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Του  Πρακτικού αριθ. 38/2022  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 666/2022 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης της πίστωσης του πίνακα δαπανών στο πλαίσιο 
υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Ροδόπης διά της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ροδόπης - Διοργάνωση από την Π.Ε. Ροδόπης πολιτιστικών εκδηλώσεων, 5ο 
Παιδικό φεστιβάλ με τον τίτλο «Το πάρκο των παιδιών», με την Δράση: «Γίνε και εσύ ήρωας της ενέργειας : 
Ενεργώ – Ανανεώνω – Σώζω», θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου και την Παρασκευή 21 
Οκτωβρίου 2022, στον υπαίθριο χώρο του Δημοτικού Πάρκου Κομοτηνής στην Κομοτηνή (σε περίπτωση 
έντονων καιρικών φαινομένων η δράση θα μεταφερθεί στο οίκημα της καπναποθήκης του Δήμου 
Κομοτηνής), με προϋπολογισμό και πίστωση  20.000,00 ευρώ. 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 26 Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ έγινε με τηλεδιάσκεψη 
σύμφωνα με το άρθρο 78 του  Ν.4954/9-7-2022  
«Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων 
εποπτευόμενων  νομικών  τους προσώπων  κατά  το  διάστημα  ισχύος των  μέτρων  αποφυγής  της 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», η τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/281292/3827/21/09/2022 έγγραφη 
πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.  
   Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) Πολίτης Αλέξιος  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Κουρτίδης 
Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής, 3) Γαλανόπουλος Δημήτριος 
αναπληρωματικό μέλος, 4) Ιμπράμ Αχμέτ  μέλος, 5) Τσώνης Αθανάσιος μέλος, 6) Εξακουστός 
Κωνσταντίνος αναπληρωματικό μέλος και  7) ) Ιμάμογλου Τζιχάν μέλος. 
  Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος  Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 2) 
Βενετίδης Κωνσταντίνος  μέλος, 3) Μαρκόπουλος Θεόδωρος μέλος, 4) Ιωσηφίδης Αλέξανδρος 
 μέλος,  5) Χατζηπέμου Χρήστος  μέλος και 6) Ζιμπίδης Γεώργιος μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και 
κλήθηκαν νόμιμα. 
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα εφτά μέλη, ο Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 
Από το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε προσωρινά ο Πρόεδρος της οικονομικής 
επιτροπής Πολίτης Αλέξιος και καθήκοντα προέδρου ανέλαβε ο αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος 
Κουρτίδης. 
Κατά την συζήτηση του 6ου θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της οικονομικής 
επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος. 
Κατά την συζήτηση του 9ου θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της οικονομικής 
επιτροπής Ιωσηφίδης Αλέξανδρος. 
Κατά την συζήτηση του 13ου θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος της 
οικονομικής επιτροπής Γρανάς Αρχέλαος. 
Κατά την συζήτηση του 20ου θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της οικονομικής 
επιτροπής Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 666: Εισηγούμενη το δέκατο όγδοο  θέμα ημερήσιας διάταξης η  Δ/νση  Δημόσιας Υγείας και 
Κοιν. Μέριμνας της Π.Ε. Ροδόπης, με το υπ’ αριθμ. πρωτ: οικ.262344/2268/05-09-2022 έγγραφό της, 
έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
1.  Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) άρθρο 176 : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ.2 του 
Ν.4623/09.08.2019. 
2.  Του Ν.4625/2019 άρθρο 14 παρ. 2 «Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ» 
3. Του ΠΔ144/10 (ΦΕΚ 237 Α/27-12-2010) : Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης. 
4. Του Ν.2362/95(ΦΕΚ-247 Α') : Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και 
άλλες διατάξεις. 
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5. Του ΠΔ113/10(ΦΕΚ 194 Α/22-11-2010-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 209 Α/10-12-2010) : Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. 
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» και την υπ’αριθμ. 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ:ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) σχετική του Υπουργείου 
Οικονομικών «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και 
παροχή οδηγιών». 
7. Την 205/2013/πρακ13/26 Αυγ 2013 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ’’Τροποποίηση της 
240/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Τροποποίηση των αποφάσεων μεταβίβασης 
αρμοδιότητας έγκρισης δαπανών, ανάθεσης προμηθειών παροχής υπηρεσιών, εκτέλεσης εργασιών και 
έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων στην Οικονομική Επιτροπή’’.ΑΔΑ:ΒΛΩΧ7ΛΒ-09Μ 
8. Την αριθ.1327/30.03.2016 (ΦΕΚ 1026//Β’/13.04.2016) απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. περί 
παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με Εντολή 
Περιφερειάρχη», στους προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της 
Π.Α.Μ.Θ. 
9.Το υπ’αριθμ.2/51290/0026/02-06-2016 (ΑΔΑ:9637Η-ΩΛΦ) έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών 
«Καθορισμός διαδικασίας και εξειδίκευση μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες 
Δημοσιονομικού Ελέγχου/Ειδικό Λογιστήριο στις Οικονομικές Υπηρεσίες Φορέων Γενικής Κυβέρνησης» 
10. Το υπ’αριθμ. 57157/1103/09-05-2016 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Α.Μ.Θ. 
με θέμα «2η Εσωτερική Εγκύκλιος ένταξης, διαχείρισης και παρακολούθησης έργων που σχεδιάζονται και 
υλοποιούνται σε όλη την Περιφέρεια Α.Μ.Θ., τα οποία εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της 
Π.Α.Μ.Θ. και στα Ετήσια Προγράμματα Δράσης» 
11.Την υπ’ αριθμ. 104/2019  απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, εκλογή μελών «τακτικών και αναπληρωματικών» της Οικονομικής Επιτροπής.  
12. Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής (ΦΕΚ 725  Υ.Ο.Δ.Δ./12.09.2019)  
13. Το με άριθ.πρωτ.οικ.5292/28-11-2017 έγγραφο του Γραφείου Περιφερειάρχη,με θέμα <<Εκτέλεση 
προμηθειών και υπηρεσιών εντασσόμενων σε έργα αυτεπιστασίας και λοιπές οδηγίες>><<εντέλλεστε 
όπως δρομολογείτε και υλοποιείτε εξ΄ιδίων τις προμήθειες….για τις δαπάνες αρμοδιότητας των Γενικών 
Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας…>>                                                                                                       
13. Τις  με αρ. 223/2021 και 240/2021 αποφάσεις  του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. που αφορά στην 
έγκριση του ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έτους 
2022, με ΑΔΑ: 6ΞΚΛ7ΛΒ-Ι0Δ και 6ΗΛΠ7ΛΒ-ΖΛΞ. 

