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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                      ΘΕΜΑ 1o

«Έκθεση  πεπραγμένων  Α΄
εξαμήνου  2022  της  Οικονομικής
Επιτροπής  προς ενημέρωση των
μελών  της,  στο  πλαίσιο  της
λογοδοσίας  δια  μέσου  της
Προέδρου  προς  το  Περιφερειακό
Συμβούλιο,  σύμφωνα με την παρ.
3 του άρθρου 176 του Ν. 3852/10,
όπως ισχύει»

Αριθμ. Συνεδρίασης 11η/22-07-2022
Αριθμ. Απόφασης 47/2022

  Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 22 Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ. συνήλθαν
σε τακτική συνεδρίαση,  ηλεκτρονικά με τηλεδιάσκεψη,  τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου
Κεντρικής  Μακεδονίας,  κατόπιν  της  με  αριθμ.  πρωτ.  οικ.  515472(488)/15-07-2022
έγγραφης  πρόσκλησης  του  Προέδρου  του, προς  όλους  τους  Συμβούλους,  η  οποία  επιδόθηκε
νόμιμα την 15 Ιουλίου 2022 αντίστοιχα, στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, σε καθένα από
τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα  με τις προβλέψεις
των διατάξεων  α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει και β) του άρθρου 78
του Ν. 4954 (Φ.Ε.Κ.136/τ.Α΄/09-07-2022).

        Από τα εβδομήντα  ένα (71)  μέλη  του Περιφερειακού Συμβουλίου  ήταν : 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                              ΑΠΟΝΤΕΣ   
1. ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ       
2. ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
4. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
5. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
6. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 
7. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 
8. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
9. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ 
10. ΑΓΑΠΗΤΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
11. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
12. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
13. ΑΗΔΟΝΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
14. ΑΝΕΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
15. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
16. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
17. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18. ΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
19. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
20. ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Αντιπεριφερειάρχης 

Π.Ε. Κιλκίς)
21. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
22. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
23. ΓΚΑΝΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ  
24. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

1. ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής)

2. ΓΟΥΛΑ ΟΛΓΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ
3. ΘΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
4. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
5. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
6. ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

(Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. 
Θεσσαλονίκης)

7. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
9. ΧΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
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25. ΔΩΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
26. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
27. ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ  
28. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
29. ΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 
30. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας)
31. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ
32. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
33. ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
34. ΚΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
35. ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
36. ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
37. ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
38. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. 

Πιερίας)
39. ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
40. ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ
41. ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
42. ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
43. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 
44. ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ ΓΕΡΑΚΙΝΑ
45. ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ
46. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
47. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
48. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
49. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
50. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
51. ΣΚΟΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
52. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών)
53. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
54. ΤΖΑΜΤΖΗΣ  ΙΟΡΔΑΝΗΣ  (Αντιπεριφερειάρχης

Π.Ε. Πέλλας)
55. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
56. ΤΖΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
57. ΤΖΟΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
58. ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
59. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
60.  ΧΑΒΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
61. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
62. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Επίσης συμμετείχε στη συνεδρίαση ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος
Γ. Τζιτζικώστας.

Μετά  τη  διαπίστωση  απαρτίας,  ο  Πρόεδρος  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  κήρυξε  την
έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εκφώνησε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης:  «Έκθεση πεπραγμένων Α΄
εξαμήνου 2022 της Οικονομικής Επιτροπής προς ενημέρωση των μελών της, στο πλαίσιο
της λογοδοσίας δια μέσου της Προέδρου προς το Περιφερειακό Συμβούλιο,  σύμφωνα με την
παρ. 3 του άρθρου 176 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει» και έδωσε το λόγο στην αρμόδια εισηγήτρια
η οποία έθεσε υπόψη του Σώματος: 
1.  την  εισήγηση  της  Προέδρου  Οικονομικής  Επιτροπής  και  Αντιπεριφερειάρχη  Οικονομικών  &
Προγραμματισμού Π.Κ.Μ., η οποία έχει ως εξής:
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«  ΕΙΣΗΓΗΣΗ   
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ - ΑΗΔΟΝΑ
        

ΘΕΜΑ:  «Έκθεση  Πεπραγμένων  Α΄  Εξαμήνου  2022  της  Ο.Ε.  στο  πλαίσιο  της  λογοδοσίας  προς  το  Π.Σ.
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρ. 176 του Ν.3852/10 όπως ισχύει  “Η Οικονομική Επιτροπή λογοδοτεί  στο
περιφερειακό συμβούλιο, δια μέσου του Προέδρου της, με την υποβολή έκθεσης πεπραγμένων ανά εξάμηνο.
Η έκθεση συζητείται σε ειδική συνεδρίαση του οικείου συμβουλίου”».

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Αρχικά, θα ήθελα να εκφράσω τη συμπαράστασή μου προς τους πληγέντες από τις τρομερές πυρκαγιές που
έπληξαν μεγάλο μέρος της Αττικής. 

Η σκέψη μας είναι στους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται, 
στο προσωπικό της Πυροσβεστικής, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Στρατού και όλων των εθελοντών 
που έδωσαν μεγάλο αγώνα και ακόμη επαγρυπνούν για να προστατέψουν ζωές και περιουσίες.
Ας ελπίσουμε ότι σύντομα θα σβήσει και η τελευταία σπίθα.

Σε  εφαρμογή,  λοιπόν,  της  παρ.  3  του  άρ.  176  του  Ν.3852/10  όπως  ισχύει“Η  Οικονομική  Επιτροπή
λογοδοτεί  στο  περιφερειακό  συμβούλιο,  δια  μέσου  του  Προέδρου  της,  με  την  υποβολή  έκθεσης
πεπραγμένων ανά εξάμηνο. Η έκθεση συζητείται σε ειδική συνεδρίαση του οικείου συμβουλίου”.

Υπό το πρίσμα αυτό και, 
μετά την αρ. 899/12-07-22 ομόφωνη απόφαση της ΟΕ, τα μέλη της οποίας ενημέρωσα για το περιεχόμενο της
έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής για το Α’ εξάμηνο του 2022
σας  παρουσιάζουμε  ως  ΟΕ  σήμερα,  με  την  παρούσα  έκθεση  πεπραγμένων  τα  αποτελέσματα  της
λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για το Α’ εξάμηνο του
τρέχοντος έτους.
Μια ΟΕ, η οποία έχει πλέον διευρημένες και συχνά ασαφείς αρμοδιότητες, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ
φάσμα θεμάτων της Περιφέρειας.

Ως Συλλογικό Όργανο αποτελεί 
τον ακρογωνιαίο λίθο λειτουργίας του οργανισμού που λέγεται Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Μια ΟΕ, 
η οποία λειτούργησε τον καιρό της έξαρσης της πανδημίας με γρήγορα αντανακλαστικά, 
υποδειγματικά θα έλεγα, 
με συνεργατικότητα και τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα.

Εξάλλου, 
η ΟΕ αντανακλά και σε εμάς αποτυπώνονται οι προτεραιότητες και πρωτοβουλίες της Διοίκησης της ΠΚΜ 
με Επικεφαλής τον Περιφερειάρχη μας Απόστολο Τζιτζικώστα, λαμβάνοντας αποφάσεις για την αναπτυξιακή
πορεία και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών. 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Το διάστημα αυτό, το Α’ εξάμηνο του 2022 δηλαδή, 
καταφέραμε και διατηρήσαμε πολύ υψηλό βαθμό ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας.

Άλλωστε, αυτό επιτάσσουν 
οι ανάγκες, οι εξελίξεις, η αντιμετώπιση των προκλήσεων 
και η αναγκαιότητα βιώσιμης και ανθεκτικής ανάκαμψης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
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Με κύριο χαρακτηριστικό τη διαφάνεια, 
άμεσα και αποτελεσματικά, 
δρομολογήσαμε την υλοποίηση των πρωτοβουλιών της Διοίκησης της Π.Κ.Μ. 

