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ΚΟΜΟΤΗΝΗ   24-9-2019 
 

                

 

                 

 
 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 
 

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού  35/2019 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. καθώς και 
αποφάσεις που έχουν ληφθεί  επ’  αυτών.  
                                       

                                                                     
                                                              

          ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

1. Εισήγηση για την εκλογή Αντιπροέδρου 
της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

684 
Εκλέγει Αντιπρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 
τον Πολίτη Αλέξιο. 

2. Εισήγηση για την έγκριση των όρων 
διακήρυξης, περίληψης διακήρυξης και 
καθορισμού επιτροπών: Α. Διενέργειας 
του διαγωνισμού, Β. Ενστάσεων και Γ. 
Παραλαβής των υλικών του συνοπτικού 
διαγωνισμού της υπηρεσίας: «Προμήθεια 
αλατιού αποχιονισμού της Π.Ε. Δράμας 
έτους 2019- 2020», προϋπολογισμού 
50.000,00 ευρώ.  

       685 

   Α Π Ο ΦΑ ΣΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α  Π ΛΕΙΟΨ Η ΦΙΑ  

           (Με ψήφους 10 υπέρ  και 1 κατά) 
 
Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης, περίληψης 
διακήρυξης και καθορισμού επιτροπών: Α. 
Διενέργειας του διαγωνισμού, Β. Ενστάσεων και Γ. 
Παραλαβής των υλικών του συνοπτικού 
διαγωνισμού της υπηρεσίας: «Προμήθεια αλατιού 
αποχιονισμού της Π.Ε. Δράμας έτους 2019- 2020», 
προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ.  
 

3. Εισήγηση για την έγκριση των όρων 
διακήρυξης, περίληψης διακήρυξης και 
καθορισμού επιτροπών: Α. Διενέργειας 
του διαγωνισμού, Β. Ενστάσεων και Γ. 
Παραλαβής των υλικών του συνοπτικού 
διαγωνισμού της υπηρεσίας: «Μεταφορά 
αλατιού αποχιονισμού της Π.Ε. Δράμας 
έτους 2019- 2020», προϋπολογισμού 
28.000,00 ευρώ. 
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   Α Π Ο ΦΑ ΣΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α  Π ΛΕΙΟΨ Η ΦΙΑ  

           (Με ψήφους 10 υπέρ  και 1 κατά) 
 
Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης, περίληψης 
διακήρυξης και καθορισμού επιτροπών: Α. 
Διενέργειας του διαγωνισμού, Β. Ενστάσεων και Γ. 
Παραλαβής των υλικών του συνοπτικού 
διαγωνισμού της υπηρεσίας: «Μεταφορά αλατιού 
αποχιονισμού της Π.Ε. Δράμας έτους 2019- 2020», 
προϋπολογισμού 28.000,00 ευρώ. 
 

4. Εισήγηση για την έγκριση διακήρυξης, 
προκήρυξης, περίληψης διακήρυξης και 
επιτροπής διαγωνισμού για τη 
δημοπράτηση του έργου: «Ανακατασκευή 
του κόμβου Ξηροποτάμου και μετατροπή 
του σε κυκλικό», προϋπολογισμού με 
Φ.Π.Α. 850.000,00 ευρώ. 
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Εγκρίνει τη διακήρυξη, προκήρυξη, περίληψη 
διακήρυξης και επιτροπής διαγωνισμού για τη 
δημοπράτηση του έργου: «Ανακατασκευή του 
κόμβου Ξηροποτάμου και μετατροπή του σε 
κυκλικό», προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 850.000,00 
ευρώ. 
 

5. Εισήγηση για την έγκριση διακήρυξης, 
προκήρυξης, περίληψης διακήρυξης και 
επιτροπής διαγωνισμού για τη 
δημοπράτηση του έργου: «Κατασκευή 
γέφυρας Μαρμαριάς επί της Ε.Ο. Νο 14 
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Εγκρίνει τη διακήρυξη, προκήρυξη, περίληψη 
διακήρυξης και επιτροπής διαγωνισμού για τη 
δημοπράτηση του έργου: «Κατασκευή γέφυρας 
Μαρμαριάς επί της Ε.Ο. Νο 14 Δράμας – Ξάνθης 
μετά των προσβάσεων», προϋπολογισμού με 



Δράμας – Ξάνθης μετά των 
προσβάσεων», προϋπολογισμού με 
Φ.Π.Α. 3.500.000,00 ευρώ. 

Φ.Π.Α. 3.500.000,00 ευρώ. 
 

6. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού της 
αρμόδιας επιτροπής για τη διεξαγωγή της 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση για την επιλογή αναδόχου της 
σύμβασης γενικών υπηρεσιών: 
«Αποκατάσταση παρόχθιας ζώνης 
αγροκτήματος Κεχροκάμπου», 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 60.000,00 
ευρώ. 
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Εγκρίνει το πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής για τη 
διεξαγωγή της διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση για την επιλογή 
αναδόχου της σύμβασης γενικών υπηρεσιών: 
«Αποκατάσταση παρόχθιας ζώνης αγροκτήματος 
Κεχροκάμπου», προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
60.000,00 ευρώ. 
 

7. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 
VΙ της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: 
«Αγροτική οδοποιία σε αναδασμούς 
Καλλιράχης και Ραχωνίου Θάσου» 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α 160.000,00 
ευρώ και λήψη απόφασης κατακύρωσης 
της σύμβασης. 
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Εγκρίνει το πρακτικό VΙ της επιτροπής διαγωνισμού 
του έργου: «Αγροτική οδοποιία σε αναδασμούς 
Καλλιράχης και Ραχωνίου Θάσου» 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α 160.000,00 ευρώ και 
λήψη απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης. 
 

8. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού ΙΙ της 
επιτροπής διαγωνισμού του έργου: 
«Συντήρηση Διοικητηρίου Π.Ε. Καβάλας» 
προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ. 
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Εγκρίνει το πρακτικό ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού 
του έργου: «Συντήρηση Διοικητηρίου Π.Ε. 
Καβάλας» προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ. 
 

9. Εισήγηση για την άσκηση ή μη, ενδίκου 
μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 219/2019 
απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Κομοτηνής που αφορά την 
επιβολή προστίμου για χρήση πετρελαίου 
θέρμανσης αντί κίνησης. 

- 

Αποσύρει το θέμα ώστε να έρθει με λεπτομερή 
εισήγηση και να παραστεί και η εισηγήτρια του 
θέματος. 
 

10. Εισήγηση για την άσκηση ή μη, ενδίκου 
μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 131/2019 
απόφασης του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής 
που αφορά την εξόφληση τιμολογίων 
παροχής υπηρεσιών. 
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Να μην ασκηθεί έφεση κατά της υπ’ αριθμ. 
131/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής 
που αφορά την εξόφληση τιμολογίων παροχής 
υπηρεσιών. 
 

11. Εισήγηση για την έγκριση των όρων της 
διακήρυξης, της αντίστοιχης περίληψης 
και της συγκρότησης των επιτροπών 
διενέργειας, ενστάσεων και παραλαβής 
του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών άνω 
των ορίων με τίτλο: «Αποκατάσταση 
προβλημάτων βατότητας από 
χιονοπτώσεις – θεομηνίες – κατολισθήσεις 
και άλλων φυσικών καταστροφών  στο 
επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο της 
Π.Ε. Έβρου για τα έτη 2019-2020» 
σύμφωνα με την παρ. γ του άρθρου 5 του 
Ν.4412/2016, προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
619.938,00 ευρώ.  
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Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης, της 
αντίστοιχης περίληψης και της συγκρότησης των 
επιτροπών διενέργειας, ενστάσεων και παραλαβής 
του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
παροχής υπηρεσιών άνω των ορίων με τίτλο: 
«Αποκατάσταση προβλημάτων βατότητας από 
χιονοπτώσεις – θεομηνίες – κατολισθήσεις και 
άλλων φυσικών καταστροφών  στο επαρχιακό και 
εθνικό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Έβρου για τα έτη 
2019-2020» σύμφωνα με την παρ. γ του άρθρου 5 
του Ν.4412/2016, προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
619.938,00 ευρώ.  
 

12. Εισήγηση για την έγκριση 2ου πρακτικού 
(Ολοκλήρωσης) της Επιτροπής 
Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για 
την ανάδειξη μειοδότη του έργου: «Δομική 
ενίσχυση αναχώματος ρέματος περιοχής 
σφαγείων Ορεστιάδας» με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την 
τιμή, προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
60.000,00 ευρώ.  
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Εγκρίνει το 2ο πρακτικό (Ολοκλήρωσης) της 
Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού 
για την ανάδειξη μειοδότη του έργου: «Δομική 
ενίσχυση αναχώματος ρέματος περιοχής σφαγείων 
Ορεστιάδας» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με 
βάση την τιμή, προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
60.000,00 ευρώ.  
 

13. Εισήγηση για την έγκριση 2ου πρακτικού 
διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού σε 
ανοιχτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
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Εγκρίνει το  2ο πρακτικό διενέργειας ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού σε ανοιχτή διαδικασία με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά με βάση την τιμή, του έργου: 



άποψη προσφορά με βάση την τιμή, του 
έργου: «Συντήρηση επιχώματος και 
προστασία πρανών με συρματοκιβώτια 
στο Χείμαρρο Λουτρού» εκτιμώμενης 
αξίας με Φ.Π.Α. 116.000,00 ευρώ. 

