ΚΟΜΟΤΗΝΗ 10-08-2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Π.Α.Μ.Θ.

ΠΙΝΑΚΑΣ
Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού 20/2021 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. καθώς
και αποφάσεις που έχουν ληφθεί επ’ αυτών.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
1.
Εισήγηση για την έγκριση έκδοσης
απόφασης υλοποίησης & εξειδίκευσης για τη
διοργάνωση σε πολιτιστική εκδήλωση
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ VIA EGNATIA
ΣΤΗΝ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ 2021)

2. Εισήγηση για την έγκριση α) της
Διακήρυξης, β) της Περίληψης Διακήρυξης,
γ) της Προκήρυξης και δ) της σύστασης της
Επιτροπής
Διαγωνισμού
του
έργου:
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΗΣ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
(ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ - ΟΜΒΡΟΠΛΑΤΕΙΕΣ
ΠΟΤΙΣΤΡΕΣ)»,
προϋπολογισμού
1.310.000,00€ με Φ.Π.Α.
3.
Εισήγηση για την έγκριση του
Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού
για την έκδοση απόφασης έγκρισής του και
την
κατακύρωση
της
μελέτης:
«Επικαιροποίηση μελετών και ανασύνταξη
οριστικής μελέτης γέφυρας ποταμού Αγγίτη
επί της Εθνικής Οδού Δράμας – Σερρών»
προϋπολογισμού 161.125,89 € (πλέον ΦΠΑ
24%) .
4.
Εισήγηση για την έγκριση δαπανών
υποχρεώσεων
του έτους 2021 των
Διευθύνσεων της ΠΕ Καβάλας, καθώς και
έγκριση
διάθεσης
πιστώσεων
του
Προϋπολογισμού.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με ψήφους 8 υπέρ και 3 κατά)
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Εγκρίνει την υλοποίηση & εξειδίκευση για
τη διοργάνωση σε πολιτιστική εκδήλωση
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ
VIA
EGNATIA ΣΤΗΝ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ 2021).
Εγκρίνει α) τη Διακήρυξη, β) τη Περίληψη
Διακήρυξης, γ) τη Προκήρυξη και δ) τη
σύσταση της Επιτροπής Διαγωνισμού του
έργου: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
(ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
ΟΜΒΡΟΠΛΑΤΕΙΕΣ
ΠΟΤΙΣΤΡΕΣ)»,
προϋπολογισμού 1.310.000,00€ με Φ.Π.Α.
Εγκρίνει το Πρακτικό Νο 3 της Επιτροπής
Διαγωνισμού για την έκδοση απόφασης
έγκρισής του και την κατακύρωση της
μελέτης: «Επικαιροποίηση μελετών και
ανασύνταξη οριστικής μελέτης γέφυρας
ποταμού Αγγίτη επί της Εθνικής Οδού
Δράμας – Σερρών» προϋπολογισμού
161.125,89 € (πλέον ΦΠΑ 24%) .
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με ψήφους 7 υπέρ και 3 κατά)
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Εγκρίνει τις δαπάνες υποχρεώσεων του
έτους 2021 των Διευθύνσεων της Π.Ε.
Καβάλας καθώς και την έγκριση διάθεσης

πιστώσεων του Προϋπολογισμού.
5.
Εισήγηση για την έγκριση έκδοσης
απόφασης εξειδίκευσης της δαπάνης και
υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης δια της
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας με
τίτλο
«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ» Ε.Φ.: 3071,
Κ.Α.Ε.:9899. Κωδικός:
212001011,
μέγιστου προϋπολογισμού είκοσι έξι χιλιάδες
πεντακόσια
ευρώ
(26.500,00
€)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .

6.
Εισήγηση για την έγκριση έκδοσης
απόφασης εξειδίκευσης της δαπάνης και
υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης δια της
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας
«ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΤΗΣ
ΠΑΜΘ
ΣΤΗΝ
ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 1821-2021
ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟΝ» μέγιστου
προϋπολογισμού εικοσιπέντε χιλιάδες ευρώ
(25.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .

7.
Εισήγηση για την έγκριση δαπανών
του
οικονομικού
έτους
2021
των
Διευθύνσεων της ΠΕ Ξάνθης καθώς και
έγκριση
διάθεσης
πιστώσεων
του
Προϋπολογισμού.

