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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Α.Μ.Θ. 

 

 

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 

 

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού 24/2021 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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 Α Π ΟΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤΑ  Π ΛΕΙΟΨ Η ΦΙΑ  
Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 
2021 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας 
καθώς και της διάθεσης των πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 

2. Εισήγηση για την έγκριση των όρων 
διακήρυξης, περίληψης διακήρυξης και 
συγκρότησης επιτροπών διαγωνισμού και 
αξιολόγησης ενστάσεων που αφορούν την 
σύμβαση της υπηρεσίας: «Εκμίσθωση ιδιωτικών 
μηχανημάτων έργων για τον αποχιονισμό και την 
αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων στο εθνικό 
& επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Δράμας 2021-
2022», προϋπολογισμού 140.000.,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α 
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Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης, περίληψης 
διακήρυξης και συγκρότησης επιτροπών 
διαγωνισμού και αξιολόγησης ενστάσεων που 
αφορούν την σύμβαση της υπηρεσίας: 
«Εκμίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων έργων 
για τον αποχιονισμό και την αντιμετώπιση 
εκτάκτων καταστάσεων στο εθνικό & 
επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Δράμας 
2021-2022», προϋπολογισμού 140.000,00 
ευρώ με Φ.Π.Α.  

3. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών 
υποχρεώσεων του έτους 2021 των Διευθύνσεων 
της Π.Ε. Καβάλας καθώς και την έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
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Εγκρίνει τις δαπάνες υποχρεώσεων του έτους 
2021 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας και 
των διάθεση πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 

   
4. Εισήγηση για την έγκριση προσφυγής στη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 
32 Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει), για την προμήθεια καυσίμων κίνησης για 
το έτος 2022 για τις ανάγκες των υπηρεσιών στο 
νησί της Θάσου της Π.Ε. Καβάλας 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 5.000,00 ευρώ. 
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Α Π ΟΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ Α ΤΑ Π ΛΕΙ ΟΨ Η ΦΙΑ  
Εγκρίνει την προσφυγή στην διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 
Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει), για την προμήθεια καυσίμων κίνησης 
για το έτος 2022 για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών στο νησί της Θάσου της Π.Ε. 
Καβάλας προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 5.000,00 
ευρώ. 

5. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής 
εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. ενώπιον του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας κατά τη 
συζήτηση προσφυγής της εταιρείας με την 
επωνυμία «AVINOIL ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

625 

Να παρασχεθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα 
στο δικηγόρο Αποστολίδη Κυριάκο , νομικό 
σύμβουλο της ΠΑΜΘ, , προκειμένου να 
παρασταθεί και να εκπροσωπήσει  την 
ΠΑΜΘ., κατά τη συζήτηση της με Αριθμ. 



ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που 
αφορά λοιπές διαφορές επιβολής προστίμου. 

Καταθ. ΠΡ255/14-10-2020 προσφυγής της 
εταιρείας με την επωνυμία «AVINOIL 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
που αφορά λοιπές διαφορές επιβολής 
προστίμου ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Καβάλας, κατά τη δικάσιμο της 
22ας Φεβρουαρίου 2022 ή σε οποιαδήποτε 
άλλη μετά από αναβολή δικάσιμο. 

6. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της 
επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση 
οδικού δικτύου νήσου Θάσου Νομού Καβάλας – 
Αποκατάσταση Ασφάλειας & Βατότητας» 
προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ της επιτροπής 
διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση οδικού 
δικτύου νήσου Θάσου Νομού Καβάλας – 
Αποκατάσταση Ασφάλειας Βατότητας» 
προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