Οι πολλές και διαφορετικές αρμοδιότητες δεν στάθηκαν εμπόδιο στην καλή λειτουργία της Ο.Ε., 
η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852, όπως αυτό
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
σε συνδυασμό με τα Π.Δ. 242/1996 και 7/2013 καθώς και  κάθε αρμοδιότητα που προκύπτει από τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις. 
Το έργο που παρήγαγε η ΟΕ, 
όπως αυτό αναλύεται παρακάτω 
είναι 
και για το Α’ Εξάμηνο του 2022 
εξόχως σημαντικό, απτό και μετρήσιμο.

Συγκεκριμένα:

Η Οικονομική Επιτροπή για το Α΄ εξάμηνο 2022 συγκάλεσε 
27 συνεδριάσεις (21 τακτικές – 6 έκτακτες) 
και έλαβε συνολικά 836 αποφάσεις.

Όλες οι απαραίτητες ενέργειες αποτυπώνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα :  

Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 27
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 836
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ‘’ΔΙΑΥΓΕΙΑ΄΄ 889
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 106
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

159

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 
ΑΡΘ. 68 - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

1

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

134

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ 1
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

24

ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 27
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 1.461
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 1.370
ΤΕΘΗΚΑΝ ΑΡΧΕΙΟ 216
ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 26
ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΗΣ Ο.Ε.

2

Ειδικότερα μέσα στο Α΄ εξάμηνο 2022:
 Εγκρίθηκε η Υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2022,  απόφ.

Ο.Ε.  155/22-2-2022 (ΑΔΑ:   Ω8ΕΦ7ΛΛ-ΠΞΣ)
 Εγκρίθηκε η κατάρτιση  του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026

της Π.Κ.Μ.,  απόφ. Ο.Ε.  389/8-4-2022  (ΑΔΑ:  96Φ27ΛΛ-ΩΕ2)

 Εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των προγραμμάτων Επενδυτικών  Δαπανών  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας  έτους 2022, 
(σχετ. αποφ. 333/24-3-2022 (ΑΔΑ: 65Ι67ΛΛ-ΞΨΡ), 334/24-3-2022 (ΑΔΑ: ΨΙΑΣ7ΛΛ-ΩΤΑ), 335/24-3-
2022  (  ΑΔΑ:  ΨΗ0Φ7ΛΛ-ΥΤ1),  336/24-3-2022  (ΑΔΑ:  ΨΧΣΔ7ΛΛ-5ΩΞ),  408/12-4-2022  (ΑΔΑ:
67ΔΥ7ΛΛ-77Η)
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 Εγκρίθηκε η Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Π.Κ.Μ. για το Δ’ τρίμηνο
2021 απόφ.  Ο.Ε.  6/1-2-2022 (ΑΔΑ:    ΡΠΥ87ΛΛ-ΕΘ2)   και  η  Τριμηνιαία  έκθεση  αποτελεσμάτων
εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το Α΄ τρίμηνο 2022  απόφ. Ο.Ε.
434/19-4-2022  (ΑΔΑ: 97Η67ΛΛ-0Ρ9)

 Εγκρίθηκαν 5 τροποποιήσεις προϋπολογισμού για το έτος 2022

 Πραγματοποιήθηκε έκτακτη Γενική Συνέλευση του Κέντρου Πολιτισμού Θεσσαλονίκης Α.Ε. με θέμα
την  ‘’Εκλογή  νέων  μελών  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Κέντρου  Πολιτισμού,  σύμφωνα  με  την
παράγραφο  2γ  του  άρθρου  12  του  καταστατικού,  λόγω  λήξης  της  θητείας  του  προηγούμενου
Διοικητικού Συμβουλίου’’  απόφ. Ο.Ε. 5/01.02.2022 (ΑΔΑ: ΨΔ8Σ7ΛΛ-ΑΨΧ)

 Έγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2020 της Π.Κ.Μ.,  απόφ. Ο.Ε. 489/01.02.2022
(ΑΔΑ: 9Ω4Ε7ΛΛ-ΘΞΟ)

 Εγκρίθηκε η υποβολή προτάσεων εκ μέρους της Περιφέρειας για τη χρηματοδότηση  δράσεων και
αντίστοιχων  έργων  στο  Πρόγραμμα  «ΑΓΡΟΤΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ  2014-2020,  Κωδ.
πρόσκλησης στο ΟΠΣΑΑ: 4.3.1_2021_Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α. ΜΕΤΡΟ 4,  ΔΡΑΣΗ 4.3.1:  «Υποδομές εγγείων
βελτιώσεων», απόφ. Ο.Ε. 490/01.02.2022 (ΑΔΑ: 6ΔΤΒ7ΛΛ-ΩΑΨ)

 Εγκρίθηκε η υποβολή προτάσεων εκ μέρους της Περιφέρειας για τη χρηματοδότηση  δράσεων και
αντίστοιχων  έργων  στο  Πρόγραμμα  «ΑΓΡΟΤΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ  2014-2020,  Κωδ.
πρόσκλησης στο ΟΠΣΑΑ: 4.3.1_2021_Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α. ΜΕΤΡΟ 4,  ΔΡΑΣΗ 4.3.1:  «Υποδομές εγγείων
βελτιώσεων», απόφ. Ο.Ε. 665/01.02.2022 (ΑΔΑ: 9ΦΧΩ7ΛΛ-ΣΚΓ)

 Εγκρίθηκε ο «Οικονομικός Απολογισμός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας οικονομικού έτους 2021»,
απόφ. Ο.Ε. 703/2022 (ΑΔΑ: Ψ9ΕΕ7ΛΛ-Χ87)

Απεστάλησαν συνολικά  159 αποφάσεις προς την  Aποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης από τις
οποίες εγκρίθηκαν οι 134 ενώ, παραπέμφθηκε στην Επιτροπή Ελέγχου πράξεων του άρθ. 68 του ΠΔ 30/96
της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  –  Θράκης  μία,  η  υπ΄αρ.  347/2022 απόφαση  Οικονομικής
Επιτροπής  Π.Κ.Μ.  «Έγκριση  Πρακτικού  ανάδειξης   προσωρινού  αναδόχου  του  έργου:  ΄΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ΄΄  προϋπολογισμού 60.000,00 €, και αίτημα
για παροχή εξουσιοδοτήσεων». 
Η επιτροπή του άρθ. 68  με την υπ’ αρ.  3/2022 απόφασης της,  απέρριψε την με αρ.  120293/21-4-2022
παραπομπή του Συντονιστή ΑΔΜΘ και άρα η ανωτέρω παραπεμφθήσα απόφαση κρίθηκε νόμιμη.

Συνοπτικά, μέσα στο 2022:
 εγκρίθηκαν 68 δημοπρατήσεις συνολικά (έργων, προμηθειών, εργασιών, υπηρεσιών)

 κατακυρώθηκαν 95 έργα – προμήθειες – εργασίες -υπηρεσίες 

 εγκρίθηκαν και τροποποιήθηκαν 22 προγραμματικές συμβάσεις

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις παρακάτω αποφάσεις:

 “ Έγκριση των όρων της Διακήρυξης για τον ανοιχτό διαγωνισμό του έργου: «Έκτακτη 
Συμπληρωματική Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Χαλκιδικής για τα 
έτη 2022-2023», προϋπολογισμού €2.160.000,00 (με ΦΠΑ)” απόφ. Ο.Ε. 131/2022 (ΑΔΑ: 
ΨΠΝΠ7ΛΛ-Ζ53)

  «Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του Διαγωνισμού του έργου: «Επείγουσες εργασίες 
καθαρισμού και διαπλάτυνσης – ενίσχυσης κοίτης ποταμού Αγγίτη σε αγροκτήματα των Δ.Δ. 
Σ.Σ. Αγγίστας και Σ. Λευκοθέας του Δήμου Νέας Ζίχνης Σερρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων
πλημμυρικών φαινομένων», προϋπολογισμού: 300.000,00 €, και αίτημα για παροχή 
εξουσιοδοτήσεων» απόφ. Ο.Ε. 152/2022 (Α.Δ.Α.: 60ΝΣ7ΛΛ-0ΤΓ)
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 «Έγκριση των όρων της Διακήρυξης για τον ανοιχτό διαγωνισμό του έργου: «Επισκευή Τεχνικών και
Αποκατάσταση  Καθιζήσεων  –  Τροχαυλακώσεων  του  Οδικού  Δικτύου  αρμοδιότητας  Π.Ε.Χ.»,
προϋπολογισμού €1.200.000,00 (με ΦΠΑ)», απόφ. Ο.Ε. 152/2022 (ΑΔΑ: 9ΥΩ27ΛΛ-83Χ)

