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ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε 26η συνεδρίαση του έτους 2021. 

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στις 26/10/2021 
ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00μ.μ. σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 
(ΦΕΚ55/Α΄/2020) άρθρο 10 (κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του) κατά τις 
προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87). 
 
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής πρέπει να αποστείλουν την πρόθεση και την ψήφο για τη 
συμμετοχή τους την ημέρα της συνεδρίασης από 12.00 έως και 15.00 μμ. με τη διαδικασία 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα email: oikonomikiepitropi@pamth.gov.gr ή και  
proedros.oe@pamth.gov.gr. Μετά το πέρας της ώρας λήξης, στις 15.00 μμ. καμία ψήφος δεν θα ληφθεί 
υπόψη. 
 
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:  

 
 
1. Εισήγηση για τη γνωμοδότηση για την άσκηση ή μη, έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 

Κομοτηνής κατά της με αριθμό 887/2020 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Καβάλας που αφορά διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων Αναδασμού Μαριών. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος η Νομική Υπηρεσία Π.Ε. Δράμας). 
 

2. Εισήγηση για την έγκριση σύνδεσης ύδρευσης εργοταξίου Σοφικού με το δίκτυο ύδρευσης  της 
ΔΕΥΑ Διδυμοτείχου . 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ε. Κώττη (Π.Ε ΄Εβρου) . 
 

3. Εισήγηση για την έγκριση του 3
ου

 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξης 
προσωρινού αναδόχου του έργου: «Κατασκευή αντιπλημμυρικής τάφρου στο αγρόκτημα 
Βώλακα», προϋπολογισμού μελέτης 80.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Θ. Σιδηρόπουλος (Π.Ε. Δράμας).  

 
4. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών υποχρεώσεων του έτους 2021 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 

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

 



 
5. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου:                      

«Εργασίες ασφαλτόστρωσης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του ορεινού όγκου Ν. Καβάλας», 
προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

6. Εισήγηση για την έγκριση των όρων 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 υπηρεσίας: «Μελέτη 
για την οδική παράκαμψη του οικισμού Πρίνου της νήσου Θάσου», με προϋπολογισμό 271.738,10 
ευρώ με Φ.Π.Α. 

7. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου:                      
«Εργασίες συντήρησης οδοστρωμάτων σε τμήματα των με αριθμό 6, 8, 10, 11, 12 και 13 
επαρχιακών οδών Ν. Καβάλας», προϋπολογισμού 1.200.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Θ. Καραβάς (Π.Ε. Καβάλας). 

 
8. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2021 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 

Ξάνθης καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
9. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας Εκπαίδευσης της 

Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, σχολικού έτους 2021-22, προϋπολογισθείσας δαπάνης 
65.052,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης, με τη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης). 
 

10. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης και διάθεσης πίστωσης ποσού 3.500,00 ευρώ της δράσης 
της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., δια της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε.  Ξάνθης 
«Συνδιοργάνωση με τον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο Δρομέων Ξάνθης - Xanthi Runners  της 
δράσης ‘7ος Δημοκρίτειος ημιμαραθώνιος Ξάνθης’». 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Λ. Τσούργιαννης (Π.Ε. Ξάνθης). 
    

11. Εισήγηση για την έγκριση του με αριθμό 2/2021 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης φακέλων 
για τη συμμετοχή σε διαδικασίες εκμίσθωσης και διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση της 
αλιευτικής εκμετάλλευσης του Δημόσιου ιχθυοτροφείου «Λάφρα» και «Λαφρούδα» της Π.Ε. 
Ξάνθης. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Α. Καμαριανάκης (Π.Ε. Ξάνθης). 

 
12. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού του υποέργου με τίτλο: 

«Συντήρηση αποστραγγιστικού δικτύου αγροκτημάτων Δ. Αβδήρων και Δ. Τοπείρου» του έργου: 
«Αποκατάσταση ζημιών & επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες στην Π.Α.Μ.Θ. (συνέχιση του 
έργου 2012ΣΕ03100000)» προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ.  

13. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού του υποέργου: «Εργασίες 
συντήρησης του κτιρίου ¨Πολυχώρου τέχνης και σκέψης¨ στην Π.Ε. Ξάνθης ιδιοκτησίας Π.Α.Μ.Θ.» 
του έργου: «Επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός κτιρίων της Π.Α.Μ.Θ.». 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Χρ. Λάμπρου (Π.Ε. Ξάνθης). 
 

14. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2021 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου 
καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου). 

 
15. Εισήγηση για την έγκριση 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 2021-2022, προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.773,50 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

16. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, για το σχολικό έτος 2021-2022, με την 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης. 

17. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού για επέκταση σύμβασης κατά τη διάρκειά της, της υπηρεσίας 
φύλαξης του κεντρικού κτιρίου των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ.- Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και του 
Νομαρχείου, συνολικού προϋπολογισμού 38.709.68 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (Προϋπολογισμός 
δαπάνης: 48.000.00 ευρώ). 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Ε. Κώττη (Π.Ε. Έβρου). 
 



18. Εισήγηση για τη γνωμοδότηση για την άσκηση ή μη, ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό Α132/2021 
απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξ/πολης που αφορά πρόστιμο για 
υποβάθμιση του περιβάλλοντος. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ελ. Αναγνώστου (Π.Ε. Έβρου). 
 

19. Εισήγηση για την έγκριση της συνολικής ακριβής δαπάνης 74.398,94 ευρώ με Φ.Π.Α. για την 
προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής Μηχανημάτων Έργων, Φορτηγών και 
Επιβατικών οχημάτων λόγω έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με την  413/2021 (ΑΔΑ:ΨΔΘ77ΛΒ-4ΔΑ) 
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. 

20. Εισήγηση για την έγκριση υποβολής πρότασης για την χρηματοδότηση του έργου: «Μίσθωση 
ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση ρηγμάτων  φθορών και απομειώσεων διατομών 
των αναχωμάτων του ρέματος Σαράντη και της αποστραγγιστικής τάφρου στην περιοχή του 
κάμπου Τυχερού και του μέγα ρέματος πλησίον του οικισμού Αρδανίου από τα έντονα καιρικά 
φαινόμενα της 1

ης
 Φεβρουαρίου 2021», προϋπολογισμού 93.694,40 ευρώ με Φ.Π.Α., από το 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 
21. Εισήγηση για την έγκριση υποβολής πρότασης για την χρηματοδότηση του έργου: «Αποζημίωση 

βλαβών θεομηνίας του αναδόχου του έργου: ¨Παρεμβάσεις δομικής ενίσχυσης αναχωμάτων 
ποταμού Έβρου και παραπόταμων του, περιοχής δήμου Διδυμότειχου¨», προϋπολογισμού 
225.976,68 ευρώ με Φ.Π.Α., από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. 

22. 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: «Επείγουσες 
παρεμβάσεις για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΔΤΕ Π.Α.Μ.Θ. και της 
λειτουργικότητας των ρεμάτων της Π.Α.Μ.Θ. μετά τις έντονες βροχοπτώσεις της 12-01-2021 - 
φάση Α", υποέργο: «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας των 
ρεμάτων των δήμων Ορεστιάδας, Σουφλίου και Διδυμοτείχου - φάση Α», προϋπολογισμού 
4.137.467,24 ευρώ με Φ.Π.Α. 

23. 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: «Επείγουσες 
παρεμβάσεις για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΔΤΕ Π.Α.Μ.Θ. και της 
λειτουργικότητας των ρεμάτων της Π.Α.Μ.Θ. μετά τις έντονες βροχοπτώσεις της 12-01-2021 - 
φάση Α», υποέργο: «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας των 
ρεμάτων του δήμου Αλεξανδρούπολης - φάση Α», προϋπολογισμού 4.210.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

24. Εισήγηση για την έγκριση παράτασης προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του υποέργου: «Τακτική συντήρηση αναχωμάτων π. Έβρου 
περιοχής δήμου Αλεξανδρούπολης 2020-2021» του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών & επείγουσες 
αντιπλημμυρικές εργασίες στην Π.Α.Μ.Θ. (συνέχιση του έργου 2012ΣΕ03100000)» με το σύστημα 
προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, προϋπολογισμού 1.340.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

25. Εισήγηση για την έγκριση του 2
ου

 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του έργου: «Παρεμβάσεις δομικής ενίσχυσης 
ανατολικού αναχώματος και βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών ποταμού Άρδα περιοχής 
Ριζίων και Καστανέων» με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, 
προϋπολογισμού 1.500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης “Cross 
Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection”, FLOOD PROTECTION-5b. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Χρ. Μαυράκη (Π.Ε. Έβρου). 

 
26. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού 3 της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης 

προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας 
των κτιρίων της Π.Α.Μ.Θ. και της Π.Ε. Ροδόπης για διάστημα 24 μηνών, προϋπολογισμού 
176.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. με δικαίωμα προαίρεσης 6μηνης παράτασης, προϋπολογισμού 
44.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.  
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Α. Αντωνιάδης (Π.Α.Μ.Θ.). 

 
27. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης και υλοποίησης της δράσης της Π.Α.Μ.Θ. διά της Δ/νσης 

Ανάπτυξης Π.Ε. Ροδόπης «Πρόγραμμα δράσεων Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου 
Κομοτηνής 2021» προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Π. Δελίδης (Π.Ε. Ροδόπης). 
  

