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

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 16-5-2022

ΠΙΝΑΚΑΣ
Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού 18/2022 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. καθώς και αποφάσεις
που έχουν ληφθεί επ’ αυτών.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

1. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του
οικονομικού έτους 2022 των Διευθύνσεων της
Π.Ε. Δράμας καθώς και έγκριση διάθεσης
πιστώσεων του Προϋπολογισμού.
2. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού της
επιτροπής
διενέργειας
διαδικασίας
με
διαπραγμάτευση και κατακύρωση συμβάσεων
των εργασιών της παροχής υπηρεσίας
«Μισθώσεις μηχανημάτων έργου για τον
καθαρισμό ρεμάτων του Δήμου Θάσου»,
προϋπολογισμού 295.864,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
3. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του
οικονομικού έτους 2022 των Διευθύνσεων της
Π.Ε. Ξάνθης καθώς και έγκριση διάθεσης
πιστώσεων του Προϋπολογισμού.
4. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης και
διάθεσης πίστωσης ποσού 1.500,00 ευρώ για
την δράση της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., «10th
MTB Rodopi Lykodromio RNOBF Podilato eu.
cup» δια της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ξάνθης –
“Συνδιοργάνωση με τον Αθλητικό Μορφωτικό
Σύλλογο Σταυρούπολης Ξάνθης – Η ΔΟΞΑ”.
5. Εισήγηση για την έγκριση προϋπολογισμού
έτους 2022 και έγκριση Ισολογισμού Απολογισμού έτους 2021 του Νομαρχιακού
Κ.Ε.Κ. Ξάνθης.
6. Εισήγηση για την έγκριση παράτασης της
συνολικής προθεσμίας περαίωσης (οριακή
προθεσμία) με αναθεώρηση του έργου:
«Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας –
Θράκης (Συνέχιση έργου 2012ΕΠ03100000)»,
υποέργο: «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων
οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης έτους 2020».

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
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ΑΠΟΦΑΣΗ

Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους
2022 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας
καθώς και την διάθεση πιστώσεων του
Προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει το Πρακτικό της επιτροπής
διενέργειας διαδικασίας με διαπραγμάτευση
και κατακύρωση συμβάσεων των εργασιών
της
παροχής
υπηρεσίας
«Μισθώσεις
μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό
ρεμάτων
του
Δήμου
Θάσου»,
προϋπολογισμού 295.864,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους
2022 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης
καθώς και την διάθεση πιστώσεων του
Προϋπολογισμού.
Εγκρίνει την εξειδίκευση και διάθεση πίστωσης
ποσού 1.500,00 ευρώ για την δράση της
Περιφέρειας Α.Μ.Θ., «10th MTB Rodopi
Lykodromio RNOBF Podilato eu. cup» δια της
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας Π.Ε. Ξάνθης – “Συνδιοργάνωση με
τον
Αθλητικό
Μορφωτικό
Σύλλογο
Σταυρούπολης Ξάνθης – Η ΔΟΞΑ”.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει τον προϋπολογισμό έτους 2022 και
τον Ισολογισμού - Απολογισμού έτους 2021
του Νομαρχιακού Κ.Ε.Κ. Ξάνθης.
Εγκρίνει την παράταση της συνολικής
προθεσμίας περαίωσης (οριακή προθεσμία)
με αναθεώρηση του έργου: «Επισκευή και
συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Συνέχιση
έργου
2012ΕΠ03100000)»,
υποέργο:
«Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων οδικού
δικτύου Π.Ε. Ξάνθης έτους 2020».

7. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών
παρελθόντων
οικονομικών
ετών,
των
δαπανών του οικονομικού έτους 2022 των
Διευθύνσεων της ΠΕ Έβρου καθώς και
έγκριση
διάθεσης
πιστώσεων
του
Προϋπολογισμού και έγκριση ανάκλησης
αποφάσεων
ανάληψης
υποχρέωσης
οικονομικού έτους 2022 των Διευθύνσεων της
Π.Ε. Έβρου.
8. Εισήγηση για την έγκριση πρωτοκόλλων
παραλαβής
της
υπηρεσίας
Δαπάνη
μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Έβρου για την
περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2022.
9. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης
συγκρότησης τριμελούς επιτροπής του
άρθρου 13 παρ.4 του Π.Δ.242/96 για την
εκποίηση ακινήτων, κινητών πραγμάτων και
μίσθωσης ακινήτων για την Περιφερειακή
Ενότητα Έβρου.
10. Εισήγηση για την έγκριση διενέργειας
πλειοδοτικής φανερής και προφορικής
δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου,
πρώην Φυλακίου Ε.Φ. 44 επί της
Ελληνοβουλγαρικής Μεθορίου, περιοχής
Ζώνης Ν. Έβρου, έκτασης 6.062 τ.μ., με
αριθμό τεμαχίου 284 και εντός αυτού κτίσματα
συνολικού εμβαδού 150 τ.μ.
11. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης της
πίστωσης του πίνακα δαπανών, 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 Ποντίων Ν. Ροδόπης
#Η ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ# στην εκδήλωση με τίτλο
«ΠΑΡΧΑΡΙΑ 2022» που θα πραγματοποιηθεί
την Κυριακή 22-05-2022 στην τοποθεσία #Η
γέφυρα του βοσκού# στο Οχυρό Νυμφαίας Ν.
Ροδόπης, προϋπολογισμού 2.000,00 ευρώ με
Φ.Π.Α.
12. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης της
πίστωσης του πίνακα δαπανών, στο πλαίσιο
υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας
Α.Μ.Θ., διά της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας
και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ροδόπης
«Διοργάνωση 1ης αθλητικής γιορτής μπάσκετ
στη Ροδόπη 2022» το χρονικό διάστημα 2829-30 Ιουνίου 2022 στην Κομοτηνή στις
εγκαταστάσεις «Κατασκηνώσεις της Ιεράς
Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής:
«ΠΑΙΔΩΝ
ΧΩΡΑ».,
προϋπολογισμού
15.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
13. Εισήγηση για την: A) Ανάκληση της υπ’ αριθ.
απόφασης
262/2022
του
πρακτικού
αριθ.15/2022 Συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ Έγκρισης
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει
τις
δαπάνες
παρελθόντων
οικονομικών ετών, των δαπανών του
οικονομικού έτους 2022 των Διευθύνσεων της
ΠΕ Έβρου, την διάθεση πιστώσεων του
Προϋπολογισμού
και
την
ανάκληση
αποφάσεων
ανάληψης
υποχρέωσης
οικονομικού έτους 2022 των Διευθύνσεων της
Π.Ε. Έβρου.
Εγκρίνει τα πρωτοκόλλα παραλαβής της
υπηρεσίας Δαπάνη μεταφοράς μαθητών Π.Ε.
Έβρου για την περίοδο Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2022.
Εγκρίνει την τροποποίηση συγκρότησης
τριμελούς επιτροπής του άρθρου 13 παρ.4 του
Π.Δ.242/96 για την εκποίηση ακινήτων,
κινητών πραγμάτων και μίσθωσης ακινήτων
για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου.
Εγκρίνει την διενέργεια πλειοδοτικής φανερής
και προφορικής δημοπρασίας για την
εκμίσθωση ακινήτου, πρώην Φυλακίου Ε.Φ.
44 επί της Ελληνοβουλγαρικής Μεθορίου,
περιοχής Ζώνης Ν. Έβρου, έκτασης 6.062 τ.μ.,
με αριθμό τεμαχίου 284 και εντός αυτού
κτίσματα συνολικού εμβαδού 150 τ.μ.
Εγκρίνει την εξειδίκευση της πίστωσης του
πίνακα δαπανών, 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
Ποντίων
Ν.
Ροδόπης
#Η
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ# στην εκδήλωση με τίτλο
«ΠΑΡΧΑΡΙΑ 2022» που θα πραγματοποιηθεί
την Κυριακή 22-05-2022 στην τοποθεσία #Η
γέφυρα του βοσκού# στο Οχυρό Νυμφαίας Ν.
Ροδόπης, προϋπολογισμού 2.000,00 ευρώ με
Φ.Π.Α.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την εξειδίκευση της πίστωσης του
πίνακα δαπανών, στο πλαίσιο υλοποίησης της
δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., διά της
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας Π.Ε. Ροδόπης «Διοργάνωση 1ης
αθλητικής γιορτής μπάσκετ στη Ροδόπη 2022»
το χρονικό διάστημα 28-29-30 Ιουνίου 2022
στην
Κομοτηνή
στις
εγκαταστάσεις
«Κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως
Μαρωνείας
και
Κομοτηνής:
«ΠΑΙΔΩΝ
ΧΩΡΑ»., προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ με
Φ.Π.Α.
Εγκρίνει: A) την Ανάκληση της υπ’ αριθ.
απόφασης
262/2022
του
πρακτικού
αριθ.15/2022 Συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ Έγκρισης

