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                                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
             Του  Πρακτικού  11  / 2017  συνεδρίασης  του Περιφερειακού Συμβουλίου       
                                           Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
                                      ----------------------------------------- 
                                           Αριθ. Απόφασης  81 / 2017 
                                      --------- ---------------------------------         
 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 168/2015 απόφαση που αφορά την 
Επικαιροποιημένης Προγραμματική Σύμβαση  Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την υλοποίηση του 
έργου “Μελέτη για την Προστασία και Ανάδειξη των ευρημάτων του Ταφικού Τύμβου της Μικρής 
Δοξιπάρας – Ζώνης, Π.Ε. Έβρου” κατά το μέρος που αφορά στην εκπροσώπηση του Ελληνικού 
Δημοσίου και της Εταιρείας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ” Α.Ε. αφενός, και αφετέρου στη διάρκεια της 
Προγραμματικής Σύμβασης. 
 

    Στην Κομοτηνή  σήμερα   8   Μαίου  2017  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 19.30, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ » της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, παρουσία του 
Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου,  των Αντιπεριφερειαρχών : Πέτροβιτσ Δημητρίου  Π.Ε. 
Έβρου, Mαρκόπουλου  Θεοδώρου Π.Ε. Καβάλας, Ζαγναφέρη Κωνσταντίνου Π.Ε. Ξάνθης, 
Τσαλικίδη    Νικολάου   Π.Ε. Ροδόπης,  που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167  
παρ. 4 του N. 3852/2010, συνήλθε σε δημόσια  συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από την Δ. Δ. ΟΙΚ.2184 / 2 -05 -2017  έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με 
το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010. 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 
      1.  Μποταΐτης Σωτήριος  ,   Πρόεδρος του Π.Σ  
      2.  Καβαρατζής Σταύρος,   Αντιπρόεδρος  του Π.Σ  

                                                              ΤΑ ΜΕΛΗ    
1. Αντωνιάδης   Κωνσταντίνος 24. Χειράκη Γεωργία          
2. Εξακουστός  Κωνσταντίνος 25. Λιθηρόπουλος Χρήστος 
3. Τσιλιγγίρης Σπυρίδων 
4. Δημούδη- Τζατζαίρη Ελένη                          

26. 
27. 

Παπαδόπουλος Σωτήριος   
Τσολάκης Σταύρος  

5. Ευφραιμίδης Νικόλαος   28. Αραμπατζής Αθανάσιος     
6. Βενετίδης Κωνσταντίνος 
7. Τερτσούδης Χρήστος 

29. 
30. 

Καραλίδης Φώτιος 
Γρανάς Αρχέλαος  

8. Iμπράμ Αχμέτ 31. Τσαλδαρίδης  Αναστάσιος 
9. Γάκης    Χρήστος                                        
10. Γεωργιτσόπουλος Χρήστος 
11. Αμοιρίδης Μιχαήλ   
12. Ιωσηφίδης  Αλέξανδρος 

32. 
33. 
34. 
35. 

Βλαχογιάννης  Ανέστης 
Κοτζά Μουμίν  Ριτβάν  
Γαλάνης Βασίλειος 
Tουρτούρης   Σπυρίδων 

13. Μοσχοφίδου- Βλάχου  Ελεονώρα   
14. Χουσέ  Μουσταφά  Ισμαήλ   
15. Χατζηγκενέ Ιρφάν 
16. Βουδούρης Ευάγγελος                                                                       
17. Μπούτος Ιωάννης 
18. Κινατζίδης Κωνσταντίνος 
19. Κατραντζή Μουσταφά  

36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42.       

Λασκαρίδης  Παντελής 
Μαλτέζος Μενέλαος  
Χατζηθεοδωρίδης Ηρακλής 
Γκανιάτσου-Ελευθεριάδου Στυλιανή 
Κιτσόπουλος Χρήστος 
Ναθαναηλίδης  Αναστάσιος 
Τρέλλης Χρήστος 

20. Μουσταφά Μετίν 
21. Μουλταζά  Ταρκάν Μουλταζά 
22. Αλατζά-Παπαδοπούλου Κυριακούλα 
23. Ιντζέ  Μεμέτ Μπιρόλ        

43. 
44. 
45. 
46. 
 