8.
Εισήγηση
για
την
έγκριση
τροποποίησης της υπ΄αριθμ.: 337/2020
(ΑΔΑ: ΨΦΘΞ7ΛΒ-ΞΦ0) απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ.
9.
Εισήγηση για την έγκριση του
πρακτικού
1/2021
της
επιτροπής
αξιολόγησης φακέλων για τη συμμετοχή σε
διαδικασίες εκμίσθωσης και διενέργειας
δημοπρασίας για την εκμίσθωση της
αλιευτικής εκμετάλλευσης των δημόσιων
ιχθυοτροφείων υδάτων ΛΑΦΡΑΣ ΚΑΙ
ΛΑΦΡΟΥΔΑΣ της Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ .
10.
Εισήγηση
για
την
έγκριση
εξειδίκευσης της πίστωσης ποσού 30.000,00
ευρώ ,τεκμηρίωσης δαπάνης και του τρόπου
εκτέλεσης με την διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης , για συμμετοχή της ΠΑΜΘ στην
διεθνή έκθεση τροφίμων ANUGA 2021.
11.
Εισήγηση για την έγκριση
Δαπανών του οικονομικού έτους 2021
Διευθύνσεων της Π.Ε Έβρου καθώς
έγκριση
διάθεσης
πιστώσεων

των
των
και
του

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με ψήφους 7 υπέρ και 4 κατά)
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Εγκρίνει την εξειδίκευση της δαπάνης και
υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης δια της
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας με
τίτλο
«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ» Ε.Φ.:
3071, Κ.Α.Ε.:9899. Κωδικός: 212001011,
μέγιστου προϋπολογισμού είκοσι έξι
χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (26.500,00€)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με ψήφους 7 υπέρ και 4 κατά)
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Εγκρίνει την εξειδίκευση της δαπάνης και
υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης δια της
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας
«ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΤΗΣ
ΠΑΜΘ
ΣΤΗΝ
ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 1821-2021
ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟΝ» μέγιστου
προϋπολογισμού εικοσιπέντε χιλιάδες ευρώ
(25.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με ψήφους 7 υπέρ και 1 κατά)

511

512

-

513

514

Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους
2021 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης
καθώς και την διάθεση πιστώσεων του
Προϋπολογισμού.
Εγκρίνει τη τροποποίηση της υπ΄αριθμ.:
337/2020 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής της ΠΑΜΘ.

Το θέμα αποσύρθηκε.

Εγκρίνει την εξειδίκευση της πίστωσης
ποσού 30.000,00 ευρώ ,τεκμηρίωσης
δαπάνης και του τρόπου εκτέλεσης με την
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης , για
συμμετοχή της ΠΑΜΘ στην διεθνή έκθεση
τροφίμων ANUGA 2021.
Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους
2021 των Διευθύνσεων της Π.Ε Έβρου
καθώς και την διάθεση πιστώσεων του
προϋπολογισμού .

προϋπολογισμού .
12.
Εισήγηση για την έγκριση όρων
δημόσιας
πλειοδοτικής
δημοπρασίας
Εκμίσθωσης Ακινήτου του πρώην Δημοτικού
Αναψυκτηρίου που βρίσκεται στην περιοχή
Μάκρης του Ν. Έβρου «Ακτή Τσαούση».
13.
Εισήγηση για την έγκριση των
πρακτικών Νο 1 και Νο 2 της Επιτροπής
διενέργειας
και
αξιολόγησης
των
αποτελεσμάτων όλων των διαδικασιών
διαπραγμάτευσης
και
των
δημοσίων
συμβάσεων άνω και κάτω των ορίων, για τον
Ηλεκτρονικό
Ανοικτό, Μειοδοτικό (πλέον
συμφέρουσα
από
οικονομική
άποψη
προσφορά βάσει τιμής), διαγωνισμού, κάτω
των ορίων, για την ανάθεση προμήθειας
γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου,
όλων των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ –
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, και των
Διευθύνσεων
Α/θμιας
&
Β/θμιας
Εκπαίδευσης και ΚΕΣΥ Έβρου, συνολικού
προϋπολογισμού
255.000,00
ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. –
Ανταποδοτική
Ανακύκλωση
χρησιμοποιούμενων μελανοδοχείων-τόνερ,
(α/α συστήματος 124961), σύμφωνα με την
αριθ. 05/2021 διακήρυξη (αριθ.πρωτ.
2552/1905-2021, ΑΔΑ: ΨΧΨΒ7ΛΒ-ΨΜΗ,
ΑΔΑΜ:21PROC008627191).
14.
Εισήγηση για την έγκριση αποδοχής
ή μη της αίτησης θεραπείας του Αθανασίου
Βίτσα που αφορά την “Μίσθωση Αγροτικού
Κτηνιατρείου Σαμοθράκης της Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της
Π.Α.Μ.Θ – Περιφερειακή Ενότητα Έβρου “
και κατ’ επέκταση την αποδοχή ή μη της
αριθμ.
31/2021
(ΑΔΑ:65ΘΙ7ΛΒ-ΕΣΥ)
Απόφασης της Οικονομικής επιτροπής της
Π.Α.Μ.Θ , ως προς το τρίτο (3Ο) σκέλος της.

