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Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 
 

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού  21/2019 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 του 2ου 
πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και 
κατακύρωσης του έργου: «Συντήρηση – 
ασφαλτόστρωση τμήματος της Ε.Ο. Δράμας 
– Σερρών από έξοδο οικισμού 
Αργυρούπολης έως όρια Ν. Σερρών», 
προϋπολογισμού 700.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 

483 

Εγκρίνει το 2ο πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισμού και κατακύρωσης του έργου: 
«Συντήρηση – ασφαλτόστρωση τμήματος της 
Ε.Ο. Δράμας – Σερρών από έξοδο οικισμού 
Αργυρούπολης έως όρια Ν. Σερρών», 
προϋπολογισμού 700.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

2. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών 
του έτους 2019 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 
Καβάλας καθώς και έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 

484 

Εγκρίνει τις δαπάνες του έτους 2019 των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας καθώς και 
την διάθεση πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 

3. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού ΙΙ 
της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: 
«Αποκατάσταση δικτύου άρδευσης και 
συντήρηση περιβάλλοντος χώρου 
Διοικητηρίου Π.Ε. Καβάλας» 
προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ. 

485 

Εγκρίνει το πρακτικό ΙΙ της επιτροπής 
διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση 
δικτύου άρδευσης και συντήρηση 
περιβάλλοντος χώρου Διοικητηρίου Π.Ε. 
Καβάλας» προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ. 

4. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών 
του οικονομικού έτους 2019 των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης καθώς και 
έγκριση διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 

486 

Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 
2019 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης 
καθώς και την διάθεση πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 

5. Εισήγηση για την έγκριση των 
δαπανών οικονομικού έτους 2019 των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου καθώς και 
έγκριση διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 

487 

Εγκρίνει τις δαπάνες οικονομικού έτους 2019 
των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου καθώς την 
διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 

6. Εισήγηση για την έγκριση του 2ου 
πρακτικού της επιτροπής για την 
ολοκλήρωση διενέργειας Δημόσιας Ανοιχτής 
Διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου 
κατασκευής του υποέργου: «Προστασία 
πρανών με συρματοκιβώτιο στο χείμαρρο 

488 

Εγκρίνει το 2ο  πρακτικό της επιτροπής για την 
ολοκλήρωση διενέργειας Δημόσιας Ανοιχτής 
Διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου 
κατασκευής του υποέργου: «Προστασία 
πρανών με συρματοκιβώτιο στο χείμαρρο 
Ιτέας» με CPV:45246410-0 (Συντήρηση 



Ιτέας» με CPV:45246410-0 (Συντήρηση 
αντιπλημμυρικών έργων), προϋπολογισμού 
235.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. που 
χρηματοδοτείται σε βάρος του έργου: 
«Αποκατάσταση ζημιών & επείγουσες 
αντιπλημμυρικές εργασίες στην Π.Α.Μ.Θ. 
(Συνέχιση του έργου 2012ΣΕ03100000)» με 
ΚΑΕ 2014ΕΠ53100005 της ΣΑΕΠ 531, με το 
σύστημα υποβολής προσφορών «επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες εργασιών 
με έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων 
επί μέρους ποσοστών» και κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την 
τιμή. 

αντιπλημμυρικών έργων), προϋπολογισμού 
235.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. που 
χρηματοδοτείται σε βάρος του έργου: 
«Αποκατάσταση ζημιών & επείγουσες 
αντιπλημμυρικές εργασίες στην Π.Α.Μ.Θ. 
(Συνέχιση του έργου 2012ΣΕ03100000)» με 
ΚΑΕ 2014ΕΠ53100005 της ΣΑΕΠ 531, με το 
σύστημα υποβολής προσφορών «επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες εργασιών 
με έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων 
επί μέρους ποσοστών» και κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά με βάση την τιμή. 
 

7. Εισήγηση για την έγκριση των 
δαπανών του οικονομικού έτους 2019, των 
Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αν. 
Μακεδονίας & Θράκης και των Διευθύνσεων 
της Π.Ε. Ροδόπης καθώς και έγκριση 
διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 

489 

Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 
2019, των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αν. 
Μακεδονίας & Θράκης και των Διευθύνσεων 
της Π.Ε. Ροδόπης καθώς και την διάθεση 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 

8. Εισήγηση για την έγκριση της 
εισηγητικής έκθεσης επί της 3ης 
Αναμόρφωσης του  Προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & 
Θράκης του Οικονομικού Έτους 2019. 

490 

Καταρτίζει την εισηγητική έκθεση επί της 3ης 
Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
του Οικονομικού Έτους 2019 και παραπέμπει 
στο Περιφερειακό Συμβούλιο λόγω 
αρμοδιότητας. 

9. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας 
Α.Μ.Θ. στην αγωγή που κατατέθηκε από την 
εταιρεία με την επωνυμία «PROMO 
SOLUTION» και αφορά μη πληρωμή 
δαπάνης για την οργάνωση και συμμετοχή 
της Π.Α.Μ.Θ. στην διεθνή έκθεση ANUGA 
2017. 
 

491 

Να παρασχεθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα 
στην δικηγόρο Αναγνώστου Ελένη νομική 
σύμβουλο της ΠΑΜΘ-ΠΕ  Έβρου με έμμισθη 
σχέση να παραστεί και να εκπροσωπήσει την 
ΠΑΜΘ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών  
κατά την συζήτηση της αγωγής που κατατέθηκε 
από την εταιρεία με την επωνυμία «PROMO 
SOLUTION» και αφορά μη πληρωμή δαπάνης 
για την οργάνωση και συμμετοχή της Π.Α.Μ.Θ. 
στην διεθνή έκθεση ANUGA 2017. 

10. Εισήγηση για την έγκριση του από 
21-5-2019 πρακτικού αποσφράγισης του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: 
«Κατασκευή έργων διέλευσης 
Ποντικορέματος», προϋπολογισμού 
1.300.000,00 ευρώ. 

492 

Εγκρίνει το από 21-5-2019 πρακτικό 
αποσφράγισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
του έργου: «Κατασκευή έργων διέλευσης 
Ποντικορέματος», προϋπολογισμού 
1.300.000,00 ευρώ. 

11. Εισήγηση για την έγκριση του 1ου 
πρακτικού για την προμήθεια με τίτλο: 
«Προμήθεια πλυμένου άλατος αποχιονισμού 
έτους 2019-2020 αρμοδιότητας Π.Ε. 
Ροδόπης, προϋπολογισμού 27.404,00 ευρώ. 

493 

Εγκρίνει το 1ο πρακτικό για την προμήθεια με 
τίτλο: «Προμήθεια πλυμένου άλατος 
αποχιονισμού έτους 2019-2020 αρμοδιότητας 
Π.Ε. Ροδόπης, προϋπολογισμού 27.404,00 
ευρώ. 

12. Εισήγηση για την έγκριση δικαιολόγησης 
απουσίας μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
από τη συνεδρίαση. 
 

- 

Το θέμα αποσύρθηκε 

13. Εισήγηση για την έγκριση 
μετακινήσεων του Περιφερειάρχη, 
Αντιπεριφερειαρχών και Περιφερειακών 
Συμβούλων της Π.Α.Μ.Θ. 
 

- 

Το θέμα αποσύρθηκε 

14. Εισήγηση για την έγκριση 
τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 350/2019 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
 

494 

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
350/2019 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
 



15. Εισήγηση για την έγκριση 
τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 236/2019 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
 

495 

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
236/2019 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
 

          
                                                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

                                                                                                                ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 
 

 
 
 
 

 