7. Εισήγηση για την έγκριση ενεργοποίησης 
δικαιώματος προαίρεσης στα πλαίσια του 
υποέργου με τίτλο: «Διαγράμμιση Εθνικού και 
Επαρχιακού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. 
Καβάλας»  το οποίο έχει ενταχθεί με 
προϋπολογισμό (κατόπιν προαίρεσης) 
271.986,73 ευρώ στο έργο: «Επισκευή και 
Συντήρηση Οδικού Δικτύου Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Συνέχιση του 
έργου 2012ΕΠ03100000)».  
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Εγκρίνει την ενεργοποίηση δικαιώματος 
προαίρεσης στα πλαίσια του υποέργου με 
τίτλο: «Διαγράμμιση Εθνικού και Επαρχιακού 
Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Καβάλας» 
το οποίο έχει ενταχθεί με προϋπολογισμό 
(κατόπιν προαίρεσης) 271.986,73 ευρώ στο 
έργο: «Επισκευή και Συντήρηση Οδικού 
Δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-
Θράκης (Συνέχιση του έργου 
2012ΕΠ03100000)».  

8. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών των 
οικονομικών ετών 2022 έως και 2031 των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης καθώς και έγκριση 
διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
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Α Π ΟΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ Α ΤΑ Π ΛΕΙ ΟΨ Η ΦΙΑ  
Εγκρίνει τις δαπάνες των οικονομικών ετών 
2022 έως και 2031 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 
Ξάνθης καθώς και την διάθεση πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 

9. Εισήγηση για την έγκριση άσκησης έφεσης 
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής 
κατά της με αριθμό Α193/2021 οριστικής 
απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Κομοτηνής που αφορά την επιβολή 
προστίμου για νόθευση πετρελαίου κίνησης.  
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Να παρασχεθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα 
στο δικηγόρο Κωνσταντίνο Γούναρη , νομικό 
σύμβουλο της ΠΑΜΘ, , προκειμένου να 
ασκήσει έφεση  ενώπιον του Διοικητικού 
Εφετείου Κομοτηνής  κατά της  με αριθμό 
Α193/2021 οριστικής απόφασης του 
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Κομοτηνής. 

10. 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 την διάθεση πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού και την ανάκληση 
αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης 
οικονομικού έτους 2021 των Διευθύνσεων της 
Π.Ε. Έβρου.  

11. Εισήγηση για την έγκριση απευθείας 
μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αγροτικού 
Κτηνιατρείου Σαμοθράκης της Διεύθυνσης 
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Α.Μ.Θ.-
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου  
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Α Π ΟΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ Α ΤΑ Π ΛΕΙ ΟΨ Η ΦΙΑ  
Εγκρίνει την απευθείας μίσθωση ακινήτου για 
τη στέγαση του Αγροτικού Κτηνιατρείου 
Σαμοθράκης της Διεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Α.Μ.Θ.-
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου. 

12. Εισήγηση  για την έγκριση μετακίνησης 
Μηχανημάτων – Φορτηγών και Επιβατικών 
οχημάτων της ΔΤΕ Π.Ε. Έβρου για την κάλυψη 
των αναγκών σε εργάσιμες ημέρες αλλά και σε 
ημέρες και ώρες που δεν καλύπτονται από το 
ωράριο λειτουργίας του Δημοσίου Υπαλλήλου και 
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Α Π ΟΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ Α ΤΑ Π ΛΕΙ ΟΨ Η ΦΙΑ  
Εγκρίνει την μετακίνηση Μηχανημάτων – 
Φορτηγών και Επιβατικών οχημάτων της ΔΤΕ 
Π.Ε. Έβρου για την κάλυψη των αναγκών σε 
εργάσιμες ημέρες αλλά και σε ημέρες και ώρες 
που δεν καλύπτονται από το ωράριο 



για όλη την διάρκεια του 24ωρου (Νυχτερινές 
ώρες – Αργίες) εντός και εκτός ορίων της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 

λειτουργίας του Δημόσιου Υπαλλήλου και για 
όλη τη διάρκεια του 24ωρου. 

13. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού της 
Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού 
διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών 
της υπηρεσίας: «Μελέτη στατικού έλεγχου και 
αποκατάστασης προβλημάτων φορέα και βάθρων 
της γεφύρας Μαΐστρου στο ρέμα Ειρήνης επί του 
τριτεύοντος εθνικού οδικού δικτύου ΕΟ2» κατά το 
άρθρο 117 του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - 
634τιμής της υπηρεσίας, με προεκτιμώμενη 
δαπάνη 71.300,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής 
Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού και 
αξιολόγησης των προσφορών της υπηρεσίας: 
«Μελέτη στατικού ελέγχου και αποκατάστασης 
προβλημάτων φορέα και βάθρων της γέφυρας 
Μαΐστρου στο ρέμα Ειρήνης επί του 
τριτεύοντος εθνικού οδικού δικτύου ΕΟ2» κατά 
το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας - τιμής της υπηρεσίας, με 
προεκτιμώμενη δαπάνη 71.300,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 

14. Εισήγηση για την έγκριση 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. 
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Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 
2021, των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αν. 
Μακεδονίας & Θράκης και των Διευθύνσεων 
της Π.Ε. Ροδόπης καθώς και την διάθεση 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού 2021. 

15. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού I της 
Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του 
έργου: «Υποδομές Νέου Γενικού Νοσοκομείου 
Κομοτηνής (Κατασκευές, Απαλλοτριώσεις, 
Ο.Κ.Ω.)» υποέργο: «Κατασκευή υποδομών για το 
Νέο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής» 
προϋπολογισμού 3.950.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει το Πρακτικό I της Επιτροπής 
Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την 
επιλογή αναδόχου του έργου: «Υποδομές 
Νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής 
(Κατασκευές, Απαλλοτριώσεις, Ο.Κ.Ω.)» 
υποέργο: «Κατασκευή υποδομών για το Νέο 
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής» 
προϋπολογισμού 3.950.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 

16. Εισήγηση   για   την   έγκριση   υποβολής   
προτάσεων   για   την   τροποποίηση   
χρηματοδότησης   των έργων:   «Αποκατάσταση   
γέφυρας   ποταμού   Κομψάτου   (πρωτεύον   
επαρχιακό   δίκτυο)»προϋπολογισμού  
4.335.404,63 ευρώ και  «Αναβάθμιση  και  
αποκατάσταση   του  Μητροπολιτικού Μεγάρου 
Ιεράς  Μητρόπολης  Μαρώνειας   και  Κομοτηνής»   
προϋπολογισμού 2.108.500,00  ευρώ από το 
πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. 
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Εγκρίνει την υποβολή προτάσεων   για   την   
τροποποίηση   χρηματοδότησης   των έργων:   
«Αποκατάσταση   γέφυρας   ποταμού   
Κομψάτου   (πρωτεύον   επαρχιακό   
δίκτυο)»προϋπολογισμού  4.335.404,63 ευρώ 
και  «Αναβάθμιση  και  αποκατάσταση   του  
Μητροπολιτικού Μεγάρου Ιεράς  Μητρόπολης  
Μαρώνειας   και  Κομοτηνής»   
προϋπολογισμού 2.108.500,00  ευρώαπό το 
πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. 

17. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού Νο 3 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, για χρονικό διάστημα είκοσι 
τεσσάρων (24) μηνών, συνολικού 
προϋπολογισμού 255.000,00 ευρώ, με Φ.Π.Α. – 
Ανταποδοτική Ανακύκλωση χρησιμοποιούμενων 
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Εγκρίνει το Πρακτικό Νο 3 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, για χρονικό διάστημα είκοσι 
τεσσάρων (24) μηνών, συνολικού 
προϋπολογισμού 255.000,00 ευρώ, με Φ.Π.Α. 



μελανοδοχείων-τόνερ, για χρονικό διάστημα 
είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. 

– Ανταποδοτική Ανακύκλωση 
χρησιμοποιούμενων μελανοδοχείων-τόνερ, 
για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) 
μηνών. 

18. 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. 

638 

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. 

19. Εισήγηση για τη γνωμοδότηση για άσκηση ή 
μη του ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά της με 
αριθμό Α160/2021 απόφασης του Τριμελούς 
Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής που αφορά 
αναγνώριση προϋπηρεσίας υπαλλήλου. 