«Συντήρηση επιχώματος και προστασία πρανών με 
συρματοκιβώτια στο Χείμαρρο Λουτρού» 
εκτιμώμενης αξίας με Φ.Π.Α. 116.000,00 ευρώ. 
 

14. Εισήγηση για την έγκριση ακύρωσης της 
υπ’ αριθμ. 679/2019 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
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Εγκρίνει την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 679/2019 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
 

15. Εισήγηση για την έγκριση της εισηγητικής 
έκθεσης επί του σχεδίου του 
Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου 
Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) της Π.Α.Μ.Θ. του 
οικονομικού έτους 2020. 
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Α Π ΟΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ Α ΤΑ Π ΛΕΙ ΟΨ Η ΦΙΑ  
(Με ψήφους 7 υπέρ  και  3 κατά) 

 
Καταρτίζει την εισηγητική έκθεση επί του σχεδίου 
του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου 
Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) της Π.Α.Μ.Θ. του 
οικονομικού έτους 2020 και παραπέμπει στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο λόγω αρμοδιότητας 
 

16. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών 
σχολικού έτους 2018-2019 της Π.Ε. 
Ροδόπης. 
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Εγκρίνει την τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς 
μαθητών σχολικού έτους 2018-2019 της Π.Ε. 
Ροδόπης. 
 

17. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης της 
εκτέλεσης των δρομολογίων μεταφοράς 
μαθητών στους προσωρινούς αναδόχους 
(μειοδότες) μέχρι την ολοκλήρωση της 
διαπραγμάτευσης για την ανάθεση 
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών (άγονα 
δρομολόγια) Α/θμιας & Β/θμιας 
Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. 
Ροδόπης, για τα σχολικά έτη 2019-2020 
και 2020-2021 με την υπογραφή των 
οικείων συμβάσεων. 

 

- 

 
Αποσύρει το θέμα προκειμένου να εγκριθεί με 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής πρώτα το 
δέκατο όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης.    
 

18. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικών 1 και 
2 της Επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης προσφορών στα πλαίσια 
διενέργειας ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης 
για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς 
μαθητών (άγονα δρομολόγια) Α/θμιας & 
Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής 
αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης, για τα 
σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021. 
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Εγκρίνει τα Πρακτικά 1 και 2 της Επιτροπής 
διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών στα 
πλαίσια διενέργειας ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης 
για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών 
(άγονα δρομολόγια) Α/θμιας & Β/θμιας 
Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. 
Ροδόπης, για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-
2021. 

19. Εισήγηση για την έγκριση των όρων 
διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της 
προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 
λαμπτήρων και συναφούς ηλεκτρολογικού 
υλικού για τον ηλεκτροφωτισμό του εθνικού 
και επαρχιακού δικτύου αρμοδιότητας 
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης έτους 2019» σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου: 
«Επισκευή και συντήρηση του οδικού 
δικτύου της Π.Α.Μ.Θ. (Συνέχιση του έργου 
2012ΕΠ03100000), υποέργο: «Στοιχειώδης 
συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού 
οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. 
Ροδόπης ετών 2019-2020» 
προϋπολογισμού 37.720,80 ευρώ με 
Φ.Π.Α.  
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Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης συνοπτικού 
διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 
λαμπτήρων και συναφούς ηλεκτρολογικού υλικού 
για τον ηλεκτροφωτισμό του εθνικού και 
επαρχιακού δικτύου αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. Π.Ε. 
Ροδόπης έτους 2019» σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου: «Επισκευή και συντήρηση του οδικού 
δικτύου της Π.Α.Μ.Θ. (Συνέχιση του έργου 
2012ΕΠ03100000), υποέργο: «Στοιχειώδης 
συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού 
δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης ετών 2019-
2020» προϋπολογισμού 37.720,80 ευρώ με Φ.Π.Α.  
 
 



20. Εισήγηση για την έγκριση του από 12-9-
2019 πρακτικού για την επιλογή αναδόχου 
του έργου: «Καθαίρεση  ανατολικού  φορέα  
γέφυρας  Κομψάτου», προϋπολογισμού με 
Φ.Π.Α. 140.000,00 ευρώ. 
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Εγκρίνει το από 12-9-2019 πρακτικό για την 
επιλογή αναδόχου του έργου: «Καθαίρεση  
ανατολικού  φορέα  γέφυρας  Κομψάτου», 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 140.000,00 ευρώ. 
 

21. Εισήγηση για την έγκριση 1ου πρακτικού 
αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών 
προσφορών του διαγωνισμού της 
προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 
ελαστικών για τις ανάγκες των 
μηχανημάτων - οχημάτων του μηχανικού 
εξοπλισμού της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης έτους 
2019». 
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Εγκρίνει το 1ο πρακτικό αξιολόγησης 
δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών του 
διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 
ελαστικών για τις ανάγκες των μηχανημάτων - 
οχημάτων του μηχανικού εξοπλισμού της Δ.Τ.Ε. 
Π.Ε. Ροδόπης έτους 2019». 
 