28. Εισήγηση για την έγκριση – εξειδίκευση των δαπανών και υλοποίηση της δράσης με τίτλο: 
«Συμμετοχή της Π.Α.Μ.Θ. στην παραγωγή – διοργάνωση ιστορικού ντοκιμαντέρ με θέμα τις 
δράσεις των αεροπορικών δυνάμεων στα εδάφη της Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης κατά τη 



διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου» δια της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, 
Εμπορίου και Τουρισμού, συνολικού προϋπολογισμού 12.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Α. Κοροβέση (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

29. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού I της Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για 
την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας: «Μελέτη στατικής επάρκειας πρώην παλιού Νοσοκομείου 
Αλεξανδρούπολης» προϋπολογισμού 476.763,05 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Α. Παράσχου (Π.Α.Μ.Θ.). 
  

30. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού IIΙ (έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της 
Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του Διαγωνισμού της υπηρεσίας: «Οριστική 
μελέτη για την κατασκευή πεζοδρομίου στην Επαρχιακή οδό Νο17 Καμαριώτισσα – Σαμοθράκη» 
εκτιμώμενης αξίας 59.771,12 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Ι. Δρίνης (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

31. Εισήγηση για την έγκριση των όρων διακήρυξης διαγωνισμού της Προμήθειας με ανοιχτή 
διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τίτλο: «Προμήθεια ψυχρού επισκευαστικού ασφαλτομίγματος έτους 
2021-22», προϋπολογισμού 31.000,00 ευρώ, σε βάρος των πιστώσεων του υποέργου: 
«Στοιχειώδης συντήρηση του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης 
ετών 2021-2022» του έργου: «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης Συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)». 

32. Εισήγηση για την έγκριση των όρων διακήρυξης διαγωνισμού της παροχής υπηρεσίας με ανοιχτή 
διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων γι αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
της Π.Ε. Ροδόπης ετών 2021-2022» προϋπολογισμού 31.248,00 ευρώ σε βάρος των πιστώσεων 
του υποέργου: «Στοιχειώδης συντήρηση του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας 
Π.Ε. Ροδόπης ετών 2021-2022» του έργου: «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Π.Α.Μ.Θ.» 
(συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000).    

33. Εισήγηση για την έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την «Εκπόνηση όλων των 
αναγκαίων μελετών λιμενικών έργων σε στάδιο οριστικής μελέτης (κυματική μελέτη, ακτομηχανική 
μελέτη, μελέτη λιμενικών έργων) για την αντιμετώπιση των φαινομένων πρόσχωσης εντός του 
αλιευτικού καταφυγίου Ιμέρου» προϋπολογισμού 35.000,00 ευρώ. 

34. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της με αριθμό 616/2021 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

35. Εισήγηση για την έγκριση των όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας και του ορισμού των μελών της 
Επιτροπής Διαγωνισμού για το διαγωνισμό του υποέργου: «Επείγουσες παρεμβάσεις για την 
αποκατάσταση της λειτουργικότητας του ποταμού Λίσσου και των παραποτάμων του & των 
ρεμάτων και των αναχωμάτων τους στην περιοχή του δήμου Μαρώνειας-Σαπών στο Νομό 
Ροδόπης» του έργου: «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου 
αρμοδιότητας ΔΤΕ Π.Α.Μ.Θ. και της λειτουργικότητας των ρεμάτων της Π.Α.Μ.Θ. μετά τις έντονες 
βροχοπτώσεις της 12-01-2021 - φάση Α", προϋπολογισμού 3.730.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

       (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Κ. Δερνεκτσής (Π.Ε. Ροδόπης). 
 
36. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 41 της Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση 
προκήρυξης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ξάνθης σχολικού 
έτους 2021-22, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 51.146,97 ευρώ με Φ.Π.Α. και 
δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης). 
 

37. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της με αριθμό 663/2021 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Λ. Τσούργιαννης (Π.Ε. Ξάνθης). 
 

38. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2021 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 
Δράμας καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειαρχη Π.Ε. Δράμας). 
 

39. Εισήγηση για την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης επί της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της 
Π.Α.Μ.Θ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2021. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Α. Αντωνιάδης (Π.Α.Μ.Θ.).  
 



40. Εισήγηση για την έγκριση  τροποποίησης της υπ΄ αριθ. 637/2021 (ΑΔΑ: 6Ρ5Κ7ΛΒ-ΡΙ7) απόφασης 
του πρακτικού 24/2021 της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ε. Κώττη (Π.Ε Έβρου) . 
 

41. 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. Τσαλικίδη Νικόλαο 

5. Βενετίδη Κωνσταντίνο                                             

6. Ναλμπάντη Κωντσαντίνο 

7. Κουρτίδη Κωνσταντίνο 

8. Παπαεμμανουήλ Γρηγόριο 

9. Εξακουστό Κωνσταντίνο 

10. Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά 

11. Αργυρίου Νικόλαο 

12. Ζαμπουνίδη Ιωάννη 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 

 

 

 

 

  

 