639 

Να μην ασκηθεί αίτηση αναίρεσης κατά της με 
αριθ. Α160/2021  απόφασης του Τριμελούς 
Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής, διότι με  
βάση τα παραπάνω  και σύμφωνα με το άρθρο  
53 παρ. 4 του ΠΔ 18/1989 η τυχόν άσκηση 
αίτησης αναίρεσης  κατά της ως άνω 
αποφάσεις θα απορριφθεί  ως απαράδεκτη 
 

20. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. ενώπιον 
του Πρώτου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
κατά την εκδίκαση της με αριθμό Α.Β.Δ. 
6412637/2017 έφεσης του Σπυριδόπουλου 
Μιλτιάδη κατά της Π.Α.Μ.Θ. και κατά της με 
αριθμό 3072/14-7-2017 καταλογιστικής πράξης 
της Π.Α.Μ.Θ. για την διασφάλιση των 
συμφερόντων της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης. 

640 

Να παρασχεθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα 
στη δικηγόρο Στάμω Πατσουρίδου , νομική 
σύμβουλο της ΠΑΜΘ με έμμισθη σχέση ,να 
παρασταθεί και εκπροσωπήσει την Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας , ενώπιον του Πρώτου 
Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τη 
δικάσιμο της 1-2-2022 ή σε οποιαδήποτε άλλη 
μετ’ αναβολή δικάσιμο αυτού  κατά την 
εκδίκαση της με αριθμό Α.Β.Δ. 2637/2017 
έφεσης του Σπυριδόπουλου Μιλτιάδη του 
Ισαάκ κατά της ΠΑΜΘ και κατά της με αριθ. 
3072/14-7-2017 καταλογιστικής πράξης  της 
ΠΑΜΘ για την διασφάλιση των συμφερόντων 
της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδ. – Θράκης 

21. Εισήγηση για την έγκριση υποβολής 
πρότασης για την χρηματοδότηση των έργων:  
«Προμήθεια αλατιού αποχιονισμού Π.Ε. Δράμας 
2021-2022» προϋπολογισμού 25.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. και «Μεταφορά αλατιού αποχιονισμού 
Π.Ε. Δράμας 2021-2022» προϋπολογισμού 
15.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. από το πρόγραμμα 
δημοσίων επενδύσεων. 

641 

Εγκρίνει την υποβολή πρότασης για την 
χρηματοδότηση των έργων:  «Προμήθεια 
αλατιού αποχιονισμού Π.Ε. Δράμας 2021-
2022» προϋπολογισμού 25.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. και «Μεταφορά αλατιού αποχιονισμού 
Π.Ε. Δράμας 2021-2022» προϋπολογισμού 
15.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. από το πρόγραμμα 
δημοσίων επενδύσεων. 

22. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης 
δαπάνης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. δια 
της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας Π.Ε. Καβάλας με τίτλο: «Προμήθεια 
εμβολίων για τις ανάγκες εμβολιαστικών 
παρεμβάσεων σε ευαίσθητα κοινωνικά ομάδες» 
προϋπολογισμού 7.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α 

642 

Εγκρίνει την εξειδίκευση δαπάνης της δράσης 
της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. δια της Διεύθυνσης 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
Π.Ε. Καβάλας με τίτλο: «Προμήθεια εμβολίων 
για τις ανάγκες εμβολιαστικών παρεμβάσεων 
σε ευαίσθητα κοινωνικά ομάδες» 
προϋπολογισμού 7.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α 

23. Εισήγηση για την έγκριση παράτασης έως 
31/12/2021 ισχύουσας σύμβασης εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στη 
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, 
εξαιτίας της ανάγκης λήψης προληπτικών ή 
κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής 
της δημόσιας υγείας, που προκύπτουν από την 
εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-
19.  

643 

Εγκρίνει την παράταση έως 31/12/2021 
ισχύουσας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, στη Διεύθυνση 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της 
Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, εξαιτίας της 
ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών 
μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας 
υγείας, που προκύπτουν από την εμφάνιση και 
διασπορά του κορωνοϊού COVID-19.  



24. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού της 
επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή 
προσωρινού αναδόχου της σύμβασης 
προμηθειών: «Επισκευή, αποκατάσταση βλαβών, 
ανακατασκευή μερών και επαναφορά σε πλήρη 
λειτουργία, των εκτός λειτουργίας αναβατήρων 
του Χ.Κ. Φαλακρού» προϋπολογισμού 
725.920,80 ευρώ με Φ.Π.Α. 