Τραϊφόρος  Βασίλειος 
Γεροστεργίου Αικατερίνη        
Μουμίν Οντέρ                                                
Δαμιανίδης  Παύλος  
 

                ΑΠΟΝΤΕΣ:     
             1.  Πατακάκης  Ανάργυρος,  Αντιπεριφερειάρχης της  Π.Ε. Δράμας, 
             2.  Μεχμέτ Ούστα Χουσείν ,   Γραμματέας του Π.Σ            

                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ  
           1.  Ζάχαρη Ζηνοβία                                              2.  Ζιμπίδης  Γεώργιος                         



ΑΔΑ:ΩΗΟ17ΛΒ-0Ψ0 

 2 

 
   Παραβρέθηκε  στη συνεδρίαση η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας  και Θράκης κα Ζωή  Κοσμίδου. 
   Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  
και Θράκης κα  Ελένη  Κατσικούδη. 
  Καθήκοντα  γραμματέα του  Περιφερειακού Συμβουλίου άσκησε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.  
Μπούτος Ιωάννης, σύμφωνα με το άρθρο 7  παρ. 2  του Πρότυπου Κανονισμού λειτουργίας  του   
Περιφερειακού Συμβουλίου .   
   Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών  ήταν παρόντα τα 48  μέλη, άρχισε η 
συζήτηση τoυ  θέματος   της ημερήσιας διάταξης. 

     Αποχώρισαν  οριστικά  από την συνεδρίαση οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ Καραλίδης 
Φώτιος,  Βλαχογιάννης  Ανέστης , Γαλάνης Βασίλειος και ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου κ. Καβαρατζής Σταύρος . 

    Εισηγούμενος  το  θέμα της  ημερήσιας διάταξης o   Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Εβρου κ. 
Δημήτριος  Πέτροβιτς , έθεσε υπόψη των μελών  του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης τo αρθμ . πρωτ: 6137/2016/3-4-2017 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού 
Οικονομικού το οποίο αναφέρει τα εξής : Στις 09/12/2015 το Περιφερειακό Συμβούλιο 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έλαβε την αριθ.168/2015 απόφαση (ΑΔΑ: 65Ν67ΛΒ-Η48) με 
την οποία είχε εγκρίνει την τροποποίηση της επικαιροποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης 
Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την υλοποίηση του έργου  “Μελέτη για την Προστασία και Ανάδειξη 
των ευρημάτων, του Ταφικού Τύμβου της Μικρής Δοξιπάρας - Ζώνης, Π.Ε. Έβρου” κατά το μέρος 
που αφορά στην εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ” Α.Ε. αφενός, και αφετέρου στη διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης. 
Εκτελώντας πάραυτα την παραπάνω απόφαση η υπηρεσία απέστειλε στην Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Έβρου δεόντως υπογεγραμμένα αντίγραφα της Προγραμματικής Σύμβασης, προκειμένου ως 
αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού να μεριμνήσει για την υπογραφή 
της και από τους άλλους συμβαλλόμενους φορείς.  
 
   Στις 22/12/2016 η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου έγινε αποδέκτης του αριθ.πρωτ.19830/21-12-
2016 εγγράφου του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ” Α.Ε. 
κ.Νικολάου Παπαδάκη, (επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο) με το οποίο κοινοποιήθηκε το οριστικό 
κείμενο της επικαιροποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για το έργο 
του θέματος, που ελέγχθηκε και από τους νομικούς συμβούλους των άλλων συμβαλλόμενων 
φορέων, το οποίο χρήζει τροποποίησης δεδομένου ότι αφενός έχουν επέλθει αλλαγές στα 
θεσμικά όργανα των συμβαλλόμενων μερών, και αφετέρου απαιτείται τροποποίηση και ως προς 
τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης για την υλοποίηση των επιμέρους μελετών. Κατά την 
προετοιμασία της εισήγησης της Υπηρεσίας προς το Περιφερειακό Συμβούλιο, και αναμένοντας 
την απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, 
αναφορικά με τον έλεγχο νομιμότητας της υπ’ αριθ.16/2017 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., πληροφορηθήκαμε ότι υπήρξε νέα αλλαγή στην 
εκπροσώπηση της εταιρείας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ” Α.Ε., η οποία αποτυπώνεται στο Πρακτικό 
της αριθ.116/12-01-2017 συνεδρίασης του Δ.Σ. της παραπάνω εταιρείας (ΑΔΑ: ΩΕΚΕΟΞΧΔ-ΓΨ5 - 
επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο).  
 
