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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 49ε ζπλεδξίαζε ηνπ έηνπο 2022.  
 
Παξαθαινχκε λα πξνζέιζεηε ζε ηακηική ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο 
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, ε νπνία ζα γίλεη ζηηο 02/12/2022 εκέξα Παπαζκεςή θαη ψξα 
12.00μ.μ. 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 θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ είναι ηα εξήρ:  
 
1. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε δαπαλψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Π.Δ. 

Γξάκαο θαη έγθξηζε δηάζεζεο πηζηψζεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ.  
(Ειζηγηηήρ ηος ανωηέπω θέμαηορ ηο γπαθείο Ανηιπεπιθεπειάπση Π.Ε. Δπάμαρ). 

 
2. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο Γηαθήξπμεο, πεξίιεςεο Γηαθήξπμεο θαη επηηξνπήο δηαγσληζκνχ γηα 

ηε Γεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ: «Βειηίσζε Οδηθήο Αζθάιεηαο ηεο Δ.Ο. 14 απφ .. Πιαηαληάο έσο 
φξηα Ν. Ξάλζεο», πξνυπνινγηζκνχ 1.200.000,00 επξψ κε Φ.Π.Α. 

3. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ IIΗ ηνπ Γηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Αληηθαηάζηαζε - 

Σνπνζέηεζε λένπ Δμνπιηζκνχ ήκαλζεο Αζθάιεηαο ζην Δζληθφ θαη Δπαξρηαθφ Γίθηπν ηεο Π.Δ. 
Γξάκαο», πξνυπνινγηζκνχ 100.000,00 επξψ κε Φ.Π.Α. 
(Ειζηγήηπια ηων ανωηέπω θεμάηων η Α. Κεθαλίδος (Π.Ε. Δπάμαρ). 

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

Καβάιαο θαη έγθξηζε δηάζεζεο πηζηψζεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ.  
(Ειζηγηηήρ ηος ανωηέπω θέμαηορ ηο γπαθείο Ανηιπεπιθεπειάπση Π.Ε. Καβάλαρ). 
 

5. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ 2/2022 ηεο Δπηηξνπήο παξαιαβήο θαη αμηνιφγεζεο ησλ 
πξνζθνξψλ ηεο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε γηα ηελ πξνκήζεηα 
πγξψλ θαπζίκσλ θίλεζεο θαη ζέξκαλζεο, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Καβάιαο γηα ηα έηε 2022-23, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 192.000,00 
επξψ κε Φ.Π.Α., κε αξηζκ. πξση. 296072/4524/4-10-2022 Πξφζθιεζεο θαη αξηζκφ Γηαθήξπμεο 
1/2022.  
(Ειζηγήηπια ηος ανωηέπω θέμαηορ η Ε. Ιοπδανίδος (Π.Ε. Καβάλαρ). 
 



6. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο θίλεζεο ησλ ππεξεζηαθψλ νρεκάησλ θαη ηελ εμνπζηνδφηεζε ηεο 
ππνγξαθήο ησλ Γειηίσλ Κίλεζεο / Γηαηαγψλ Πνξείαο ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ. Ξάλζεο.  
(Ειζηγήηπια ηος ανωηέπω θέμαηορ η Α. Καζάπη (Π.Ε. Ξάνθηρ). 

 

7. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο θίλεζεο ησλ ππεξεζηαθψλ νρεκάησλ ηφζν εληφο ηνπ ππεξεζηαθνχ 
σξαξίνπ φζν θαη εθηφο απηνχ (απνγεπκαηηλέο ψξεο, Κπξηαθέο-αξγίεο) θαη ηελ εμνπζηνδφηεζε ηεο 
ππνγξαθήο ησλ Γειηίσλ Κίλεζεο / Γηαηαγψλ Πνξείαο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Ξάλζεο. 
(Ειζηγήηπια ηος ανωηέπω θέμαηορ η Υπ. Λάμππος (Π.Ε. Ξάνθηρ).  

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

Έβξνπ θαη έγθξηζε δηάζεζεο πηζηψζεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ.  
(Ειζηγηηήρ ηος ανωηέπω θέμαηορ ηο γπαθείο Ανηιπεπιθεπειάπση Π.Ε. Έβπος). 
 

9. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε πξσηνθφιισλ παξαιαβήο ηεο πξνκήζεηαο πγξψλ θαπζίκσλ θίλεζεο γηα 
ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Έβξνπ, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1-10-2022 έσο 

31-10-2022.  
(Ειζηγήηπια ηος ανωηέπω θέμαηορ η Ε. Κώηηη (Π.Ε. Έβπος). 

 
10. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε πξσηνθφιισλ παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο Γαπάλε κεηαθνξάο καζεηψλ 

Π.Δ. Έβξνπ γηα ηελ πεξίνδν ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ – ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2022.  
(Ειζηγήηπια ηος ανωηέπω θέμαηορ η Υπ. Μαποπούλος (Π.Ε. Έβπος). 