15.
Εισήγηση για την έγκριση παράτασης
της σύμβασης που αφορά την ΟΜΑΔΑ 1 του
συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
για
την
«Προμήθεια
εξοπλισμού
πληροφορικής για τις ανάγκες των
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας
Έβρου
–
Περιφέρειας
Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης» με προϋπολογισμό
74.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .

16.
Εισήγηση για την έγκριση των όρων
α) της Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για
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Εγκρίνει τους όρους δημόσιας πλειοδοτικής
δημοπρασίας Εκμίσθωσης Ακινήτου του
πρώην Δημοτικού Αναψυκτηρίου που
βρίσκεται στην περιοχή Μάκρης του Ν.
Έβρου «Ακτή Τσαούση».
Εγκρίνει τα πρακτικά Νο 1 και Νο 2 της
Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων όλων των διαδικασιών
διαπραγμάτευσης και των δημοσίων
συμβάσεων άνω και κάτω των ορίων, για
τον Ηλεκτρονικό
Ανοικτό, Μειοδοτικό
(πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής), διαγωνισμού, κάτω
των ορίων, για την ανάθεση προμήθειας
γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου,
όλων των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ –
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, και των
Διευθύνσεων
Α/θμιας
&
Β/θμιας
Εκπαίδευσης και ΚΕΣΥ Έβρου, συνολικού
προϋπολογισμού
255.000,00
ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. –
Ανταποδοτική
Ανακύκλωση
χρησιμοποιούμενων μελανοδοχείων-τόνερ,
(α/α συστήματος 124961), σύμφωνα με την
αριθ. 05/2021 διακήρυξη (αριθ.πρωτ.
2552/1905-2021, ΑΔΑ: ΨΧΨΒ7ΛΒ-ΨΜΗ,
ΑΔΑΜ:21PROC008627191).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με ψήφους 9 υπέρ και 2 κατά)
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Εγκρίνει την αίτηση θεραπείας του
Αθανασίου Βίτσα που αφορά την “Μίσθωση
Αγροτικού Κτηνιατρείου Σαμοθράκης της
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της Π.Α.Μ.Θ – Περιφερειακή
Ενότητα Έβρου “ και κατ’ επέκταση την
αποδοχή ή μη της αριθμ. 31/2021
(ΑΔΑ:65ΘΙ7ΛΒ-ΕΣΥ)
Απόφασης
της
Οικονομικής επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ, ως
προς το τρίτο (3Ο) σκέλος της.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με ψήφους 8 υπέρ και 3 κατά)
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Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης που
αφορά την ΟΜΑΔΑ 1 του συνοπτικού
μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την
«Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για
τις
ανάγκες
των
υπηρεσιών
της
Περιφερειακής
Ενότητας
Έβρου
–
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης» με προϋπολογισμό 74.000,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .
Εγκρίνει τους όρους α) της Διακήρυξης
ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη

τη
σύναψη
ηλεκτρονικών
δημόσιων
συμβάσεων έργων κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά με βάση την τιμή και με το
σύστημα των επί μέρους ποσοστών
έκπτωσης κατά ομάδες εργασιών (άρθρο 95
παρ. 2 του Ν.4412/2016), β) της
Προκήρυξης και Περίληψης διακήρυξης για
την δημοσιοποίηση στον Εθνικό Τύπο γ. της
συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού ,
του
έργου
<<ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΔΕΥΤΕΡEΥΟΝΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ Νο 14 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙΜΑΥΡΟΚΚΛΗΣI-ΒΡΥΣΙΚΑ>> της ΣΑΕΠ931,
του Π.Δ.Ε και έχει ενταχθεί στο τεχνικό
πρόγραμμα της Π.Α.Μ.Θ έτους 2021 με την
υπ΄αρ.203/2020 απόφαση Περιφερειακού
Συμβουλίου προϋπολογισμού 349.999,99
ευρώ .

ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργων
κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά με βάση
την τιμή και με το σύστημα των επί μέρους
ποσοστών
έκπτωσης
κατά
ομάδες
εργασιών (άρθρο 95 παρ. 2 του
Ν.4412/2016) και β) της Προκήρυξης και
Περίληψης
διακήρυξης
για
την
δημοσιοποίηση στον Εθνικό Τύπο γ. της
συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού ,
του
έργου
<<ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΔΕΥΤΕΡEΥΟΝΤΟΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Νο 14 ΤΜΗΜΑ :
ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙ-ΜΑΥΡΟΚΚΛΗΣIΒΡΥΣΙΚΑ>> της ΣΑΕΠ931, του Π.Δ.Ε και
έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα της
Π.Α.Μ.Θ έτους 2021 με την υπ΄αρ.203/2020
απόφαση
Περιφερειακού
Συμβουλίου
προϋπολογισμού 349.999,99 ευρώ .

17.
Εισήγηση για την έγκριση του 4 ου
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
(ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)
της
Επιτροπής
Αξιολόγησης του ανοικτού
διεθνούς διαγωνισμού για την υλοποίηση του
υποέργου
1:
«Ενέργειες
Προώθησης
Τουριστικού
Προϊόντος
Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης» ,
συνολικού προϋπολογισμού 2.480.124,00
ευρώ με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής, στο πλαίσιο της Πράξης
με τίτλο: «Τουριστική Προβολή Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης» η οποία
έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με ψήφους 8 υπέρ και 3 κατά)

18.
Εισήγηση για την έγκριση α) του 1ου
Συγκριτικού Πίνακα β) του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
και
γ)
της
σύναψης
της
1ης
Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης
«Μελέτη ποδηλατόδρομου στο οδικό δίκτυο
αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης (προς οικισμό
Κοσμίου και εγκαταστάσεις Δ.Π.Θ.)»,
αρχικού προϋπολογισμού 120.000,00 € .
19.
Εισήγηση
για
την
έγκριση
τροποποίησης της σύμβασης παροχής
Υπηρεσιών με τίτλο: «Άμεση αποκατάσταση
ζημιών λόγω των πρόσφατων πλημμυρών,
στα αναχώματα του Λίσσου ποταμού
(περιοχές Αρριανών, Λοφαρίου, Βέννας και
Μαυροματίου)» αρχικού προϋπολογισμού
193.836,80 ευρώ .
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521

522

Εγκρίνει
το
4ο
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
(ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)
της
Επιτροπής
Αξιολόγησης
του
ανοικτού
διεθνούς
διαγωνισμού για την υλοποίηση του
υποέργου 1: «Ενέργειες Προώθησης
Τουριστικού
Προϊόντος
Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» ,
συνολικού προϋπολογισμού 2.480.124,00
ευρώ με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής, στο πλαίσιο της Πράξης
με τίτλο: «Τουριστική Προβολή Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης» η οποία
έχει
ενταχθεί
στο
Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη
2014-2020» .
Εγκρίνει α) τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα β) το
1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και γ) τη σύναψη της 1ης
Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης
«Μελέτη ποδηλατόδρομου στο οδικό δίκτυο
αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης (προς οικισμό
Κοσμίου και εγκαταστάσεις Δ.Π.Θ.)»,
αρχικού προϋπολογισμού 120.000,00 € .
Εγκρίνει την τροποποίηση της σύμβασης
παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: «Άμεση
αποκατάσταση
ζημιών
λόγω
των
πρόσφατων πλημμυρών, στα αναχώματα
του Λίσσου ποταμού (περιοχές Αρριανών,
Λοφαρίου, Βέννας και Μαυροματίου)»
αρχικού
προϋπολογισμού
193.836,80
ευρώ.