  Περαιτέρω επισημαίνεται ότι η υπηρεσία έχει μεριμνήσει για την έκδοση της υπ’ 
αριθμ.πρωτ.275/19-01-2017 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. 
Έβρου (ΑΔΑ: ΨΗΛ87ΛΒ-ΠΩ3), που αφορά στη  δέσμευση πίστωσης ύψους 75.000,00 € για 
κάλυψη της δαπάνης που απορρέει από τη συμμετοχή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. στην 
Προγραμματική Σύμβαση “Μελέτη για την προστασία και ανάδειξη των ευρημάτων του ταφικού 
τύμβου της Μικρής Δοξιπάρας, Π.Ε. Έβρου” σε βάρος του έργου “Μελέτες Έργων” του Ετήσιου 
Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (Π.Ε. Έβρου) έτους 
2017 (Κωδ. Έργου: 111002040), που  εγκρίθηκε με την αριθ.16/2017 (ΑΔΑ: ΩΦΤ37ΛΒ-ΩΣ9) 
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., η οποία ελέγχθηκε ως προς 
τη νομιμότητά της με την αριθ.πρωτ.4712/22-03-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΑΔΑ: ΨΒΜΩΟΡ1Υ-ΠΙ4) και βρέθηκε νόμιμη.  
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   Σε συνέχεια των παραπάνω συνημμένα σας στέλνουμε (Σχέδιο) της Επικαιροποιημένης 
Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, και σας γνωρίζουμε ότι οι λόγοι που 
υπαγορεύουν την αναγκαιότητα της τροποποίησής της είναι οι ακόλουθοι : 
1. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
Περιφερειάρχη της κ.Χρήστο Μέτιο. 
2. Η εταιρεία “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ” ΑΕ, που θα συνυπογράψει την Προγραμματική Σύμβαση 
Πολιτισμικής Ανάπτυξης, εκπροσωπείται από το νέο Διευθύνοντα Σύμβουλό της κ. Βασίλειο 
Καραγιάννη. 
3. Τροποποιείται και το άρθρο 2 της Προγραμματικής Σύμβασης και καθορίζεται νέα διάρκεια 
ισχύος αυτής μέχρι στις 30/12/2017.  
 
     Κατόπιν αυτών  και έχοντας υπόψη : 
1. Το Ν.3852/2010 “Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87 Α’/2010) και ειδικότερα το άρθρο 100, που αφορά στις 
Προγραμματικές Συμβάσεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
2. Τον ιδρυτικό νόμο της εταιρείας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ” Α.Ε. (Ν.4199/2013, άρθ.132 - ΦΕΚ 
216 Α΄/2013), όπως αυτός ισχύει και την Υπουργική Απόφαση Δ16γ/05/438/Γ- (ΦΕΚ 2856 Β΄/11-
11-2013), περί διεύρυνσης των σκοπών της εταιρίας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ” Α.Ε. 
 
3. Την αριθμ.ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/Α1/272598/33659/30330/23405/06-10-2015 κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 706/ΥΟΔΔ/06-
10-2015) “Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού” 
 
4. Την αριθ.πρωτ.18186/02-11-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΑΔΑ: 7Λ8ΡΟΡ1Υ-0Σ2), σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας του 
Πρακτικού εκλογής Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προς 
πλήρωση της κενής θέσης. 
 
5. Την αριθ.168/2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης (ΑΔΑ: 65Ν67ΛΒ-Η48) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της Επικαιροποιημένης 
Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την υλοποίηση του έργου “Μελέτη για 
την Προστασία και Ανάδειξη των ευρημάτων του Ταφικού Τύμβου της Μικρής Δοξιπάρας - 
Ζώνης, Π.Ε. Έβρου”   
   
                                                                         Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 
  
Την Τροποποίηση της Επικαιροποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης 
για την υλοποίηση του έργου “Μελέτη για την Προστασία και Ανάδειξη των ευρημάτων του 
Ταφικού Τύμβου της Μικρής Δοξιπάρας – Ζώνης, Π.Ε. Έβρου” κατά το μέρος που αφορά στην 
εκπροσώπηση τόσο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όσο και της Εταιρείας 
“ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ” Α.Ε. αφενός, και αφετέρου όσον αφορά στη διάρκεια ισχύος της 
Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης. 
 
