
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΚΟΜΟΤΗΝΗ 4-7-2022 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
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ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Α.Μ.Θ. 
 
 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού 26/2022 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 του 
οικονομικού έτους 2022 των Διευθύνσεων της 
Π.Ε. Δράμας καθώς και έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 

448 

ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑ Τ Α ΠΛ Ε Ι ΟΨ ΗΦ ΙΑ  
Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 
2022 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας 
καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 

2. Εισήγηση για την έγκριση νομικής υποστήριξης 
του Ανάργυρου Πατακάκη ενώπιον του 
Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Θράκης. 

449 

Εγκρίνει την νομική υποστήριξη του 
Ανάργυρου Πατακάκη ενώπιον του Τριμελούς 
Εφετείου Πλημμελημάτων Θράκης. 

3. Εισήγηση για την έγκριση μετακίνησης του 
υπηρεσιακό οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας 
ΚΗΥ9448, εκτός των ορίων της Περιφέρειας 
Α.Μ.Θ., στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 
Θεσσαλονίκης. 
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Εγκρίνει την μετακίνηση του υπηρεσιακό 
οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ9448, 
εκτός των ορίων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., στο 
νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης. 

4. Εισήγηση για την έγκριση του 1ου Πρακτικού 
της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξης 
προσωρινού αναδόχου του έργου: “Βελτίωση 
Οδικής Ασφάλειας της Ε.Ο. Νο 10 από 
διασταύρωση Βώλακα έως Μικροκλεισούρα” 
προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 

451 

Εγκρίνει τον 1ο Πρακτικό της Επιτροπής 
Διαγωνισμού και ανάδειξης προσωρινού 
αναδόχου του έργου: “Βελτίωση Οδικής 
Ασφάλειας της Ε.Ο. Νο 10 από διασταύρωση 
Βώλακα έως Μικροκλεισούρα” 
προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 

5. Εισήγηση για την έγκριση του 1ου Πρακτικού 
της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξης 
προσωρινού αναδόχου του έργου: «Βελτίωση 
Οδικής Ασφάλειας της Ε.Ο. 3 Δράμα – 
Σιδηρόνερο – Σκαλωτή από Δράμα έως 
Σιδηρόνερο» προϋπολογισμού 1.300.000,00 
ευρώ με Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει τον 1ο Πρακτικό της Επιτροπής 
Διαγωνισμού και ανάδειξης προσωρινού 
αναδόχου του έργου: «Βελτίωση Οδικής 
Ασφάλειας της Ε.Ο. 3 Δράμα – Σιδηρόνερο – 
Σκαλωτή από Δράμα έως Σιδηρόνερο» 
προϋπολογισμού 1.300.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 

6. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του 
οικονομικού έτους 2022 των Διευθύνσεων της 
Π.Ε. Καβάλας καθώς και έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
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Εγκρίνει  τις  δαπάνες του οικονομικού έτους 
2022 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας 
καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 



7.  Εισήγηση για την έγκριση της διακήρυξης και 
συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για τη 
δημοπράτηση μέσω του εθνικού συστήματος 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) του έργου: «Βελτίωση 
παράπλευρης οδού στο τμήμα Κοκκινόχωμα – 
Αμισιανά», προϋπολογισμού 235.000,00 ευρώ 
με Φ.Π.Α., 
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Εγκρίνει  την διακήρυξης και συγκρότηση 
Επιτροπής Διαγωνισμού για τη δημοπράτηση 
μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του έργου: 
«Βελτίωση παράπλευρης οδού στο τμήμα 
Κοκκινόχωμα – Αμισιανά», προϋπολογισμού 
235.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., 

8.   Εισήγηση για την έγκριση του ανασυνταγμένου 
Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού του 
έργου: «Αποκατάσταση - Συντήρηση 
φθαρμένων οδοστρωμάτων του οδικού δικτύου 
αρμοδιότητας ΠΕ Καβάλας στη νήσο Θάσο», 
προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει  τον ανασυνταγμένου Πρακτικού Ι της 
Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: 
«Αποκατάσταση - Συντήρηση φθαρμένων 
οδοστρωμάτων του οδικού δικτύου 
αρμοδιότητας ΠΕ Καβάλας στη νήσο Θάσο», 
προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 