20.
Εισήγηση για την έγκριση α) των
όρων της διακήρυξης του ανοικτού
διαγωνισμού εκπόνησης μελέτης με τίτλο:
«Μελέτη στατικής επάρκειας πρώην παλιού
νοσοκομείου
Αλεξανδρούπολης»
(CPV:
71335000-5) με συνολική προϋπολογισθείσα
δαπάνη 476.763,05€ συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. 24% και β) για την συγκρότηση
γνωμοδοτικών οργάνων του διαγωνισμού.

21.
Εισήγηση για την έγκριση σύναψης
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπ.
Πολιτισμού
&
Αθλητισμού
και
της
Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. για την υλοποίηση του
έργου
«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΙ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΠΟΛΕΩΣ, Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ»
και τον
ορισμό των εκπροσώπων της
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της εν λόγω σύμβασης.
22.
Εισήγηση για την έγκριση α) των
όρων της πρόσκλησης για την «Προσφυγή
στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 παρ. 2
περ. ββ’ του ν. 4412/2016) β) του σχεδίου
της σύμβασης γ) του Πρακτικού διενέργειας
Δημόσιας Κλήρωσης για την συγκρότηση
των επιτροπών για το έργο με τίτλο
«Συμμετοχή της Περιφέρειας ΑΜΘ στη
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2021».

23.
Εισήγηση για την έγκριση έκδοσης
απόφασης εξειδίκευσης της δαπάνης και
υλοποίηση της δράσης της Περιφέρειας
Α.Μ.Θ., δια της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας
και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ξάνθης,«
Συνδιοργάνωση με το Κέντρο Πολιτισμού
Δήμου Ξάνθης της δράσης « ΓΙΟΡΤΕΣ
ΠΑΛΙΑΣ
ΠΟΛΗΣ»
προϋπολογισμού
5000,00 ευρώ, Πηγή Χρηματοδότησης: ΚΑΠ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ / Κ.Α.Ε. 0844 / Κωδικός
Δράσης: 213611014 με CPV: 92312130-1 (
Ψυχαγωγικές
υπηρεσίες
μουσικών
συγκροτημάτων) ».
24.
Εισήγηση για την έγκριση του 2ου
πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή
Αναδόχου
Κατασκευής
του
έργου
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΜΠΟΥ
ΘΥΜΑΡΙΑΣ
ΤΥΧΕΡΟΥ
ΦΥΛΑΧΤΟΥ»
με
κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την
τιμή ,προϋπολογισμού 3.103.000,00 ευρώ με
Φ.Π.Α, χρηματοδοτούμενο από Πιστώσεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με ψήφους 7 υπέρ και 4 κατά)
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Εγκρίνει α) τους όρους της διακήρυξης του
ανοικτού διαγωνισμού εκπόνησης μελέτης
με τίτλο:
«Μελέτη στατικής επάρκειας
πρώην
παλιού
νοσοκομείου
Αλεξανδρούπολης» (CPV: 71335000-5) με
συνολική
προϋπολογισθείσα
δαπάνη
476.763,05€ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. 24% και β) τη συγκρότηση
γνωμοδοτικών οργάνων του διαγωνισμού.
Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ του Υπ. Πολιτισμού &
Αθλητισμού και της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.
για την υλοποίηση του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΠΟΛΕΩΣ, Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ»
και τον ορισμό των εκπροσώπων της
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της εν λόγω σύμβασης .
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με ψήφους 7 υπέρ και 3 κατά)
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Εγκρίνει: Α) τους όρους της πρόσκλησης
για την «Προσφυγή στη διαδικασία με
διαπραγμάτευση
χωρίς
προηγούμενη
δημοσίευση (άρθρο 32 παρ. 2 περ. ββ’ του
ν. 4412/2016) β) το σχέδιο της σύμβασης γ)
το
Πρακτικό
διενέργειας
Δημόσιας
Κλήρωσης για την συγκρότηση των
επιτροπών για το έργο με τίτλο «Συμμετοχή
της Περιφέρειας ΑΜΘ στη Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης 2021».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με ψήφους 7 υπέρ και 4 κατά)
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Εγκρίνει την εξειδίκευση της δαπάνης για
την
υλοποίηση
της
δράσης
της
Περιφέρειας Α.Μ.Θ., δια της Δ/νσης
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
Π.Ε.
Ξάνθης,« Συνδιοργάνωση με το
Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης της
δράσης « ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ»
προϋπολογισμού 5000,00 ευρώ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με ψήφους 8 υπέρ και 3 κατά)
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Εγκρίνει το 2ο πρακτικό της Επιτροπής
Διενέργειας
ανοικτού
ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου
Κατασκευής
του
έργου
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΜΠΟΥ
ΘΥΜΑΡΙΑΣ
ΤΥΧΕΡΟΥ
ΦΥΛΑΧΤΟΥ» με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