  

      
   Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και 
έχοντας υπόψη τις διατάξεις  του άρθρου 163  και 100  του Ν.3852/2010 . 
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                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
    Εγκρίνει την  τροποποίηση της αριθμ. 168/2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που 
αφορά την  Επικαιροποιημένη  Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την 
υλοποίηση του έργου “Μελέτη για την Προστασία και Ανάδειξη των ευρημάτων του Ταφικού 
Τύμβου της Μικρής Δοξιπάρας – Ζώνης, Π.Ε. Έβρου” ως προς το σκέλος  της  εκπροσώπησης της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  και της Εταιρείας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ” Α.Ε. 
αφενός και αφετέρου τη διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης 
, η οποία έχει ως εξής : 
 
   Στην Αθήνα σήμερα την ….. ………………… 2017 οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής 
“Συμβαλλόμενοι” :  

α) Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τη Γενική 
Γραμματέα  κ. Μαρία Ανδρεαδάκη - Βλαζάκη  

β) Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον 
Περιφερειάρχη κ. Χρήστο Μέτιο 

γ) Η Εταιρεία “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ” Α.Ε. νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλό της κ. Βασίλειο Καραγιάννη 

 
Έχοντας υπόψη : 
1) τις διατάξεις του Ν.3852/2010 “Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) και ειδικότερα 
το άρθρο 100, όπως οι παρ.1α και 5 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 8 (παρ.9 και 10) του 
Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α’/2012), 

 
   2) τις διατάξεις του Ν.3028/2002 “Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της 
πολιτιστικής κληρονομιάς” (ΦΕΚ 153/Α’/28-06-2002),  

 
   3) τις διατάξεις του Ν.1958/1991 “Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών, Αθλητικές Ανώνυμες 
Εταιρίες και άλλες διατάξεις”  (ΦΕΚ 122/Α’/05-08-1991) και ειδικότερα το άρθρο 81, 

 
   4) το Π.Δ.99/1992 “Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων” (ΦΕΚ 46/Α’/1992), 
όπως αυτό ισχύει, 

 
    5) τις διατάξεις του Ν.4109/2013 (ΦΕΚ 16 Α’/23-01-2013) “Κατάργηση και συγχώνευση 
νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής 
Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις”, και ειδικότερα την 
παρ.8β’ του άρθρου 3, που αφορά στην κατάργηση του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την 
Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.), 

 
   6) τον ιδρυτικό νόμο της εταιρείας “Κτιριακές Υποδομές” Α.Ε. (Ν.4199/2013, άρθ.132 –      ΦΕΚ 
216 Α’/11-10-2013), όπως αυτός ισχύει και την Υπουργική Απόφαση Δ16γ/05/438/Γ - (ΦΕΚ 2856 
Β΄/11.11.2013), περί διεύρυνσης των σκοπών της εταιρείας “Κτιριακές Υποδομές” Α.Ε., 

 
   7) το Π.∆.70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’/22-09-2015) “Ανασύσταση του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού”.  

 
   8) το Π.Δ.104/2014 (ΦΕΚ 171 Α’/28-08-2014): “Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού”, με το οποίο δημιουργείται η Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου. 

 
    9) την υπ’ αριθ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΤΠ/Α1/272598/33659/30330/23405/06-10-2015 κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί διορισμού της 
κ.Βλαζάκη Μαρίας στη θέση του Μετακλητού Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού (ΦΕΚ 706/ΥΟΔΔ/06-10-2015). 
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   10) την υπ’ αριθ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΥΟΝΕ/ΤΝΕ/295593/35972/691/74/30-10-2015 απόφαση του 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 2343/Β’/2015) περί μεταβίβασης του δικαιώματος 
υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” στους Γενικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικών 
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού. 

 
   11) την υπ’ αριθ.ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ19/53971/2741/10-06-2009 απόφαση περί έγκρισης 
προκαταρκτικής μελέτης για την προστασία και ανάδειξη των ευρημάτων του ταφικού τύμβου 
της Μικρής Δοξιπάρας, Νομού Έβρου. 

 
   12) την υπ’ αριθ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΜΠΚ/ΤΑΜ/117670/13429/850/245/09-05-2014 απόφαση 
περί έγκρισης της προμελέτης “Ανέγερση κτηρίων για την προστασία και ανάδειξη του ταφικού 
τύμβου της Μικρής Δοξιπάρας”, καθώς και των “Αρχών μουσειολογικού - μουσειογραφικού 
σχεδιασμού του κτηρίου προστασίας του Ταφικού Τύμβου της Μικρής Δοξιπάρας”, Π.Ε. Έβρου 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 

 
13) την από 02/08/2010 υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης για 

την εκπόνηση μελέτης για την προστασία και ανάδειξη των ευρημάτων του ταφικού τύμβου της 
Μικρής Δοξιπάρας, Νομού Έβρου μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, του 
Νομαρχιακού Διαμερίσματος Έβρου και του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση 
Αρχαιολογικών Έργων (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.), στο πλαίσιο της οποίας καταβλήθηκε ήδη το ποσό των 
75.000,00 € από την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου (Χ.Ε. 379/2011) στο Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. για τη 
σύνταξη των αρχιτεκτονικών, στατικών και Η/Μ μελετών του ίδιου ως άνω έργου, πριν την 
απόφαση για την τροποποίησή τους,  

