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ΚΟΜΟΤΗΝΗ 21-09-2021 
 

                
 
                 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 
Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού 23/2021 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 2021 των Διευθύνσεων της Π. 
Ε. Δράμας καθώς και έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού.  
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Εγκρίνει τις δαπάνες οικονομικού έτους 2021 
των Διευθύνσεων της Π. Ε. Δράμας καθώς και 
τη διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού.  

2. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού Νο1  
της επιτροπής αξιολόγησης ηλεκτρονικού διεθνή 
ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη 
προμηθευτή υγρών καυσίμων και λιπαντικών 
ελαίων για τις ανάγκες της Π.Ε. Δράμας για το 
έτος 2021-2022 συνολικού προϋπολογισμού 
299.294,88 ευρώ με Φ.Π.Α.  
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ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑΤ Α ΠΛ ΕΙ ΟΨ ΗΦΙΑ 
(Με ψήφους 10 υπέρ  και 1 κατά) 

Εγκρίνει το Πρακτικό Νο1 της επιτροπής 
αξιολόγησης ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού 
διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή 
υγρών καυσίμων και λιπαντικών ελαίων για τις 
ανάγκες της Π. Ε. Δράμας για το έτος 2021-
2022 συνολικού προϋπολογισμού 299.294,88 
ευρώ με Φ.Π.Α. 
 

3. Εισήγηση για τη γνωμοδότηση για τη 
συμβιβαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς της 
Π.Α.Μ.Θ. με τον Γεώργιο Ζαχαρίου που αφορά 
την εξόφληση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. 
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Εγκρίνει τη γνωμοδότηση για τη συμβιβαστική 
ή μη, επίλυση της διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. με 
τον Γεώργιο Ζαχαρίου που αφορά την 
εξόφληση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. 

4. Εισήγηση για την έγκριση μετακίνησης  
οχημάτων της Π. Ε. Δράμας για την κάλυψη 
αναγκών σε ημέρες και ώρες που δεν 
καλύπτονται από το ωράριο λειτουργίας του 
Δημοσίου Υπαλλήλου και για όλη την διάρκεια 
του 24ωρου και σε Αργίες - Επίσημες Αργίες.  
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ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑ Τ Α ΠΛ Ε Ι ΟΨ ΗΦ ΙΑ 
(Με ψήφους 8 υπέρ  και 4 κατά) 

Εγκρίνει τη μετακίνηση οχημάτων της Π. Ε. 
Δράμας για την κάλυψη αναγκών σε ημέρες και 
ώρες που δεν καλύπτονται από το ωράριο 
λειτουργίας του Δημοσίου Υπαλλήλου και για 
όλη την διάρκεια του 24ωρου και σε Αργίες - 
Επίσημες Αργίες.   
 

5. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης και  
υλοποίησης της δράσης: «Δραμοινογνωσία 
2021» προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 
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ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑΤ Α ΠΛ ΕΙ ΟΨ ΗΦΙΑ 
(Με ψήφους 10 υπέρ  και 1 κατά) 

Εγκρίνει την εξειδίκευση και υλοποίηση της 
δράσης: «Δραμοινογνωσία 2021» 
προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
 

6. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού 2  
της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 
προσφορών του  συνοπτικού διαγωνισμού 
1/2021 βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, 
διά της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δράμας για τη 
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ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑΤ Α ΠΛ ΕΙ ΟΨ ΗΦΙΑ 
(Με ψήφους 8 υπέρ  και 4 κατά) 

Εγκρίνει το Πρακτικό 2 της Επιτροπής 
διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του  
συνοπτικού διαγωνισμού 1/2021 βάσει 



δράση: «Καταγραφή, ανάδειξη και προβολή 
παραδοσιακών γεφυριών Π.Ε. Δράμας» 
συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, διά της 
Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δράμας για τη δράση: 
«Καταγραφή, ανάδειξη και προβολή 
παραδοσιακών γεφυριών Π.Ε. Δράμας» 
συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ 
με Φ.Π.Α. 
 

7. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών  
υποχρεώσεων του έτους 2021 των Διευθύνσεων 
της Π. Ε. Καβάλας καθώς και έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 588 

 

ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑΤ Α ΠΛ ΕΙ ΟΨ ΗΦΙΑ 
(Με ψήφους 8 υπέρ  και 4 κατά) 

 
Εγκρίνει τις δαπάνες υποχρεώσεων του έτους 
2021 των Διευθύνσεων της Π. Ε. Καβάλας 
καθώς και τη διάθεση πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 
 

8. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης και 
διάθεσης πίστωσης ποσού 1.850,00 ευρώ για 
την  δράση της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., δια της 
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας Π. Ε.  Ξάνθης «Συνδιοργάνωση με τον 
Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο Σταυρούπολης 
Ξάνθης ¨Η ΔΟΞΑ¨ της δράσης ¨ 9ος ποδηλατικός 
αγώνας δρόμου και βουνού Ροδόπη - 
Ερύμανθος  / 9th rodopi - erymanthos bike 
festival». 
 

 
589 

Εγκρίνει την εξειδίκευση και διάθεση πίστωσης 
ποσού 1.850,00 ευρώ για την  δράση της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ., δια της Δ/νσης Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π. Ε.  Ξάνθης 
«Συνδιοργάνωση με τον Αθλητικό Μορφωτικό 
Σύλλογο Σταυρούπολης Ξάνθης ¨Η ΔΟΞΑ¨ της 
δράσης ¨ 9ος ποδηλατικός αγώνας δρόμου και 
βουνού Ροδόπη - Ερύμανθος  / 9th rodopi - 
erymanthos bike festival». 

9. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού 9  
της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, του με 
αριθμό 01/2018 (ΑΔΑ: ΨΟΤΒ71Β-ΛΧ2) 
Δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την καθαριότητα των χώρων 
των κτιρίων της Π. Ε. Ξάνθης που αφορά στην 
τροποποίηση της με αριθμό 13/2019 (ΑΔΑ: 
Ω1Ν77ΛΒ-ΔΨΝ) σύμβασης (η οποία 
παρατάθηκε σύμφωνα με την με αριθμό 
109/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) 
με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την 
καθαριότητα Υπηρεσιών της Π.Ε. Ξάνθης» 
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Εγκρίνει το Πρακτικό 9 της Επιτροπής 
Αξιολόγησης Προσφορών, του με αριθμό 
01/2018 (ΑΔΑ: ΨΟΤΒ71Β-ΛΧ2) Δημόσιου 
ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την καθαριότητα των χώρων 
των κτιρίων της Π. Ε. Ξάνθης που αφορά στην 
τροποποίηση της με αριθμό 13/2019 (ΑΔΑ: 
Ω1Ν77ΛΒ-ΔΨΝ) σύμβασης (η οποία 
παρατάθηκε σύμφωνα με την με αριθμό 
109/2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής) με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για 
την καθαριότητα Υπηρεσιών της Π.Ε. Ξάνθης». 
 

10. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού  
Νο3 (αποσφράγισης και αξιολόγησης 
δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, του υποέργου: «Μίσθωση 
μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες της Π. Ε. 
Ξάνθης» του έργου: «Επισκευή και συντήρηση 
οδικού δικτύου Π.Α.Μ.Θ. (συνέχιση του έργου 
2012ΕΠ03100000)» προϋπολογισμού 99.882,00 
ευρώ. 
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Εγκρίνει το Πρακτικό Νο3 (αποσφράγισης και 
αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης) 
της Επιτροπής Διαγωνισμού, του υποέργου: 
«Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες 
της Π. Ε. Ξάνθης» του έργου: «Επισκευή και 
συντήρηση οδικού δικτύου Π.Α.Μ.Θ. (συνέχιση 
του έργου 2012ΕΠ03100000)» 
προϋπολογισμού 99.882,00 ευρώ. 
 

11. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Της σύναψης  
σύμβασης εκτέλεσης συμπληρωματικών 
εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών και 
επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες στην 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 
(συνέχιση του έργου 2012ΣΕ03100000)» 
υποέργο: «Ενίσχυση αναχώματος ανατολικής 
όχθης Νέστου στην περιοχή Κομνηνών Ν. 
Ξάνθης» και Β. Του  1ου  Α.Π.Ε. και του 1ου  
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε  που τη συνοδεύουν και 
αιτιολογούν την αναγκαιότητα εκτέλεσης των 
εργασιών της συμπληρωματικής σύμβασης. 
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Εγκρίνει: Α) Τη σύναψη σύμβασης εκτέλεσης 
συμπληρωματικών εργασιών του έργου: 
«Αποκατάσταση ζημιών και επείγουσες 
αντιπλημμυρικές εργασίες στην Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (συνέχιση του 
έργου 2012ΣΕ03100000)» υποέργο: 
«Ενίσχυση αναχώματος ανατολικής όχθης 
Νέστου στην περιοχή Κομνηνών Ν. Ξάνθης» 
και Β) Το  1ο  Α.Π.Ε. και το 1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε  
που τη συνοδεύουν και αιτιολογούν την 
αναγκαιότητα εκτέλεσης των εργασιών της 
συμπληρωματικής σύμβασης. 
 



12. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Του σχεδίου  
Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για 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, 
Β. Του σχεδίου Προκήρυξης και Γ. Της 
επιτροπής Διαγωνισμού στα πλαίσια του 
υποέργου με τίτλο: «Αντικατάσταση ιστών 
ηλεκτροφωτισμού και φωτιστικών σωμάτων στο 
οδικό δίκτυο αρμοδιότητας  Π. Ε. Ξάνθης» του 
έργου: «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου 
Π.Α.Μ.Θ.  (συνέχιση του έργου 
2012ΕΠ03100000)» προϋπολογισμού 
900.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει: Α) Το σχέδιο Διακήρυξης ανοικτής 
διαδικασίας για 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, Β) Το σχέδιο 
Προκήρυξης και Γ) Την επιτροπή Διαγωνισμού 
στα πλαίσια του υποέργου με τίτλο: 
«Αντικατάσταση ιστών ηλεκτροφωτισμού και 
φωτιστικών σωμάτων στο οδικό δίκτυο 
αρμοδιότητας  Π. Ε. Ξάνθης» του έργου: 
«Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου 
Π.Α.Μ.Θ.  (συνέχιση του έργου 
2012ΕΠ03100000)» προϋπολογισμού 
900.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
 

13. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης της  
πίστωσης ποσού 30.000,00 ευρώ, τεκμηρίωσης 
δαπάνης της υλοποίησης του έργου: «Ενέργειες 
διαφήμισης και μάρκετινγκ της Περιφέρειας 
Α.Μ.Θ. σε εκδηλώσεις προώθησης προϊόντων 
του αγροδιατροφικού τομέα». 
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Εγκρίνει την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 
30.000,00 ευρώ, τεκμηρίωσης δαπάνης της 
υλοποίησης του έργου: «Ενέργειες διαφήμισης 
και μάρκετινγκ της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. σε 
εκδηλώσεις προώθησης προϊόντων του 
αγροδιατροφικού τομέα». 
 

14. 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. Ξάνθης. 
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ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑΤ Α ΠΛ ΕΙ ΟΨ ΗΦΙΑ 
(Με ψήφους 8 υπέρ  και 4 κατά) 

Εγκρίνει το Πρακτικό 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. 
Ξάνθης. 
 

15. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης  
της με αριθμό 448/2021 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
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Εγκρίνει την τροποποίηση της με αριθμό 
448/2021 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
 

16. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του  
οικονομικού έτους 2021 των Διευθύνσεων της Π. 
Ε. Έβρου καθώς και έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού και έγκριση 
ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης 
οικονομικού έτους 2021 των Διευθύνσεων της Π. 
Ε. Έβρου. 
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Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 
2021 των Διευθύνσεων της Π. Ε. Έβρου καθώς 
και τη διάθεση πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού και την ανάκληση 
αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης 
οικονομικού έτους 2021 των Διευθύνσεων της 
Π. Ε. Έβρου. 
 

17. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης νέου  
δρομολογίου μεταφοράς μαθητών 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής 
Ενότητας Έβρου, για το σχολικό έτος 2021-
2022, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης 
χωρίς δημοσίευση προκήρυξης. 
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Εγκρίνει την ανάθεση νέου δρομολογίου 
μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας 
Έβρου, για το σχολικό έτος 2021-2022, με την 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 
δημοσίευση προκήρυξης. 
 