14.Τα παρακάτω στοιχεία, 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ :  
Η Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της αναπτύσσει σειρά εκδηλώσεων 
και δράσεων, με στόχο πάντα την κοινωνική προστασία, αλληλεγγύη, την παιδεία, την προαγωγή της 
ψυχοσωματικής υγείας διαμέσου της δημιουργικής έκφρασης και ανάπτυξης δεξιοτήτων ειδικά για τα 
παιδιά.  
Η παραπάνω σχετική δράση, η οποία ενσωματώνει ενδιαφέροντα στοιχεία και δεδομένα, χρήσιμα και 
ωφέλιμα για την παιδική κοινότητα της κοινωνίας μας, είναι συνολικού προϋπολογισμού Δέκα εννιά 
χιλιάδων οκτακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και έξι λεπτά (19.854,6€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
με το ΦΠΑ. 
 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:  
Η παρούσα δράση  θα  έχει εκπαιδευτικό και διαδραστικό χαρακτήρα με στόχο την ευαισθητοποίηση των 
συμμετεχόντων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και ειδικότερα στην ενέργεια και την  
αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σήμερα, που η προστασία του περιβάλλοντος τίθεται στο 
κέντρο των συζητήσεων παγκοσμίως, κρίνεται αναγκαίο οι νέοι πολίτες να συμμετέχουν από μικρή ηλικία 
σε δράσεις που στοχεύουν στην ενημέρωσή τους σχετικά με το περιβάλλον, με όραμα να γίνουν 
πολλαπλασιαστές του μηνύματος της διάσωσης και προστασίας του με κάθε τρόπο.   
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προβλέπεται να υλοποιηθεί σε δύο (2) εκπαιδευτικές φάσεις. Η πρώτη φάση 
αναμένεται να υλοποιηθεί ενδοσχολικά, στις σχολικές τάξεις των σχολείων και θα περιλαμβάνει 
εκπαιδευτικά βιωματικά εργαστήρια (workshops) διάρκειας μίας (1) εκπαιδευτικής ώρας.  Η δεύτερη φάση 
αναμένεται να υλοποιηθεί εξωσχολικά στον υπαίθριο χώρο του Δημοτικού Πάρκου Κομοτηνής και θα 
περιλαμβάνει τη συμμετοχή των μαθητών/τριων σε διάφορους σταθμούς εργασίας (workstation) συνολικής 
διάρκειας 6 ωρών.( Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση αντίξοων καιρικών συνθηκών προτείνεται το διήμερο 
Φεστιβάλ να μεταφερθεί στον χώρο της Καπναποθήκης.). Αναφέρεται  ότι ο σχεδιασμός ακολουθεί τη 
θεματική – νοηματική πορεία του τίτλου.  
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ-ΔΡΑΣΗΣ  
Αντικείμενο του έργου είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που  απευθύνεται σε μαθητές/τριες  της Δ΄ τάξης 
Δημοτικού. Επιλέχθηκε αυτή η ηλικιακή ομάδα γιατί  στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος Μελέτη 
Περιβάλλοντος της Γ΄ Δημοτικού, οι μαθητές/τριες της σχολικής τάξης εισήχθησαν στην έννοια της 
ενέργειας. Συγκεκριμένα στην πέμπτη ενότητα του σχολικού εγχειριδίου, εξερεύνησαν  το ταξίδι της 
ενέργειας και έτσι, μέσα από το θέμα του προγράμματος, προσφέρεται η δυνατότητα να γνωρίσουν 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεματική και τις Α.Π.Ε. 
Προτείνεται οι εκπαιδευτικοί της τάξης, εφόσον το κρίνουν σκόπιμο, τις ημέρες πριν το Φεστιβάλ, να 
ανατρέξουν στην παραπάνω ενότητα και να την παρουσιάσουν επαναληπτικά στους μαθητές/τριες με 
στόχο να ολοκληρωθεί το κομμάτι της αφόρμησης και να γίνε ομαλή η μετάβαση των μαθητών/τριων στη 
θεματική. Η πρόσκληση για συμμετοχή του Φεστιβάλ πρόκειται να απευθυνθεί σε όλα τα σχολεία της 
Περιφέρειας. 
 Ο αριθμός των σχολείων ανέρχεται στα είκοσι δύο (22) και ο μέσος όρος των μαθητών/τριων ανά σχολική 
τάξη είκοσι δύο (22). Κατόπιν πρόχειρης μελέτης, η πρόταση σχεδιάστηκε και απευθύνεται σε έναν 
αισιόδοξο μέσο όρο συμμετοχής 400 μαθητών/τριων. (17 σχολεία * 22 μαθητές).  
 