 
14) την αριθμ.241/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης (ΑΔΑ: 7ΦΣΔ7ΛΒ-ΒΕΙ) με την οποία εξουσιοδοτήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης της 
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου κ.Δημήτριος Πέτροβιτς, προκειμένου εκ μέρους της Περιφέρειας 
Α.Μ.Θ. να υπογράψει την Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης, και ορίσθηκε 
εκπρόσωπος της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. / Π.Ε. Έβρου στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 
7 της Σύμβασης η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ζάχαρη Ζηνοβία με αναπληρώτρια την 
Περιφερειακή Σύμβουλο κ Μοσχοφίδου - Βλάχου Ελεονώρα, όπως τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα με την αριθ.168/2015 όμοια (ΑΔΑ: 65Ν67ΛΒ-Η48)  

 
15) την με αριθμ.πρωτ.275/19-01-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Έβρου     (ΑΔΑ: 
ΨΗΛ87ΛΒ-ΠΩ3) περί δέσμευσης πίστωσης ύψους 75.000,00 € για την Προγραμματική Σύμβαση 
“Μελέτη για την προστασία και ανάδειξη των ευρημάτων του ταφικού τύμβου της Μικρής 
Δοξιπάρας, Π.Ε. Έβρου” σε βάρος της πίστωσης του έργου “Μελέτες Έργων” του Ετήσιου 
Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Π.Ε. Έβρου) έτους 
2017 (Κωδ. Έργου : 111002040)  

  
 Συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

 
                                                                    Προοίμιο 
Μεταξύ των Συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής 
Ανάπτυξης (Επικαιροποίηση) η οποία αποσκοπεί στην εκπόνηση οριστικής μελέτης, μελέτης 
εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης, για την κατασκευή ενός μουσειακού χώρου και 
βοηθητικών κτισμάτων, με στόχο την προστασία και ανάδειξη των ευρημάτων του ταφικού 
τύμβου της Μικρής Δοξιπάρας, Νομού Έβρου. Οι εργασίες της μελέτης περιγράφονται 
περιληπτικά στο άρθρο 1 της παρούσας. 
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Άρθρο 1 
Αντικείμενο της Σύμβασης 

   1. Το αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης αφορά στην 
εκπόνηση της οριστικής μελέτης, της μελέτης εφαρμογής και των τευχών δημοπράτησης, για την 
προστασία και ανάδειξη των ευρημάτων του ταφικού τύμβου της Μικρής Δοξιπάρας Νομού 
Έβρου, μέσω της οποίας θα προσδιορισθούν και θα κοστολογηθούν οι απαραίτητες εργασίες, 
ύστερα από συνεργασία αρχιτέκτονα μηχανικού, ηλεκτρολόγου μηχανικού, μηχανολόγου 
μηχανικού και πολιτικού μηχανικού.  

 
   2. Η υποβληθείσα οριστική μελέτη στη Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων, Μουσείων 
και Πολιτιστικών Κτιρίων δεν έγινε δεκτή πλήρως καθώς διατυπώθηκαν επί μέρους προτάσεις 
για τροποποιήσεις. Είναι επομένως ανάγκη να αναθεωρηθούν και να τροποποιηθούν όλες οι 
παρακάτω μελέτες σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της αρμόδιας Διεύθυνσης (βλ. σχετ.12). 

 
    3. Προβλέπεται η εκπόνηση όλων των επιμέρους μελετών που είναι απαραίτητες για την 
έκδοση οικοδομικής αδείας καθώς και η έκδοσή της και τυχόν άλλων απαιτούμενων αδειών για 
τη δημοπράτηση του έργου. Η οικοδομική άδεια θα εκδοθεί πριν την έγκριση της μελέτης 
εφαρμογής και των τευχών δημοπράτησης. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής : 