 «Έγκριση  δημοπράτησης  του  έργου:  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΒΛΑΒΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ  ΟΔΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ  Π.Ε.  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ  ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ  ΚΙΝΔΥΝΟΥ  2022-2024»Προϋπολογισμού:  500.000,00  €  (με  Φ.Π.Α),
2131ΘΕΣ008ΙΔΠ21  και συγκρότηση  τριμελούς  Επιτροπής  Διενέργειας  ανοιχτού,  διεθνή,
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το παραπάνω έργο», απόφ. Ο.Ε. 165/2022 (ΑΔΑ: 644Ο7ΛΛ-ΥΓΩ)

 «Έγκριση  1ου Πρακτικού  για  την  προμήθεια  «Προμήθεια,  εγκατάσταση  και  θέση  σε  λειτουργία
συστήματος  τηλεμετρίας  για  την  ορθολογική  διαχείριση  και  την  εξοικονόμηση  νερού  και
ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου» προϋπολογισμού 8.006.467,96 €, απόφ.
Ο.Ε. 182/2022 (ΑΔΑ: 6ΩΘΦ7ΛΛ-ΔΧΛ)

 «Έγκριση των όρων της Διακήρυξης για τον ανοιχτό διαγωνισμό του έργου:  «Συναρμογή Τοπικών
Οδών με Βασικό Οδικό Δίκτυο Π.Ε.Χ.»,  προϋπολογισμού €500.000,00 (με ΦΠΑ)»,  απόφ. Ο.Ε.
187/2022 (ΑΔΑ: 9Τ5Σ7ΛΛ-5ΦΡ)

  «Έγκριση δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο  «Εργασίες αποκατάστασης φυτικής βλάστησης
στον ποταμό Εδεσσαίο», προϋπολογισμού 229.925,65 €», απόφ. Ο.Ε. 222/2022 (ΑΔΑ: 63Χ17ΛΛ-
ΙΤΛ)

 «Έγκριση  πρακτικού  κατακύρωσης  του  Διαγωνισμού  του  έργου  :  «Επεμβάσεις  καθαρισμού  και
ενίσχυσης αναχωμάτων των χειμάρρων του Δήμου Σερρών εντός κατοικημένων περιοχών»,
Προϋπολογισμού: 512.500,00€» απόφ. Ο.Ε. 283/2022 (ΑΔΑ: ΨΜΠΣ7ΛΛ-2ΤΖ)

    
  «Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ της

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ  ΟΔΟΥ  ΚΟΜΒΟΣ   Ε.Ο.  –  ΚΑΛΑ  ΔΕΝΔΡΑ  –  ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ  -  ΗΡΑΚΛΕΙΑ»
προϋπολογισμού 400.000,00€,  απόφ. Ο.Ε. 285/2022 (ΑΔΑ: 65ΣΒ7ΛΛ-ΛΦΙ)        

  «Έγκριση του 2ου πρακτικού του διαγωνισμού που διενεργήθηκε μέσω της διαδικτυακής πύλης του
ΕΣΗΔΗΣ  για  την  ανάθεση  του  έργου «Συντήρηση  υφιστάμενων  αντιπλημμυρικών  έργων
αρμοδιότητας Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ.», Προϋπολογισμού μελέτης 3.850.000,00€ (με Φ.Π.Α)»,  απόφ. Ο.Ε.
356/2022 (ΑΔΑ: ΨΩ4Β7ΛΛ-ΜΩΓ)    

  «Έγκριση διακήρυξης διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων της Κοινοτικής
Νομοθεσίας, για την ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό μέχρι 738.000
ελαιόδεντρων με  έως  τέσσερις  επαναλήψεις  στα  πλαίσια  του  εφαρμογής  του  Προγράμματος
Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς, για το έτος 2022, στην Περιφερειακή Ενότητα
Χαλκιδικής,  προϋπολογισμού  μέχρι  εκατόν  είκοσι  εννέα   χιλιάδων  επτακοσίων  σαράντα  ευρώ
(129.740,00 €),  μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  (CPV)  : 77100000-1»,  απόφ.  Ο.Ε.  373/2022
(ΑΔΑ: 6ΣΟΠ7ΛΛ-ΑΣΟ)    

  «Έγκριση  4ου πρακτικού  της  Επιτροπής  Διενέργειας  (αποσφράγιση  δικαιολογητικών  κατακύρωσης
προσωρινού αναδόχου) και ανάδειξη οριστικού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άνω
των  ορίων)  για  την  παροχή  υπηρεσίας  με  τίτλο:  ‘’Καθαρισμός,  συλλογή  και  διαχείριση  μη
επικίνδυνων αποβλήτων από το κτίριο της ΠΚΜ επί της οδού Σοφοκλέους 26 στη Σταυρούπολη
Θεσσαλονίκης’’,  με  κριτήριο  ανάθεσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομικής  άποψης
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 596.000,00€ χωρίς ΦΠΑ (739.040,00€ με
ΦΠΑ)», απόφ. Ο.Ε. 403/2022 (ΑΔΑ: 97ΠΧ7ΛΛ-ΚΑΤ)    
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  «Έγκριση 3ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για το
τμήμα 2 του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την Παροχή υπηρεσιών
επέκτασης  της  λειτουργικότητας  και  αναβάθμισης  του  Ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού
Συστήματος Διασφάλισης της ποιότητας, παρακολούθησης της ελεγκτικής δραστηριότητας και
δραστηριοποίηση των αγορανομικών ελέγχων’’, συνολικού προϋπολογισμού 70.000,00€ χωρίς
ΦΠΑ (με ΦΠΑ 86.800,00€)», απόφ. Ο.Ε. 444/2022 (ΑΔΑ: Ω8Η67ΛΛ-ΛΥ9)    

    «Έγκριση ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:
«Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα-  εξωτερικού  συμβούλου για  την  υλοποίηση  ενεργειών    των
πακέτων εργασίας 3, 4 και 5  της πράξης με τίτλο «Έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιάς και του εύρους
της  για  την  πρόληψη  και  διαχείριση  καταστροφών»-Early  FIre  Detection  And  Ranging  for
disaster  prevention  and  management»  ,Ακρωνύμιο:  «eFIDAR» το  οποίο συγχρηματοδοτείται
από  το  Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα  Εδαφικής  Συνεργασίας   “Ελλάδα-Δημοκρατία  της  Βόρειας
Μακεδονίας 2014-2020”, προϋπολογισμός 102.016,13€ χωρίς ΦΠΑ 126.500,00 € με ΦΠΑ», απόφ.
Ο.Ε. 445/2022 (ΑΔΑ: 6Ο097ΛΛ-4Ξ8)    

  «Έγκριση  διακήρυξης για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων  για την «Προμήθεια
λευκού  ακρυλικού  χρώματος  διαγράμμισης  υαλοσφαιριδιών  &  διαλυτών  για  τις  ανάγκες
διαγράμμισης οδών του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, έτους
2022» Προϋπολογισμού: 69.846,10 € (με Φ.Π.Α)», απόφ. Ο.Ε. 459/2022 (ΑΔΑ: ΨΚ4Ρ7ΛΛ-ΛΨΛ)  

   «Διακήρυξη διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Συμφωνίας Πλαίσιο, κάτω των ορίων του
άρθρ., 5 του ν.4412/2016  για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών εξυγίανσης του κτηνοτροφικού
κεφαλαίου της Π.Ε. Χαλκιδικής για τo έτoς 2022 και συγκεκριμένα: α) για μεταφορά, και καύση
των θανατούμενων ή νεκρών ζώων εκτροφών και β) για θανάτωση και επιτόπιας υγειονομική
ταφή μολυσμένων ζώων,  συνολικού προϋπολογισμού μέχρι  εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ
(150.000,00 €) (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).», απόφ. Ο.Ε. 504/2022 (ΑΔΑ: Ψ4Α67ΛΛ-6ΨΣ)  

