
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              ΚΟΜΟΤΗΝΗ  26 Μαρτίου 2021 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ              Αριθμ. Πρωτ: ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/73878/1373 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ                                                                                    

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ      ΠΡΟΣ:  Τα Μέλη  

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ     της Οικονομικής Επιτροπής-    

         Περιφερειακούς Συμβούλους 

         κ.κ. 

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1                               

                       69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ    

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Φ. Νταντή 

ΤΗΛ : 25313-50202 & 50104                                            

FAX : 25313-50188 

Ευφραιμίδη Νικόλαο 

Παπαδόπουλο Γεώργιο 

Δελησταμάτη Βασίλειο 

Μουλταζά Ταρκάν  

Πολίτη Αλέξιο  

Μωυσιάδη Αριστείδη  

Ταπατζά Εμμανουήλ 

Χατζηπέμου Χρήστο 

Γρανά Αρχέλαο 

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε 8η 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 31/3/2021 ημέρα 
Τετάρτη 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 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 Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Δράμας). 
 

2. Εισήγηση για την έγκριση του 1
ου

 πρακτικού, δικαιολογητικών συμμετοχής - Τεχνικής Προσφοράς, 
του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες της 
ΠΕ Δράμας συνολικού προϋπολογισμού 299.000,00€ (Διακήρυξη 06/2020 με αρ.συστήματος  
ΕΣΗΔΗΣ 101837.1). 

       (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Στ. Παρδαλίδης Π.Ε. Δράμας).  
 
3. Εισήγηση για την έγκριση του 1

ου
 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξης 

προσωρινού αναδόχου του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
KTEO ΤΗΣ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ», προϋπολογισμού μελέτης 340.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

4. Εισήγηση για την έγκριση α) του σχεδίου της Διακήρυξης, β) του σχεδίου της Προκήρυξης, γ) του 
σχεδίου της Περίληψης Διακήρυξης και δ) της σύστασης της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 



ΔΡΑΜΑΣ (ΔΥΟ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΑΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
ΚΑΙ ΔΟΞΑΤΟΥ)», προϋπολογισμού 500.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ.   

5. Εισήγηση για την έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξης 
προσωρινού αναδόχου του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΑΔΑΣ-ΔΙΠΟΤΑΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΑΔΑ Χ.Θ. 5+870, ΛΟΓΩ 
ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ” προϋπολογισμού 74.000,00 € (με Φ.Π.Α.).  

       (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Θ. Σιδηρόπουλος (Π.Ε. Δράμας).   
    
6. Εισήγηση  για την έγκριση εξειδίκευσης και υλοποίησης της δράσης «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ» (Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. έτους 2021, Κωδικός δράσης 210802006, ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 9899, 
προϋπολογισμός 50.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

       (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ελ. Θεοδωρίδου (Π.Ε. Δράμας). 
  
7. Εισήγηση για την έγκριση ανακλήσεων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικ. Έτους 2021. 
       (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας). 

 
8. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού 1 της Επιτροπής παραλαβής-αποσφράγισης και 

αξιολόγησης των προσφορών του Ανοικτού δημόσιου Συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό 
Διακήρυξης 01/2021 για την προμήθεια υγρών καυσίμων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες 
της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για το έτος 2022, προϋπολογισμού έως του ποσού των 
74.400,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

       (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η  Γ. Βαμβατήρα (Π.Ε. Καβάλας). 
 
9. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Διαμόρφωση 

συμβολών χωμάτινων οδών με οδικό δίκτυο νήσου Θάσου (β΄ φάση)». 
10. Εισήγηση για την έγκριση της διακήρυξης και προκήρυξης διαγωνισμού για την δημοπράτηση 

μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του έργου 
«Εργασίες συντήρησης οδοστρωμάτων σε τμήματα των υπ’ αρίθμ. 6, 8, 10, 11, 12 και 13 
επαρχιακών οδών Ν. Καβάλας». 

11. Εισήγηση για την έγκριση ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης στα πλαίσια του υποέργου με 
τίτλο: «Εργασίες συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων οδικού δικτύου Ν. Καβάλας» το οποίο έχει 
ενταχθεί με προϋπολογισμό (κατόπιν προαίρεσης) 144.000,00€ στο έργο: «Επισκευή και 
Συντήρηση Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Συνέχιση του έργου 
2012ΕΠ03100000)», με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006 της ΣΑΕΠ 531. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Θ. Καραβάς (Π.Ε. Καβάλας). 
 