644 

Α Π ΟΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ Α ΤΑ Π ΛΕΙ ΟΨ Η ΦΙΑ  
Εγκρίνει το Πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισμού για την επιλογή προσωρινού 
αναδόχου της σύμβασης προμηθειών: 
«Επισκευή, αποκατάσταση βλαβών, 
ανακατασκευή μερών και επαναφορά σε 
πλήρη λειτουργία, των εκτός λειτουργίας 
αναβατήρων του Χ.Κ. Φαλακρού» 
προϋπολογισμού 725.920,80 ευρώ με Φ.Π.Α. 

25. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της 
με αριθμό 602/2021 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

645 
Εγκρίνει την τροποποίηση της με αριθμό 
602/2021 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

26. Εισήγηση για την έγκριση της 1ης 
Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: 
«Συντήρηση – αποκατάσταση αναχωμάτων 
Ερυθροποτάμου και συμβαλλόμενων ρεμάτων 
μετά από τις πλημμύρες του 2020 στην περιοχή 
του δήμου Διδυμοτείχου».   

646 

 Α Π ΟΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤΑ  Π ΛΕΙΟΨ Η ΦΙΑ  
 
Εγκρίνει την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση 
του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση 
αναχωμάτων Ερυθροποτάμου και 
συμβαλλόμενων ρεμάτων μετά από τις 
πλημμύρες του 2020 στην περιοχή του δήμου 
Διδυμοτείχου».   

27. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της 
σύμβασης καυσίμων θέρμανσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 132 του Ν.4412/2016, για το έτος 2021, για 
τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Καβάλας. 

647 

Εγκρίνει την τροποποίηση της σύμβασης 
καυσίμων θέρμανσης, σύμφωνα με το άρθρο 
132 του Ν.4412/2016, για το έτος 2021, για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Καβάλας. 

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

648 

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

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

649 
Εγκρίνει την τροποποίηση της σύμβασης 
μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Έβρου για το 
σχολικό έτος  2021-2022. 

30. Εισήγηση για την έγκριση της Εισηγητικής 
Έκθεσης επί της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού 
της Π.Α.Μ.Θ. κατά το Β΄ Τρίμηνο 2021. 

650 

 Α Π ΟΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤΑ  Π ΛΕΙΟΨ Η ΦΙΑ  
Εγκρίνει την Εισηγητική Έκθεση επί της 
εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Π.Α.Μ.Θ. 
κατά το Β΄ Τρίμηνο 2021. 

31. Εισήγηση για την έγκριση της Εισηγητικής 
Έκθεσης επί της 2ης Αναμόρφωσης του 
Προϋπολογισμού της Π.Α.Μ.Θ. του Οικονομικού 
Έτους 2021. 

651 

Α Π ΟΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ Α ΤΑ Π ΛΕΙ ΟΨ Η ΦΙΑ  
Εγκρίνει την Εισηγητική Έκθεση επί της 2ης 
Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της 
Π.Α.Μ.Θ. του Οικονομικού Έτους 2021. 

32. Εισήγηση για την έγκριση παράτασης των 
συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ επτά (7) ατόμων 
που προσελήφθησαν για την αντιμετώπιση του 
κορωνοϊού COVID-19 από την Π.Α.Μ.Θ. με τις 
διατάξεις των άρθρων 74 του Ν.4745/2020 και 175 
του Ν.4764/2020 στην Έδρα και την Π.Ε. 
Ροδόπης. 

652 

Εγκρίνει την παράταση των συμβάσεων 
προσωπικού ΙΔΟΧ επτά (7) ατόμων που 
προσελήφθησαν για την αντιμετώπιση του 
κορωνοϊού COVID-19 από την Π.Α.Μ.Θ. με τις 
διατάξεις των άρθρων 74 του Ν.4745/2020 και 
175 του Ν.4764/2020 στην Έδρα και την Π.Ε. 
Ροδόπης. 