υλοποίησης – εξειδίκευσης της δράσης της
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. δια της Διεύθυνσης
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ
Ροδόπης«Συμμετοχή της ΠΑΜΘ στην
εβδομάδα Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών
Υγείας - ΠΕ Ροδόπης», λόγω αλλαγής της
ημερομηνίας υλοποίησης καθώς και αλλαγές
στις επιμέρους αναλύσεις των δράσεις και των
δαπανών του έργου, και B) Επανέγκριση
υλοποίησης – εξειδίκευσης της δράσης της
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. δια της Διεύθυνσης
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ
Ροδόπης «Συμμετοχή της ΠΑΜΘ στην
εβδομάδα Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών
Υγείας - ΠΕ Ροδόπης», η οποία έχει ενταχθεί
στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της
Περιφέρειας
Α.Μ.Θ.
έτους
2022,
προϋπολογισμού 8.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
14. Εισήγηση για την έγκριση του πίνακα
μεσοπρόθεσμων
προβλέψεων
της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης για την περίοδο 2023–2026 στο
πλαίσιο κατάρτισης του Μεσοπρόθεσμου
Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2023–2026 του υποτομέα των ΟΤΑ.
15. Εισήγηση για την έγκριση του 1ου και 2ου
Πρακτικού σχετικά με την αποσφράγιση και
αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής,
τεχνικών και οικονομικών προσφορών του
διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο:
«Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες
συντήρησης – αποκατάστασης βλαβών των
οχημάτων – μηχανημάτων της Δ.Τ.Ε. ΠΕ
Ροδόπης και της Π.Α.Μ.-Θ. έτους 2022»,
προϋπολογισμού 77.965,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
16. Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων του
Περιφερειάρχη,
Αντιπεριφερειαρχών
και
Περιφερειακών Συμβούλων της Π.Α.Μ.Θ.
17. Εισήγηση για την έγκριση υλοποίησηςεξειδίκευσης της δράσης της Περιφέρειας
Α.Μ.Θ., υπό τον τίτλο «ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ
&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ», με προϋπολογισμό 8.000,00
ευρώ με Φ.Π.Α., διά της Διεύθυνσης Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Δράμας
και της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού
Π.Ε. Δράμας.
18.Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης
δρομολογίων
μεταφοράς
μαθητών
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
της
Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης για τις
ανάγκες των πανελλαδικών εξετάσεων για το
σχολικό
έτος
2022,
συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.784,36 ευρώ
με
Φ.Π.Α.,
με
τη
διαδικασία
της
διαπραγμάτευσης.
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υλοποίησης – εξειδίκευσης της δράσης της
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. δια της Διεύθυνσης
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ
Ροδόπης«Συμμετοχή της ΠΑΜΘ στην
εβδομάδα Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών
Υγείας - ΠΕ Ροδόπης», λόγω αλλαγής της
ημερομηνίας υλοποίησης καθώς και αλλαγές
στις επιμέρους αναλύσεις των δράσεις και των
δαπανών του έργου και B) την υλοποίηση –
εξειδίκευση της δράσης της Περιφέρειας
Α.Μ.Θ. δια της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας
και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ροδόπης
«Συμμετοχή της ΠΑΜΘ στην εβδομάδα
Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας - ΠΕ
Ροδόπης», η οποία έχει ενταχθεί στο Ετήσιο
Πρόγραμμα Δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
έτους 2022, προϋπολογισμού 8.000,00 ευρώ
με Φ.Π.Α.
Εγκρίνει
τον
πίνακα
μεσοπρόθεσμων
προβλέψεων της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης για την περίοδο
2023–2026 στο πλαίσιο κατάρτισης του
Μεσοπρόθεσμου
Προγράμματος
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023–2026 του
υποτομέα των ΟΤΑ.
Εγκρίνει το 1ο και 2ο Πρακτικό σχετικά με την
αποσφράγιση
και
αξιολόγηση
των
δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και
οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για
την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια
ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης –
αποκατάστασης βλαβών των οχημάτων –
μηχανημάτων της Δ.Τ.Ε. ΠΕ Ροδόπης και της
Π.Α.Μ.-Θ. έτους 2022», προϋπολογισμού
77.965,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
Το θέμα αποσύρθηκε.
Εγκρίνει την υλοποίηση - εξειδίκευση της
δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., υπό τον τίτλο
«ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ
&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ»,
με
προϋπολογισμό 8.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., διά
της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Δράμας και της
Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε.
Δράμας.
Εγκρίνει την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς
μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της
Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης για τις
ανάγκες των πανελλαδικών εξετάσεων για το
σχολικό
έτος
2022,
συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.784,36 ευρώ
με
Φ.Π.Α.,
με
τη
διαδικασία
της
διαπραγμάτευσης.

19. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της
υπ’ αριθμ. 284/2022 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
ως
προς
το
χρονικό
διάστημα
πραγματοποίησης της περιλαμβανόμενης
δράσης
«ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
ΣΤΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»,
μέγιστου προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
284/2022
απόφασης
της
Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ως προς το
χρονικό διάστημα πραγματοποίησης της
περιλαμβανόμενης δράσης «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
ΣΤΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ», μέγιστου προϋπολογισμού
60.000,00 ευρώ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