18. Εισήγηση για τη γνωμοδότηση για την  
εξωδικαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς της 
Π.Α.Μ.Θ. με τους Καρατσάη Γεώργιο, 
Ευσταθόπουλο Νικόλαο, Χασάν Νιαζή, Πετκίδη 
Νικόλαο και Κιοσέ Χασάν που αφορά εξόφληση 
τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. 
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Εγκρίνει τη γνωμοδότηση για την εξωδικαστική  
επίλυση της διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. με τους 
Καρατσάη Γεώργιο, Ευσταθόπουλο Νικόλαο, 
Χασάν Νιαζή, Πετκίδη Νικόλαο και Κιοσέ 
Χασάν που αφορά εξόφληση τιμολογίων 
παροχής υπηρεσιών. 
 

19. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Διενέργειας  
απευθείας ανάθεσης σύμβασης για την κάλυψη 
υποχρεώσεων της δράσης: «Πολιτιστικές 
εκδηλώσεις στα πλαίσια του εορτασμού των 100 
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ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑΤ Α ΠΛ ΕΙ ΟΨ ΗΦΙΑ 
(Με ψήφους 8 υπέρ  και 4 κατά) 

Εγκρίνει: Α) Τη διενέργεια απευθείας ανάθεσης 
σύμβασης για την κάλυψη υποχρεώσεων της 



χρονών ¨Ελευθεριών Θράκης¨ και συγκεκριμένα 
της επιμέρους δράσης αυτής με τον τίτλο: 
«Μπουμπουλίνα και Κολοκοτρώνης 1821: οι δυο 
ήρωες της επανάστασης συνομιλούν», Β. 
Εξειδίκευσης – υλοποίησης των λοιπών από τις 
ανωτέρω υποχρεώσεις και Γ. Δέσμευσης 
διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού έως 
3.100,00 ευρώ με σχετική αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 
Φορέας υλοποίησης της Δράσης είναι η 
Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Π.Α.Μ.Θ. 

δράσης: «Πολιτιστικές εκδηλώσεις στα πλαίσια 
του εορτασμού των 100 χρονών ¨Ελευθεριών 
Θράκης¨ και συγκεκριμένα της επιμέρους 
δράσης αυτής με τον τίτλο: «Μπουμπουλίνα 
και Κολοκοτρώνης 1821: οι δυο ήρωες της 
επανάστασης συνομιλούν», Β) Την εξειδίκευση 
- υλοποίηση των λοιπών από τις ανωτέρω 
υποχρεώσεις και Γ) Τη δέσμευση διάθεσης 
πίστωσης συνολικού ποσού έως 3.100,00 
ευρώ με σχετική αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 
Φορέας υλοποίησης της Δράσης είναι η 
Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Π.Α.Μ.Θ. 
 

20. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Διενέργειας  
απευθείας ανάθεσης σύμβασης για την κάλυψη 
υποχρεώσεων της δράσης: «Πολιτιστικές 
εκδηλώσεις στα πλαίσια του εορτασμού των 100 
χρόνων ¨Ελευθεριών Θράκης¨» και συγκεκριμένα 
της επιμέρους δράσης αυτής, καλλιτεχνικής 
εκδήλωσης με τον τίτλο: «Τοπικά μουσικά και 
γλωσσικά ιδιώματα της Θράκης», Β. 
Εξειδίκευσης – υλοποίησης των λοιπών από τις 
ανωτέρω υποχρεώσεις και Γ. Δέσμευσης 
διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού έως 
6.361,00 ευρώ με σχετική αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 
Φορέας υλοποίησης της Δράσης είναι η 
Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Π.Α.Μ.Θ. 
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ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑ Τ Α ΠΛ Ε Ι ΟΨ ΗΦ ΙΑ 
(Με ψήφους 8 υπέρ  και 4 κατά) 

Εγκρίνει: Α) Τη διενέργεια απευθείας ανάθεσης 
σύμβασης για την κάλυψη υποχρεώσεων της 
δράσης: «Πολιτιστικές εκδηλώσεις στα πλαίσια 
του εορτασμού των 100 χρόνων ¨Ελευθεριών 
Θράκης¨» και συγκεκριμένα της επιμέρους 
δράσης αυτής, καλλιτεχνικής εκδήλωσης με τον 
τίτλο: «Τοπικά μουσικά και γλωσσικά ιδιώματα 
της Θράκης», Β) Την εξειδίκευση - υλοποίηση 
των λοιπών από τις ανωτέρω υποχρεώσεις και 
Γ) Τη δέσμευση διάθεσης πίστωσης συνολικού 
ποσού έως 6.361,00 ευρώ με σχετική 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Φορέας υλοποίησης της 
Δράσης είναι η Διεύθυνση Κοινωνικής 
Μέριμνας Π.Α.Μ.Θ. 
 

21. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης της  
πίστωσης του πίνακα δαπανών ποσού μέχρι 
500,00 ευρώ στο πλαίσιο υλοποίησης της 
δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., διά της 
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας Π. Ε. Ροδόπης: «Συμμετοχή και 
συνδιοργάνωση της Π.Ε. Ροδόπης με τον 
Σύλλογο Καρκινοπαθών και Φίλων Ροδόπης 
΄΄ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ΄΄ στην εκδήλωση με τίτλο: 
‘’7ο Περπάτημα κατά του καρκίνου του Μαστού 
2021’’ που θα πραγματοποιηθεί στις 08-10-2021 
στην κεντρική πλατεία Κομοτηνής και στο Κτήριο 
Αντιπεριφέρειας  Ν. Ροδόπης. 
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Εγκρίνει την εξειδίκευση της πίστωσης του 
πίνακα δαπανών ποσού μέχρι 500,00 ευρώ 
στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ., διά της Διεύθυνσης 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π. 
Ε. Ροδόπης: «Συμμετοχή και συνδιοργάνωση 
της Π.Ε. Ροδόπης με τον Σύλλογο 
Καρκινοπαθών και Φίλων Ροδόπης ΄΄ΔΥΝΑΜΗ 
ΨΥΧΗΣ΄΄ στην εκδήλωση με τίτλο: ‘’7ο 
Περπάτημα κατά του καρκίνου του Μαστού 
2021’’ που θα πραγματοποιηθεί στις 08-10-
2021 στην κεντρική πλατεία Κομοτηνής και στο 
Κτήριο Αντιπεριφέρειας  Ν. Ροδόπης. 
 

22. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης  
δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. 
ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου κατά τη συζήτηση προσφυγής της 
εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΤΣΟΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» που αφορά σε λοιπές 
διαφορές επιβολής προστίμου. 

603 
Αναθέτει την δικαστική εκπροσώπηση της 
Π.Α.Μ.Θ.  στην δικηγόρο Στάμω Πατσουρίδου. 
 

23. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών  
παρελθόντων οικονομικών ετών καθώς και των 
δαπανών του οικονομικού έτους 2021, των 
Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & 
Θράκης και των Διευθύνσεων της Π. Ε. Ροδόπης 
καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού 2021. 

604 

ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑΤ Α ΠΛ ΕΙ ΟΨ ΗΦΙΑ 
(Με ψήφους 7 υπέρ  και 1 κατά) 

Εγκρίνει τις δαπάνες παρελθόντων 
οικονομικών ετών καθώς και τις δαπάνες του 
οικονομικού έτους 2021, των Διευθύνσεων της 
Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης και των 
Διευθύνσεων της Π. Ε. Ροδόπης καθώς και τη 
διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού 
2021. 



24. Εισήγηση για την έγκριση παράτασης  
συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Π. Ε. Ροδόπης. 

605 
Εγκρίνει την παράταση συμβάσεων μεταφοράς 
μαθητών Π. Ε. Ροδόπης. 

25. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού 2  
της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και 
Αξιολόγησης Προσφορών για τον συνοπτικό 
διαγωνισμό με τίτλο: «Ανάθεση εργασιών 
απομαγνητοφώνησης των πρακτικών των 
συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων της 
Π.Α.Μ.Θ. για 24 μήνες (2021-2023), από την 
υπογραφή της σύμβασης», με προϋπολογισμό 
48.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

606 

Εγκρίνει το Πρακτικό 2 της Επιτροπής 
Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 
Προσφορών για τον συνοπτικό διαγωνισμό με 
τίτλο: «Ανάθεση εργασιών 
απομαγνητοφώνησης των πρακτικών των 
συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων της 
Π.Α.Μ.Θ. για 24 μήνες (2021-2023), από την 
υπογραφή της σύμβασης», με προϋπολογισμό 
48.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
 

26. Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης της  
21ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του 
έργου: «Κατασκευή φράγματος Ιασίου» 
αναδόχου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ». 
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Εγκρίνει τη χορήγηση της 21ης παράτασης 
προθεσμίας περαίωσης του έργου: 
«Κατασκευή φράγματος Ιασίου» αναδόχου 
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ». 
 

