
                                                                                                                 (συμπλήρωση πίνακα) 
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Κομοτηνή   30  Μαρτίου   2018 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
            ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
 
 
 

Π  Ι  Ν   Α  Κ  Α   Σ 
    Θεμάτων του αριθμ.  5/ 28-03-2018 πρακτικού της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, καθώς και αποφάσεις που έχουν ληφθεί επ΄αυτού. 
 
 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 
ΑΠΟΦ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

1. ΕΠΕΡΩΤΗ:«Λειτουργία Χιονοδρομικού Κέντρου 
Φαλακρού» 

-  Αποσύρεται 

2. ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : «SYNERGEIA 2018»  - Αποσύρεται 
3. ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Σχετικά με την  λειτουργία της  

Επιτροπής Ισότητας . 
- Αποσύρεται 

4. Έγκριση  Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
 Θράκης , έτους 2018.  

40 Εγκρίνεται κατά  πλειοψηφία 
Το ετήσιο  Πρόγραμμα Προμηθειών της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
έτους 2018.  

5. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αρ. 46/29-3-2017 
Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης που αφορά 
«την εξουσιοδότηση υπογραφής από 
συγκεκριμένους υπαλλήλους, όλων των 
επιταγών, των εντολών πληρωμών τρίτων που 
τηρούν λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. 
και σε λοιπές Τράπεζες και των εντολών 
εκτέλεσης αρχείου μεταφορών πίστωσης της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 
και των Περιφερειακών Ενοτήτων, ανεξαρτήτως 
ποσού». 
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Εγκρίνεται κατά  πλειοψηφία 
 Η  τροποποίηση της αρ. 46/2017 απόφασης  
του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά 
«την εξουσιοδότηση υπογραφής από 
συγκεκριμένους υπαλλήλους, όλων των 
επιταγών, των εντολών πληρωμών τρίτων που 
τηρούν λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. 
και σε λοιπές Τράπεζες και των εντολών 
εκτέλεσης αρχείου μεταφορών πίστωσης της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 
και των Περιφερειακών Ενοτήτων, ανεξαρτήτως 
ποσού», ως προς το αποφασιστικό σκέλος 1.α.  
και  εξουσιοδοτείται : 

1.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & 
ΘΡΑΚΗΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ 
(έδρα) 
α) Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ταμειακής 
Υπηρεσίας-Προσόδων και Περιουσίας της 
Δ/νσης Οικονομικού της Γενικής Διεύθυνσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και σε 
περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο 
Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών της 
ίδιας Διεύθυνσης, να υπογράφουν όλες τις 
εντολές πληρωμών τρίτων που τηρούν 
λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και σε 
λοιπές Τράπεζες και τις εντολές εκτέλεσης 



αρχείου μεταφορών πίστωσης της Π.Ε. 
Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης.  
 Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να  ισχύει η αρ. 
46/2017 απόφαση . 

 
6. Έγκριση προϋπολογισμού  έτους 2018 και 

έγκριση ισολογισμού-απολογισμού έτους 2017 
του Νομαρχιακού Κ.Ε.Κ. Ξάνθης . 
 

42 Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 
1. Ο προϋπολογισμός του Νομαρχιακού Κ.Ε.Κ. 
Ξάνθης, έτους 2018. 
2.Ο  Ισολογισμός –απολογισμός  έτους 2017 του 
Νομαρχιακού Κ.Ε.Κ. Ξάνθης,. 

7. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων «Σχεδίου 
Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας του 
Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής 
Μακεδονίας (EL11) 
 

43 Γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία 
Υπέρ της έγκρισης της στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του 
σχεδίου Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας 
του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής 
Μακεδονίας (EL11). 

8. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων «Σχεδίου 
Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας του 
Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) 
 

44 Γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία  
Υπέρ της έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων «Σχεδίου 
Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας του 
Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) 
 

9. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου 
«ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΑΠΟ 
ΓΕΦΥΡΑ Ο.Σ.Ε. ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΟΣΥΝΘΟ» 
συνολικού προϋπολογισμού 3.100.000,00 €, σε 
σχετική πρόσκληση στον άξονα προτεραιότητας 
2 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΩΣ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020» 
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Εγκρίνεται ομόφωνα 
Η υποβολή πρότασης ένταξης του έργου 
«ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΑΠΟ 
ΓΕΦΥΡΑ Ο.Σ.Ε. ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΟΣΥΝΘΟ» 
συνολικού προϋπολογισμού 3.100.000,00 €, σε 
σχετική πρόσκληση στον άξονα προτεραιότητας 2 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΩΣ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020» 