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ : 
Το διήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «Γίνε και εσύ ήρωας της ενέργειας : Ενεργώ, Ανανεώνω, 
Σώζω» έχει πρωταρχικό σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους συμμετέχοντες/ουσες σε θέματα που αφορούν 
τις Α.Π.Ε ώστε να κατανοήσουν την αναγκαιότητα εξοικονόμησης της ενέργειας, σε μια εποχή που τα 
περιβαλλοντικά θέματα είναι περισσότερο επίκαιρα από ποτέ. 
Συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες/ουσες αναμένεται να:  
Γνωστικοί Στόχοι  
 Να εξοικειωθούν με έννοιες όπως ενέργεια, μετατροπή και αξιοποίηση ενέργειας, Α.Π.Ε, κινητική, 
ηλιακή, αιολική ενέργεια, περιβάλλον, κ.λπ.  
● Να αντιληφθούν τις βασικές φυσικές αρχές βάση των οποίων συντελούνται οι μετατροπές ενέργειας 
● Να γνωρίσουν τις Α.Π.Ε. και τις εφαρμογές τους. 
● Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα χρήσης των Α.Π.Ε.  
Συναισθηματικοί  - Καλλιτεχνικοί Στόχοι 
● Να αναπτύξουν το αίσθημα προσωπικής και κοινωνικής ευθύνης απέναντι σε θέματα 
ευαισθητοποίησης και προστασίας του περιβάλλοντος 
● Να είναι πρόθυμοι να διαδώσουν το μήνυμα χρήσης των Α.Π.Ε. και να συμμετάσχουν σε αντίστοιχες 
δράσεις 
● Να γίνουν πολλαπλασιαστές του μηνύματος της προστασίας του περιβάλλοντος και εξοικονόμησης 
ενέργειας 
● Να αναπτύξουν το καλλιτεχνικό τους αισθητήριο 
ΤΙΤΛΟΣ : 
Ο τίτλος του φεστιβάλ : «Γίνε και εσύ ήρωας της ενέργειας :  Ενεργώ – Ανανεώνω – Σώζω» 
ολοκληρώνεται με τρία (3) βασικά ρήματα που συνδέονται άμεσα με τη θεματική, τους προσδοκώμενους 
εκπαιδευτικούς στόχους και κατά συνέπεια τις εκπαιδευτικές δράσεις που θα υλοποιηθούν. Συγκεκριμένα:  
Στάδιο Πρώτο – ΕΝΕΡΓΩ < ενέργεια  
Η λέξη ενεργώ αποτελεί λέξη - κλειδί για την ενέργεια, με την οποία οι μαθητές/τριες εξοικειώνονται τόσο 
ως γενική έννοια, όσο και στις επιμέρους μορφές της,  στην πρώτη φάση της υλοποίησης μέσω των 
βιωματικών εργαστηρίων (workshops).  
Στάδιο Δεύτερο – ΑΝΑΝΕΩΝΩ < ανανέωση (ανανεώσιμος) 
Η λέξη ανανεώνω παραπέμπει στην άμεσα στην ανακύκλωση και  τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
την αξιοποίησή τους, τις οποίες οι μαθητές/τριες παρατηρούν και εκπαιδεύονται κατά τη διάρκεια τόσο του 
βιωματικού εργαστηρίου όσο και αργότερα στον πρώτο και δεύτερο σταθμό εργασίας.   
Στάδιο Τρίτο – ΣΩΖΩ  
Το ρήμα αυτό παραπέμπει αφενός στο στοιχείο των ηρώων που έχουμε προσδώσει στον τίτλο, αφετέρου  
στο βασικό μήνυμα που προσδοκεί να επικοινωνήσει το φεστιβάλ, δηλαδή  την προστασία του 
περιβάλλοντος. Επιπλέον οι μαθητές/τριες στο τρίτο σταθμό εργασίας, με την ενεργό συμμετοχή τους στη 
διαδικασία της φύτευσης, συμβάλλουν άμεσα στην κατανόηση και τη μετάδοση του μηνύματος της 
προστασίας, με την ελπίδα να γίνουν αυριανοί πολλαπλασιαστές του.  
     ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ – ΔΡΑΣΗΣ  ΤΗΣ ΠΑΜΘ – Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ 

