ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Α.Μ.Θ.

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 18-4-2022

ΠΙΝΑΚΑΣ
Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού 14/2022 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. καθώς και αποφάσεις
που έχουν ληφθεί επ’ αυτών.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

1. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της
με αριθμό 166/2022 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής.
2. Εισήγηση για την έγκριση κίνησης
του
υπηρεσιακού οχήματος της Π.Ε. Δράμας, με
αριθμό ΚΗΥ 9430 πέραν του ωραρίου του
Δημοσίου, οποιαδήποτε ημέρα και ώρα της
εβδομάδος, συμπεριλαμβανομένου Σαββάτου
και Κυριακής, για τις ανάγκες της Δ/νσης
Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε.
Δράμας, για το έτος 2022.
3. Εισήγηση για την έγκριση του 2ου Πρακτικού
της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωσης
του έργου: “Συντήρηση - προστασία
(κατασκευή
πεζοδρομίου)
τμήματος
ανατολικής περιφερειακής οδού Κουδουνιών”
προϋπολογισμού 92.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
4. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του
οικονομικού έτους 2022 των Διευθύνσεων της
ΠΕ Καβάλας καθώς και έγκριση διάθεσης
πιστώσεων του Προϋπολογισμού.
5. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης
δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας
ΑΜΘ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Καβάλας κατά τη συζήτηση της με αριθμό
2/2022 Αγωγής του Ζωγράφου Ιωάννη που
αφορά απαλλοτρίωση τεμαχίων.
6. Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης
παράτασης της μελέτης "Εκούσιος Αναδασμός
Αγροκτήματος Κουτσού Ν. Ξάνθης".

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
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ΑΠΟΦΑΣΗ

Εγκρίνει την τροποποίηση της με αριθμό
166/2022
απόφασης
της
Οικονομικής
Επιτροπής.
Εγκρίνει την κίνηση του υπηρεσιακού
οχήματος της Π.Ε. Δράμας, με αριθμό ΚΗΥ
9430 πέραν του ωραρίου του Δημοσίου,
οποιαδήποτε ημέρα και ώρα της εβδομάδος,
συμπεριλαμβανομένου
Σαββάτου
και
Κυριακής, για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας
Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Δράμας,
για το έτος 2022.
Εγκρίνει το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής
Διαγωνισμού και κατακύρωσης του έργου:
“Συντήρηση
προστασία
(κατασκευή
πεζοδρομίου)
τμήματος
ανατολικής
περιφερειακής
οδού
Κουδουνιών”
προϋπολογισμού 92.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους
2022 των Διευθύνσεων της ΠΕ Καβάλας
καθώς και την διάθεση πιστώσεων του
Προϋπολογισμού.
Αναθέτει την δικαστική εκπροσώπηση της
ΠΑΜΘ στον δικηγόρο Αποστολίδη Κυριάκο.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της μελέτης
"Εκούσιος Αναδασμός Αγροκτήματος Κουτσού
Ν. Ξάνθης".

7. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του
οικονομικού έτους 2022 των Διευθύνσεων της
ΠΕ Έβρου καθώς και έγκριση διάθεσης
πιστώσεων του Προϋπολογισμού.
8. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης της
πίστωσης ποσού 7.000,00 ευρώ της δράσης
“Αθλητικές δράσεις Π.Α.Μ.Θ. - «Ορφέας
σπόρτ φεστιβάλ / Orfeas Sports Festival»” της
Περιφέρειας Α.Μ.Θ., δια της Δ/νσης Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Έβρου.
9. Εισήγηση για την έγκριση – εξειδίκευση των
δαπανών και υλοποίηση της δράσης με τίτλο:
«World Tourism Expo Athens 2022» δια της
Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης,
Εμπορίου
και
Τουρισμού
συνολικού
προϋπολογισμού 12.400,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
10. Εισήγηση για την έγκριση: Α) Διενέργειας
απευθείας ανάθεσης σύμβασης για την
κάλυψη
υποχρεώσεων
της
Δράσης:
“Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και
της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα
οδικής ασφάλειας στην Περιφέρεια Αν.
Μακεδονίας και Θράκης”, κατά τις διατάξεις
του άρθρου 118 του Ν. 4412/16, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του Ν.
4782/2021, και του άρθρου 120 του
4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 53 του Ν. 4782/2021, Β) Εξειδίκευσης –
υλοποίησης των λοιπών από τις ανωτέρω
υποχρεώσεις και Γ) Δέσμευσης διάθεσης
πίστωσης συνολικού ποσού έως 5.000,00
ευρώ
με
Φ.Π.Α.
σε
βάρος
του
προϋπολογισμού του Φορέα υλοποίησης της
Δράσης: “Ευαισθητοποίηση της τοπικής
κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας σε
θέματα οδικής ασφάλειας στην Περιφέρεια Αν.
Μακεδονίας και Θράκης” της Διεύθυνσης Δια
Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και
Τουρισμού ΠΑΜΘ.
11. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης
δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας
ΑΜΘ σε ασκηθείσα ενώπιον του Ελεγκτικού
Συνεδρίου έφεση του Δήμου Προσοτσάνης
κατά
της
3008/1-7-2019
απόφασης
Δημοσιονομικής Διόρθωσης.
12. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης
δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας
ΑΜΘ σε ασκηθείσα ενώπιον του Ελεγκτικού
Συνεδρίου έφεση της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε»
κατά
της
3875/29-8-2019
απόφασης
Δημοσιονομικής Διόρθωσης της ΠΑΜΘ.