9. Εισήγηση για την έγκριση προγραμματικής 
σύμβασης των πράξεων: 1. «Μελέτη του έργου 
«Επέκταση κρηπιδωμάτων και προσήνεμου 
μόλου καθώς και δίκτυα Η/Μ στη χερσαία ζώνη 
της ιχθυόσκαλας, στον Κεντρικό Λιμένα 
Καβάλας» και 2. «Μελέτη διαπλάτυνσης και 
επέκτασης υπήνεμου μόλου Κεντρικού Λιμένα 
Καβάλας «Απόστολος Παύλος» 
προϋπολογισμού (και για τις δύο μελέτες) 
740.000 ευρώ με Φ.Π.Α.». 
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Εγκρίνει την προγραμματική σύμβαση των 
πράξεων: 1. «Μελέτη του έργου «Επέκταση 
κρηπιδωμάτων και προσήνεμου μόλου καθώς 
και δίκτυα Η/Μ στη χερσαία ζώνη της 
ιχθυόσκαλας, στον Κεντρικό Λιμένα Καβάλας» 
και 2. «Μελέτη διαπλάτυνσης και επέκτασης 
υπήνεμου μόλου Κεντρικού Λιμένα Καβάλας 
«Απόστολος Παύλος» προϋπολογισμού (και 
για τις δύο μελέτες) 740.000 ευρώ με Φ.Π.Α.». 

10. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του 
οικονομικού έτους 2022 των Διευθύνσεων της 
Π.Ε. Ξάνθης καθώς και έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
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ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑ Τ Α ΠΛ Ε Ι ΟΨ ΗΦ ΙΑ  
Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 
2022 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης καθώς 
και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 

11.   Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 47 της 
Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης 
των (υπο)φακέλων των δικαιολογητικών 
συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς καθώς και 
της οικονομικής προσφοράς, για την ανάθεση 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ξάνθης 
σχολικού έτους 2022 - 2023 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 52.580,93€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% / 
δικαιωμάτων προαίρεσης και τρίμηνης 
παράτασης με τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32α 
παρ. β του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει από το άρθρο 2 του Ν.4782/2021 
κατά την υπ’ αριθμ. 22PROC010654897 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
(ΑΔΑ:Ψ7ΞΚ7ΛΒ-0Δ9). 

458 

Εγκρίνει τον πρακτικού 47 της Επιτροπής 
αποσφράγισης και αξιολόγησης των 
(υπο)φακέλων των δικαιολογητικών 
συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς καθώς και 
της οικονομικής προσφοράς, για την ανάθεση 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ξάνθης 
σχολικού έτους 2022 - 2023 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 52.580,93€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% / 
δικαιωμάτων προαίρεσης και τρίμηνης 
παράτασης με τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32α 
παρ. β του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει από το άρθρο 2 του Ν.4782/2021 
κατά την υπ’ αριθμ. 22PROC010654897 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
(ΑΔΑ:Ψ7ΞΚ7ΛΒ-0Δ9). 

12. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης και 
διάθεσης πίστωσης ποσού 2.200,00 ευρώ της 
δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., δια της 
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας Π.Ε. Ξάνθης, «Συνδιοργάνωση με 
τον Επιμορφωτικό Σύλλογο Τέχνης και 
Παράδοσης Σταυρούπολης της εκδήλωσης ‘8ο 
Σεμινάριο Παραδοσιακών Χορών’». 
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ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑ Τ Α ΠΛ Ε Ι ΟΨ ΗΦ ΙΑ  
Εγκρίνει την εξειδίκευση και διάθεση πίστωσης 
ποσού 2.200,00 ευρώ της δράσης της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ., δια της Δ/νσης Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ξάνθης, 
«Συνδιοργάνωση με τον Επιμορφωτικό 
Σύλλογο Τέχνης και Παράδοσης 
Σταυρούπολης της εκδήλωσης ‘8ο Σεμινάριο 
Παραδοσιακών Χορών’». 



13. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του 
οικονομικού έτους 2022 των Διευθύνσεων της 
Π.Ε. Έβρου καθώς και έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 

460 

Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 
2022 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου καθώς 
και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 

14. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού 1ης 
Τροποποίησης σύμβασης κατά τη διάρκειά της 
σύμβασης της  προμήθειας φωτοαντιγραφικού 
χαρτιού  της Π.Α.Μ.Θ – Περιφερειακής 
Ενότητας Έβρου. 

461 

Εγκρίνει τον Πρακτικό 1ης Τροποποίησης 
σύμβασης κατά τη διάρκειά της σύμβασης της  
προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού  της 
Π.Α.Μ.Θ – Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. 

15. Εισήγηση για την έγκριση των όρων δημόσιας 
πλειοδοτικής δημοπρασίας Εκμίσθωσης 
ακινήτου του πρώην Φυλακίου Ε.Φ.44 επί της 
Ελληνοβουλγαρικής Μεθορίου (περιοχής 
Ζώνης Ν. ΈΒρου). 

462 

Εγκρίνει τους όρους δημόσιας πλειοδοτικής 
δημοπρασίας Εκμίσθωσης ακινήτου του 
πρώην Φυλακίου Ε.Φ.44 επί της 
Ελληνοβουλγαρικής Μεθορίου (περιοχής 
Ζώνης Ν. ΈΒρου). 

16. Εισήγηση για την έγκριση του 2ου Πρακτικού 
της Επιτροπής Διαγωνισμού (Ε.Δ.) για τη 
σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των 
ορίων του Ν.4412/2016 με ανοικτή διαδικασία 
μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με α/α συστήματος 186389 
του έργου: “Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων του οδικού δικτύου της Π.Ε. 
Έβρου έτους 2022”, προϋπολογισμού 
500.000,00 ευρώ που χρηματοδοτείται από το 
Τεχνικό Πρόγραμμα Δράσης ΠΑΜΘ 2022, 
(Κ.Α.Ε. 9781, Κ.Ε. 221003000), που θα 
διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 4412/2016 (Α’ 147) 
με το σύστημα υποβολής προσφορών «επί 
μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες 
εργασιών με έλεγχο ομαλότητας των 
προσφερόμενων επί μέρους ποσοστών» και 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την 
τιμή. 
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Εγκρίνει το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής 
Διαγωνισμού (Ε.Δ.) για τη σύναψη δημόσιας 
σύμβασης έργου κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016 με ανοικτή διαδικασία μέσω 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με α/α συστήματος 186389 του 
έργου: “Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων του οδικού δικτύου της Π.Ε. 
Έβρου έτους 2022”, προϋπολογισμού 
500.000,00 ευρώ που χρηματοδοτείται από το 
Τεχνικό Πρόγραμμα Δράσης ΠΑΜΘ 2022, 
(Κ.Α.Ε. 9781, Κ.Ε. 221003000), που θα 
διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 4412/2016 (Α’ 147) 
με το σύστημα υποβολής προσφορών «επί 
μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες 
εργασιών με έλεγχο ομαλότητας των 
προσφερόμενων επί μέρους ποσοστών» και 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την 
τιμή. 

17. Εισήγηση για την έγκριση του 2ου Πρακτικού 
της Επιτροπής Διαγωνισμού (Ε.Δ.) για τη 
σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των 
ορίων με ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του 
Ν. 4412/2016 μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. του έργου: 
«Συντήρηση - επισκευή κτηρίου Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Έβρου», 
προϋπολογισμού 217.000,00 ευρώ. 

464 

ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑ Τ Α ΠΛ Ε Ι ΟΨ ΗΦ ΙΑ  
Εγκρίνει το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής 
Διαγωνισμού (Ε.Δ.) για τη σύναψη δημόσιας 
σύμβασης έργου κάτω των ορίων με ανοικτή 
διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 
μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. του έργου: «Συντήρηση - 
επισκευή κτηρίου Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Έβρου», 
προϋπολογισμού 217.000,00 ευρώ. 

18. Εισήγηση για την έγκριση προγραμματικής 
σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σαμοθράκης και 
της Π.Α.Μ.Θ. για την υλοποίηση του έργου: 
«Αποκατάσταση  βατότητας στο οδικό δίκτυο 
της Νήσου Σαμοθράκης», προϋπολογισμού 
400.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και ορισμό 
εκπροσώπου της Π.Α.Μ.Θ. που θα συμμετέχει 
στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της 
σύμβασης. 