   «Έγκριση Απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χαλκιδικής περί άμεσης διάθεσης προσωπικού,
οχημάτων  και  μηχανημάτων  έργου  από  τις  29.04.2022  και  μέχρι  πέρας  των  επειγουσών
εργασιών (ή φαινομένων) προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας
και  των  συνοδών  συνεπειών/καταστροφών  λόγω   των  έντονων  πλημμυρικών  φαινομένων
(ισχυρές  βροχοπτώσεις,  καταιγίδες)  και  ισχυρών  θυελλωδών  ανέμων  που  έπληξαν  την
ευρύτερη περιοχή των ακτογραμμών και των λιμανιών της Ουρανούπολης και Τρυπητής της
Π.Ε. Χαλκιδικής», απόφ. Ο.Ε. 505/2022 (ΑΔΑ: Ω5Ξ87ΛΛ-Β0Π)  

   «Έγκριση αιτήσεων συμμετοχής δικαιούχων του Κοινωνικού Προγράμματος για την οικονομική
ενίσχυση  ευπαθών ομάδων που  αφορά στην  κάλυψη  βιοτικών  τους  αναγκών  με  είδη  που
πωλούνται στις λαϊκές αγορές με τη διάθεση ποσού 200.000€ από τα ανταποδοτικά τέλη των
λαϊκών αγορών της Μ.Ε.Θ έτους 2019», απόφ. Ο.Ε. 520/2022 (ΑΔΑ: ΨΥΙΝ7ΛΛ-Λ64)  

«Έγκριση  της  διακήρυξης  ανοικτού  Δημόσιου  διαγωνισμού  για  την  ανάθεση   σύμβασης  παροχής
υπηρεσίας για το έργο:  «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
(PILLARS) ΣΤΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ «0000400» ΤΗΣ ΠΚΜ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Β’
ΦΑΣΗΣ  ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ”ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΚΜ ΜΕ
ΣΔΙΤ”» προϋπολογισμού 74.214 € (με ΦΠΑ)», απόφ. Ο.Ε. 530/2022 (ΑΔΑ: 686Ω7ΛΛ-3ΟΦ)  

   «Έγκριση ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:
«Προμήθεια  ολοκληρωμένου  κινητού  αυτόνομου  Συστήματος  Ανίχνευσης  Πυρκαγιών  για  το
Περιαστικό Δάσος των Σερρών»  της πράξης με τίτλο «Έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιάς και του
εύρους της για την πρόληψη και διαχείριση καταστροφών»-Early FIre Detection And Ranging
for disaster prevention and management», Ακρωνύμιο: «eFIDAR» το οποίο συγχρηματοδοτείται
από  το  Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα  Εδαφικής  Συνεργασίας   “Ελλάδα-Δημοκρατία  της  Βόρειας
Μακεδονίας  2014-2020”,  προϋπολογισμός  650.000,00€  με  ΦΠΑ»,  απόφ.  Ο.Ε.  573/2022 (ΑΔΑ:
ΨΥΙΜ7ΛΛ-ΛΦΕ)  
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  «Έγκριση  Απολογιστικών  Πινάκων  Εργασιών  και  διάθεσης  πίστωσης  από  την  Οικονομική
Επιτροπή ΠΚΜ, («Επείγουσα διάθεση πόρων και μέσων από τις 8/2/2022 και μέχρι πέρας των
επειγουσών εργασιών (ή φαινομένων) προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών πολιτικής
προστασίας  και των συνοδών συνεπειών / καταστροφών λόγω επικινδυνότητας εκδήλωσης
επικίνδυνων καιρικών φαινομένων σε περιοχές της ΠΕ Πέλλας»,  απόφ. Ο.Ε. 596/2022 (ΑΔΑ:
ΨΡ4Σ7ΛΛ-Υ9Χ)   

  «Έγκριση  των όρων της Διακήρυξης για ανάθεση με διαδικασία ανοιχτού διαγωνισμού της μελέτης:
«Μελέτη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στα υδατορέματα της Αλμωπίας και τον ποταμό
Αλμωπαίο  με  ΜΠΕ  και  οριοθέτηση  (Αριδαία)»,  Προεκτιμώμενου  Προϋπολoγισμού
(επικαιροποιημένου με τκ έτους 2021=1,260):  1.721.473,96  ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και  2.134.627,71€
(με ΦΠΑ), απόφ. Ο.Ε. 621/2022 (ΑΔΑ: ΩΖΞΩ7ΛΛ-ΓΑΚ)   

  «Έγκριση  κατακύρωσης  του  αποτελέσματος  του  ανοικτού,  διαγωνισμού  του  έργου  «Συντήρηση
ηλεκτροφωτισμού Εθνικού Οδ. Δικτύου της  Π.Ε. Σερρών 2021», προϋπολογισμού 60.000,00€»,
απόφ. Ο.Ε. 645/2022 (ΑΔΑ: ΨΚΣΠ7ΛΛ-ΛΓ2)   
 

   «Έγκριση:  α)  Διακήρυξης,  β)  συγκρότησης  επιτροπής  διεξαγωγής  δημοπρασίας  του   υποέργου:
"Μελέτη – Κατασκευή νέου Κτιρίου Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της ΠΚΜ", του
έργου:  “Αστική  Αναζωογόνηση  στην  Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας”,  προϋπολογισμού:
28.110.000,00 Ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)»,  απόφ. Ο.Ε. 716/2022 (ΑΔΑ: ΩΜΦΡ7ΛΛ-
8ΩΞ)  

 «Έγκριση  σύναψης  Προγραμματικής  Σύμβασης  για  την  υλοποίηση  της  μελέτης  με  τίτλο:
«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ  - ΟΛΥΜΠΟΥ» Προϋπολογισμού έργου: 300.000,00€
(με ΦΠΑ 24%)» απόφ. Ο.Ε. 280/2022 (ΑΔΑ: ΩΑ3Λ7ΛΛ-ΖΚ4)  

  «Έγκριση του πρακτικού 2 του ανοικτού,  ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),  του  έργου  «Εργασίες  συντήρησης
προστατευτικών  στηθαίων  ,  κατακόρυφης  σήμανσης  και  οδοφωτισμού  του  οδικού  δικτύου
αρμοδιότητας Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κιλκίς» απόφ. Ο.Ε. 475/2022 (ΑΔΑ: ΨΦΞΔ7ΛΛ-
ΦΜΨ)  

Επιπλέον, ελήφθησαν όλες οι νόμιμες αποφάσεις σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις
διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/4−6−2010 (ΦΕΚ 87/7−6−2011) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Από τις ανωτέρω αποφάσεις αναρτήθηκαν στο πρόγραμμα «Διαύγεια» αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 2
του Ν. 3861 (ΦΕΚ 112 Α΄ 13/7/2010) και στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το Ν.4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει. 

Στην ιστοσελίδα της Π.Κ.Μ. (http://www.pkm.gov.gr/Συλλογικά όργανα Οικονομική Επιτροπή), αναρτήθηκαν
όλες  οι  αποφάσεις  (πλην  αυτών  που  είναι  σε  αναμονή  για  την  έλευση  των  νομίμων  προθεσμιών,  για
προδικαστικές  προσφυγές  καθώς  και  την  ολοκλήρωση  του  προσυμβατικού  ελέγχου  σύμφωνα  με  το
Ν.4412/2016), οι προσκλήσεις, οι οποίες εστάλησαν εμπρόθεσμα στα μέλη της Επιτροπής, αλλά και οι πίνακες
θεμάτων, στους οποίους σημειώθηκαν τα θέματα που συζητήθηκαν, οι αριθμοί αποφάσεων και το περιεχόμενό
τους, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν.3852/2010.

Ακόμη,  έγιναν  όλες  οι  προπαρασκευαστικές  ενέργειες  για  την  αποστολή  των  αποφάσεων  στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης για τον έλεγχο νομιμότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3852/2010, άρθρο 225. Οι έλεγχοι νομιμότητας απεστάλησαν στις αρμόδιες υπηρεσίες για την συνέχιση των
έργων καθώς, αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για την ενταλματοποίηση της όποιας δαπάνης αφορά αυτό.
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Απεστάλησαν συνολικά  159 αποφάσεις προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης από τις
οποίες εγκρίθηκαν οι 134, ενώ αναμένεται  η έγκριση  25 αποφάσεων, που στάλθηκαν το τελευταίο διάστημα.