 
11. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ησλ πξαθηηθψλ Νν 1 θαη Νν 2 ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ αλνηρηνχ, κεηνδνηηθνχ (πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο), ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ παξνρήο 
ππεξεζηψλ γηα ην έξγν «Πξνκήζεηα νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ κέηξεζεο ηεο παξνρήο, ηεο 

ζηάζκεο θαη ηεο επηθαλεηαθήο ηαρχηεηαο ηνπ λεξνχ ζην θξάγκα ηνπ πνηακνχ Άξδα» ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κεηξεηηθψλ πδξνινγηθψλ ζπζηεκάησλ 
ζην θξάγκα Κεθαιήο ηνπ πνηακνχ Άξδα, πξνυπνινγηζκνχ 56.000,00 επξψ κε Φ.Π.Α. 

12. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 1νπ πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ (Δ.Γ.) γηα ηε ζχλαςε 
δεκφζηαο ζχκβαζεο έξγνπ θάησ ησλ νξίσλ κε αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 
4412/2016 ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε θζνξψλ ζηε θνίηε ηνπ ξέκαηνο Βαληθηψηε», 
πξνυπνινγηζκνχ 129.000,00 επξψ.  
(Ειζηγήηπια ηων ανωηέπω θεμάηων η Υπ. Μαςπάκη (Π.Ε. Έβπος). 

 
13. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε: Α) Πξνζθπγήο ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε 

δεκνζίεπζε θαηά ην άξζξν 32 παξ. 2 πεξηπ. β ππνπεξ. ββ ηνπ Ν. 4412/2016 (άξζξν 32 ηεο 
Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ), γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ δηα ηεο Γηεχζπλζεο 
Γηα Βίνπ Μάζεζεο, Απαζρφιεζεο, Δκπνξίνπ & Σνπξηζκνχ κε ηίηιν: «πκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο  
ΑΜΘ ζε εθζέζεηο σο ζπλεθζέηεο ηνπ ΔΟΣ έηνπο 2022-2023», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 2023 
50.000,00 επξψ κε Φ.Π.Α. θαη Β) Σελ  ζπγθξφηεζε γλσκνδνηηθψλ νξγάλσλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 

14. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε εμεηδίθεπζεο θαη πινπνίεζεο ηεο δξάζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ.  δηά ηεο 
Γηεχζπλζεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο, Απαζρφιεζεο, Δκπνξίνπ & Σνπξηζκνχ «Πξφγξακκα δξάζεσλ  
Πνιηηηζηηθνχ θαη πλεδξηαθνχ Κέληξνπ Κνκνηελήο 2022», Δθδειψζεηο Γεθεκβξίνπ 2022, Δηήζην 
Πξφγξακκα Γξάζεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. έηνπο 2022, πξνυπνινγηζκνχ 18.350,00 επξψ κε Φ.Π.Α. 
(Ειζηγηηήρ ηων ανωηέπω θεμάηων ο Γ. Σζακίπηρ (Π.Α.Μ.Θ.). 

 

15. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο θίλεζεο ησλ ππεξεζηαθψλ νρεκάησλ θαη ηελ εμνπζηνδφηεζε ηεο 
ππνγξαθήο ησλ Γειηίσλ Κίλεζεο / Γηαηαγψλ Πνξείαο ηεο Απη. Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.  

       (Ειζηγηηήρ ηος ανωηέπω θέμαηορ ο Κ. Υοςβαπδάρ (Π.Α.Μ.Θ.). 
 
16. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε δαπαλψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Π.Δ. 

Ξάλζεο θαη έγθξηζε δηάζεζεο πηζηψζεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ.  
(Ειζηγηηήρ ηος ανωηέπω θέμαηορ ηο γπαθείο Ανηιπεπιθεπειάπση Π.Ε. Ξάνθηρ). 
 

17. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε δαπαλψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο 
Αλ. Μαθεδνλίαο & Θξάθεο θαη ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Π.Δ. Ρνδφπεο θαζψο θαη έγθξηζε δηάζεζεο 
πηζηψζεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ.  

(Ειζηγηηήρ ηος ανωηέπω θέμαηορ ηο γπαθείο Ανηιπεπιθεπειάπση Π.Ε. Ροδόπηρ). 
 
 



18. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε κεηαθηλήζεσλ ηνπ Πεξηθεξεηάξρε, Αληηπεξηθεξεηαξρψλ θαη 
Πεξηθεξεηαθψλ πκβνχισλ ηεο Π.Α.Μ.Θ. 

 
 

 
 
 

ε πεπίπηωζη κωλύμαηορ παπακαλούμε να ενημεπώζεηε εγκαίπωρ ηον αναπληπωηή ζαρ.  
 

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 

 