233

234

235

236

Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους
2022 των Διευθύνσεων της ΠΕ Έβρου καθώς
και
την
διάθεση
πιστώσεων
του
Προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού
7.000,00 ευρώ της δράσης “Αθλητικές δράσεις
Π.Α.Μ.Θ. - «Ορφέας σπόρτ φεστιβάλ / Orfeas
Sports Festival»” της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., δια
της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας Π.Ε. Έβρου.
Εγκρίνει τις δαπάνες και υλοποίηση της
δράσης με τίτλο: «World Tourism Expo Athens
2022» δια της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης,
Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού
συνολικού προϋπολογισμού 12.400,00 ευρώ
με Φ.Π.Α.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει: Α) την Διενέργεια απευθείας
ανάθεσης σύμβασης για την κάλυψη
υποχρεώσεων
της
Δράσης:
“Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και
της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα οδικής
ασφάλειας στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας
και Θράκης”, κατά τις διατάξεις του άρθρου 118
του Ν. 4412/16, όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 50 του Ν. 4782/2021, και του άρθρου
120 του 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 53 του Ν. 4782/2021, Β) την
Εξειδίκευση – υλοποίηση των λοιπών από τις
ανωτέρω υποχρεώσεις και Γ) την Δέσμευση
διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού έως
5.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. σε βάρος του
προϋπολογισμού του Φορέα υλοποίησης της
Δράσης: “Ευαισθητοποίηση της τοπικής
κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας σε
θέματα οδικής ασφάλειας στην Περιφέρεια Αν.
Μακεδονίας και Θράκης” της Διεύθυνσης Δια
Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και
Τουρισμού ΠΑΜΘ.
Αναθέτει την δικαστική εκπροσώπηση της
Π.Α.Μ.Θ. στην δικηγόρο. Ελένη Αναγνώστου.
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Αναθέτει την δικαστική εκπροσώπηση της
Π.Α.Μ.Θ. στην δικηγόρο Ελένη Αναγνώστου.
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13. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης
δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας
ΑΜΘ σε ασκηθείσα ενώπιον του Ελεγκτικού
Συνεδρίου έφεση της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε»
κατά
της
4279/23-9-2019
απόφασης
Δημοσιονομικής Διόρθωσης της ΠΑΜΘ.
14.Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής
εκπροσώπησης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
ενώπιον του Συμβούλιου της Επικρατείας κατά
την συζήτηση της από 22-12-2021 αίτησης της
εταιρείας με την επωνυμία «Κυριάκος και
Νικόλαος Χαρακίδης εμπορία και επεξεργασία
ξύλου ανώνυμη εταιρεία».
15. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού IΙΙ της
Επιτροπής
Διενέργειας
Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της
μελέτης: «Μελέτη στατικής επάρκειας πρώην
παλιού νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης»,
προϋπολογισμού 476.763,05 ευρώ με Φ.Π.Α.
16. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού Ι του
ηλεκτρονικού
διαγωνισμού
του
έργου
«Αποκατάσταση τεχνικού και οδοστρώματος
στην οδό προς Πετρωτά», προϋπολογισμού
91.935,48 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
17.Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης των
περιγραφόμενων δράσεων της Περιφέρειας
Α.Μ.Θ. δια της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας
και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Καβάλας με
τίτλο «Πολιτιστικές συνδιοργανώσεις της Π.Ε.
Καβάλας
με
Τοπικούς
Πολιτιστικούς
συλλόγους και λοιπούς φορείς έτους 2022»,
συνολικού προϋπολογισμού 36.279,00 ευρώ
με ΦΠΑ .
18.Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης και
υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας
Α.Μ.Θ. δια της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε.
Δράμας με τίτλο «ΔΡΑΜΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ 2022»,
Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Περιφέρειας
Α.Μ.Θ.
έτους
2022,
προϋπολογισμού
30.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.
19. Εισήγηση για την έγκριση της μετακίνησης του
κ.
Γρηγόριου
Παπαεμμανουήλ,
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Δράμας.
20.Εισήγηση για την έγκριση υποβολής πρότασης
για
την
χρηματοδότηση
έργου
«Υπερσυμβατικές
εργασίες
του
έργου
«Ανακατασκευή του κόμβου Ξηροποτάμου και
μετατροπή του σε κυκλικό», προϋπολογισμού
73.315,29 ευρώ με Φ.Π.Α.