10. Έγκριση  έκδοσης απόφασης προσωρινών κυ-
κλοφοριακών ρυθμίσεων στο σημείο 
διασταύρωσης της όδευσης του αγωγού TAP με 
την Δημοτική Οδό Λεύκης-Ευλάλου (θέση C-
0486) 
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Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 
Η έκδοση απόφασης προσωρινών 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το τμήμα της 
Δημοτικής Οδού Λεύκης-Ευλάλου από τη 
διασταύρωση προς Διομήδεια μέχρι το νότιο 
πέρας του οικισμού της Εξοχής για την  
υλοποίηση εργασιών τοποθέτησης του 
αγωγού ΤΑΡ,  για  χρονική διάρκεια 
εκτέλεσης των εργασιών μιας (1) 
ημερολογιακής εβδομάδας χωρίς 
δυνατότητα παράτασης του έργου με ολική 
διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, η 
οποία θα ανακατευθύνεται από τις 
πληροφοριακές πινακίδες, σύμφωνα με τα  
συνημμένα  σχέδια της  Διεύθυνσης 
Τεχνικών Εργων της  Π.Ε. Ξάνθης , η οδός  θα 
αποδοθεί στην κυκλοφορία με την συνδρομή 
του Τμήματος  Τροχαίας Ξάνθης. 

11. Έγκριση  έκδοσης απόφασης προσωρινής 
τροποποίησης κυκλοφορίας – στένωση λωρίδας 
- στην Ε.Ο. 53 στο τμήμα Λάδη – Κυπρίνος στην 
Ανατολική είσοδο του οικισμού Λάδης, στα 
πλαίσια εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
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Εγκρίνεται ομόφωνα 
Η έκδοση  απόφασης προσωρινής 
τροποποίησης κυκλοφορίας – στένωση 
λωρίδας - στην Ε.Ο. 53 στο τμήμα Λάδη – 
Κυπρίνος στην Ανατολική είσοδο του 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ»(1η 
Συμπληρωματική σύμβαση του έργου). 
 

οικισμού Λάδης, στα πλαίσια εκτέλεσης του 
έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ»(1η Συμπληρωματική 
σύμβαση του έργου). Η χρονική διάρκεια 
εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών και  της 
αλλαγής κυκλοφορίας  θα αρχίζει από την 
ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης 
της αρμόδιας για την περιοχή αστυνομικής 
διεύθυνσης και θα ισχύει μέχρι την 
περαίωση του έργου συμπεριλαμβανομένων 
και των παρατάσεων του συμβατικού 
χρόνου εκτέλεσης. 

12. Έγκριση  διάθεσης υπαλλήλων της Π.Ε Ξάνθης  
στην  εταιρεία «ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ – Η 
ΣΤΗΡΙΞΗ» προκειμένου να βοηθήσουν στην 
υλοποίηση των δράσεων του έργου: 
«Interregional Social Enterprise Empowerment» 
και με διακριτικό τίτλο «I SEE», στο πλαίσιο του 
προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας 
Ελλάδας-Βουλγαρίας 2014-2020. 

 
- 

Αποσύρεται 
 

13. Αποδοχή παραίτησης από αναπληρωματικό  
μέλος της  επιτροπής  Ανάπτυξης και έγκριση 
τροποποίησης της 36/ 2017 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής 
Μακεδονίας  και  Θράκης  με τον ορισμό νέου  
αναπληρωματικού  μέλους στην επιτροπή  
Ανάπτυξης. 
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Κατά πλειοψηφία 
Αποδέχεται την παραίτηση του 
Περιφερειακού Σύμβουλου κ. Αλέξανδρου 
Ιωσηφίδη από αναπληρωματικό  μέλος της  
επιτροπής  Ανάπτυξης και εγκρίνεται η 
τροποποίηση  της 36/ 2017 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής 
Μακεδονίας  και  Θράκης,  ορίζοντας  ως   νέο  
αναπληρωματικό  μέλος της επιτροπής  
Ανάπτυξης  τον Περιφερειακό  Σύμβουλο  κ. 
Σωτήριο Παπαδόπουλο. 
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αρθμ. 
36/ 2017 απόφαση. 