Επιπροσθέτως, η Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. προώθησε τις αποφάσεις με εισηγητικό χαρακτήρα προς
άλλα όργανα για λήψη απόφασης ήτοι: 24 αποφάσεις προς το Περιφερειακό Συμβούλιο – Επιτροπές του, ενώ
τηρηθήκαν  πρακτικά όλων των συνεδριάσεων.

Πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες ενέργειες που προβλέπονται όπως: παραγωγή - διεκπεραίωση - διαχείριση
και αρχειοθέτηση εγγράφων, ρύθμιση συναντήσεων, κοινοποίησή αντιγράφων των αποφάσεων τους στις αρμόδιες
υπηρεσίες, τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου αποφάσεων συλλογικών οργάνων, τήρηση των από το Νόμο
προβλεπόμενων βιβλίων κατά αρμοδιότητα, κοινοποίηση της νομοθεσίας, ενημέρωση των πολιτικών οργάνων και
των υπηρεσιών της Π.Κ.Μ. για τις αποφάσεις που λαµβάνουν τα συλλογικά όργανα της Π.Κ.Μ., αποστολή εγγράφων
σχετικά  με  την  εύρυθμη  λειτουργία  της  Επιτροπής  (όπως  οδηγίες  σχετικές  με  την  λειτουργία  και  αποστολή
συμπληρωματικών στοιχείων από τις υπηρεσίες προκειμένου να εισαχθούν τα θέματά τους προς συζήτηση). 
              
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

όπως γίνεται αντιληπτό, 
ο κρίσιμος ρόλος της Ο.Ε. ως Συλλογικού Οργάνου 
είναι κομβικής σημασίας 
για την εύρυθμη λειτουργία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η ΟΕ ανταποκρίθηκε 
με επιτυχία 
στις προκλήσεις και στις ασφυκτικές προθεσμίες σε πολλές περιπτώσεις, προωθώντας την υλοποίηση έργων και
παρεμβάσεων, 
δράσεων και λειτουργικών θεμάτων 
με τη δέουσα προσοχή, σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα.

Η προσπάθεια που έγινε ήταν και είναι μεγάλη, διότι,
η δημόσια διοίκηση, 
η οποία λειτουργεί σε συγκεκριμένα αυστηρά νομικά πλαίσια (και έτσι πρέπει να γίνεται),
χαρακτηρίζεται  ακόμη  –  παρά τις  σημαντικές  προσπάθειες  της  Κεντρικής  Διοίκησης  – από δυσλειτουργίες  και
υστερήσεις 
που θα πρέπει να διορθωθούν.

Για να κάνουν και τη δική μας δουλειά ευκολότερη.

Διότι, είναι στα χέρια μας 
να δρομολογήσουμε τον μετασχηματισμό των διαδικασιών, 
την ψηφιοποίηση – όπως πρώτη η ΠΚΜ ανακοίνωσε πριν λίγες ημέρες – και την εξάλειψη της γραφειοκρατίας 
με την πολύτιμη συνδρομή 
του υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού 
που είμαι σίγουρη ότι υπάρχει και μπορεί να ανταποκριθεί με επιτυχή αποτελέσματα.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Συνεχίζουμε ως Συλλογικό Όργανο 
με την ίδια διάθεση και αποφασιστικότητα 
για να καταφέρουμε να πετύχουμε όλους τους στόχους που έχουμε θέσει, 
ως Οικονομική Επιτροπή 
αλλά και ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
για το τρέχον και τα επόμενα έτη.

Κλείνοντας, 
θα ήθελα να ευχαριστήσω πρωτίστως τον Περιφερειάρχη μας κ. Απόστολο Τζιτζικώστα 
για την αμέριστη συμπαράστασή του και τη γενικότερη βοήθεια που προσφέρει στο έργο μας 
καθώς και όλους τους αγαπητούς συναδέλφους – μέλη, 
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πρώην και νύν 
για την άψογη συνεργασία που είχαμε 
και είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε και στη συνέχεια. 

Τέλος, 
ένα μεγάλο ευχαριστώ στα στελέχη - συνεργάτες της Ο.Ε. που ξεπέρασαν τις όποιες δυσκολίες εμφανίστηκαν 
και υπερέβαλλαν εαυτόν 
για να έχουμε ακόμη ένα πολύ παραγωγικό εξάμηνο λειτουργίας.

Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
Θεσ/νίκη, 22-07-22

Η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών 
& Πρόεδρος της Ο.Ε. της ΠΚΜ

Αθηνά Αθανασιάδου - Αηδονά»

2. την αρ. 899/12-07-2022 (ΑΔΑ:ΨΕΞ57ΛΛ-ΥΨΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ..

Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχοντας υπόψη τα παραπάνω και τη διαλογική συζήτηση που
ακολούθησε

Βεβαιώνει

Την πραγματοποίηση της ειδικής συνεδρίασης για τη λογοδοσία της Οικονομικής Επιτροπής δια
μέσου της Προέδρου της, με την υποβολή της κάτωθι έκθεσης πεπραγμένων α’ εξαμήνου 2022,
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ασκεί τις αρμοδιότητες που
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/4−6−2010 (ΦΕΚ 87/7−6−2011) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθ. 40 παρ. 2 του Ν. 4735/2020
φεκ  197  Α΄/12-10-2020  σε  συνδυασμό  με  τα  Π.Δ.  242/1996  και  7/2013  καθώς   και   κάθε
αρμοδιότητα που προκύπτει από  τις  εκάστοτε ισχύουσες    διατάξεις. 

Η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας  Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με το άρθ.
176 του Ν. 3852/20210 όπως ισχύει με την παρ. 3 λογοδοτεί  στο περιφερειακό συμβούλιο,  δια
μέσου του Προέδρου της, με την υποβολή έκθεσης πεπραγμένων ανά εξάμηνο. Η έκθεση συζητείται
σε ειδική συνεδρίαση του οικείου συμβουλίου. 

Η Οικονομική Επιτροπή για το Α΄ εξάμηνο 2022 συγκάλεσε 27 συνεδριάσεις (21 τακτικές –
6 έκτακτες),  έλαβε συνολικά  836 αποφάσεις και  έγιναν όλες οι  απαραίτητες  ενέργειες οι  οποίες
αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα :  

Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 27
2. ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 836
3. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ‘’ΔΙΑΥΓΕΙΑ΄΄ 889
4. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 106

5.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

159
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6.
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 
ΑΡΘ. 68 - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

1

7.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ 
ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

134

8. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ 1

9.
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

24

10. ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 27
11. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 1.461
12. ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 1.370
13. ΤΕΘΗΚΑΝ ΑΡΧΕΙΟ 216
14. ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 26

15.
ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Ο.Ε.

2

Ειδικότερα μέσα στο Α΄ εξάμηνο 2022:

- Εγκρίθηκε  Υποχρεωτική  αναμόρφωση  του  Ολοκληρωμένου  Πλαισίου  Δράσης  (ΟΠΔ)
2022, απόφ. Ο.Ε.  155/22-2-2022 (ΑΔΑ:   Ω8ΕΦ7ΛΛ-ΠΞΣ)

- Εγκρίθηκε  η  κατάρτιση   του  Μεσοπρόθεσμου  Προγράμματος  Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2023-2026 της Π.Κ.Μ.,  απόφ. Ο.Ε.  389/8-4-2022  (ΑΔΑ:  96Φ27ΛΛ-ΩΕ2)

-  Εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των προγραμμάτων Επενδυτικών  Δαπανών  Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας  έτους 2022, 
(σχετ.  αποφ.  333/24-3-2022 (ΑΔΑ:  65Ι67ΛΛ-ΞΨΡ),  334/24-3-2022  (ΑΔΑ:  ΨΙΑΣ7ΛΛ-
ΩΤΑ), 335/24-3-2022 ( ΑΔΑ: ΨΗ0Φ7ΛΛ-ΥΤ1), 336/24-3-2022 (ΑΔΑ: ΨΧΣΔ7ΛΛ-5ΩΞ),
408/12-4-2022 (ΑΔΑ: 67ΔΥ7ΛΛ-77Η)

