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  ΚΟΜΟΤΗΝΗ    3.5.2012 
 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 
 Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού   13/2012  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 α) διακήρυξης 
πρόχειρου διαγωνισμού, β) συγκρότησης 
επιτροπών αξιολόγησης αποτελεσμάτων 
και ενστάσεων, για την προμήθεια 
εντομοκτόνων και ελκυστικών ουσιών για 
το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου 
της ελιάς το 2012 στη Θάσο, 
προϋπολογισμού 27.056€ με Φ.Π.Α. 
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2. Εισήγηση για την έγκριση 
συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με τον 
Μορφωτικό Πολιτιστικό και Αθλητικό 
Σύλλογο Καλαμπακίου Δράμας σε 
εκδήλωση έκθεσης ζωγραφικής και 
ψηφιδωτού Δραμινών καλλιτεχνών με 
θέμα «Σκηνές Ζωής» που θα 
πραγματοποιηθεί στην Κομοτηνή από 7 
έως 15 ΜαΪου στα πλαίσια εκδηλώσεων 
των «Ελευθερίων Θράκης». 
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3. Εισήγηση για την έγκριση 
συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με το 
Σύνδεσμο Ποντιακών Σωματείων 
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στο 
Παιδικό – Εφηβικό Φεστιβάλ θα 
πραγματοποιηθεί στην Καβάλα, στο 
κλειστό Γυμναστήριο «Αλεξάνδρα 
Δήμογλου» στις 13 Μαΐου 2012. 
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4. Εισήγηση για την έγκριση 
συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με την 
Πολιτιστική Στέγη Κρηνίδων σε εκδήλωση 
στην κεντρική  πλατεία των Κρηνίδων 
χορευτικής παράστασης με θέμα 
«Σεργιάνι στην παράδοση». 
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5. Εισήγηση για την έγκριση της διαδικασίας 
προμήθειας αλατιού με απ’ ευθείας 
ανάθεση από την Π.Ε.Δράμας μέχρι του 
ποσού των 50.000€ 
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6. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού υπ’ 
αρ. 2 της Επιτροπής Αξιολόγησης 
δημόσιου διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού 
για την επιλογή αναδόχου/ων του έργου 
με τίτλο «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» για το έτος 
2012. 

7. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
παροχής υπηρεσίας Διαχείρισης 
Εκλογικών Αποτελεσμάτων. 
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8. Εισήγηση για την έγκριση της 2ης 
Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της 
ΠΑΜΘ για το έτος 2012. 
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9. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού 
διαγωνισμού του υποέργου «Διευθέτηση 
βαθιάς κοίτης χειμάρρου Κοσύνθου για 
την αντιπλημμυρική προστασία 
παραποτάμιων περιοχών και οικισμών 
(τμήμα κατάντι γέφυρας Πηγαδίων)», του 
έργου «Διευθέτηση βαθιάς κοίτης 
χειμάρρου Κοσύνθου για την 
αντιπλημμυρική προστασία 
παραποτάμιων περιοχών και οικισμών 
(τμήμα κατάντι γέφυρας Πηγαδίων)». 
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10. Εισήγηση για την έγκριση των όρων της 
διακήρυξης του έργου «Ασφαλτόστρωση 
δρόμου από διασταύρωση προς 
Πανόραμα έως γέφυρα Μικρόπολης» 
προϋπολογισμού €500.000,00 με ΦΠΑ. 
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11. Εισήγηση για την έγκριση των όρων της 
διακήρυξης του έργου «Επέκταση 
φωτισμού επί της επαρχιακής οδού 
Δράμας – Σιδηρονέρου στον οικισμό 
Πανοράματος και κατασκευή πεζοδρομίου 
μήκους 280 μέτρων», προϋπολογισμού 
€133.000,00 με ΦΠΑ. 
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12. Εισήγηση για την έγκριση των όρων της 
διακήρυξης του έργου «Βελτίωση 
Επαρχιακού Δρόμου Βαθυτόπου – 
Καταφύτου μήκους 1χλμ», 
προϋπολογισμού €350.000,00 με ΦΠΑ. 
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13. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 
1/2012 της Επιτροπής Αξιολόγησης 
αποτελεσμάτων διαγωνισμού του έργου 
«Ανάδειξη προμηθευτή γραφικής ύλης, 
μικροεξοπλισμών γραφείου, χάρτου και 
εντύπων μηχανογράφησης, εκτύπωσης 
και βιβλιοδέτησης» για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της ΠΕ Καβάλας, με 
προϋπολογισμό 55.000,00 χωρίς ΦΠΑ. 
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14. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 
Νο.3 της Επιτροπής Αξιολόγησης του 
επαναληπτικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια ειδών γραφικής ύλης των 
υπηρεσιών της ΠΕ Έβρου, 
προϋπολογισμού €100.000,00 χωρίς 
ΦΠΑ. 
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15. Εισήγηση για την έγκριση 
συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με το 
Μουσικό Σχολείο Ξάνθης φεστιβάλ 
Μουσικών Σχολείων Ανατολικής 
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                                                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                                                     ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
                                                                                                                       
                                                              
                                                                                                               ΠΑΥΛΟΣ  ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ 

 
 

Μακεδονίας και Θράκης που θα 
πραγματοποιηθεί στις 4 Μαΐου 2012 στο 
Δημοτικό Αμφιθέατρο Αβδήρων. 

16. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού 
12 της προηγούμενης συνεδρίασης . 263 

 