14. Γνωμοδότηση για  παραχώρηση  της χρήσης 
ακινήτων έναντι τιμήματος με δημοπρασία  
εμβαδού 98.869,63 τ.μ  που βρίσκονται στο 
αγρόκτημα  Πολυσύκου , Θόλου και Ξάγναντου 
του Δήμου Παρανεστίου Ν. Δράμας  με σκοπό 
την κατασκευή υδροηλεκτρικού έργου(Υ.Η.Ε )  
Τεμένους , από το Υπουργείο  Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
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   Γνωμοδοτεί  κατά  πλειοψηφία 
Υπέρ  της  παραχώρησης  της χρήσης 
ακινήτων έναντι τιμήματος με δημοπρασία  
εμβαδού 98.869,63 τ.μ  που βρίσκονται στο 
αγρόκτημα  Πολυσύκου , Θόλου και 
Ξάγναντου του Δήμου Παρανεστίου Ν. 
Δράμας  με σκοπό την κατασκευή 
υδροηλεκτρικού έργου(Υ.Η.Ε )  Τεμένους , από 
το Υπουργείο  Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. 

 
 

15. Eγκριση ανταλλαγής του αγροτεμαχίου αριθμ. 
3065 (εμβαδού 1.500 τ.μ.) του αγροκτήματος 
Mικρόπολης του Δήμου Προσοτσάνης  Δράμας 
με τμήμα του αγροτεμαχίου αριθμ. 1918 
(εμβαδού 3.400 τ.μ.) του ίδιου αγροκτήματος 
για την υλοποίηση του έργου: «Φράγμα 
Μικρόπολης» 
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Εγκρίνεται  ομόφωνα  
Η  ανταλλαγή του αγροτεμαχίου με αριθ. 3065 
της Αρχικής Διανομής 1930  του αγροκτήματος 
Μικρόπολης Δ. Προσοτσάνης Ν. Δράμας 
εμβαδού 1.500 τ.μ., ιδιοκτησίας Καρίπη 
Κων/νου του Κυριάκου, με τμήμα του 
διαθέσιμου αγροτεμαχίου με αριθμό 1918 της 
Συμπληρωματικής Διανομής 1965, του ιδίου 
αγροκτήματος, εμβαδού 3.400 τ.μ., στα 
πλαίσια κατασκευής του έργου: «Φράγμα 
Μικρόπολης». 



16. Έγκριση απαγόρευσης αλιείας στον ποταμό Έβρο 
και στους λοιπούς Υδάτινους σχηματισμούς των 
Εσωτερικών υδάτων της Π.Ε. Έβρου της περιοχής 
ευθύνης Δ.Α.Ο.Κ. Έβρου, λόγω    αναπαραγωγής 
των αλιευμάτων. 
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Εγκρίνεται ομόφωνα 
Η απαγόρευση της αλιείας των υδρόβιων 
οργανισμών στον  ποταμό Έβρο και στο Δέλτα 
του, στους χειμάρρους Ειρήνη (Μαΐστρου), 
Λουτρού, Αρδανίου, Προβατώνα, Μαυρόρεμα, 
Διαβολόρεμα, υδροταμιευτήρα Αλεξ/πολης, 
φράγματος Καβησσού, στους παραποτάμους 
του Έβρου Άρδα και Ερυθροπόταμο, την 
φραγμολίμνη Κομάρων τα φράγματα 
Θεραπειού και Πετρωτών, τις τάφρους Πυθίου 
και Τ16 Ορεστιάδας τα μικροφράγματα 
Αλεποχωρίου, Ασβεστάδων, Βρυσικών, Δόξας, 
Μεταξάδων και Παλιουρίου το Γουρονόρεμα 
Ασημενίου, κανάλια και γενικά σε όποιους 
υδάτινους σχηματισμούς γλυκού νερού της 
Π.Ε. Έβρου χώρου ευθύνης Δ.Α.Ο.Κ. Έβρου και 
Δ.Α.Ο.Κ. Ορεστιάδας, διαβιούν ψάρια, από 15 
Απριλίου μέχρι 30 Μαΐου 2018, με σκοπό την 
προστασία της αναπαραγωγής των υδρόβιων 
οργανισμών (ιχθύων κλπ.) και την δυνατότητα 
της άρσης της απαγόρευσης εφ όσον αυτό  
κριθεί από τα Τμήματα Αλιείας της Π.Ε. Έβρου. 

