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Κνπξηίδε Κσλζηαληίλν 

Παπαεκκαλνπήι Γξεγφξην 
Βελεηίδε Κσλζηαληίλν 
Ηκπξάκ Αρκέη 
Σζψλε Αζαλάζην  
Μαξθφπνπιν Θεφδσξν  
Ησζεθίδε Αιέμαλδξν 
Υαηδεπέκνπ Υξήζην 
Εηκπίδε Γεψξγην 
Ηκάκνγινπ Σδηράλ 
 
 

ΘΕΜΑ : Πξφζθιεζε ζε 45ε ζπλεδξίαζε ηνπ έηνπο 2022.  
 
Παξαθαινχκε λα πξνζέιζεηε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο 
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, ε νπνία ζα γίλεη ζηηο 10/11/2022 εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 12.00κ.κ. 
θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηειεδηάζθεςε ζχκθσλα κε ην άξζξν 78 ηνπ  Ν.4954/9-7-2022  
«Λήςε απνθάζεσλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ Ο.Σ.Α. α’ θαη β’ βαζκνχ θαη δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ 
επνπηεπφκελσλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ θαηά ην δηάζηεκα ηζρχνο ησλ κέηξσλ απνθπγήο ηεο 
δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19».  
 
 

 
Σα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είλαη ηα εμήο:  
 
1. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε δαπαλψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Π.Δ. 

Γξάκαο θαη έγθξηζε δηάζεζεο πηζηψζεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ.  
(Εηζεγεηήο ηνπ αλωηέξω  ζέκαηνο ην γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Ε. Δξάκαο). 

 
2. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε έθδνζεο απφθαζεο πινπνίεζεο θαη εμεηδίθεπζεο ηεο δξάζεο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ ππφ ηνλ ηίηιν «Γξακηλέο εκέξεο Καξδηνινγίαο», πξνυπνινγηζκνχ 6.520,00 
επξψ κε Φ.Π.Α. δηά ηεο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Π.Δ. Γξάκαο 
(νξγάλσζε, ζπληνληζκφο) θαη ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Γξάκαο (νηθνλνκηθά, 

πξνκήζεηεο, αλαζέζεηο, δηαγσληζκνί).  
(Εηζεγήηξηα ηνπ αλωηέξω ζέκαηνο ε Α. Μπνπξαδάλε (Π.Ε. Δξάκαο).  

 
3. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ησλ πξαθηηθψλ Νν1 θαη Νν2 ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ειεθηξνληθνχ 

δηεζλή αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηή πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ 
ειαίσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο ΠΔ Γξάκαο. 
(Εηζεγεηήο ηνπ αλωηέξω ζέκαηνο ν η. Παξδαιίδεο (Π.Ε. Δξάκαο). 

 
4. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε δαπαλψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Π.Δ. 

Καβάιαο θαη έγθξηζε δηάζεζεο πηζηψζεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ.  
(Εηζεγεηήο ηνπ αλωηέξω ζέκαηνο ην γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Ε. Καβάιαο). 

 
 
 
 



5. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο επαλαδεκνπξάηεζεο θαη ησλ φξσλ δηαθήξπμεο αλνηθηήο 
δηαδηθαζίαο, κέζσ ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (Δ..Ζ.Γ.Ζ.) γηα ηελ ζχλαςε 
Ζιεθηξνληθήο Γεκφζηαο χκβαζεο έξγνπ άλσ ησλ νξίσλ ηνπ Ν.4412/2016 κε θξηηήξην αλάζεζεο 
ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηελ ηηκή, θαζψο θαη ηνλ νξηζκφ 

επηηξνπήο αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Βειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκφο δπηηθήο πξνζαγσγνχ 
θαη αξδεπηηθψλ δηθηχσλ δπηηθήο πεδηάδαο Νέζηνπ», κε πξνυπνινγηζκφ 11.590.000,00 επξψ κε 
Φ.Π.Α. 
(Εηζεγεηήο ηνπ αλωηέξω ζέκαηνο ν Θ. Καξαβάο (Π.Ε. Καβάιαο). 

 
6. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε δαπαλψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Π.Δ. 

Ξάλζεο θαη έγθξηζε δηάζεζεο πηζηψζεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ.  
(Εηζεγεηήο ηνπ αλωηέξω ζέκαηνο ην γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Ε. Ξάλζεο). 