που
βαρύνουν
τον
ενάριθμο
έργο
2014ΣΕ57200002 «Έργα αντιπλημμυρικής
προστασίας αρμοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.,
(Μελέτες
–
Τεχνικοί
Σύμβουλοι
Απαλλοτριώσεις)» της ΣΑΕ 572 του ΠΔΕ,
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

προσφορά
με
βάση
την
τιμή
,προϋπολογισμού 3.103.000,00 ευρώ με
Φ.Π.Α, χρηματοδοτούμενο από Πιστώσεις
που βαρύνουν τον ενάριθμο έργο
2014ΣΕ57200002 «Έργα αντιπλημμυρικής
προστασίας αρμοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.,
(Μελέτες
–
Τεχνικοί
Σύμβουλοι
Απαλλοτριώσεις)» της ΣΑΕ 572 του ΠΔΕ,
του
Υπουργείου
Υποδομών
και
Μεταφορών., και την κατακύρωση του
έργου στον οικονομικό φορέα «"ΜΙΧΑΗΛ
ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε." με δ.τ.
"ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε."» (με
αριθμό ηλεκτρονικής προσφοράς 197284)
και ποσοστό έκπτωσης 55,71% (πενήντα
πέντε και εβδομήντα ένα %).

25.
Εισήγηση για την έγκριση παράτασης
των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Έβρου, έως 30-06-2022,
σύμφωνα με το άρθρο 60, του Ν. 4821/2021,
ΦΕΚ 134/Α’/2021.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με ψήφους 8 υπέρ και 3 κατά)

26.
Εισήγηση
για
την
έγκριση
κατεπείγουσας ένταξης στο ΠΔΕ του έργου
¨ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ
ΕΘΝΙΚΟ
&
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε.
ΔΡΑΜΑΣ
2021-2022¨
προϋπολογισμού
140.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

27.
Εισήγηση για την έγκριση
της
μίσθωσης ιδιωτικών μηχανήματων για την
αποκατάσταση
ρήγματος
αναχώματος
ρέματος
Ερυθροποτάμου
περιοχής
Μ.Δερείου του Δήμου Σουφλίου μέτα τις
έντονες βροχοπτώσεις
την 01-02-2021
προϋπολογισμού 99.999,80€ στην περιοχή
του οικισμού Μικρού Δερείου του Δήμου
Σουφλίου
της
Π.Ε.
Έβρου,
χρηματοδοτούμενο από τη ΣΑΕ 055 σε
βάρος
των
πιστώσεων
του
έργου
2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ
για
«Πρόγραμμα
πρόληψης
και
αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που
προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄
και β΄ βαθμού της χώρας» κατόπιν της
διαπραγμάτευση σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016 - άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ’ .