17. Έγκριση απαγόρευσης αλιείας στους ποταμούς 
στους παραποτάμους τους και στα λοιπά 
εσωτερικά ύδατα της Π.Ε. Δράμας για την 
προστασία της αναπαραγωγής των 
αλιευμάτων. 
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Εγκρίνεται ομόφωνα  
Η  απαγόρευση της αλιείας (επαγγελματικής 
και ερασιτεχνικής) ιχθύων και λοιπών 
υδρόβιων οργανισμών, με κάθε μέσο και 
εργαλείο: α) στον ποταμό Νέστο, β) στον 
ποταμό Αγγίτη και στις αρδευτικές διώρυγες 
που τροφοδοτούνται από τον Αγγίτη, γ) στους 
παραποτάμους του Νέστου και Αγγίτη 
(ενδεικτικά Αρκουδόρεμα, Διαβολόρεμα, 
Δεσπάτη, Μούσδελη, Βαθύρεμα, Στραβόρεμα, 
πηγές Μυλοποτάμου, πηγές Βοϊράνης κ.α.), δ) 
στις φραγμαλίμνες Θησαυρού, 
Πλατανόβρυσης, Λευκογείων, Καταφύτου και 
σε όλα τα ρέοντα ύδατα (δηλαδή ρέματα, 
χείμαρροι) που καταλήγουν άμεσα στις 
ανωτέρω φραγμαλίμνες και ε) στους λοιπούς 
αλιευόμενους υδάτινους σχηματισμούς 
(ενδεικτικά πηγές Αγ. Βαρβάρας, διώρυγες, 
τάφροι κ.λ.π.) της Π.Ε. Δράμας από 15 
Απριλίου μέχρι 30 Μαΐου 2018 με σκοπό την 
προστασία της αναπαραγωγής των υδροβίων 
οργανισμών στα υδάτινα οικοσυστήματα για 
τη διατήρηση της ιχθυοπαραγωγής τους. 
 

18. Έγκριση απαγόρευσης αλιείας στους ποταμούς 
και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς της 
Περιφερειακής Ενότητας  Ροδόπης  για την 
προστασία της αναπαραγωγής των αλιευμάτων.                                                                                                           

  
    53 

Εγκρίνεται ομόφωνα  
Η απαγόρευση της  αλιείας υδρόβιων 
οργανισμών στους ποταμούς, λίμνες και 
λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς : α)  στον   
ποταμό Βοζβόζη  β) στον  ποταμό Κομψάτο γ) 
στον ποταμό Λίσσο   δ) στους παραπόταμους 
τους   ε) στα λοιπά εσωτερικά  ύδατα της 
Περιφερειακής Ενότητας  Ροδόπης  από 15 
Απριλίου 2018  μέχρι   30 Μαΐου 2018  με 
σκοπό την προστασία της αναπαραγωγής των 
υδροβίων οργανισμών στα υδάτινα 



οικοσυστήματα για τη διατήρηση της 
ιχθυοπαραγωγής τους,  της Περιφερειακής 
Ενότητας  Ροδόπης.  

19. Έγκριση απαγόρευσης αλιείας στους ποταμούς 
και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς της 
Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για την 
προστασία της αναπαραγωγής των αλιευμάτων.  

 
    54 

Εγκρίνεται ομόφωνα  
Η  απαγόρευση της αλιείας υδρόβιων 
οργανισμών στους ποταμούς, λίμνες και 
λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς  με κάθε 
μέσο και εργαλείο: α) στον ποταμό Νέστο β) 
στα τενάγη Φιλίππων και γ) στα αρδευτικά 
κανάλια ε)στους παραποτάμους και στα λοιπά 
εσωτερικά ύδατα  της Περιφερειακής Ενότητας 
Καβάλας από 15 Απριλίου μέχρι 30 Μαΐου 
2018 με σκοπό την προστασία της 
αναπαραγωγής των υδροβίων οργανισμών στα 
υδάτινα οικοσυστήματα για τη διατήρηση της 
ιχθυοπαραγωγής τους. 
 

20. Έγκριση απαγόρευσης αλιείας στους ποταμούς, 
στους παραποτάμους τους και στα λοιπά 
εσωτερικά ύδατα της Π.Ε. Ξάνθης για την 
προστασία της αναπαραγωγής των αλιευμάτων. 
 
 

 
     55 

Εγκρίνεται ομόφωνα 
Η  απαγόρευση της αλιείας (επαγγελματικής 
και ερασιτεχνικής) ιχθύων και λοιπών 
υδρόβιων οργανισμών, με κάθε μέσο και 
εργαλείο: α) στον ποταμό Νέστο, β) στον 
ποταμό Κόσυνθο, γ) στον ποταμό Κομψάτο, δ) 
στους παραποτάμους τους, και στα λοιπά 
εσωτερικά ύδατα της Π.Ε. Ξάνθης  από 15 
Απριλίου μέχρι 30 Μαΐου 2017 με σκοπό την 
προστασία της αναπαραγωγής των υδροβίων 
οργανισμών στα υδάτινα οικοσυστήματα για 
τη διατήρηση της ιχθυοπαραγωγής τους της 
Π.Ε. Ξάνθης  . 