- Εγκρίθηκε ‘’Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Π.Κ.Μ.  για
το Δ’ τρίμηνο 2021΄΄ απόφ. Ο.Ε. 6/1-2-2022 (ΑΔΑ:   ΡΠΥ87ΛΛ-ΕΘ2)  και η «Τριμηνιαία
έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
για το Α΄ τρίμηνο 2022»  απόφ. Ο.Ε.  434/19-4-2022  (ΑΔΑ: 97Η67ΛΛ-0Ρ9)

- Εγκρίθηκαν 5 τροποποιήσεις προϋπολογισμού για το έτος 2022

- Πραγματοποιήθηκε  έκτακτη Γενική Συνέλευση του Κέντρου Πολιτισμού Θεσσαλονίκης
Α.Ε. με θέμα την ‘’Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού,
σύμφωνα  με  την  παράγραφο 2γ  του  άρθρου  12  του  καταστατικού,  λόγω λήξης  της
θητείας του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου’’  απόφ. Ο.Ε. 5/01.02.2022 (ΑΔΑ:
ΨΔ8Σ7ΛΛ-ΑΨΧ)

- «Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 της Π.Κ.Μ.  »,  απόφ. Ο.Ε.
489/01.02.2022 (ΑΔΑ: 9Ω4Ε7ΛΛ-ΘΞΟ)

- «Έγκριση  υποβολής  προτάσεων  εκ  μέρους  της  Περιφέρειας  για  τη  χρηματοδότηση
δράσεων  και  αντίστοιχων  έργων  στο  Πρόγραμμα  «ΑΓΡΟΤΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΤΗΣ
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ΕΛΛΑΔΑΣ  2014-2020,  Κωδ.  πρόσκλησης  στο  ΟΠΣΑΑ:  4.3.1_2021_Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α.
ΜΕΤΡΟ 4, ΔΡΑΣΗ 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», απόφ. Ο.Ε. 490/01.02.2022
(ΑΔΑ: 6ΔΤΒ7ΛΛ-ΩΑΨ)

- «Έγκριση  υποβολής  προτάσεων  εκ  μέρους  της  Περιφέρειας  για  τη  χρηματοδότηση
δράσεων  και  αντίστοιχων  έργων  στο  Πρόγραμμα  «ΑΓΡΟΤΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ  2014-2020,  Κωδ.  πρόσκλησης  στο  ΟΠΣΑΑ:  4.3.1_2021_Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α.
ΜΕΤΡΟ 4, ΔΡΑΣΗ 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», απόφ. Ο.Ε. 665/01.02.2022
(ΑΔΑ: 9ΦΧΩ7ΛΛ-ΣΚΓ)

- «Οικονομικός  Απολογισμός  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  οικονομικού  έτους
2021», απόφ. Ο.Ε. 703/2022 (ΑΔΑ: Ψ9ΕΕ7ΛΛ-Χ87)

Απεστάλησαν συνολικά 159 αποφάσεις προς την Aποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας –
Θράκης από τις οποίες εγκρίθηκαν οι 134 ενώ  παραπέμφθηκε στην Επιτροπή Ελέγχου πράξεων
του  άρθ.  68  του  ΠΔ  30/96  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  –  Θράκης  η  υπ΄αρ.
347/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. «Έγκριση Πρακτικού ανάδειξης  προσωρινού
αναδόχου  του  έργου:  ΄΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  ΠΕ
ΣΕΡΡΩΝ΄΄  προϋπολογισμού 60.000,00 €, και αίτημα για παροχή εξουσιοδοτήσεων». Η επιτροπή
του  άρθ.  68   με  την  υπ’  αρ.  3/2022  απόφασης  της,  απέρριψε  την  με  αρ.  120293/21-4-2022
παραπομπή του Συντονιστή ΑΔΜΘ και άρα η ανωτέρω παραπεμφθήσα απόφαση κρίθηκε νόμιμη.

Ειδικότερα μέσα στο 2022:
- εγκρίθηκαν  68  δημοπρατήσεις  συνολικά  (έργων,  προμηθειών,  εργασιών,

υπηρεσιών)

- κατακυρώθηκαν 95 έργα-προμήθειες-εργασίες-υπηρεσίες   

- εγκρίθηκαν και τροποποιήθηκαν 22 προγραμματικές συμβάσεις

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις παρακάτω:

 «Έγκριση των όρων της Διακήρυξης για τον ανοιχτό διαγωνισμό του έργου: «Έκτακτη 
Συμπληρωματική Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Χαλκιδικής για 
τα έτη 2022-2023», προϋπολογισμού €2.160.000,00 (με ΦΠΑ)” απόφ. Ο.Ε. 131/2022 (ΑΔΑ: 
ΨΠΝΠ7ΛΛ-Ζ53)

 «Έγκριση  πρακτικού  κατακύρωσης  του  Διαγωνισμού  του  έργου:  «Επείγουσες  εργασίες
καθαρισμού και διαπλάτυνσης – ενίσχυσης κοίτης ποταμού Αγγίτη σε αγροκτήματα των Δ.Δ.
Σ.Σ.  Αγγίστας  και  Σ.  Λευκοθέας  του  Δήμου  Νέας  Ζίχνης  Σερρών  για  την  αντιμετώπιση
εκτάκτων πλημμυρικών φαινομένων», προϋπολογισμού: 300.000,00 €, και αίτημα για παροχή
εξουσιοδοτήσεων» απόφ. Ο.Ε. 152/2022 (Α.Δ.Α.: 60ΝΣ7ΛΛ-0ΤΓ)

 «Έγκριση  των  όρων  της  Διακήρυξης  για  τον  ανοιχτό  διαγωνισμό  του  έργου:  «Επισκευή
Τεχνικών  και  Αποκατάσταση  Καθιζήσεων  –  Τροχαυλακώσεων  του  Οδικού  Δικτύου
αρμοδιότητας  Π.Ε.Χ.»,  προϋπολογισμού  €1.200.000,00  (με  ΦΠΑ)»,  απόφ.  Ο.Ε.  152/2022
(ΑΔΑ: 9ΥΩ27ΛΛ-83Χ)

 «Έγκριση δημοπράτησης του έργου:  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ  ΟΔΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ  Π.Ε.  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 2022-2024»Προϋπολογισμού: 500.000,00
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€ (με Φ.Π.Α), 2131ΘΕΣ008ΙΔΠ21 και συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας ανοιχτού,
διεθνή,  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  το  παραπάνω έργο»,  απόφ.  Ο.Ε.  165/2022  (ΑΔΑ:
644Ο7ΛΛ-ΥΓΩ)

  «Έγκριση 1ου Πρακτικού για την προμήθεια «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία
συστήματος  τηλεμετρίας  για  την  ορθολογική  διαχείριση  και  την  εξοικονόμηση  νερού  και
ενέργειας  αρδευτικού  δικτύου  ΤΟΕΒ  Σιδηροκάστρου»  προϋπολογισμού  8.006.467,96  €,
απόφ. Ο.Ε. 182/2022 (ΑΔΑ: 6ΩΘΦ7ΛΛ-ΔΧΛ)

  «Έγκριση των όρων της Διακήρυξης για τον ανοιχτό διαγωνισμό του έργου: «Συναρμογή
Τοπικών Οδών με Βασικό Οδικό Δίκτυο Π.Ε.Χ.», προϋπολογισμού €500.000,00 (με ΦΠΑ)»,
απόφ. Ο.Ε. 187/2022 (ΑΔΑ: 9Τ5Σ7ΛΛ-5ΦΡ)

 «Έγκριση  δημοπράτησης  της  προμήθειας  με  τίτλο  «Εργασίες  αποκατάστασης  φυτικής
βλάστησης στον ποταμό Εδεσσαίο», προϋπολογισμού 229.925,65 €», απόφ. Ο.Ε. 222/2022
(ΑΔΑ: 63Χ17ΛΛ-ΙΤΛ)

 «Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του Διαγωνισμού του έργου : «Επεμβάσεις καθαρισμού
και  ενίσχυσης  αναχωμάτων  των  χειμάρρων  του  Δήμου  Σερρών  εντός  κατοικημένων
περιοχών», Προϋπολογισμού: 512.500,00€» απόφ. Ο.Ε. 283/2022 (ΑΔΑ: ΨΜΠΣ7ΛΛ-2ΤΖ)    