  
 α) Αρχιτεκτονικά 

 Τοπογραφικό Διάγραμμα  
 Master Plan – θέσεις κτιρίων, αρίθμηση  
 Σχέδιο διαμορφώσεων και φυτεύσεων περιβάλλοντα χώρου, συμπεριλαμβανομένων των 
χώρων στάθμευσης και του φωτοβολταϊκού πάρκου  
 Σχέδια κτιρίου 1 (Τύμβος) – Οριζόντια τομή, Κατακόρυφες τομές, Όψη εισόδου  
 Σχέδια κτιρίου 2 (αναψυκτήριο, πωλητήριο, εργαστήρια, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, χώροι 
υγιεινής) – Οριζόντια τομή, Κατακόρυφες τομές, Όψη  
 Σχέδια κτιρίου 3 (φυλάκιο, εκδοτήρια) – Οριζόντια τομή, Κατακόρυφες τομές, Όψεις  
 Οικοδομικές λεπτομέρειες 
 Αξονομετρικό κτιρίου 1 (άνευ της επιχώσεως)  
 Τεχνική έκθεση – Τεχνικές προδιαγραφές 
 Παθητική πυροπροστασία 
 Προμετρήσεις 
 
 β) Στατικά 
 Σχέδια ξυλοτύπων όλων των κτιρίων (θεμελίωση, δάπεδα, τοιχεία, οροφές ισογείου) 
 Τεχνική έκθεση – Τεχνικές προδιαγραφές 
 Τεύχη υπολογισμών 
 Ξυλότυποι – οπλισμοί 
 Κατασκευαστικές λεπτομέρειες 
 πίνακες οπλισμών 
 Κατασκευές χάλυβα 
 Κατασκευές ακαλύπτων χώρων 
 Επικαλύψεις ακαλύπτων χώρων 
 Προμετρήσεις 
  
 γ) Ηλεκτρομηχανολογικά 
 Σχέδια όλων των κτιρίων με το σύνολο των απαραίτητων ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων 
συνοδευόμενα από τεχνική περιγραφή, τεχνικές προδιαγραφές, τεύχη υπολογισμών και 
προμετρήσεις. 
 Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίων/ Μελέτη φωτοβολταïκού πάρκου 
 Ύδρευση 
 Αποχέτευση ομβρίων / ακαθάρτων 
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 Ηλεκτρικά Ισχυρά 
 Ηλεκτρικά ασθενή  
 H/Y υποσταθμός και ηλεκτρικά Μέσης Τάσης 
 Θεμελιακή γείωση 
 Ενεργητική πυροπροστασία / πυρόσβεση  
 Αερισμός, Κλιματισμός, (Ψύξη – Θέρμανση) 
 
 δ) Τεύχη δημοπράτησης:  
 Διακήρυξη δημοπρασίας 
 Σχέδιο Σύμβασης 
 Τιμολόγιο 
 Προϋπολογισμός μελέτης 
 Αναλυτικό Τιμολόγιο 
 Τεχνική Περιγραφή 
 Τεχνικές Προδιαγραφές  
 Γενικές και Ειδικές Συγγραφές Υποχρεώσεων 

 
Άρθρο 2 

Ισχύς της Προγραμματικής Σύμβασης 
 
  1. Η διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης καθορίζεται μέχρι 
στις 30-12-2017.       Ως χρόνος έναρξης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της. Ο χρόνος ο 
οποίος θα απαιτηθεί μετά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης για την ολοκλήρωση των 
μελετών ορίζεται σε έξι(6) μήνες.       Θα απαιτηθούν δύο(2) μήνες για την οριστική μελέτη και 
τέσσερις(4) μήνες για τη μελέτη εφαρμογής και τα τεύχη δημοπράτησης. Στα ανωτέρω χρονικά 
διαστήματα δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος ελέγχου και έγκρισης των μελετών, καθώς και ο 
χρόνος έκδοσης της οικοδομικής άδειας και τυχόν άλλων απαιτούμενων αδειών. 

 
   2. Η διάρκεια της παρούσης μπορεί να τροποποιείται με απόφαση  των συμβαλλόμενων μερών 
μετά από σχετική εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, και ανάλογα με την πορεία 
υλοποίησης του φυσικού της αντικειμένου.  

 
Άρθρο 3 

Φορέας υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης 
 
  Φορέας υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης είναι η εταιρεία “Κτιριακές Υποδομές” Α.Ε.  
Χρέη Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τις εργασίες της παρούσας ασκεί η Διεύθυνση Μελετών και 
Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού,    η οποία ελέγχει και εγκρίνει τις μελέτες. 

