακό σταθμό Κήπων – Έβρου 
(κατεπείγουσα ανάγκη οφειλόμενη σε γεγονότα 
απρόβλεπτα), που αφορά σε υπηρεσίες 
ξενοδοχείου – φιλοξενία – διαμονή 
επαναπατριζόμενων Ελλήνων πολιτών και 
ειδικότερα την ανάθεση παροχής υπηρεσιών 
ξενοδοχείου – φιλοξενίας επαναπατριζόμενων 
Ελλήνων πολιτών στην «Κ. ΓΙΟΥΦΤΣΙΑΔΗΣ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», 

18. Εισήγηση για την έγκριση του 21ου και 
22ου Πρακτικού εκτίμησης ζημιών 
συνολικού ποσού 78.949,56 ευρώ, που 
έγιναν λόγω της κατασκευής του έργου: 
«Κατασκευή φράγματος Ιασίου». 
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Εγκρίνει το 21ο και 22ο Πρακτικού εκτίμησης 
ζημιών συνολικού ποσού 78.949,56 ευρώ, που 
έγιναν λόγω της κατασκευής του έργου: 
«Κατασκευή φράγματος Ιασίου»  

19. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών 
της δράσης με τίτλο: «Εικαστική, 
καλλιτεχνική ΄Έκθεση, ταξίδι σε 3 Δήμους 
της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Κομοτηνή, 
Αλεξανδρούπολη, Καβάλα)» δια της 
Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης, 
Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού 
συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
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      Α Π ΟΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ Α Τ Α  Π Λ ΕΙΟΨ Η ΦΙΑ  
(Με ψήφους 7 υπέρ  και  4 κατά) 

 
Εγκρίνει τις δαπάνες της δράσης «Εικαστική, 
καλλιτεχνική ΄Έκθεση, ταξίδι σε 3 Δήμους της 
Περιφέρειας ΑΜΘ (Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, 
Καβάλα)» συνολικού προϋπολογισμού  
δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  σύμφωνα με τον 
παραπάνω πίνακα, δια της Δ/νσης Διά Βίου 
Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και 
Τουρισμού  σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας 
Α.Μ.Θ.   Κ.Α.Ε.  0844,  με κωδικό έργου 
200011010. 
 

20. Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων 
του Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων 
και Περιφερειακών Συμβούλων της 
Π.Α.Μ.Θ. 

 

- 

Αποσύρει το θέμα διότι δεν υπήρξαν 
μετακινήσεις του Περιφερειάρχη, των 
Αντιπεριφερειαρχών και των Περιφερειακών 
Συμβούλων της Π.Α.Μ.Θ. 

21. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης 
της πίστωσης ποσού 6.000,00 ευρώ της 
δράσης της Περιφέρειας  Α.Μ.Θ., δια  της 
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας «100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ». 
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Α Π ΟΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ Α ΤΑ Π ΛΕΙ ΟΨ Η ΦΙΑ  

(Με ψήφους 7 υπέρ  και  3 κατά) 
 
Εγκρίνει την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 
6.000,00 ευρώ  της δράσης της Περιφέρειας 
Α.Μ.Θ. διά της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Έβρου του έργου 
«100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ 
ΘΡΑΚΗΣ» και θα επιβαρύνει τον Κ.Α.Ε. 9899- 
Κωδ. Δράση 201002010 με CPV: 79810000-5 
(Υπηρεσίες εκτύπωσης) και Πηγή 
Χρηματοδότησης:  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.  



22. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης 
της σύμβασης δρομολογίων μεταφοράς 
μαθητών στη Σαμοθράκη. 
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Εγκρίνει την  τροποποίηση της σύμβασης 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στη 
Σαμοθράκη 

23. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης 
της σύμβασης δρομολογίων μεταφοράς 
μαθητών στο Μεγ. Δέρειο. 
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Εγκρίνει την  τροποποίηση της σύμβασης 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στο Μεγ. 
Δέρειο. 
 

24. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης 
της σύμβασης δρομολογίων μεταφοράς 
μαθητών στην Αισύμη. 
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Εγκρίνει την  τροποποίηση της σύμβασης 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στην 
Αισύμη. 
 

25. Εισήγηση για την έγκριση παράτασης της 
σύμβασης υλοποίησης της δράσης της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. «Δημιουργία 
ψηφιακής – σφαιρικής αποτύπωσης 
σημείων ενδιαφέροντος Π.Ε. Ροδόπης 
για ενημέρωση και εξυπηρέτηση 
πολιτών». 
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      Α Π ΟΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ Α Τ Α  Π ΛΕΙΟΨ Η ΦΙΑ  
(Με ψήφους 7 υπέρ  και  4 κατά) 

 
Εγκρίνει την παράταση της από 16/09/2020 
υπογραφείσας σύμβασης 1ΔΑ για την 
υλοποίηση της δράσης «Δημιουργία ψηφιακής – 
σφαιρικής αποτύπωσης σημείων ενδιαφέροντος 
ΠΕ Ροδόπης για ενημέρωση και εξυπηρέτηση 
πολιτών».  

 
 
 
 
 

                                                                                                 Ο   ΠΡΟΕΔΡOΣ 
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