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Κουρτίδη Κωνσταντίνο 
Παπαεμμανουήλ Γρηγόριο 
Βενετίδη Κωνσταντίνο 
Ιμπράμ Αχμέτ 
Τσώνη Αθανάσιο  
Μαρκόπουλο Θεόδωρο 
Ιωσηφίδη Αλέξανδρο 
Χατζηπέμου Χρήστο 
Ζιμπίδη Γεώργιο 
Ιμάμογλου Τζιχάν 
 
 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε 40η συνεδρίαση του έτους 2022. 
 
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία θα γίνει στις 06/10/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
09.00π.μ. και θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 78 του  Ν.4954/9-7-2022  
«Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων 
εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».  
 
 
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:  
 
1. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2022 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 

Δράμας και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Δράμας). 

 
2. Εισήγηση για την έγκριση της γνωμοδότησης για άσκηση έφεσης κατά της με αριθμό 59/2022 

απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας (Τακτική Διαδικασία). 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Κ. Αποστολίδης (Π.Ε. Δράμας). 
 

3. Εισήγηση για την έγκριση της επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος βάση του ΦΕΚ 109Α/06-06-2022 
του Ν.4938/2022 στα πλαίσια κατασκευής του έργου «Αρδευτικό δίκτυο Φτελιάς», 
προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Θ. Σιδηρόπουλος (Π.Ε. Δράμας). 

 
4. Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: 

«Λειτουργία αντιπλημμυρικών έργων και καθαρισμός κοίτης ρεμάτων νομού Καβάλας», 
προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

5. Εισήγηση για την έγκριση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος κατά έξι μήνες του έργου: 
«Αποκατάσταση τάφρων δυτικής πεδιάδας Νέστου», προϋπολογισμού 245.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Θ. Καραβάς (Π.Ε. Καβάλας). 

 
 
 



6. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης και διάθεσης πίστωσης ποσού 2.550 ευρώ από την    
Περιφέρεια  Α.Μ.Θ. δια της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ξάνθης για το 
έργο «Συνδιοργάνωση με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Ξάνθης – Η ΑΓΑΠΗ της δράσης 
‘Εορτή Αιμοδότη 2022’». 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Ν. Αποστολίδης (Π.Ε. Ξάνθης). 

 
7. Εισήγηση για την έγκριση: Α) Των δαπανών του οικονομικού έτους 2022 των Διευθύνσεων της ΠΕ 

Έβρου καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού 2022 και Β) Προέγκριση 
πολυετών δαπανών επόμενων οικονομικών ετών και προέγκριση διάθεσης πιστώσεων αυτών. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου). 

 
8. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. διά της 

Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνών Π.Ε. Έβρου «Δράση Οδικής Ασφάλειας 2022», 
προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Σ. Δούλης (Π.Ε. Έβρου). 

 
9. Εισήγηση για την έγκριση: Α) Του τρόπου ανάθεσης, Β) Των όρων διακήρυξης και Γ) Της 

επιτροπής διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση 
φθορών στη κοίτη του ρέματος Βανικιώτη», προϋπολογισμού 129.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

10. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού Νο3/28-9-2022 διενέργειας αποσφράγισης των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων, του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών άνω των ορίων με τίτλο: «Καθαρισμός ρεμάτων και τάφρων 
αρμοδιότητας Π.Ε. Έβρου για τα έτη 2022-2023-2024». 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Χρ. Μαυράκη (Π.Ε. Έβρου). 
 

11. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας ΑΜΘ στην 
ασκηθείσα σε βάρος της Περιφέρειας Α.Μ.Θ με αριθμό ΑΓ236/10-11-2021 αγωγή της υπαλλήλου 
Φωτιάδου Ιωάννας του Σωκράτη ενώπιον του  Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής. 

12. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας ΑΜΘ στην 
ασκηθείσα σε βάρος της Περιφέρειας Α.Μ.Θ με αριθμό κατάθεσης ΕΙΔ182/21 αγωγή της Παπά 
Παναγιώτας του Χρήστου ενώπιον του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Ε. Τζιαμπάζη (Π.Α.Μ.Θ.). 

