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ΠΙΝΑΚΑΣ
Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού 12/2022 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. καθώς και αποφάσεις
που έχουν ληφθεί επ’ αυτών.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

1. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών
οικονομικού έτους 2022 των Διευθύνσεων της
Π.Ε. Δράμας, της διάθεσης πιστώσεων του
Προϋπολογισμού καθώς και ανάκληση
αποφάσεων
ανάληψης
υποχρέωσης
οικονομικού έτους 2022 των Διευθύνσεων της
Π.Ε Δράμας.
2. Εισήγηση για την έγκριση έκδοσης απόφασης
υλοποίησης
&
εξειδίκευσης
για
τη
συνδιοργάνωση και συμμετοχή της Π.Ε.
Δράμας,
στην
πολιτιστική
εκδήλωση
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΑΪΟΣ 2022», με τον
Μορφωτικό - Πολιτιστικό - Αθλητικό Σύλλογο
Καλαμπακίου Δράμας.
3. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του
οικονομικού έτους 2022 των Διευθύνσεων της
Π.Ε. Καβάλας και έγκριση διάθεσης
πιστώσεων του Προϋπολογισμού.
4. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της
Επιτροπής
Διαγωνισμού
του
έργου:
"Βελτίωση και εκσυγχρονισμός Δυτικής
Προσαγωγού και αρδευτικών δικτύων Δυτικής
Πεδιάδας Νέστου" Προϋπολογισμού μελέτης
11.590.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
5. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του
οικονομικού έτους 2022 των Διευθύνσεων της
Π.Ε. Ξάνθης και έγκριση διάθεσης πιστώσεων
του Προϋπολογισμού.
6. Εισήγηση για την έγκριση άσκησης του
δικαιώματος προαίρεσης στα πλαίσια του
υποέργου με τίτλο «Τακτική συντήρηση οδικού
δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Ξάνθης έτους 20202021» του έργου «Επισκευή και συντήρηση
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας - Θράκης».

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
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ΑΠΟΦΑΣΗ

Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους
2022 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας, της
διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού και
ανακαλεί
τις
αποφάσεις
ανάληψης
υποχρέωσης οικονομικού έτους 2022 των
Διευθύνσεων της Π.Ε Δράμας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την έκδοση απόφασης υλοποίησης &
εξειδίκευσης για τη συνδιοργάνωση και
συμμετοχή της Π.Ε. Δράμας, στην πολιτιστική
εκδήλωση «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΑΪΟΣ 2022», με
τον Μορφωτικό - Πολιτιστικό - Αθλητικό
Σύλλογο Καλαμπακίου Δράμας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους
2022 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας και
την διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού.
Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής
Διαγωνισμού του έργου:
"Βελτίωση
και εκσυγχρονισμός Δυτικής Προσαγωγού και
αρδευτικών δικτύων Δυτικής Πεδιάδας
Νέστου"
Προϋπολογισμού
μελέτης
11.590.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους
2022 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης και
την διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού.
Εγκρίνει την άσκηση του δικαιώματος
προαίρεσης στα πλαίσια του υποέργου με
τίτλο «Τακτική συντήρηση οδικού δικτύου
αρμοδιότητας ΠΕ Ξάνθης έτους 2020-2021»
του έργου «Επισκευή και συντήρηση οδικού
δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης».