 
Άρθρο 4 

Προϋπολογισμός, πόροι και τρόπος χρηματοδότης της μελέτης 
 
   1. Ο προϋπολογισμός της παρούσας προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, που 
αφορά στην αναθεώρηση (επικαιροποίηση) της μελέτης ανέρχεται στο ύψος των 75.000,00 € με 
Φ.Π.Α., και θα βαρύνει την πίστωση του έργου “Μελέτες Έργων” (Κωδικός Έργου 111002040) του 
Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Π.Ε. 
Έβρου), και ειδικότερα τον        ΚΑΕ 4071.9779.0001 του προϋπολογισμού εξόδων της 
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται όλες οι επιμέρους δαπάνες 
προκειμένου να εκτελεστεί η παρούσα σύμβαση.  
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   2. Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης / Π.Ε. Έβρου. Η διάθεση της πίστωσης και η πληρωμή θα 
γίνεται από την Περιφέρεια Α.Μ.Θ. / Π.Ε. Έβρου προς την εταιρία “Κτιριακές Υποδομές” Α.Ε., με 
βάση το πρόγραμμα υλοποίησης της μελέτης.   

 
   3. Ρητά συμφωνείται ότι, για την εκτέλεση ή πραγμάτωση του αντικειμένου της παρούσας 
Σύμβασης, ουδεμία επιβάρυνση ή δαπάνη έναντι των συμβαλλομένων ή και τρίτων θα 
προκαλείται σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το 
κόστος ανάληψης της οποιασδήποτε υποχρέωσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
για την υλοποίηση της μελέτης, θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της παρούσας Σύμβασης.  

 
Άρθρο 5 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων 
 

  1. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης 
Έργων, Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, θα 
έχουν την επιστημονική παρακολούθηση και εποπτεία της μελέτης.  

 
  2. Η εταιρεία “Κτιριακές Υποδομές” Α.Ε. αναλαμβάνει την εκπόνηση των αρχιτεκτονικών, 
στατικών και Η/Μ μελετών τόσο του σταδίου της οριστικής μελέτης, όσο και της μελέτης 
εφαρμογής και τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης, καθώς και την έκδοση της οικοδομικής 
άδειας και τυχόν άλλων απαιτούμενων αδειών για την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ. 

 
  3. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης / Π.Ε. Έβρου, αναλαμβάνει την υποχρέωση 
να χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα υλοποίησης της μελέτης, σύμφωνα µε όσα διαλαμβάνονται 
στο προηγούμενο άρθρο, και ειδικότερα αναλαμβάνει τη δέσμευση να διαθέσει το ποσό των 
75.000,00 € με ΦΠΑ στην εταιρεία “Κτιριακές Υποδομές” Α.Ε. 

 
Άρθρο 6 

Ιδιοκτησιακό καθεστώς - Χρήση χώρου 
 
   Ο χώρος για τον οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί η μελέτη της παρούσας Προγραμματικής 
Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, είναι αρχαιολογικός χώρος (Νόμος 3028/2002) και ανήκει 
στις κοινόχρηστες εκτάσεις του Δημοσίου. Σε περίπτωση αδυναμίας υλοποίησης (μερικής ή 
ολικής) της προγραμματικής σύμβασης λόγω µη συνδρομής των αναφερομένων στο ως άνω 
εδάφιο, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης / Περιφερειακή Ενότητα Έβρου δεν 
θα φέρει καμιά ευθύνη για την µη υλοποίηση των όσων προβλέπονται στην σύμβαση αυτή.  

 
Άρθρο 7 

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης 
 
  1. Για την παρακολούθηση των όρων της σύμβασης και το συντονισμό των απαιτούμενων 
ενεργειών για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της, συστήνεται όργανο με την 
επωνυμία “Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης", η οποία αποτελείται από ένα(1) εκπρόσωπο του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ως Πρόεδρο της Επιτροπής, που είναι ο εκάστοτε 
Προϊστάμενος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου, ένα(1) εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης / Π.Ε. Έβρου, ένα(1) εκπρόσωπο της εταιρείας “Κτιριακές Υποδομές” 
Α.Ε., καθώς και τον ανασκαφέα του τύμβου Επίτιμο Έφορο Αρχαιοτήτων κ.Διαμαντή 
Τριαντάφυλλο, τέως Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής του Έργου. Οι ανωτέρω ορίζονται 
μαζί με τον αναπληρωτή τους με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του κάθε συμβαλλομένου. 
Έδρα της Κοινής Επιτροπής ορίζεται η Αλεξανδρούπολη, και ειδικότερα το Γραφείο του 
Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου επί της οδού Καραολή & Δημητρίου 40. 

 
  2. Η Επιτροπή συνεδριάζει όποτε κρίνεται απαραίτητο, μετά από σχετική πρόσκληση του 
Προέδρου της. Αποφασίζει όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα τρία(3) μέλη της, οι δε αποφάσεις 



ΑΔΑ:ΩΗΟ17ΛΒ-0Ψ0 

 9 

της λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, και δεσμεύουν όλους τους 
συμβαλλόμενους. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο 
και υπογράφονται από όλα τα μέλη της. 