Αναθέτει την δικαστική εκπροσώπηση της
Π.Α.Μ.Θ. στην δικηγόρο Ελένη Αναγνώστου.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αναθέτει την δικαστική εκπροσώπηση της
Π.Α.Μ.Θ. στην δικηγόρο Στάμω Πατσουρίδου.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει το Πρακτικό IΙΙ της Επιτροπής
Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την
επιλογή αναδόχου της μελέτης: «Μελέτη
στατικής
επάρκειας
πρώην
παλιού
νοσοκομείου
Αλεξανδρούπολης»,
προϋπολογισμού 476.763,05 ευρώ με Φ.Π.Α.
Εγκρίνει το Πρακτικό Ι του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση
τεχνικού και οδοστρώματος στην οδό προς
Πετρωτά», προϋπολογισμού 91.935,48 ευρώ
χωρίς Φ.Π.Α.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την εξειδίκευση των περιγραφόμενων
δράσεων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. δια της
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας Π.Ε. Καβάλας με τίτλο «Πολιτιστικές
συνδιοργανώσεις της Π.Ε. Καβάλας με
Τοπικούς Πολιτιστικούς συλλόγους και
λοιπούς φορείς έτους 2022», συνολικού
προϋπολογισμού 36.279,00 ευρώ με ΦΠΑ .
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την εξειδίκευση και υλοποίηση της
δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. δια της
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δράμας με τίτλο
«ΔΡΑΜΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ
2022»,
Ετήσιο
Πρόγραμμα Δράσης Περιφέρειας Α.Μ.Θ. έτους
2022, προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ με
ΦΠΑ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την μετακίνηση του κ. Γρηγόριου
Παπαεμμανουήλ, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Δράμας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την υποβολή πρότασης για την
χρηματοδότηση έργου «Υπερσυμβατικές
εργασίες του έργου «Ανακατασκευή του
κόμβου Ξηροποτάμου και μετατροπή του σε

κυκλικό», προϋπολογισμού 73.315,29 ευρώ
με Φ.Π.Α.
21.Εισήγηση για την γνωμοδότηση
για την
άσκηση ή μη ενδίκου μέσου αναίρεσης κατά
της με αριθ. 7/2022 απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης που
αφορά την καταβολή σε υπαλλήλους της
ΠΑΜΘ δώρου εορτών και επιδομάτων αδείας
ετών 2016 και 2017.
22. Εισήγηση για την έγκριση της εκτέλεσης του
έργου μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
σχολικής
περιόδου 2021-2022 Περιφερειακής Ενότητας
Καβάλας από 13-09-2021 έως 28-02-2022.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την άσκηση του ενδίκου μέσου
αναίρεσης, από την νομική σύμβουλο Στάμω
Πατσουρίδου, κατά της με αριθ. 7/2022
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Ροδόπης που αφορά την καταβολή σε
υπαλλήλους της ΠΑΜΘ δώρου εορτών και
επιδομάτων αδείας ετών 2016 και 2017.
Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου μεταφοράς
μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης σχολικής περιόδου 2021-2022
Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας από 13-092021 έως 28-02-2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