 
Περιγραφή επιμέρους δράσεων – δαπανών   Ποσότητα /Είδος Σύνολο αξίας σε 
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παραδοτέων /  
Επιμέρους τιμή  

σε ευρώ 

ευρώ με ΦΠΑ 

 SECURITY 

(CPV): 79713000-5 ) Υπηρεσίες φύλαξης. 

3 ημέρες 
Τετάρτη βράδυ 19/10  έως 
Παρασκευή μεσημέρι 21/10 

 

        500,00€ 

Γραφιστική υποστήριξη και Εκτύπωση εντύπων 
 100 Προσκλήσεις- Προγράμματα Εκδηλώσεων 

4χρωµία ,διπλής όψης ,σε χαρτόνι. 
 4 Βanner  roll up με μηχανισμό διαστάσεων (2μ * 

0.80μ)4χρωµ.προβολής εκδηλώσεων . 
 4 Βanner Backdrop 2x2 (μουσαμάς με μπουντούζια 

4χρωμία) προβολής της εκδήλωσης. 
 4 Banner κρεμαστά 1,80m x 0,60m 

4χρωµ.προβολής εκδηλώσεων 
 500 Αυτοκόλλητα καρτελάκια με το logo τις ΠΑΜΘ-

ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ τα οποία θα τοποθετηθούν στα 
αναμνηστικά γλαστράκια των παιδιών. 

 100 Αφίσες σκληρό χαρτόνι Α3+  
  Τοποθέτηση μπάνερ, αφισών, διανομή φυλλαδίων 

για τις δράσεις. 
 
(CPV 22100000-1)Τυπωμένα βιβλία, διαφημιστικά φυλλάδια, 
ενημερωτικά έντυπα 
 

 

100 

 

4 

 
4 
 

 
4 
 

500 
 
 
 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.000,00€ 

 Δημιουργία μόνιμου Λογότυπου της εκδήλωσης του 
Παιδικού Φεστιβάλ που διοργανώνει η Π.Ε 
Ροδόπης, το οποίο θα χρησιμοποιείται από εδώ και 
στο εξής.  