465 

Εγκρίνει την προγραμματική σύμβαση μεταξύ 
του Δήμου Σαμοθράκης και της Π.Α.Μ.Θ. για 
την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση  
βατότητας στο οδικό δίκτυο της Νήσου 
Σαμοθράκης», προϋπολογισμού 400.000,00 
ευρώ με Φ.Π.Α. και ορισμό εκπροσώπου της 
Π.Α.Μ.Θ. που θα συμμετέχει στην κοινή 
επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης. 



19. Εισήγηση για την έγκριση του νέου 
Αναμορφωμένου Πρακτικού Ι της Επιτροπής 
Διενέργειας & Αξιολόγησης  Προσφορών 
Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη 
ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης μέσω 
ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την 
υλοποίηση του υποέργου 2: «Συμμετοχή της 
Περιφέρειας ΑΜΘ σε εκθέσεις εσωτερικού και 
εξωτερικού», συνολικού προϋπολογισμού 
2.936.127,80 ευρώ με Φ.Π.Α., με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, στο 
πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Τουριστική 
Προβολή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
- Θράκης» η οποία έχει ενταχθεί στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική 
Μακεδονία Θράκη 2014-2020», με κωδικό 
ΟΠΣ 5042070-αριθμ. Διαγων. ΕΣΗΔΗΣ: 
83881. 

466 

Εγκρίνει το νέο Αναμορφωμένο Πρακτικού Ι της 
Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης  
Προσφορών Ανοικτής Διαδικασίας για τη 
σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης 
μέσω ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την 
υλοποίηση του υποέργου 2: «Συμμετοχή της 
Περιφέρειας ΑΜΘ σε εκθέσεις εσωτερικού και 
εξωτερικού», συνολικού προϋπολογισμού 
2.936.127,80 ευρώ με Φ.Π.Α., με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, στο 
πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Τουριστική 
Προβολή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
- Θράκης» η οποία έχει ενταχθεί στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική 
Μακεδονία Θράκη 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ 
5042070-αριθμ. Διαγων. ΕΣΗΔΗΣ: 83881. 

20. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης της 
πίστωσης του πίνακα δαπανών, ύψους μέχρι 
του ποσού των 1000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., στο 
πλαίσιο υλοποίησης της δράσης της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ., διά της Διεύθυνσης 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. 
Ροδόπης «Συμμετοχή και συνδιοργάνωση με 
τον Πολιτιστικό Σύλλογο #Ο ΓΡΑΤΙΝΟΣ# στις 
8ήμερες εκδηλώσεις 17 έως 24/7-2022 με τίτλο 
- Πολιτιστικές εκδηλώσεις ΓΡΑΤΙΝΑΙΑ 2022». 
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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 
1000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., στο πλαίσιο 
υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας 
Α.Μ.Θ., διά της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ροδόπης 
«Συμμετοχή και συνδιοργάνωση με τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο #Ο ΓΡΑΤΙΝΟΣ# στις 
8ήμερες εκδηλώσεις 17 έως 24/7-2022 με τίτλο 
- Πολιτιστικές εκδηλώσεις ΓΡΑΤΙΝΑΙΑ 2022». 

21. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης της 
πίστωσης του πίνακα δαπανών, ύψους μέχρι 
του ποσού των 2000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., στο 
πλαίσιο υλοποίησης της δράσης της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ., διά της Διεύθυνσης 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. 
Ροδόπης «Συμμετοχή και συνδιοργάνωση με 
τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ιάσμου στις 7ήμερες 
εκδηλώσεις 15 έως 21/7-2022 με τίτλο - 
Πολιτιστικές εκδηλώσεις ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 
ΙΑΣΜΟΥ 2022». 
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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 
2000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., στο πλαίσιο 
υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας 
Α.Μ.Θ., διά της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ροδόπης 
«Συμμετοχή και συνδιοργάνωση με τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο Ιάσμου στις 7ήμερες 
εκδηλώσεις 15 έως 21/7-2022 με τίτλο - 
Πολιτιστικές εκδηλώσεις ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 
ΙΑΣΜΟΥ 2022». 