528

Εγκρίνει τη παράταση των συμβάσεων
μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Έβρου, έως 30-06-2022, σύμφωνα με το
άρθρο 60, του Ν. 4821/2021, ΦΕΚ
134/Α’/2021.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με ψήφους 8 υπέρ και 3 κατά)
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Εγκρίνει την ένταξη στο ΠΔΕ του έργου
¨ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΩΝ
ΓΙΑ
ΤΟΝ
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ
& ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε.
ΔΡΑΜΑΣ 2021-2022¨ προϋπολογισμού
140.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με ψήφους 7 υπέρ και 3 κατά)
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Εγκρίνει
τη
μίσθωση
ιδιωτικών
μηχανήματων για την αποκατάσταση
ρήγματος
αναχώματος
ρέματος
Ερυθροποτάμου περιοχής Μ.Δερείου του
Δήμου
Σουφλίου μέτα
τις
έντονες
βροχοπτώσεις
την
01-02-2021
προϋπολογισμού 99.999,80€ στην περιοχή
του οικισμού Μικρού Δερείου του Δήμου
Σουφλίου
της
Π.Ε.
Έβρου,
χρηματοδοτούμενο από τη ΣΑΕ 055 σε
βάρος των πιστώσεων του έργου
2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ
για
«Πρόγραμμα
πρόληψης
και
αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών
που προκαλούνται από θεομηνίες στους
ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της χώρας» κατόπιν
της διαπραγμάτευση σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016 - άρθρο 32 παρ.
2 περ. γ’.

28.
Εισήγηση
για
την
έγκριση
τροποποίησης της υπό τα στοιχεία 492/2021
Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που
αφορά τη Δράση
«ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΜΕ
ΑΦΟΡΜΗ
ΤΟΝ
ΕΟΡΤΑΣΜΟ
ΤΩΝ
100
ΧΡΟΝΩΝ
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ», ως
εξής: α) ως προς την ημερομηνία τέλεσης
της επιμέρους δράσης με τον τίτλο:
«ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ
ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ
ΤΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ»,
δηλαδή
από
11
Σεπτεμβρίου 2021 σε Σεπτέμβριο 2021, β)
ως προς την ημερομηνία τέλεσης της
επιμέρους δράσης αυτής με τον τίτλο
««ΝΥΧΤΑ ΜΑΓΙΚΙΑ» ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ
ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΑΠΟ
ΤΟ
ΜΙΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
ΠΟΙΗΣΗ»,
δηλαδή
τη
μετακίνησή της από τις 11 Σεπτεμβρίου 2021
στις 3 Σεπτεμβρίου 2021, και γ) ως προς την
χωροθέτηση της ανωτέρω επιμέρους
δράσης:
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΜΕΓΑΡΟ»»
ή
εναλλακτικά:
«ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΤΑΔΙΟ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ», («ΔΑΚ») ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ή «ΘΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» στην Κομοτηνή.
Φορέας υλοποίησης της Δράσης είναι η
Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας ΠΑΜΘ,
Ειδικού Φορέα: 0072 και ΚΑΕ 08440002.
29.
Εισήγηση για την έγκριση έκδοσης
απόφασης εξειδίκευσης της δαπάνης και
υλοποίηση της δράσης της
Περιφέρειας
Α.Μ.Θ., δια της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας
και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ξάνθης, «
ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ VIA EGNATIA
ΣΤΗΝ
ΠΕ
ΞΑΝΘΗΣ
2021
»,
προϋπολογισμού 11.284,00 ευρώ με Φ.Π.Α
,Πηγή Χρηματοδότησης: ΑΔ.ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛ. /
Κ.Α.Ε. 9899 / Κωδικός Δράσης: 213601008
με
CPV:
92000000-1
(Ψυχαγωγικές,
πολιτιστικές και αθλητικές υπηρεσίες),
24955000-3
(
Χημικές
τουαλέτες),
45212320-5 ( Κατασκευαστικές εργασίες για
κτήρια
καλλιτεχνικών
εκδηλώσεων),
92370000-5 ( Υπηρεσίες τεχνικών ήχου ) ».
30.
Εισήγηση
για
την
έγκριση
εξειδίκευσης της δαπάνης και υλοποίησης
της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., δια
της
Δ/νσης
Δημόσιας Υγείας
και
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε.
Ξάνθης,
«
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ VIA EGNATIA
ΣΤΗΝ
ΠΕ
ΞΑΝΘΗΣ
2021»,
προϋπολογισμού 32.798,00 ευρώ με Φ.Π.Α
,Πηγή Χρηματοδότησης: ΑΔ.ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛ.
/Κ.Α.Ε. 9899 / Κωδικός Δράσης: 213601008
με
CPV:
92312120-8(
Ψυχαγωγικές
υπηρεσίες συγκροτημάτων τραγουδιστών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με ψήφους 8 υπέρ και 3 κατά)
Εγκρίνει την τροποποίηση της με αριθμό
492/2021 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με ψήφους 8 υπέρ και 3 κατά)
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Εγκρίνει την εξειδίκευση της δαπάνης για
την
υλοποίηση της δράσης
της
Περιφέρειας Α.Μ.Θ., δια της
Δ/νσης
Δημόσιας Υγείας
και
Κοινωνικής
Μέριμνας Π.Ε. Ξάνθης, « ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ VIA EGNATIA ΣΤΗΝ ΠΕ
ΞΑΝΘΗΣ
2021
»,
προϋπολογισμού
11.284,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με ψήφους 7 υπέρ και 4 κατά)
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Εγκρίνει την εξειδίκευση της δαπάνης για
την
υλοποίηση
της
δράσης
της
Περιφέρειας Α.Μ.Θ., δια της
Δ/νσης
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
Π.Ε. Ξάνθης, «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ VIA EGNATIA ΣΤΗΝ ΠΕ
ΞΑΝΘΗΣ
2021»,
προϋπολογισμού
32.798,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