21. Eγκριση σχεδίου και σύναψης  Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης και του Τεχνολογικού 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης του έργου : 
«Προκαταρκτικές ενέργειες για την ένταξη του 
παραποτάμιου δάσους Κοτζά Ορμάν στο 
πρόγραμμα Μ.Α.Β.» 

 
    -- 

Αποσύρεται 
 

22. Έγκριση σχεδίου και σύναψης Προγραμματικής  
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης,  του Δήμου  Δράμας  
και του Δήμου  Παρανεστίου για την υλοποίηση 
της δράσης  με τίτλο «ΔΡΑΜΑ- 
ΔΡΑΜΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ 2018». 
 

   56 Εγκρίνεται ομόφωνα 
1.Το  σχέδιο  και  η σύναψη  Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης,  του Δήμου  Δράμας  
και του Δήμου  Παρανεστίου για την υλοποίηση 
της δράσης  με τίτλο «ΔΡΑΜΑ- 
ΔΡΑΜΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ 2018». 
2.Ορίζεται ως εκπρόσωπος  της  Περιφέρειας 
Ανατολικής  Μακεδονίας και Θράκης στην κοινή 
επιτροπή παρακολούθησης    της ανωτέρω  
προγραμματικής σύμβασης η Περιφερειακή 
Σύμβουλος κα. Γεωργία Χειράκη με αναπληρωτή 
τον  Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη κ. Χρήστο 
Λιθηρόπουλο. 

3.Εξουσιοδοτείται ως εκπρόσωπος της  
Περιφέρεια  Ανατολικής  Μακεδονίας και 
Θράκης για την υπογραφή της ανωτέρω 
προγραμματικής σύμβασης ο Περιφερειάρχης 
ΑΜΘ κ. Χρήστος  Μέτιος . 



 
                                                                                                          
                                                                                                          
 
                                                                                                           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                                          ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
                                                                                       ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
 
 
 

                                                                                               
                                                                                               ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΥΔΗ ΤΖΑΤΖΑΪΡΗ 
 

23. Επικύρωση του  πρακτικού της  20ης 

συνεδρίασης έτους  2017  του  Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και  Θράκης. 

 

   57 Ομόφωνα  
Επικυρώνεται  το   πρακτικό  της  20ης 

συνεδρίασης, έτους 2017 του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης. 
          

 
24. Εγκριση  έκδοσης  ψηφίσματος  με αφορμή τις 

διεξαγόμενες διαπραγματεύσεις σχετικά με το   
Σκοπιανό . 
 

    58 Εγκρίνεται  κατά  πλειοψηφία  
Η έκδοση  ψηφίσματος  με αφορμή τις 
διεξαγόμενες διαπραγματεύσεις σχετικά με το   
Σκοπιανό . 

 
25. Έγκριση δικαιολόγησης απουσίας  

Περιφερειακών Συμβούλων από την  
συνεδρίαση   του  Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

 

   59 Εγκρίνεται ομόφωνα 
Η  δικαιολόγηση   απουσίας  από την 5η  
Συνεδρίαση του  Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις  28-
3- 2018  των περιφερειακών συμβούλων :  

  α) Του κ. Παπαδόπουλου  Σωτήρη , για 
προσωπικούς λόγους. 
  β)  Της κας. Μοσχοφίδου-Βλάχου Ελεονώρας  , 
λόγω  μη  χορήγησης υπηρεσιακής άδειας 
  γ)Της κας Χειράκη Γεωργίας ,  λόγω   
καθυστέρησης  απόπλου  του πλοίου αντί 15. 30  
απέπλευσε στις 18.25  από τον λιμένα Μύρινας 
για το λιμένα Καβάλας . 
  δ) Του κ. Αραμπατζή Αθανασίου , λόγω υγείας. 
  ε)Του κ. Καβαρατζή Σταύρου, λόγω  
πλημμυρών στον Ν.Ε βρου και πιθανή έκτακτη 
συνεδρίαση του   ΣΟΠ. 
  ζ) Της κας Αλατζά-Παπαδοπούλου Κυριακούλας 
λόγω συνδικαλιστικών υποχρεώσεων                    
 στ) Του  κ. Δαμιανίδη Παύλου, για  
Επαγγελματικούς λόγους. 

 
 

26.  Εγκριση  2ης Τροποποίησης του Προγράμματος 
Τουριστικής Προβολής  της   Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,  έτους 2018. 
 

 60 Εγκρίνεται ομόφωνα 
 Η 2η Τροποποίηση  του Προγράμματος 
Τουριστικής Προβολής  της   Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,  έτους 2018. 

 
27. Εγκριση  πρότασης  έκδοσης  ψηφίσματος  της 

Ελληνικής Αυγής . 
 

  -  Aποσύρεται 