22. Εισήγηση για την έγκριση δικαιολόγησης 
απουσίας μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής από τη συνεδρίαση. 

 

- 

Αποσύρετε το θέμα.  

23. Εισήγηση για την επικύρωση του 
πρακτικού της 52ης, 53ης, 54ης, 55ης, 
56ης και 57ης συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής, έτους 2018. 
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Επικυρώνει τα Πρακτικά 52/2018, 53/2018, 
54/2018, 55/2018, 56/2018 , και 57/2018. 
 

24. Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων 
του Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών 
και Περιφερειακών Συμβούλων της 
Π.Α.Μ.Θ. 

 
 704 

Α Π ΟΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ Α ΤΑ Π ΛΕΙ ΟΨ Η ΦΙΑ  
(Με ψήφους 7 υπέρ  και  3 κατά) 

 
Εγκρίνει  την μετακίνηση του κ. Τσαλικίδη 
Νικόλαου, Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής 
Ενότητας Ροδόπης , του Θεματικού 
Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού κ. Αθανάσιου 
Τσώνη και του κ. Κωνσταντίνου Σιμιτσή, 
Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης . 

 

25. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης 
της υπ’ αριθμ.590/2019 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
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Εγκρίνει τροποποίηση της υπ’ αριθμ.590/2019 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
 

26. Εισήγηση για την έγκριση παράτασης 
συμβάσεων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. 
Ροδόπης. 706 

Εγκρίνει την παράταση συμβάσεων μεταφοράς 
μαθητών της Π.Ε. Ροδόπης. 

27. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών 
σχολικού έτους 2019-2020 της Π.Ε. 
Ροδόπης. 
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Εγκρίνει την τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς 
μαθητών σχολικού έτους 2019-2020 της Π.Ε. 
Ροδόπης. 

28. Εισήγηση για την: Α. Έγκριση του 
3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 
(Α.Π.Ε.) – 1ηΣυμπληρωματική Σύμβαση 
του έργου: «Επισκευή αρμών γεφυρών και 
συναρμογών στην Ε.Ο. 51 Β. ‘Έβρου  ο 
οποίος ανέρχεται  στο συνολικό ποσό 
των 284.774,82 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 
παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με το αρχικό 
συμβατικό αντικείμενο ποσού 94.734,64 
ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και σε ποσοστό 
49,86%, Β. Έγκριση της 
1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 
117.470,95 ευρώ με Φ.Π.Α. και Γ. Την 
υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής 
Σύμβασης  ποσού 117.470,95 με Φ.Π.Α. με 
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Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών 
(Α.Π.Ε.) – 1ηΣυμπληρωματική Σύμβαση του έργου: 
«Επισκευή αρμών γεφυρών και συναρμογών στην 
Ε.Ο. 51 Β. ‘Έβρου  ο οποίος ανέρχεται  στο 
συνολικό ποσό των 284.774,82 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 
και παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με το αρχικό 
συμβατικό αντικείμενο ποσού 94.734,64 ευρώ 
χωρίς Φ.Π.Α. και σε ποσοστό 49,86%, Β. Την 1η 

Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 117.470,95 
ευρώ με Φ.Π.Α. και Γ. Την υπογραφή της 
1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης  ποσού 
117.470,95 με Φ.Π.Α. με τον ίδιο ανάδοχο 
«ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ.» του ανωτέρω 
έργου. 
 



τον ίδιο ανάδοχο «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΤΕ.» του ανωτέρω έργου. 

 

29. Εισήγηση για την έγκριση υπ’ αρ. 
02/5589/12-09-219 (ΑΔΑ: Ω0ΔΔ7ΛΒ-ΔΕΩ) 
Απόφασης Περιφερειάρχη ΑΜΘ, ορισμού 
πληρεξούσιου Δικηγόρου για την 
εκπροσώπηση άσκησης αίτησης 
ανάκλησης της αρ. 31/2019 πράξης του 
ΕΛ.ΣΥΝ. 

 

 
 
 

       709 

Εγκρίνει την υπ’ αρ. 02/5589/12-09-219 (ΑΔΑ: 
Ω0ΔΔ7ΛΒ-ΔΕΩ) Απόφαση Περιφερειάρχη ΑΜΘ, 
περί ορισμού πληρεξούσιου Δικηγόρου για την 
εκπροσώπηση άσκησης αίτησης ανάκλησης της 
αρ. 31/2019 πράξης του ΕΛ.ΣΥΝ. 

 

 
 
 
 

                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                                ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ    

 
 

                                                                                               ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
  