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

13. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ ενώπιον 
του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής (Ακυρωτική Διαδικασία Β΄ Τμήμα) κατά τη συζήτηση της 
αίτησης ακύρωσης  της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία “ΔΕΣΠΟΙΝΑ Κ. ΚΑΖΑΚΟΥ & ΣΙΑ 
Ε.Ε. κατά της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., σχετικά με το διαγωνισμό με αντικείμενο “Παροχή υπηρεσιών 
καθαριότητας των χώρων των κτιρίων της Π.Ε. Ξάνθης για τα έτη 2021, 2022 και 2023. 

       (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος η Νομική Υπηρεσία 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 και έγκριση ανάκλησης αποφάσεων 
ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2021 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου). 

 
15. Εισήγηση για την έγκριση παροχής υπηρεσιών διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης στην 

Π.Α.Μ.Θ., έργο για την προστασία και αποκατάσταση οικοσυστημάτων Λιμνοθαλασσών, στο 
πλαίσιο βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων του ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Λ. Καστανάς (Π.Ε. Καβάλας). 

 
16. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, για το σχολικό έτος 2020-2021, με την 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης. 



17. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, για το σχολικό έτος 2020-2021, με την 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης.  

18. Εισήγηση για την έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής της  προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για 
τις Υπηρεσίες περιοχών Αλεξανδρούπολη – Φέρες – Κήποι Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, λόγω 
χρονικής παράτασης  σύμβασης.  
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Ε. Κώττη (Π.Ε. Έβρου). 
 

19. Εισήγηση για την έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής της υπηρεσίας Δαπάνη μεταφοράς μαθητών 
Π.Ε. Έβρου για την περίοδο Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2020. 

        (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χ. Μαροπούλου (Π.Ε. Έβρου). 
 
20. Εισήγηση για την έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΣΕ03100000)", υποέργο : 
"ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ π. ΕΒΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2020-2021" προϋπολογισμού 1.340.000,00€ με Φ.Π.Α. 
χρηματοδοτούμενο από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 531 ΚΑΕ 2014ΕΠ53100005. 

21. Εισήγηση για την έγκριση του 1ου πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΛΕΠΤΗΣ" με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, με εκτιμώμενη αξία 
σύμβασης 4.275.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α (Αρχική σύμβαση: 2.850.000,00€. Προαίρεση: 
1.425.000,00€  με Φ.Π.Α), χρηματοδοτούμενο από της πιστώσεις της ΣΑΕΠ 931 σε βάρος του 
ενάριθμου έργου 2017ΕΠ983100009. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Χρ. Μαυράκη (Π.Ε. Έβρου). 
 

22. Εισήγηση για την γνωμοδότηση για την επίλυση ή μη συμβιβαστικά  με απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  η διαφορά με την Ο.Ε. με την 
επωνυμία «Α.ΜΠΑΜΠΑΘΑΝΑΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «OPTIMUM 
INFORMATICS OE », που σχετίζεται με την από 13-1-2021 με αριθ. κατάθεσης 8/2021 αγωγή της 
(Τακτική Διαδικασία των 100 ημερών), που  άσκησε στο Ειρηνοδικείο Κομοτηνής  κατά της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκη.  

       (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Στ. Πατσουρίδου (Π.Ε. Έβρου). 
 

23. Εισήγηση για την έγκριση του πολυετή προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού Δημόσιας 
Διοίκησης 2022-2025. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Αρ. Γκαράνης (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

24. Εισήγηση για την έγκριση  του Πρακτικού I της Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 
για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Συντήρηση - βελτίωση βατότητας οδού Σωστού – Ι. Μ. 
Μάξιμου Καυσοκαλύβη – Α΄ Κερασέας» με Κ.Α.Ε. 2018ΕΠ03100019 της ΣΑΕΠ 031, υποέργο 
«Συντήρηση - βελτίωση βατότητας 1

ου
 τμήματος από Σώστη έως διασταύρωση Α΄ Κερασέας» 

προϋπολογισμού 980.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.  
        (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Αν. Παράσχου (Π.Α.Μ.Θ.). 

25. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού αρ. 3 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Παροχή 

υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς το Νέο Κανονισμό 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθμ. 679/2016 (General Data Protection Regulation – 
GDPR) της ΠΑΜΘ» συνολικού προϋπολογισμού 74.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 
με αριθμό διακήρυξης 1/2020 και αριθμό ΑΔΑ: Ψ5ΨΨ7ΛΒ-41Γ και ΑΔΑΜ: 20PROC006649599. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Π. Μπονόβας (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

26. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ στον 
δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Δημήτριο Αυλωνίτη του Νικολάου, ενώπιον του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στην δικάσιμο της 6-4-2021 ή όποτε αυτή αναβληθεί και να 
εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην με ΓΑΚ  98809/2019 
αγωγή της Τσιριγώτη Ανδριάνας κατά της ΠΑΜΘ.  

       (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Ν. Τσακίρης (Π.Α.Μ.Θ.). 
 



27. Εισήγηση για την έγκριση υποβολής προτάσεων για την χρηματοδότηση έργων από το 
πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων». 

28. Εισήγηση για την έγκριση  υποβολής προτάσεων για την χρηματοδότηση έργων από το 

πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με θέμα «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για έρευνα 

ενεργειακής απόδοσης και έκδοση σχετικού πιστοποιητικού της Διατηρητέας Καπναποθήκης στην 
οδό Φιλίππου Καβάλας».  
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων  ο Αν. Παράσχου (Π.Α.Μ.Θ.). 

 
29. Εισήγηση για την έγκριση προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2021 με συμβάσεις 

ορισμένου χρόνου στις υπηρεσίες της έδρας της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και των Περιφερειακών 
Ενοτήτων αυτής.  
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ε. Τζιαμπάζη (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

30. Εισήγηση για την έγκριση προϋπολογισμού έτους 2021 και ισολογισμού-απολογισμού έτους 2020» 
του Νομαρχιακού Κ.Ε.Κ. Ξάνθης. 

       (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο  Κ. Κουρτίδης (Νομαρχιακό Κ.Ε.Κ. Ξάνθης). 
 
31. Εισήγηση για την έγκριση του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για το 

έργο: «Ανασκαφικές εργασίες στο σπήλαιο «Πολυφήμου» Μαρώνειας», προϋπολογισμού 
50.000,00€, Κωδικός έργου: 2016ΜΠ03100000. 

32. Εισήγηση για την έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την εκπόνηση του έργου: 
«Μελέτη ανάδειξης – προστασίας και βιώσιμης αξιοποίησης του σπηλαίου «Πολυφήμου» 
Μαρώνειας Ν. Ροδόπης» προϋπολογισμού 750.000,00€, Κωδικός έργου: 2016ΜΠ03100000. 

33. Εισήγηση για την έγκριση και οριστική παραλαβή της υπηρεσίας «Μελέτη αποκατάστασης γέφυρας 
ποταμού Κομψάτου (πρωτεύον επαρχιακό δίκτυο)», αρχικού προϋπολογισμού 120.000,00 ευρώ.  

       (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Κ. Δερνεκτσής (Π.Ε. Ροδόπης). 
 
34. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικών 1 και 2 της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 

προσφορών του  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση Υπηρεσιών καθαριότητας 
των κτιρίων της ΠΑΜΘ και της Π.Ε. Ροδόπης για διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, 
προϋπολογισμού 176.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. με δικαίωμα προαίρεσης 6μηνης παράτασης, 
προϋπολογισμού 44.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% 

35. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ για την 
ασκηθείσα σε βάρος της Περιφέρειας Α.Μ.Θ αγωγή της  “ΚΤΕΛ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε.” ενώπιον του 
Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής. 

       (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Τρ. Εξάρχου (Π.Α.Μ.Θ.). 
 
36. Εισήγηση για έγκριση των όρων Διακήρυξης για την εκμίσθωση της αλιευτικής εκμετάλλευσης των 

Δημόσιων ιχθυοτροφείων «ΕΛΟΣ» & «ΠΤΕΛΕΑ» της Π.Ε. Ροδόπης.  
       (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ε. Χατζοπούλου (Π.Ε. Ροδόπης). 
 
37. Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων του Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και        

Περιφερειακών Συμβούλων της Π.Α.Μ.Θ.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38. Εισήγηση για την έγκριση των πρακτικών 1, 2, 3,4 και 5 της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2021. 
 

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. Γάκη Χρήστο 

10. Εξακουστό Κωνσταντίνο 

11. Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά 

12. Αργυρίου Νικόλαο 

13. Ζαμπουνίδη Ιωάννη 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 

 

 

 

 

  

 


