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Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού  4/2020 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 των δαπανών 

οικονομικού έτους 2020 των Διευθύνσεων 

της Π.Ε. Δράμας καθώς και έγκριση 

διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
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Εγκρίνει τις δαπάνες οικονομικού έτους 2020 
των Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας καθώς και 
την διάθεση πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 

2. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της 

με αριθμό 973/2019 απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής. 
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Εγκρίνει την τροποποίηση της με αριθμό 
973/2019 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

3. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού Νο 

2 της επιτροπής Διενέργειας Δημόσιας 

Ανοιχτής Διαδικασίας για την επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του έργου: 

«Κατασκευή γέφυρας Μαρμαριάς επί της 

Ε.Ο. Νο 14 Δράμας – Ξάνθης μετά των 

προσβάσεων» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 

3.500.000,00 ευρώ. 
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Εγκρίνει το πρακτικό Νο 2 της επιτροπής 
Διενέργειας Δημόσιας Ανοιχτής Διαδικασίας 
για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του 
έργου: «Κατασκευή γέφυρας Μαρμαριάς επί 
της Ε.Ο. Νο 14 Δράμας – Ξάνθης μετά των 
προσβάσεων» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
3.500.000,00 ευρώ. 

4. Εισήγηση για την έγκριση Διακήρυξης, 

Προκήρυξης, περίληψης Διακήρυξης και 

επιτροπής διαγωνισμού για τη Δημοπράτηση 

του έργου: «Καθαρισμός και συντήρηση 

καταβοθρών Δ. Κ. Νευροκοπίου έτους 2019» 

προϋπολογισμού  200.000,00 ευρώ. 
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Εγκρίνει την Διακήρυξη Προκήρυξης, 
περίληψης Διακήρυξης και επιτροπής 
διαγωνισμού για τη Δημοπράτηση του έργου: 
«Καθαρισμός και συντήρηση καταβοθρών Δ. 
Κ. Νευροκοπίου έτους 2019» 
προϋπολογισμού  200.000,00 ευρώ. 

5. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του 

οικονομικού έτους 2020 των Διευθύνσεων 

της Π.Ε. Καβάλας καθώς και έγκριση 

διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
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Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 
2020 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας 
καθώς και την διάθεση πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 

6. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του 

οικονομικού έτους 2020 των Διευθύνσεων 

της Π.Ε. Ξάνθης και έγκριση διάθεσης 

πιστώσεων του Προϋπολογισμού καθώς και 
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Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 
2020 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης και 
την διάθεση πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού καθώς και έγκριση ΠΟΕ 
υποχρεώσεων έτους 2019. 



έγκριση ΠΟΕ υποχρεώσεων έτους 2019. 

7. Εισήγηση για την έγκριση του σχεδίου της 

Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της 

προμήθειας (υποέργου): «Προμήθεια 

ασφαλτοσκυροδέματος οιουδήποτε τύπου»  

του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου 

αρμοδιότητας Π.Α.Μ.Θ.» με Κ.Α.Ε. 

2013ΕΠ03100002 της ΣΑΕΠ 031 

προϋπολογισμού 14.954,40 ευρώ με Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει το σχέδιο της Διακήρυξης 
συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας 
(υποέργου): «Προμήθεια 
ασφαλτοσκυροδέματος οιουδήποτε τύπου»  
του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου 
αρμοδιότητας Π.Α.Μ.Θ.» με Κ.Α.Ε. 
2013ΕΠ03100002 της ΣΑΕΠ 031 
προϋπολογισμού 14.954,40 ευρώ με Φ.Π.Α. 

8. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 2 

της Επιτροπής Διαγωνισμού του υποέργου: 

«Συντήρηση εγγειοβελτιωτικών έργων στην 

Π.Ε. Ξάνθης» του έργου: «Αποκατάσταση 

ζημιών & επείγουσες αντιπλημμυρικές 

εργασίες στην Π.Α.Μ.Θ. (συνέχιση του έργου 

2012ΣΕ03100000)» με Κ.Α.Ε. 

2014ΕΠ53100005 της ΣΑΕΠ 531 και 

προϋπολογισμό 500.000,00 ευρώ. 
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Εγκρίνει το πρακτικό 2 της Επιτροπής 
Διαγωνισμού του υποέργου: «Συντήρηση 
εγγειοβελτιωτικών έργων στην Π.Ε. 
Ξάνθης» του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών 
& επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες 
στην Π.Α.Μ.Θ. (συνέχιση του έργου 
2012ΣΕ03100000)» με Κ.Α.Ε. 
2014ΕΠ53100005 της ΣΑΕΠ 531 και 
προϋπολογισμό 500.000,00 ευρώ. 

9. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του 

οικονομικού έτους 2020 των Διευθύνσεων 

της Π.Ε. Έβρου και έγκριση διάθεσης 

πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
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Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 
2020 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου και 
την διάθεση πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 
 

10. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού της 

επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 

της Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης χωρίς 

δημοσίευση προκήρυξης με σκοπό την 

επιλογή αναδόχου νέου δρομολογίου 

μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Έβρου με 

Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο (ταξί), για το σχολικό έτος 

2019-2020 προϋπολογισθείσας δαπάνης 

1.604,58 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της 
Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης χωρίς 
δημοσίευση προκήρυξης με σκοπό την 
επιλογή αναδόχου νέου δρομολογίου 
μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Έβρου με 
Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο (ταξί), για το σχολικό έτος 
2019-2020 προϋπολογισθείσας δαπάνης 
1.604,58 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 

11. Εισήγηση για γνωμοδότηση για την 

συμβιβαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς 

του γραφείου γενικού τουρισμού με την 

επωνυμία «Α. ΠΑΝΤΙΡΗΣ KIKON TOURS» 

με την Π.Α.Μ.Θ. που αφορά την εξόφληση 

τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. 
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Αποδέχεται την συμβιβαστική επίλυση της 
διαφοράς του γραφείου γενικού τουρισμού με 
την επωνυμία «Α. ΠΑΝΤΙΡΗΣ KIKON 
TOURS» με την Π.Α.Μ.Θ. που αφορά την 
εξόφληση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. 

12. Εισήγηση για γνωμοδότηση για την 

ενδοδικαστική συμβιβαστική ή μη, επίλυση 

της διαφοράς από αγωγή των 

συμπραττόντων γραφείων μελετών «Μαρίας 

Δόσιου» και «Αναστασίου Κότσογλου» με 

την Π.Α.Μ.Θ. που αφορά το έργο: «Μελέτη 

υδραυλικής διευθέτησης ευρύτερης περιοχής 

γέφυρας Κομψάτου στον επαρχιακό δρόμο 

Πολυάνθου – Ιάσμου». 
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Αποδέχεται την ενδοδικαστική συμβιβαστική 
επίλυση της διαφοράς από αγωγή των 
συμπραττόντων γραφείων μελετών «Μαρίας 
Δόσιου» και «Αναστασίου Κότσογλου» με την 
Π.Α.Μ.Θ. που αφορά το έργο: «Μελέτη 
υδραυλικής διευθέτησης ευρύτερης περιοχής 
γέφυρας Κομψάτου στον επαρχιακό δρόμο 
Πολυάνθου – Ιάσμου». 



13. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του 

οικονομικού έτους 2020, των Διευθύνσεων 

της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης 

και των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης 

καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του 

Προϋπολογισμού. 

 

- 

Αποσύρει το θέμα. 

14. Εισήγηση για την έγκριση του από 13-1-2020 

πρακτικού ΙΙΙ (ελέγχου δικαιολογητικών – 

κατακύρωσης σύμβασης) του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή έργων 

διέλευσης Βοσβόζη» προϋπολογισμού 

500.000,00 ευρώ. 
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Εγκρίνει το από 13-1-2020 πρακτικό ΙΙΙ 
(ελέγχου δικαιολογητικών – κατακύρωσης 
σύμβασης) του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
του έργου: «Κατασκευή έργων διέλευσης 
Βοσβόζη» προϋπολογισμού 500.000,00 
ευρώ. 

15. Εισήγηση για την έγκριση δικαιολόγησης 

απουσίας μελών της Οικονομικής Επιτροπής 

από τη συνεδρίαση. 

 

- 

Αποσύρει το θέμα. 

16. Εισήγηση για την επικύρωση του πρακτικού 

της 1
ης

 συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής, έτους 2020. 
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Επικυρώνει το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης 
της Οικονομικής Επιτροπής, έτους 2020. 

17. Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων του 

Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και 

Περιφερειακών Συμβούλων της Π.Α.Μ.Θ. 
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ΑΠ Ο ΦΑΣ Ι Ζ Ε Ι  Κ ΑΤ Α Π ΛΕΙ Ο ΨΗ ΦΙ Α  
          (Με ψήφους 9 υπέρ  και  1 κατά) 

Εγκρίνει τις μετακινήσεις των 
Αντιπεριφερειαρχών: 

1.Τσαλικίδη Νικόλαο  

2. Τσώνη Αθανάσιο  

3.Καραγιώργη Ανδρέα 

4.Ζιμπίδη Γεώργιο 

 
                                                                                

 

                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                    ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

           ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ  
 