 
13. Εισήγηση για την έγκριση παράτασης της με αρ. πρωτοκ 1144/164216/24.09.2022 σύμβασης 

παροχής υπηρεσιών για το έργο «Παρακολούθηση τοξικών μικροφυκών στις ζώνες παραγωγής 
και αλιείας δίθυρων μαλακίων της ΠΑΜΘ» έως την εξάντληση των χρηματικών διαθέσιμων. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Ν. Φωτεινιάς (Π.Α.Μ.Θ.). 

 
14. Εισήγηση για την έγκριση κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων για τις μετακινήσεις του 

Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ροδόπης και των υπηρετούντων στο γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ 
Ροδόπης υπαλλήλων και συνεργατών. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ροδόπης). 

 
15. Εισήγηση για την έγκριση κίνησης του ΚΗΗ 6506 Υπηρεσιακού αυτοκινήτου για τους μήνες 

Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο 2022. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Ε. Σταμπόλογλου (Π.Α.Μ.Θ.). 

 
16. Εισήγηση για την έγκριση ετήσιου Προγραμματισμού των αναγκαίων τακτικών κινήσεων των 

οχημάτων της Διεύθυνσης τεχνικών Έργων Π.Ε. Ροδόπης. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Π. Γκαϊτατζίδης (Π.Ε. Ροδόπης). 

 
17. Εισήγηση για την έγκριση κινήσεων των υπηρεσιακών οχημάτων  ΚΗΥ 7114, ΚΗΥ 7113 και ΚΗΥ 

7153 κατά τις εργάσιμες και μη ημέρες και ώρες, εντός και εκτός ΠΕ Ροδόπης για τις υπηρεσιακές 
ανάγκες των Υπηρεσιών της Γενικής Περ/κής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
ΠΑΜΘ και Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Ροδόπης. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Αικ. Χατζοπούλου (Π.Ε. Ροδόπης). 

 
18. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού Ι του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου 

«Εργασίες οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Π.Ε. 
Ροδόπης έτους 2022», προϋπολογισμού 983.000,00 ευρώ. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Β. Παπαθεοδώρου (Π.Ε. Ροδόπης). 

 



19. Εισήγηση για την έγκριση διάθεσης πίστωσης επί της σύμβασης προμήθειας καυσίμων θέρμανσης 
των υπηρεσιών της Π.Ε. Δράμας. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Δ. Βασιλειάδης (Π.Ε. Δράμας). 
 

20. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2022 των Διευθύνσεων της Περιφέρειας 
Αν. Μακεδονίας & Θράκης και των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης καθώς και έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ροδόπης). 

 
21. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης και υλοποίησης της δράσης «Συμμετοχή της ΠΑΜΘ στην 

έκθεση PHILOXENIA 2022», προϋπολογισμός 30.000,00 ευρώ με του Φ.Π.Α. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ε. Θεοδωρίδου (Π.Ε. Δράμας). 

 
22. Εισήγηση για την έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξης 

προσωρινού αναδόχου του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδού πρόσβασης στην λατομική ζώνη 
Δράμας (περιοχή Νικηφόρου)», προϋπολογισμού 375.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Θ. Σιδηρόπουλος (Π.Ε. Δράμας). 
 

23. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2022 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 
Καβάλας και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας). 

 
24. Εισήγηση για την έγκριση των πρακτικών 1 και 2 αποσφράγισης των φακέλων δικαιολογητικών 

συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς - οικονομικής προσφοράς και δικαιολογητικών κατακύρωσης 
για την μείωση του κομίστρου στα ενδονομαρχιακά δρομολόγια της ΠΕ Ξάνθης που παρουσιάζουν 
πού χαμηλή πληρότητα για του μήνες: Οκτώβριος 2022, Νοέμβριος 2022, Δεκέμβριος 2022. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ζ. Κοντογιαννίδου (Π.Ε. Ξάνθης). 