),24955000-3
(Χημικές
τουαλέτες),
45212320-5 (Κατασκευαστικές εργασίες για
κτήρια
καλλιτεχνικών
εκδηλώσεων),
92370000-5 (Υπηρεσίες τεχνικών ήχου),
22462000-6 (Διαφημιστικό υλικό), 635100007 (Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων και
συναφείς υπηρεσίες), 48000000-8 (Πακέτα
λογισμικού και συστήματα πληροφορικής)».
31.
Εισήγηση για την έγκριση έκδοσης
απόφασης εξειδίκευσης της δαπάνης και
υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας
Α.Μ.Θ. δια της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε
ΞΑΝΘΗΣ
<<ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΘΡΑΚΙΚΟΥ
ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ 2021.
Ε.Φ. 2351 ΚΑΕ 0844.0011, ΑΞΟΝΑΣ 3,
ΜΕΤΡΟ 3.4
Κωδ. Δράσης 213632000>>
,προϋπολογισμού 11.284,00 Ευρώ με Φ.Π.Α
32.
Εισήγηση για την έγκριση της
τροποποίησης της υπ΄αριθ. Αριθ. Απόφασης
208/2021 με ΑΔΑ:6ΡΦΨ7ΛΒ-6ΩΜ, του
Πρακτικού αριθ. 8/2021 Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας
ΑΜΘ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση
υποβολής προτάσεων και τη χρηματοδότηση
έργων από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων.
33. Εισήγηση για την έγκριση έκδοσης
απόφασης εξειδίκευσης της δαπάνης και
υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δια της
Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ
Καβάλας
«ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΘΡΑΚΙΚΟΥ
ΠΕΛΑΓΟΥΣ
ΠΑΡΑΛΙΑ
ΚΑΒΑΛΑΣ
2021»
προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α
,Κ.Α.Ε.9899, ΚΩΔΙΚΟΣ:212001002 .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με ψήφους 7 υπέρ και 4 κατά)
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Εγκρίνει την εξειδίκευση της δαπάνης για
την
υλοποίηση της δράσης
της
Περιφέρειας
Α.Μ.Θ., δια της Δ/νσης
Ανάπτυξης Π.Ε ΞΑΝΘΗΣ <<ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΕ
ΞΑΝΘΗΣ
2021.
,προϋπολογισμού
11.284,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με ψήφους 8 υπέρ και 3 κατά)
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Εγκρίνει την τροποποίηση της με αριθμό
208/2021 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με ψήφους 7 υπέρ και 4 κατά)
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Εγκρίνει
την
έκδοση
απόφασης
εξειδίκευσης της δαπάνης και υλοποίησης
της δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας
και
Θράκης
δια
της
Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ
Καβάλας
«ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΘΡΑΚΙΚΟΥ
ΠΕΛΑΓΟΥΣ
ΠΑΡΑΛΙΑ
ΚΑΒΑΛΑΣ
2021»
προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α
,Κ.Α.Ε.9899, ΚΩΔΙΚΟΣ:212001002 .

Ο ΠΡΟΕΔΡOΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