 
(CPV: 79822500-7) Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού  
 

  

 

 

500.00€ 

 Βιντεοσκόπηση, φωτογραφική κάλυψη 2 ημερών 
(για όλες τις δράσεις) . 

 Ρετουσάρισμα 200 φωτογραφιών και εκτύπωση 
αυτών. 

 Επιμέλεια και ανάρτηση όλων των φωτογραφιών σε 
διαδικτυακή πλατφόρμα (online gallery),στην οποία 
θα υπάρχει δυνατότητα, από κάθε ενδιαφερόμενο 
,να «κατεβάσει» σε καλή & εκτυπώσιμη ανάλυση 
της φωτογραφίας της επιλογής του. 

 Παραγωγή 3λεπτου απολογιστικού βίντεο (μοντάζ + 
γραφικά + μουσική επένδυση ). 

 
(CPV: 22315000-1 )Φωτογραφίες 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

       2.000,00€ 

 Πίνακες ανακοινώσεων 2τμ έκαστος-με αντίστοιχες 
βάσεις στήριξης - για την τοποθέτηση των 
φωτογραφιών που θα προκύψουν από το  
εκπαιδευτικό βιωματικό εργαστήριο. 

 
(CPV: 22315000-1 )Φωτογραφίες 
 

7  

 

 

 

1.500,00€  

 Νερά 0,5ml  
 
(CPV: 15981000-8 )Μεταλλικό νερό 
 

500  

         90,00€ 

2 λεωφορεία του ΚΤΕΛ για τη μετακίνηση των παιδιών. (30 
θέσεων και 17 θέσεων)  
 
(CPV 60100000-9 )Υπηρεσίες Οδικών Μεταφορών 
 

2  

 

400,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ  6.990,00€ 
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΖΩΣΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΡΕΣ 
ΔΡΑΣΗΣ 
Εξοπλισμός δράσης: 

 προτζέκτορας 
 φορητός υπολογιστής 
 πίνακας  
 βαλιτσάκια εκπαιδευτικής ρομποτικής  
 εκπαιδευτικά kits για Α.Π.Ε. 
 ηλεκτρονικές συσκευές (tablet) 
 1x TV (43’’) 
 1x Laptop 
 3x Lego WeDo 2.0 Set 
 5x Lego Education Renewable Energy Add-on Set 
 3x Tablets 
 x170 Φωτογραφίες από δια ζώσης εκπαιδεύσεις 
 (x17 σχολεία – 205km) και απομάκρυνσης 

εκθεμάτων 
Μισθοδοτικό Κόστος 

  (124,5h – x3 εκπαιδευτικοί) 
 Ενοικίαση ειδικού τεχνολογικού εξοπλισμού (kits 

ρομποτικής 
& tablets) για τις δια ζώσης εκπαιδεύσεις σε 
σχολεία(x17 σχολεία – x9 εργάσιμες μέρες ) 

 Ενοικίαση ειδικού τεχνολογικού εξοπλισμού (kits 
ανανεώσιμων)για τις δια ζώσης εκπαιδεύσεις σε 
σχολεία & μέρες δράσης(x17 σχολεία – x11 
εργάσιμες μέρες σύνολο) 

 Μεταφορικά για τις δια ζώσης εκπαιδεύσεις σε 
σχολεία 

 
(CPV: 79822500-7) Ηλεκτρονικά συστήματα πληροφοριών. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.296,10 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ) 
ΚΌΣΤΗ 

 Κατασκευή μακέτας ( 300 χ 120 χ 120 cm) 
 Υλικά μακέτας (τύρφη, φυτά, σωλήνες διανομή 

νερού, εξαρτήματα συνδέσεων, ηλιακά πάνελ, 
θερμοκήπιο, νερόμυλος) 

 Κατασκευή πάγκου εργασίας φύτευσης 
 Απασχόληση τριών (3) ατόμων για δύο (2) ημέρες 

(3*2  ημερομίσθια) 
 
(CPV: 79822500-7) Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού 
 

 Διακόσμηση χώρου 
 Φυτά για μεταφύτευση *( βότανα, γλαστράκια 8 χ 8 

χ 20cm) 
 Κεραμικά γλαστράκια (9 χ 11 cm) 
 Μεταφορά, τοποθέτηση και απομάκρυνση 

εξοπλισμού 
 
 (CPV: 39298900-6) Είδη διακόσμησης 
 (CPV):( 03451000-6 ) Φυτά 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        6.568,4  € 

ΣΥΝΟΛΟ  19.854,6€ 

Πρόγραμμα : Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης έτους 
2022 
Φορέας υλοποίησης: Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ροδόπης.  