 
25. Εισήγηση για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ενός (01) ατόμου Ειδικότητας Οικονομολόγου 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους 
απασχόλησης, συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, στην ΠΑΜΘ/Π.Ε. Καβάλας, μέσω 
συμμετοχής στο πρόγραμμα απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. 8.500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55- 
67 ετών, με δυνατότητα παράτασης. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Γ. Βαμβατήρα (Π.Ε. Καβάλας). 

 
26. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας ΑΜΘ κατά την 

άσκηση αίτησης ανάκλησης της υπ΄ αρίθμ. 29/2022 Πράξης του ΕΛ.ΣΥΝ., που αφορά στη 
νομιμότητα των στοιχείων της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και του σχεδίου σύμβασης του 
έργου: «Ασφαλτικές εργασίες στο εθνικό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Καβάλας». 

27. Εισήγηση για την έγκριση: Α) Του χαρακτηρισμού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της 03-03-2022 
για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη για την οδική παράκαμψη του 
οικισμού Πρίνου της Νήσου Θάσου» ως “άγονου” αφού δεν υποβλήθηκε ουδεμία προσφορά στην 
αρμόδια επιτροπή, Β) Την έγκριση επαναδημοπράτησης εκ νέου του διαγωνισμού με τους 
επικαιροποιημένους όρους διακήρυξης ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη σύναψη 
Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων μελετών άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας - τιμής, καθώς και ορισμό επιτροπής του ανοικτού διαγωνισμού της μελέτης: «Μελέτη 
για την οδική παράκαμψη του οικισμού Πρίνου της Νήσου Θάσου», με προϋπολογισμό 338.324,68 
ευρώ με Φ.Π.Α. και Γ) Τον ορισμό επιτροπής του διαγωνισμού της μελέτης, προϋπολογισμού 
338.324,68 ευρώ με Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Θ. Καραβάς (Π.Ε. Καβάλας). 

 
28. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2022 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 

Ξάνθης και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού καθώς και έγκριση ολικής 
ανάκλησης αποφάσεων αναλήψεων. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης). 

 
29. Εισήγηση για την έγκριση παράτασης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ξάνθης έως 30-12-2022, σύμφωνα με το άρθρο 188 
«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την μεταφορά μαθητών» παράγραφος 1 β) του Ν. 4972/2022, ΦΕΚ 
181/Α΄2022. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Π. Δουμπά (Π.Ε. Ξάνθης). 



30. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών της Α/θμιας 
Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, σχολικού έτους 2022-23, προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 71.959,66 ευρώ με Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης, με τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης, σύμφωνα το άρθρο 32Α παρ. β. του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει από το άρθρο 2 του Ν. 4782/2021. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Δ. Τσαμουρλιάδης (Π.Ε. Ξάνθης). 
 

31. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης της πίστωσης ποσού 2.500 ευρώ με Φ.Π.Α. της δράσης της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. δια της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου σε 
συνδιοργάνωση με τον Αθλητικό Επιμορφωτικό Σύλλογο «Ακρίτας Δαδιάς» : «12η  Γιορτή 
μανιταριών στο δάσος της Δαδιάς». 

32. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης της πίστωσης ποσού 3.000 ευρώ με Φ.Π.Α. της δράσης της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. δια της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου σε 
συνδιοργάνωση με τον Αμπελουργικό Συνεταιρισμό Σουφλίου : «Γιορτή τσίπουρου». 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Α. Ξανθόπουλος (Π.Ε. Έβρου). 

 
33. Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων του Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και 

Περιφερειακών Συμβούλων της Π.Α.Μ.Θ. 
 
 
 
 

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας.  
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
1. Γραφείο Περιφερειάρχη ΑΜΘ                                                 
2. Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα ΠΑΜΘ  
3. Γραφείο Τύπου & Δημ. Σχέσεων        
4. Γάκη Χρήστο 
5. Ναλμπάντη Κωνσταντίνο                                             
6. Γαλανόπουλο Δημήτριο 
7. Δελησταμάτη Βασίλειο 
8. Μουλταζά Ταρκάν 
9. Βουρβουκέλη Οδυσσέα 
10. Εξακουστό Κωνσταντίνο 
11. Αργυρίου Νικόλαο 
12. Γρανά Αρχέλαο 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 

 