33. Εισήγηση για την έγκριση ανάκλησης της με 
αριθμό 26/2021 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

653 
Εγκρίνει την ανάκληση της με αριθμό 26/2021 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

34. Εισήγηση για την έγκριση ανάκλησης της με 
αριθμό 225/2021 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

654 
Εγκρίνει την ανάκληση της με αριθμό 225/2021 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

35. Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων του 
Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και 
Περιφερειακών Συμβούλων της Π.Α.Μ.Θ. 655 

Εγκρίνει τις μετακινήσεις του Θεματικού 
Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Αθανασίου 
Τσώνη, του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ροδόπης 
Νικόλαου Τσαλικίδη, του Αντιπεριφεριάρχη 
Π.Ε. Δράμας Γεώργιου Παπαδόπουλου και 



του Αντιπεριφεριάρχη Π.Ε. Καβάλας 
Κωνσταντίνου Αντωνιάδη. 

36. Εισήγηση για την έγκριση παράτασης των 
συμβάσεων, έως 31-12-2021, δύο (2) ατόμων 
ΙΔΟΧ που προσελήφθησαν για την αντιμετώπιση 
του κορονοϊού COVID-19 από την Π.Ε. Έβρου με 
τις διατάξεις των άρθρων 74 του Ν.4745/2020 και 
175 του Ν.4764/2020. 

656 

 Α Π ΟΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤΑ  Π ΛΕΙΟΨ Η ΦΙΑ  
Εγκρίνει παράταση των συμβάσεων, έως 31-
12-2021, δύο (2) ατόμων ΙΔΟΧ που 
προσελήφθησαν για την αντιμετώπιση του 
κορονοϊού COVID-19 από την Π.Ε. Έβρου με 
τις διατάξεις των άρθρων 74 του Ν.4745/2020 
και 175 του Ν.4764/2020. 

37. Εισήγηση για την έγκριση παράτασης των 
συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ δύο (02) ατόμων 
που προσελήφθησαν για την αντιμετώπιση του 
κορωνοϊού COVID-19 από την ΠΑΜΘ με τις 
διατάξεις των άρθρων 74 του Ν.4745/2020 και 175 
του Ν.4764/2020 στην Π.Ε. Ξάνθης. 

657 

Α Π ΟΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ Α ΤΑ Π ΛΕΙ ΟΨ Η ΦΙΑ  
Εγκρίνει την παράτασης των συμβάσεων 
προσωπικού ΙΔΟΧ δύο (02) ατόμων που 
προσελήφθησαν για την αντιμετώπιση του 
κορωνοϊού COVID-19 από την ΠΑΜΘ με τις 
διατάξεις των άρθρων 74 του Ν.4745/2020 και 
175 του Ν.4764/2020 στην Π.Ε. Ξάνθης. 

38. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης κατόπιν 
διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 32 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) νέων 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της 
Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, για το σχολικό 
έτος 2021-2022, συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης με τα δικαιώματα προαίρεσης 
103.386,73 ευρώ με Φ.Π.Α. 

658 

Α Π ΟΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ Α ΤΑ Π ΛΕΙ ΟΨ Η ΦΙΑ  
Εγκρίνει την ανάθεση κατόπιν 
διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 32 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) 
νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της 
Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, για το 
σχολικό έτος 2021-2022, συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης με τα 
δικαιώματα προαίρεσης 103.386,73 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 

39. Εισήγηση για την έγκριση νέων δρομολογίων 
μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Δράμας, σχολικού 
έτους 2021-2022 και διαδικασίας ανάθεσης τους 

659 
Εγκρίνονται τα νέα δρομολόγια μεταφοράς 
μαθητών της Π.Ε. Δράμας, σχολικού έτους 
2021-2022 και διαδικασίας ανάθεσης τους. 

40. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης και 
υλοποίησης της δράσης: «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ 
ΠΑΜΘ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ PHILOXENIA 2021», που 
θα υλοποιηθεί  από την Π.Ε. Δράμας, 
προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

660 

Α Π ΟΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ Α ΤΑ Π ΛΕΙ ΟΨ Η ΦΙΑ  
Εγκρίνεται η εξειδίκευση και υλοποίηση της 
δράσης: «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΜΘ ΣΤΗΝ 
ΕΚΘΕΣΗ PHILOXENIA 2021», που θα 
υλοποιηθεί  από την Π.Ε. Δράμας, 
προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

41. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της 
με αριθμό 615/2021 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
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Α Π ΟΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ Α ΤΑ Π ΛΕΙ ΟΨ Η ΦΙΑ  
Εγκρίνεται η τροποποίηση της με αριθμό 
615/2021 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

42. Εισήγηση για την έγκριση των όρων 
διακήρυξης και της αντίστοιχης περίληψης του 
Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Μειοδοτικού (πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
βάσει τιμής), διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για 
την ανάθεση Υπηρεσιών Φύλαξης Κτιρίων της 
Π.Α.Μ.Θ – Περιφερειακής Ενότητας Έβρου,  για 
χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, 
από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικού 
προϋπολογισμού 260.000,00 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και έγκριση 
Επιτροπών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης 
Ποιοτικής και Ποσοτικής παραλαβής των 
υπηρεσιών/εκτέλεσης εργασιών φύλαξης. 
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Α Π ΟΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ Α ΤΑ Π ΛΕΙ ΟΨ Η ΦΙΑ  
Εγκρίνονται οι όροι διακήρυξης και της 
αντίστοιχης περίληψης του Ηλεκτρονικού, 
Ανοικτού, Μειοδοτικού (πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 
τιμής), διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την 
ανάθεση Υπηρεσιών Φύλαξης Κτιρίων της 
Π.Α.Μ.Θ – Περιφερειακής Ενότητας Έβρου,  
για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) 
μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης, 
συνολικού προϋπολογισμού 260.000,00 
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και 
έγκριση Επιτροπών Παρακολούθησης και 
Αξιολόγησης Ποιοτικής και Ποσοτικής 
παραλαβής των υπηρεσιών/εκτέλεσης 
εργασιών φύλαξης. 
 



43. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης και 
διάθεσης πίστωσης ποσού 2.500,00 ευρώ για την 
συνδιοργάνωση με την «Φιλοπρόοδη Ένωση 
Ξάνθης» της δράσης  <<16Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ Η 
ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ >> και την 
Περιφέρεια  Α.Μ.Θ. δια της Δ/νσης Δημόσιας 
Υγείας  και  Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ξάνθης. 
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Α Π ΟΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ Α ΤΑ Π ΛΕΙ ΟΨ Η ΦΙΑ  
Εγκρίνεται η εξειδίκευση και διάθεση πίστωσης 
ποσού 2.500,00 ευρώ για την συνδιοργάνωση 
με την «Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης» της 
δράσης  <<16Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ Η ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ 
ΜΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ >> και την Περιφέρεια  
Α.Μ.Θ. δια της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας  και  
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ξάνθης. 

44. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 1 της 
επιτροπής διενέργειας δυναμικού συστήματος 
αγορών (άνω των ορίων) για την ανάθεση 
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Π/θμιας και 
Δ/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. 
Ροδόπης για τα έτη 2021-2022-2023 και 2024. 

664 

Α Π ΟΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ Α ΤΑ Π ΛΕΙ ΟΨ Η ΦΙΑ  
Εγκρίνεται το πρακτικό 1 της επιτροπής 
διενέργειας δυναμικού συστήματος αγορών 
(άνω των ορίων) για την ανάθεση υπηρεσιών 
μεταφοράς μαθητών Π/θμιας και Δ/θμιας 
εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. 
Ροδόπης για τα έτη 2021-2022-2023 και 2024. 

45. Εισήγηση για την έγκριση υποβολής 
προτάσεων για τη χρηματοδότηση έργων από το 
πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. 

665 

Α Π ΟΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ Α ΤΑ Π ΛΕΙ ΟΨ Η ΦΙΑ  
Εγκρίνονται οι προτάσεις για τη 
χρηματοδότηση έργων από το πρόγραμμα 
δημοσίων επενδύσεων. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 

 