22. Εισήγηση για την έγκριση ανάκλησης της αριθ. 
377/2022 απόφασης της Οικ. Επιτροπής 
Π.Α.Μ.Θ. 

469 
Εγκρίνει  την ανάκληση της αριθ. 377/2022 
απόφασης της Οικ. Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. 

23. Εισήγηση για την έγκριση της 1ης 
τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης 
πολιτισμικής ανάπτυξης για το έργο: 
«Ανασκαφικές εργασίες στο σπήλαιο 
«Πολυφήμου» Μαρώνειας», προϋπολογισμού 
50.000,00 ευρώ. 

470 

Εγκρίνει την 1η τροποποίηση της 
προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής 
ανάπτυξης για το έργο: «Ανασκαφικές εργασίες 
στο σπήλαιο «Πολυφήμου» Μαρώνειας», 
προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ. 



24. Εισήγηση για την έγκριση διακήρυξης και 
συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για την 
δημοπράτηση  μέσω  του εθνικού συστήματος 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) του έργου: «Αποκατάσταση και 
ανάδειξη Παλιάς Μητρόπολης - Πνευματικού 
κέντρου της Ιεράς Μητρόπολης Μαρώνειας και 
Κομοτηνής (Συντήρηση, διαρρύθμιση, ενεργ. 
αναβάθμιση, αναμόρφωση)». 

471 

Εγκρίνει την διακήρυξη και συγκρότηση 
επιτροπής διαγωνισμού για την δημοπράτηση  
μέσω  του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του έργου: 
«Αποκατάσταση και ανάδειξη Παλιάς 
Μητρόπολης - Πνευματικού κέντρου της Ιεράς 
Μητρόπολης Μαρώνειας και Κομοτηνής 
(Συντήρηση, διαρρύθμιση, ενεργ. αναβάθμιση, 
αναμόρφωση)». 

25. Επικύρωση πρακτικών της 8ης και 9ης 
συνεδρίασης της  Οικονομικής Επιτροπής, 
έτους 2022. 

472 
Εγκρίνει τα πρακτικά της 8ης και 9ης 
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, 
έτους 2022. 

26. Εισήγηση για την έγκριση μετακίνησης του 
Εντεταλμένου Συμβούλου Τουρισμού κ. 
Αθανάσιου Τσώνη στην Αθήνα. 
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ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑ Τ Α ΠΛ Ε Ι ΟΨ ΗΦ ΙΑ  
Εγκρίνει την μετακίνηση του Εντεταλμένου 
Συμβούλου Τουρισμού κ. Αθανάσιου Τσώνη 
στην Αθήνα. 

27. Εισήγηση για την έγκριση επιμήκυνσης κατά 
12 μήνες του Προγράμματος ΟΑΕΔ για την 
απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 
55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και 
οργανισμούς του Δημοσίου τομέα, στην 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης/ΠΕ Έβρου. 
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ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑ Τ Α ΠΛ Ε Ι ΟΨ ΗΦ ΙΑ  
Εγκρίνει την  επιμήκυνση κατά 12 μήνες του 
Προγράμματος ΟΑΕΔ για την απασχόληση 
μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε 
επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του 
Δημοσίου τομέα, στην Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης/ΠΕ 
Έβρου. 

28. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης της 
πίστωσης ποσού 5.000 ευρώ της δράσης 
Φεστιβάλ Νεολαίας "Συνάντηση στο Φλοίσβο" 
σε συνδιοργάνωση με την Ένωση Πολιτιστικών 
Φορέων Έβρου (Ε.ΠΟ.Φ.Ε.) 2022, δια της 
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας Π.Ε. Έβρου. 
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ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑ Τ Α ΠΛ Ε Ι ΟΨ ΗΦ ΙΑ  
Εγκρίνει την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 
5.000 ευρώ της δράσης Φεστιβάλ Νεολαίας 
"Συνάντηση στο Φλοίσβο" σε συνδιοργάνωση 
με την Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Έβρου 
(Ε.ΠΟ.Φ.Ε.) 2022, δια της Δ/νσης Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Έβρου. 

 
 
                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 