  
  3. Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της Προγραμματικής 
Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, η υποβοήθηση της υλοποίησης του αντικειμένου της, καθώς 
και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, η οποία σχετίζεται με την 
ερμηνεία των όρων ή τον τρόπο εφαρμογής της. Η Επιτροπή εισηγείται αρμοδίως για τυχόν 
τροποποιήσεις των όρων της σύμβασης ανάλογα με την πορεία υλοποίησης. Η Επιτροπή 
εισηγείται επίσης, εγγράφως και αιτιολογημένα, για την ενδεχόμενη παράταση του χρόνου 
ισχύος της. Οι συμβαλλόμενοι φορείς διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του εκπροσώπου τους 
στην Επιτροπή.  

 
   4. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από εξειδικευμένα 
πρόσωπα, με γνώση και εμπειρία στο αντικείμενο της Σύμβασης, εφόσον ζητηθεί από τα μέλη 
της   και ληφθεί σχετική απόφαση. Το πρόσωπα αυτά μπορούν να διατυπώνουν προτάσεις επί 
ειδικών θεμάτων, που σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου, αλλά δεν έχουν δικαίωμα 
ψήφου.    Οι εισηγήσεις και οι προτάσεις των παραπάνω προσώπων δεν είναι δεσμευτικές για 
την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.   

 
   5. Οι συμβαλλόμενοι φορείς διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του εκπροσώπου τους στην 
Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή οφείλουν έγκαιρα να γνωστοποιήσουν την αλλαγή αυτή. Οι 
λοιπές λεπτομέρειες για την λειτουργία της Κοινής Επιτροπής καθορίζονται με αποφάσεις της. 

 
Άρθρο 8 

Αντισυμβατική συμπεριφορά - Ρήτρες 
 

   Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι 
ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να 
αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση υπαίτιας 
αδυναμίας ή βαριάς αμέλειας, προς αποκατάσταση από την πλευρά του ενός μέρους, ο 
αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, αξιώνοντας την αποκατάσταση κάθε θετικής του ζημίας. Οποιαδήποτε διαφορά 
ανακύψει από την παρούσα σύμβαση, που δεν δύναται να διευθετηθεί ή επιλυθεί από την 
Επιτροπή του άρθρου 7, επιλύεται από τα κατά τόπον αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών. 

Άρθρο 9 
Τροποποιήσεις της σύμβασης 

 
   Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, η παρούσα προγραμματική 
σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το 
αντικείμενο, τους πόρους,  το χρονοδιάγραμμα και λοιπούς όρους της σύμβασης καθώς επίσης 
και να παρατείνεται η διάρκειά της. 

Άρθρο 10 
Όρια της σύμβασης και τελικές διατάξεις 

 
   1. Η μη άσκηση δικαιωμάτων, η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο 
μέρος, η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση 
Πολιτισμικής Ανάπτυξης, η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή, από 
οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων 
μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα 
συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την Προγραμματική Σύμβαση.  
 
  2. Τα παραπάνω έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνήθηκαν, 
βεβαιώθηκαν και υπογράφηκαν σε έξι (6) πρωτότυπα αντίτυπα και έλαβε κάθε συμβαλλόμενο 
μέρος από δύο.- 
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                                                                  ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

  
Για την Περιφέρεια Ανατολικής  

Μακεδονίας – Θράκης  
 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Έβρου 
Δημήτριος Πέτροβιτς  

Για το Υπουργείο  
Πολιτισμού και Αθλητισμού  

 
Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού 

και ΑθλητισμούΜαρία Ανδρεαδάκη - Βλαζάκη 
                                                                Για την Εταιρεία 
                                                     “Κτιριακές Υποδομές”  Α.Ε. 
                                                     Ο  Διευθύνων Σύμβουλος 
 
                                                        Βασίλειος Καραγιάννης 

 

           
             Κατά τα  λοιπά εξακολουθεί  να ισχύει  η αριθμ. 168/2015 απόφαση. 
             
             Η  παρούσα απόφαση έλαβε α/α  81  /2017  
 
 
 
              O ΠΡΟΕΔΡOΣ   ΤΟΥ                                                             Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ                                  

          ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   
          ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ                                      ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
 

       Mποταϊτης   Σωτήριος                                                    Μεχμέτ  Ουστα  Χουσεϊν   (απων) 
                                                                     
 