27. Εισήγηση για την έγκριση του από 27-8- 
2021 Πρακτικού για την επιλογή αναδόχου του 
έργου: «Συντήρηση - αποκατάσταση 
ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών 
οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης 
(έτους 2021)» προϋπολογισμού 245.000,00 
ευρώ. 

608 

Εγκρίνει το από 27-8-2021 Πρακτικό για την 
επιλογή αναδόχου του έργου: «Συντήρηση - 
αποκατάσταση ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών 
σηματοδοτών οδικού δικτύου αρμοδιότητας 
Π.Ε. Ροδόπης (έτους 2021)» προϋπολογισμού 
245.000,00 ευρώ. 

28. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της  
με αριθμό 521/2021 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

609 

Εγκρίνει την τροποποίηση της με αριθμό 
521/2021 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
 

29. Εισήγηση για την έγκριση υποβολής  
πρότασης για τη χρηματοδότηση του έργου: 
«Εργασίες οριζόντιας και κατακόρυφης 
σήμανσης στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της 
Π.Ε. Ροδόπης έτους 2022» προϋπολογισμού 
983.000,00 ευρώ, από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων. 

610 

Εγκρίνει την υποβολή πρότασης για τη 
χρηματοδότηση του έργου: «Εργασίες 
οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης στο 
οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Π.Ε. Ροδόπης 
έτους 2022» προϋπολογισμού 983.000,00 
ευρώ, από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων. 
 

30.  Εισήγηση για την έγκριση κάλυψης εξόδων  
για τη νομική υποστήριξη υπαλλήλου της 
Π.Α.Μ.Θ. 611 

ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑΤ Α ΠΛ ΕΙ ΟΨ ΗΦΙΑ 
(Με ψήφους 10 υπέρ  και 1 κατά) 

Εγκρίνει την κάλυψη εξόδων για τη νομική 
υποστήριξη υπαλλήλου της Π.Α.Μ.Θ. 
 

31. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης  
σύμβασης μεταφοράς μαθητών της Π. Ε. Έβρου 
για το σχολικό έτος 2021-2022. 

612 

ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑ Τ Α ΠΛ Ε Ι ΟΨ ΗΦ ΙΑ 
(Με ψήφους 10 υπέρ  και 1 κατά) 

Εγκρίνει την τροποποίηση σύμβασης 
μεταφοράς μαθητών της Π. Ε. Έβρου για το 
σχολικό έτος 2021-2022. 
 

32. Εισήγηση για την έγκριση πρωτοκόλλων  
παραλαβής της υπηρεσίας «Δαπάνη μεταφοράς 
μαθητών Π. Ε. Έβρου για την περίοδο Μάιος 
Ιούνιος 2021». 

613 

ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑ Τ Α ΠΛ Ε Ι ΟΨ ΗΦ ΙΑ 
(Με ψήφους 10 υπέρ  και 1 κατά) 

Εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής της 
υπηρεσίας «Δαπάνη μεταφοράς μαθητών Π. Ε. 
Έβρου για την περίοδο Μάιος Ιούνιος 2021». 
 

33. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού της  
επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της 
Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης χωρίς 
δημοσίευση προκήρυξης με σκοπό την επιλογή 
αναδόχου νέου δρομολογίου μεταφοράς 
μαθητών της Π. Ε. Έβρου με Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο 
(ταξί), για το σχολικό έτος 2021-2022, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.301,10 ευρώ μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

614 

ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑ Τ Α ΠΛ Ε Ι ΟΨ ΗΦ ΙΑ 
(Με ψήφους 10 υπέρ  και 1 κατά) 

Εγκρίνει το Πρακτικό της επιτροπής 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της 
Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης χωρίς 
δημοσίευση προκήρυξης με σκοπό την επιλογή 
αναδόχου νέου δρομολογίου μεταφοράς 
μαθητών της Π. Ε. Έβρου με Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο 
(ταξί), για το σχολικό έτος 2021-2022, 



 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡOΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

       ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

 
                                                                                                

προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.301,10 ευρώ 
μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 

34. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης και  
υλοποίησης της δράσης «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ EVENTS ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ», που θα υλοποιηθεί  από την Π.Ε. 
Δράμας, προϋπολογισμού 24.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 
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ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑ Τ Α ΠΛ Ε Ι ΟΨ ΗΦ ΙΑ 
(Με ψήφους 7 υπέρ  και 4 κατά) 