7. Εισήγηση για την έγκριση άσκησης του
δικαιώματος προαίρεσης στα πλαίσια της
μελέτης με τίτλο: «Διερεύνηση στατικής
επάρκειας γέφυρας στη Χ.Θ. 7+200,00 της
Ε.Ο. 14 και προτάσεις αποκατάστασης».
8. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού 3 της
Επιτροπής Διαγωνισμού του υποέργου με
τίτλο:
«Αντικατάσταση
ιστών
Ηλεκτροφωτισμού και φωτιστικών σωμάτων
στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Ξάνθης»
του έργου: «Επισκευή και συντήρηση οδικού
δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
(συνέχιση
του
έργου
2012ΕΠ03100000)».
9. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του
οικονομικού έτους 2022 των Διευθύνσεων της
Π.Ε. Έβρου και έγκριση διάθεσης πιστώσεων
του Προϋπολογισμού.
10. Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης ειδικής
άδειας κίνησης υπηρεσιακού αυτοκινήτου της
Π.Ε. Έβρου.
11. Εισήγηση για την έγκριση των όρων
διακήρυξης, της αντίστοιχης περίληψης
διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
για την προμήθεια υγρών καυσίμων
θέρμανσης,
κίνησης,
λιπαντικών,
αποπαγωτικών, αντιψυκτικών, γράσων και
λοιπών χημικών προϊόντων για τις ανάγκες της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
(Περιφερειακής Ενότητας Έβρου), με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
(μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης %) με
προϋπολογισμό 994.198,80 ευρώ με Φ.Π.Α.
12. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του
οικονομικού έτους 2022, των Διευθύνσεων της
Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης και των
Διευθύνσεων της ΠΕ Ροδόπης, καθώς και
έγκριση
διάθεσης
πιστώσεων
του
Προϋπολογισμού.
13. Εισήγηση για την έγκριση δεύτερης
παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ Π.Α.Μ.-Θ. και «Ε.Ο.Α.Ε.» για την
υλοποίηση
της
μελέτης
«Μελέτη
αποκατάστασης
γέφυρας
παλαιού
Νοσοκομείου Καβάλας οδού Νυρεμβέργης».
14. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης και
υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας
Α.Μ.Θ. «Πρόγραμμα δράσεων Πολιτιστικού
και Συνεδριακού Κέντρου Κομοτηνής 2022»,
Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Περιφέρειας
Α.Μ.Θ. έτους 2022.
15. Εισήγηση για την έγκριση δίμηνης παράτασης
ισχύουσας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου στην ΠΕ Καβάλας,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την άσκηση του δικαιώματος
προαίρεσης στα πλαίσια της μελέτης με τίτλο:
«Διερεύνηση στατικής επάρκειας γέφυρας στη
Χ.Θ. 7+200,00 της Ε.Ο. 14 και προτάσεις
αποκατάστασης».
Εγκρίνει το Πρακτικό 3 της Επιτροπής
Διαγωνισμού του υποέργου με τίτλο:
«Αντικατάσταση ιστών Ηλεκτροφωτισμού και
φωτιστικών σωμάτων στο οδικό δίκτυο
αρμοδιότητας Π.Ε. Ξάνθης» του έργου:
«Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
(συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)».
Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους
2022 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου και την
διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού.
Εγκρίνει την χορήγηση ειδικής άδειας κίνησης
υπηρεσιακού αυτοκινήτου της Π.Ε. Έβρου.
Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης, την
αντίστοιχη περίληψη
διεθνούς ανοιχτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια
υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης,
λιπαντικών, αποπαγωτικών, αντιψυκτικών,
γράσων και λοιπών χημικών προϊόντων για τις
ανάγκες
της
Περιφέρειας
Ανατολικής
Μακεδονίας Θράκης (Περιφερειακής Ενότητας
Έβρου), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα
από
οικονομική
άποψη
προσφορά βάσει τιμής (μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης %) με προϋπολογισμό 994.198,80
ευρώ με Φ.Π.Α.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους
2022, των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αν.
Μακεδονίας & Θράκης και των Διευθύνσεων
της ΠΕ Ροδόπης, καθώς και την διάθεση
πιστώσεων του Προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την δεύτερη παράταση της
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Π.Α.Μ.-Θ.
και «Ε.Ο.Α.Ε.» για την υλοποίηση της μελέτης
«Μελέτη αποκατάστασης γέφυρας παλαιού
Νοσοκομείου Καβάλας οδού Νυρεμβέργης».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την εξειδίκευση και υλοποίηση της
δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. «Πρόγραμμα
δράσεων
Πολιτιστικού και Συνεδριακού
Κέντρου
Κομοτηνής
2022»,
Ετήσιο
Πρόγραμμα Δράσης Περιφέρειας Α.Μ.Θ. έτους
2022.
Εγκρίνει την δίμηνη παράταση ισχύουσας
σύμβασης
εργασίας
ιδιωτικού
δικαίου
ορισμένου χρόνου στην ΠΕ Καβάλας, εξαιτίας

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.
16.Εισήγηση για την έγκριση παράτασης
συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ δύο (02)
ατόμων που προσελήφθησαν για την
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από
την ΠΑΜΘ με τις διατάξεις των άρθρων 74
Ν.4745/2020, 175 Ν.4764/2020 και 176
Ν.4876/2021 στην ΠΕ Ξάνθης.
17.Εισήγηση για την έγκριση παράτασης
συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ επτά (7)
ατόμων που προσελήφθησαν για την
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από
την ΠΑΜΘ με τις διατάξεις των άρθρων 74
Ν.4745/2020 και 175 Ν.4764/2020 στην Έδρα
και την ΠΕ Ροδόπης.
18.Εισήγηση για την έγκριση παραχώρησης
χρήσης αύλειου χώρου του Διοικητηρίου της
Π.Ε. Ξάνθης στην Τράπεζα Eurobank.
19.Εισήγηση για την έγκριση παράτασης
συμβάσεων, έως 31-05-2022, δυο (2) ατόμων
ΙΔΟΧ
που
προσελήφθησαν
για
την
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από
την Π.Ε. Έβρου με τις διατάξεις των άρθρων
74 Ν.4745/2020, 175 Ν.4764/2020, 176 Ν.
4876/2021 και 33 Ν. 4915/2022.
20. Εισήγηση για την έγκριση της μετακίνησης του
κ. Τσαλικίδη Νικόλαου, Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ροδόπης.
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της ανάγκης λήψης προληπτικών ή
κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής
της δημόσιας υγείας, που προκύπτουν από
την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού
COVID-19.
Εγκρίνει
την
παράταση
συμβάσεων
προσωπικού ΙΔΟΧ δύο (02) ατόμων που
προσελήφθησαν για την αντιμετώπιση του
κορωνοϊού COVID-19 από την ΠΑΜΘ με τις
διατάξεις των άρθρων 74 Ν.4745/2020, 175
Ν.4764/2020 και 176 Ν.4876/2021 στην ΠΕ
Ξάνθης.
Εγκρίνει
την
παράταση
συμβάσεων
προσωπικού ΙΔΟΧ επτά (7) ατόμων που
προσελήφθησαν για την αντιμετώπιση του
κορωνοϊού COVID-19 από την ΠΑΜΘ με τις
διατάξεις των άρθρων 74 Ν.4745/2020 και 175
Ν.4764/2020 στην Έδρα και την ΠΕ Ροδόπης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την παραχώρηση χρήσης αύλειου
χώρου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Ξάνθης στην
Τράπεζα Eurobank.
Εγκρίνει την παράταση συμβάσεων, έως 3105-2022, δυο (2) ατόμων ΙΔΟΧ που
προσελήφθησαν για την αντιμετώπιση του
κορωνοϊού COVID-19 από την Π.Ε. Έβρου με
τις διατάξεις των άρθρων 74 Ν.4745/2020, 175
Ν.4764/2020, 176 Ν. 4876/2021 και 33 Ν.
4915/2022.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την μετακίνηση του κ. Τσαλικίδη
Νικόλαου, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ροδόπης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