 
7. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο ΠΔ 

Έβξνπ θαη έγθξηζε δηάζεζεο πηζηψζεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ.  

(Εηζεγεηήο ηνπ αλωηέξω ζέκαηνο ην γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Ε. Έβξνπ). 
 

8. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε άζθεζεο ή κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. Α359/2022 απφθαζεο 
ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Αιεμαλδξνχπνιεο. 

9. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε αλάζεζεο δηθαζηηθήο εθπξνζψπεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο 
Μαθεδνλίαο – Θξάθεο ελψπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Αιεμαλδξνχπνιεο θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο 
Σ38/2022 αγσγήο ησλ Κπξηαθίδε Αιέμαλδξνπ-Κψζηα θαη Κπξηαθίδε Υέιγθα-Διίδακπεζ θαη’ άξζξν 
215 θαη 237 ΚΠνιΓ. 
(Εηζεγήηξηα ηωλ αλωηέξω ζεκάηωλ ε Ε. Αλαγλώζηνπ (Π.Ε. Έβξνπ). 

 
10. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 1νπ πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ηνπ ππνέξγνπ: «Σαθηηθή 

ζπληήξεζε αλαρσκάησλ π. Έβξνπ πεξηνρήο δήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο 2020 -2021» ηνπ έξγνπ: 
«Απνθαηάζηαζε δεκηψλ & επείγνπζεο αληηπιεκκπξηθέο εξγαζίεο ζηελ Π.Α.Μ.Θ. (ζπλέρηζε ηνπ 
έξγνπ 2012Δ03100000)» πξνυπνινγηζκνχ 1.340.000,00 επξψ κε Φ.Π.Α, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ 
αξηζκ. Α121/09-09-2022 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Κνκνηελήο.  
(Εηζεγήηξηα ηνπ αλωηέξω ζέκαηνο ε Υξ. Μαπξάθε (Π.Ε. Έβξνπ). 

 
11. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε παξαρψξεζεο ρψξσλ ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο Π.Δ Ρνδφπεο γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε εξεπλεηηθνχ έξγνπ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ ηνπ 
ΣΔΦΑΑ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο ζε ζπλεξγαζία  κε ηελ Ηαηξηθή ρνιή ηνπ  
Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο.  

(Εηζεγεηήο ηνπ αλωηέξω ζέκαηνο ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Ε. Ρνδόπεο Ν. Σζαιηθίδεο). 
 
12. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ ηνπ ππνέξγνπ:  

«Απνθαηάζηαζε θζνξψλ γέθπξαο πνηακνχ Λίζζνπ ζηελ πεξηνρή Ξπιαγαλήο Ηκέξνπ» 
πξνυπνινγηζκνχ 80.645,00 επξψ (πιένλ Φ.Π.Α. 24%). 
(Εηζεγήηξηα ηνπ αλωηέξω ζέκαηνο ε Α. Φηιηππίδνπ (Π.Ε. Ρνδόπεο). 

 
13. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε κεηαθηλήζεσλ ηνπ Πεξηθεξεηάξρε, Αληηπεξηθεξεηαξρψλ θαη 

Πεξηθεξεηαθψλ πκβνχισλ ηεο Π.Α.Μ.Θ. 
 
 

ε πεξίπηωζε θωιύκαηνο παξαθαινύκε λα ελεκεξώζεηε εγθαίξωο ηνλ αλαπιεξωηή ζαο.  
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ  
1. Γξαθείν Πεξηθεξεηάξρε ΑΜΘ                                                 
2. Γξαθείν Δθηειεζηηθνχ Γξακκαηέα ΠΑΜΘ  
3. Γξαθείν Σχπνπ & Γεκ. ρέζεσλ        
4. Γάθε Υξήζην 
5. Ναικπάληε Κσλζηαληίλν                                             

6. Γαιαλφπνπιν Γεκήηξην 
7. Γειεζηακάηε Βαζίιεην 
8. Μνπιηαδά Σαξθάλ 
9. Βνπξβνπθέιε Οδπζζέα 
10. Δμαθνπζηφ Κσλζηαληίλν 
11. Αξγπξίνπ Νηθφιαν 
12. Γξαλά Αξρέιαν 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ  

ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ  
 
 

 

ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 



 