 «Έγκριση  πρακτικού  κατακύρωσης  του  διαγωνισμού  του  έργου:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  της  ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ  ΟΔΟΥ  ΚΟΜΒΟΣ   Ε.Ο.  –  ΚΑΛΑ  ΔΕΝΔΡΑ  –
ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ » προϋπολογισμού 400.000,00€,   απόφ. Ο.Ε.  285/2022 (ΑΔΑ:
65ΣΒ7ΛΛ-ΛΦΙ)        

 «Έγκριση  του  2ου  πρακτικού  του  διαγωνισμού  που  διενεργήθηκε  μέσω της  διαδικτυακής
πύλης του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών
έργων αρμοδιότητας Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ.»,  Προϋπολογισμού μελέτης 3.850.000,00€ (με Φ.Π.Α)»,
απόφ. Ο.Ε. 356/2022 (ΑΔΑ: ΨΩ4Β7ΛΛ-ΜΩΓ)    

 «Έγκριση διακήρυξης διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων της
Κοινοτικής  Νομοθεσίας,  για  την  ανάδειξη  εργολάβων  για  τον  από  εδάφους  δολωματικό
ψεκασμό  μέχρι  738.000  ελαιόδεντρων  με  έως  τέσσερις  επαναλήψεις  στα  πλαίσια  του
εφαρμογής του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς, για το έτος
2022,  στην  Περιφερειακή Ενότητα  Χαλκιδικής,  προϋπολογισμού μέχρι  εκατόν  είκοσι  εννέα
χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ευρώ (129.740,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(CPV) : 77100000-1», απόφ. Ο.Ε. 373/2022 (ΑΔΑ: 6ΣΟΠ7ΛΛ-ΑΣΟ)    

  «Έγκριση  4ου πρακτικού  της  Επιτροπής  Διενέργειας  (αποσφράγιση  δικαιολογητικών
κατακύρωσης  προσωρινού  αναδόχου)  και  ανάδειξη  οριστικού  αναδόχου  του  ανοιχτού
ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  (άνω  των  ορίων)  για  την  παροχή  υπηρεσίας  με  τίτλο:
‘’Καθαρισμός, συλλογή και διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων από το κτίριο της ΠΚΜ επί
της οδού Σοφοκλέους 26 στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης’’, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα  από  οικονομικής  άποψης  προσφορά,  αποκλειστικά  βάσει  τιμής,
προϋπολογισμού 596.000,00€ χωρίς  ΦΠΑ (739.040,00€ με ΦΠΑ)»,  απόφ.  Ο.Ε.  403/2022
(ΑΔΑ: 97ΠΧ7ΛΛ-ΚΑΤ)    
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 «Έγκριση 3ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για το
τμήμα  2  του  Ηλεκτρονικού  Ανοικτού  Διαγωνισμού  κάτω  των  ορίων,  για  την  Παροχή
υπηρεσιών  επέκτασης  της  λειτουργικότητας  και  αναβάθμισης  του  Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού  Συστήματος  Διασφάλισης  της  ποιότητας,  παρακολούθησης  της  ελεγκτικής
δραστηριότητας  και  δραστηριοποίηση  των  αγορανομικών  ελέγχων’’,  συνολικού
προϋπολογισμού 70.000,00€ χωρίς ΦΠΑ (με ΦΠΑ 86.800,00€)», απόφ. Ο.Ε. 444/2022 (ΑΔΑ:
Ω8Η67ΛΛ-ΛΥ9)    

  «Έγκριση ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου
του έργου: «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα- εξωτερικού συμβούλου για την υλοποίηση
ενεργειών  των  πακέτων  εργασίας  3,  4  και  5   της  πράξης  με  τίτλο  «Έγκαιρη  ανίχνευση
πυρκαγιάς  και  του  εύρους  της  για  την  πρόληψη  και  διαχείριση  καταστροφών»-Early  FIre
Detection And Ranging for disaster prevention and management» ,Ακρωνύμιο: «eFIDAR» το
οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας  “Ελλάδα-
Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020”, προϋπολογισμός 102.016,13€ χωρίς ΦΠΑ
126.500,00 € με ΦΠΑ», απόφ. Ο.Ε. 445/2022 (ΑΔΑ: 6Ο097ΛΛ-4Ξ8)    

 «Έγκριση: Α) διακήρυξης  για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την
«Προμήθεια λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης υαλοσφαιριδιών & διαλυτών για τις
ανάγκες  διαγράμμισης  οδών  του  Εθνικού  και  Επαρχιακού  Οδικού  Δικτύου  Μ.Ε.
Θεσσαλονίκης,  έτους  2022»  Προϋπολογισμού:  69.846,10  € (με  Φ.Π.Α)»,  απόφ.  Ο.Ε.
459/2022 (ΑΔΑ: ΨΚ4Ρ7ΛΛ-ΛΨΛ)  

  «Διακήρυξη διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Συμφωνίας Πλαίσιο, κάτω των
ορίων του άρθρ., 5 του ν.4412/2016  για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών εξυγίανσης του
κτηνοτροφικού  κεφαλαίου  της  Π.Ε.  Χαλκιδικής  για  τo  έτoς  2022  και  συγκεκριμένα:  α)  για
μεταφορά, και καύση των θανατούμενων ή νεκρών ζώων εκτροφών και β) για θανάτωση και
επιτόπιας  υγειονομική  ταφή μολυσμένων ζώων,  συνολικού  προϋπολογισμού  μέχρι  εκατόν
πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €) (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).»,  απόφ. Ο.Ε.
504/2022 (ΑΔΑ: Ψ4Α67ΛΛ-6ΨΣ)  

 «Έγκριση Απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χαλκιδικής περί άμεσης διάθεσης προσωπικού,
οχημάτων  και  μηχανημάτων έργου  από τις  29.04.2022  και  μέχρι  πέρας  των  επειγουσών
εργασιών (ή φαινομένων) προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας
και  των συνοδών συνεπειών/καταστροφών λόγω  των έντονων πλημμυρικών φαινομένων
(ισχυρές  βροχοπτώσεις,  καταιγίδες)  και  ισχυρών  θυελλωδών  ανέμων  που  έπληξαν  την
ευρύτερη περιοχή των ακτογραμμών και των λιμανιών της Ουρανούπολης και Τρυπητής της
Π.Ε. Χαλκιδικής», απόφ. Ο.Ε. 505/2022 (ΑΔΑ: Ω5Ξ87ΛΛ-Β0Π)  

 «Έγκριση  αιτήσεων  συμμετοχής  δικαιούχων  του  Κοινωνικού  Προγράμματος  για  την
οικονομική ενίσχυση ευπαθών ομάδων που αφορά στην κάλυψη βιοτικών τους αναγκών με
είδη που πωλούνται στις λαϊκές αγορές με τη διάθεση ποσού 200.000€ από τα ανταποδοτικά
τέλη των λαϊκών αγορών της Μ.Ε.Θ έτους 2019», απόφ. Ο.Ε. 520/2022 (ΑΔΑ: ΨΥΙΝ7ΛΛ-Λ64)

 «Έγκριση: α) της διακήρυξης ανοικτού Δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση  σύμβασης
παροχής υπηρεσίας για το έργο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (PILLARS) ΣΤΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ «0000400» ΤΗΣ ΠΚΜ, ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Β’ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ”ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΠΚΜ  ΜΕ  ΣΔΙΤ”»  προϋπολογισμού  74.214  €  (με  ΦΠΑ)»,  απόφ.  Ο.Ε.
530/2022 (ΑΔΑ: 686Ω7ΛΛ-3ΟΦ)  
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 «Έγκριση ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου
του  έργου:  «Προμήθεια  ολοκληρωμένου  κινητού  αυτόνομου  Συστήματος  Ανίχνευσης
Πυρκαγιών για το Περιαστικό Δάσος των Σερρών»  της πράξης με τίτλο «Έγκαιρη ανίχνευση
πυρκαγιάς  και  του  εύρους  της  για  την  πρόληψη  και  διαχείριση  καταστροφών»-Early  FIre
Detection And Ranging for disaster prevention and management», Ακρωνύμιο: «eFIDAR» το
οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας  “Ελλάδα-
Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020”, προϋπολογισμός 650.000,00€ με ΦΠΑ»,
απόφ. Ο.Ε. 573/2022 (ΑΔΑ: ΨΥΙΜ7ΛΛ-ΛΦΕ)  