Χρηματοδότηση : ΚΑΕ 9899.  

Κωδικός Δράσης : 224102002 
Κωδικός αριθμός αναφοράς CPV:  
(CPV): 79713000-5 ) Υπηρεσίες φύλαξης. 
(CPV 22100000-1)Τυπωμένα βιβλία, διαφημιστικά φυλλάδια, ενημερωτικά έντυπα 
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(CPV: 79822500-7) Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού  
(CPV: 22315000-1 )Φωτογραφίες 
(CPV: 15981000-8 )Μεταλλικό νερό 
(CPV 60100000-9 )Υπηρεσίες Οδικών Μεταφορών 
(CPV: 79822500-7) Ηλεκτρονικά συστήματα πληροφοριών 
(CPV: 79822500-7) Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού 
(CPV: 39298900-6) Είδη διακόσμησης 
 (CPV):( 03451000-6 ) Φυτά 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

Την έγκριση εξειδίκευσης της πίστωσης του πίνακα δαπανών ύψους μέχρι του ποσού των  Δέκα εννιά 
χιλιάδων οκτακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και έξι λεπτά (19.854,6€) συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.  σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα,  στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 
– Π.Ε. Ροδόπης διά της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ροδόπης - 
Διοργάνωση από την Π.Ε. Ροδόπης πολιτιστικών εκδηλώσεων – , 5ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑ  ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ 
«ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ », με την Δράση: «ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΗΡΩΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ :ΕΝΕΡΓΩ – 
ΑΝΑΝΕΩΝΩ – ΣΩΖΩ»,  θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου και την Παρασκευή 21 
Οκτωβρίου 2022, στον υπαίθριο χώρο του Δημοτικού Πάρκου Κομοτηνής στην Κομοτηνή (σε περίπτωση 
έντονων καιρικών φαινομένων η δράση θα μεταφερθεί στο οίκημα της καπναποθήκης του Δήμου 
Κομοτηνής), σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Ειδικού Φορέα 
και ΚΑΕ 9899, με  προϋπολογισμό και πίστωση  20.000,00€ του Άξονα 2  Μέτρο 2.2 και Κωδικό Δράσης 
224102002. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑ Τ Α ΠΛ Ε Ι ΟΨ ΗΦ ΙΑ 
 

Εγκρίνει την εξειδίκευση της πίστωσης του πίνακα δαπανών ύψους μέχρι του ποσού των  Δέκα εννιά 
χιλιάδων οκτακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και έξι λεπτά (19.854,6€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  
σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα,  στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. – Π.Ε. 
Ροδόπης διά της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ροδόπης - Διοργάνωση από 
την Π.Ε. Ροδόπης πολιτιστικών εκδηλώσεων – , 5ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑ  ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ «ΤΟ ΠΑΡΚΟ 
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ », με την Δράση: «ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΗΡΩΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ :ΕΝΕΡΓΩ – ΑΝΑΝΕΩΝΩ – 
ΣΩΖΩ»,  θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου και την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022, στον 
υπαίθριο χώρο του Δημοτικού Πάρκου Κομοτηνής στην Κομοτηνή (σε περίπτωση έντονων καιρικών 
φαινομένων η δράση θα μεταφερθεί στο οίκημα της καπναποθήκης του Δήμου Κομοτηνής), σε βάρος της 
πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 9899, με  
προϋπολογισμό και πίστωση  20.000,00€ του Άξονα 2  Μέτρο 2.2 και Κωδικό Δράσης 224102002. 
 
 
Μειοψήφησε το μέλος της οικονομικής επιτροπής Ιωσηφίδης Αλέξανδρος, ψηφίζοντας κατά. Συγκεκριμένα 
ο κ. Ιωσηφίδης ανέφερε ότι είναι πολλά τα λεφτά.  
Παρών δήλωσε το  μέλος της οικονομικής επιτροπής  Χατζηπέμου Χρήστος. 
 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  666/2022. 
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              Ο      ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
               ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
 
 
             Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 
              ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
  ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

                                
                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
                  

                    ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                                                             
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                   ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ                   
                   ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
                   ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

                    ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                    ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
                    ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ 
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