Εγκρίνει την εξειδίκευση και υλοποίηση της 
δράσης «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ 
EVENTS ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ», που 
θα υλοποιηθεί  από την Π.Ε. Δράμας, 
προϋπολογισμού 24.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
 

35. Εισήγηση για την έγκριση των όρων  
Διακήρυξης Δημοπρασίας και του ορισμού των 
μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού για το 
διαγωνισμό του Υποέργου: «Αποκατάσταση 
γέφυρας ποταμού Κομψάτου», του Έργου: 
«Αποκατάσταση γέφυρας ποταμού Κομψάτου 
(πρωτεύον επαρχιακό δίκτυο), με Κ.Α.Ε. 
2017ΕΠ03100002 προϋπολογισμού 
4.100.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
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ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑ Τ Α ΠΛ Ε Ι ΟΨ ΗΦ ΙΑ 
(Με ψήφους 10 υπέρ  και 1 κατά) 

Εγκρίνει τους όρους Διακήρυξης Δημοπρασίας 
και τον ορισμό των μελών της Επιτροπής 
Διαγωνισμού για το διαγωνισμό του Υποέργου: 
«Αποκατάσταση γέφυρας ποταμού 
Κομψάτου», του Έργου: «Αποκατάσταση 
γέφυρας ποταμού Κομψάτου (πρωτεύον 
επαρχιακό δίκτυο), με Κ.Α.Ε. 
2017ΕΠ03100002 προϋπολογισμού 
4.100.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

36. Εισήγηση για την έγκριση-εξειδίκευση 
των  
δαπανών και υλοποίηση της δράσης με τίτλο: 
«Διαφημιστική προβολή τουρισμού – πολιτισμού 
της Π.Α.Μ.Θ. έτους 2021 δια της Δ/νσης Διά Βίου 
Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και 
Τουρισμού, συνολικού προϋπολογισμού 
20.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.   

617 

ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑ Τ Α ΠΛ Ε Ι ΟΨ ΗΦ ΙΑ 
(Με ψήφους 8 υπέρ  και 3 κατά) 

Εγκρίνει την εξειδίκευση των δαπανών και  την 
υλοποίηση της δράσης με τίτλο: «Διαφημιστική 
προβολή τουρισμού – πολιτισμού της Π.Α.Μ.Θ. 
έτους 2021 δια της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης, 
Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού, 
συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ 
με Φ.Π.Α.   
 

37. Εισήγηση για τη γνωμοδότηση για την  
άσκηση ή μη, ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 
Α15/2021 απόφασης του Μονομελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης 
που αφορά την επιβολή προστίμου για 
υποβάθμιση περιβάλλοντος. 

618 

ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑΤ Α ΠΛ ΕΙ ΟΨ ΗΦ ΙΑ 
(Με ψήφους 8 υπέρ  και 3 κατά) 

Εγκρίνει τη γνωμοδότηση για την άσκηση  
ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό Α15/2021 
απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης που αφορά 
την επιβολή προστίμου για υποβάθμιση 
περιβάλλοντος. 
 

38. Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων 
του  
Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και 
Περιφερειακών Συμβούλων της Π.Α.Μ.Θ. 619 

ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑ Τ Α ΠΛ Ε Ι ΟΨ ΗΦ ΙΑ 
(Με ψήφους 7 υπέρ  και 1 κατά) 

Εγκρίνει την μετακίνηση  του Προέδρου του 
Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ κ. 
Παπαθεοδώρου Χρήστου. 
 

39. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης  
δικαστικής εκπροσώπησης ενώπιον του 
Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ορεστιάδας 
σχετικά με την υπεράσπιση του Αντ/χη Π. Ε. 
Έβρου που αφορά παρεμπόδιση αποτροπής 
κοινού κινδύνου και παράβαση καθήκοντος. 
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ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑ Τ Α ΠΛ Ε Ι ΟΨ ΗΦ ΙΑ 
(Με ψήφους 10 υπέρ  και 1 κατά) 

Αναθέτει την δικαστική εκπροσώπηση του 
Αντ/χη της Π.Ε. Έβρου στον δικηγόρο Καραλή 
Ιωάννη του Σπυρίδωνα. 