 «Έγκριση Απολογιστικών  Πινάκων Εργασιών και  διάθεσης πίστωσης από την  Οικονομική
Επιτροπή ΠΚΜ, («Επείγουσα διάθεση πόρων και μέσων από τις 8/2/2022 και μέχρι πέρας
των  επειγουσών  εργασιών  (ή  φαινομένων)  προς  αντιμετώπιση  των  εκτάκτων  αναγκών
πολιτικής προστασίας  και των συνοδών συνεπειών /  καταστροφών λόγω επικινδυνότητας
εκδήλωσης  επικίνδυνων  καιρικών  φαινομένων  σε  περιοχές  της  ΠΕ  Πέλλας»,  απόφ.  Ο.Ε.
596/2022 (ΑΔΑ: ΨΡ4Σ7ΛΛ-Υ9Χ)   

 «Έγκριση: α) των όρων της Διακήρυξης για ανάθεση με διαδικασία ανοιχτού διαγωνισμού της
μελέτης: : «Μελέτη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στα υδατορέματα της Αλμωπίας και
τον ποταμό Αλμωπαίο με ΜΠΕ και οριοθέτηση (Αριδαία)», Προεκτιμώμενου Προϋπολoγισμού
(επικαιροποιημένου  με  τκ  έτους  2021=1,260)   :  1.721.473,96   ευρώ  (χωρίς  ΦΠΑ)  και
2.134.627,71€ (με ΦΠΑ), απόφ. Ο.Ε. 621/2022 (ΑΔΑ: ΩΖΞΩ7ΛΛ-ΓΑΚ)   

 «Έγκριση  κατακύρωσης  του  αποτελέσματος  του  ανοικτού,  διαγωνισμού  του  έργου
«Συντήρηση  ηλεκτροφωτισμού  Εθνικού  Οδ.  Δικτύου  της   Π.Ε.  Σερρών  2021»,
προϋπολογισμού 60.000,00€», απόφ. Ο.Ε. 645/2022 (ΑΔΑ: ΨΚΣΠ7ΛΛ-ΛΓ2)   
 

 «Έγκριση:  α)  Διακήρυξης  β)  συγκρότησης  επιτροπής  διεξαγωγής  δημοπρασίας  του
υποέργου: "Μελέτη – Κατασκευή νέου Κτιρίου Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας
της  ΠΚΜ",  του  έργου:  “Αστική  Αναζωογόνηση  στην  Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας”,
προϋπολογισμού:  28.110.000,00  Ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ)»,  απόφ.  Ο.Ε.
716/2022 (ΑΔΑ: ΩΜΦΡ7ΛΛ-8ΩΞ)  

 «Έγκριση  σύναψης  Προγραμματικής  Σύμβασης  για  την  υλοποίηση  της  μελέτης  με  τίτλο:
«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ   ΜΕΛΕΤΗ  ΔΗΜΟΥ  ΔΙΟΥ   -  ΟΛΥΜΠΟΥ»  Προϋπολογισμού  έργου:
300.000,00€ (με ΦΠΑ 24%)» απόφ. Ο.Ε. 280/2022 (ΑΔΑ: ΩΑ3Λ7ΛΛ-ΖΚ4)  

 «Έγκριση  του  πρακτικού  2  του  ανοικτού,  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  μέσω  του  Εθνικού
Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),  του  έργου  «Εργασίες
συντήρησης προστατευτικών στηθαίων , κατακόρυφης σήμανσης και οδοφωτισμού του οδικού
δικτύου αρμοδιότητας Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κιλκίς» απόφ. Ο.Ε. 475/2022 (ΑΔΑ:
ΨΦΞΔ7ΛΛ-ΦΜΨ)  

Επιπλέον  ελήφθησαν  όλες  οι  νόμιμες  αποφάσεις  σύμφωνα  με  τις  αρμοδιότητες  που
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/4−6−2010 (ΦΕΚ 87/7−6−2011) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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Από  τις  ανωτέρω  αποφάσεις  αναρτήθηκαν  στο  πρόγραμμα  «Διαύγεια»  αυτές  που
προβλέπονται στο άρθρο 2 του Ν. 3861 (ΦΕΚ 112 Α΄ 13/7/2010) και στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το
Ν.4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει . 

Στην  ιστοσελίδα  της  Π.Κ.Μ.  (http://www.pkm.gov.gr/Συλλογικά  όργανα  Οικονομική
Επιτροπή), αναρτήθηκαν όλες οι αποφάσεις (πλην αυτών που είναι σε αναμονή για την έλευση των
νομίμων  προθεσμιών,  για  προδικαστικές  προσφυγές  καθώς  και  την  ολοκλήρωση  του
προσυμβατικού  ελέγχου  σύμφωνα  με  το  Ν.4412/2016), οι  προσκλήσεις,  οι  οποίες  εστάλησαν
εμπρόθεσμα στα μέλη της Επιτροπής, αλλά και οι πίνακες θεμάτων, στους οποίους σημειώθηκαν τα
θέματα που συζητήθηκαν, οι αριθμοί αποφάσεων και το περιεχόμενό τους, σύμφωνα με το άρθρο
170 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» και σύμφωνα με τον κανονισμό Λειτουργίας Οικονομικής Επιτροπής της
Π.Κ.Μ. 

Έγιναν όλες οι  προπαρασκευαστικές ενέργειες για την αποστολή των αποφάσεων  στην
Aποκεντρωμένη  Διοίκηση  Μακεδονίας  –  Θράκης  για  τον  έλεγχο  νομιμότητας  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις  του  Ν.  3852/2010  άρθρο  225.  Οι  έλεγχοι  νομιμότητας  απεστάλησαν  στις  αρμόδιες
υπηρεσίες  για  την  συνέχιση  των  έργων  καθώς  αποτελεί  απαραίτητο  δικαιολογητικό  για  την
ενταλματοποίηση της όποιας δαπάνης αφορά αυτό. 

Αποστάλθηκαν συνολικά 159 αποφάσεις προς την Aποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας –
Θράκης από τις  οποίες  εγκρίθηκαν οι  134,  ενώ αναμένεται   η  έγκριση  25 αποφάσεων ,που
στάλθηκαν το τελευταίο διάστημα.

Επιπλέον  η  Οικονομική  Επιτροπή  της  Π.Κ.Μ.  προώθησε  τις  αποφάσεις  με  εισηγητικό
χαρακτήρα  προς  άλλα  όργανα  για  λήψη  απόφασης  ήτοι:  24  αποφάσεις προς  Περιφερειακό
Συμβούλιο – Επιτροπές του , ενώ τηρηθήκαν  πρακτικά όλων των συνεδριάσεων.

Επιπροσθέτως  έγιναν  όλες  οι  απαραίτητες  ενέργειες  που  προβλέπονται  όπως  :  παραγωγή  -
διεκπεραίωση - διαχείριση και αρχειοθέτηση εγγράφων, ρύθμιση συναντήσεων, κοινοποίησή αντιγράφων
των αποφάσεων τους στις αρμόδιες υπηρεσίες, τήρηση πρωτοκόλλου,  τήρηση αρχείου αποφάσεων
συλλογικών οργάνων, τήρηση των από το Νόμο προβλεπόμενων βιβλίων κατά αρμοδιότητα, κοινοποίηση
της νομοθεσίας, ενημέρωση των πολιτικών οργάνων και των υπηρεσιών της Π.Κ.Μ. για τις αποφάσεις
που  λαµβάνουν  τα  συλλογικά  όργανα  της  Π.Κ.Μ.,  αποστολή  εγγράφων  σχετικά  με  την  εύρυθμη
λειτουργία της Επιτροπής (όπως οδηγίες σχετικές με την λειτουργία και αποστολή συμπληρωματικών
στοιχείων από τις υπηρεσίες προκειμένου να εισαχθούν τα θέματά τους προς συζήτηση). 

H παρούσα βεβαιώση  αφού  συντάχθηκε,  διαβάστηκε  και  βεβαιώθηκε,  υπογράφεται  ως
ακολούθως: 

         Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Π.Σ.  

          ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ                                                      ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ
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