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                                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Του  Πρακτικού  7/2019 Τακτικής Συνεδρίασης  του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
----------------------------------------- 

Αριθ. Απόφασης  85/2019 
--------- --------------------------------- 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σχεδίου και σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δια της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και του 
Δήμου Καβάλας, για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού οδικού δικτύου του Δήμου Καβάλας. 
 
      Στην Κομοτηνή σήμερα 26 Ιουνίου 2019  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19.00, στο αμφιθέατρο του 
Πολυλειτουργικού  Κέντρου Κομοτηνής,  Μαρασλή & Πύργου γωνίας 1, Κομοτηνή (δίπλα στο 
ξενοδοχείο Ανατόλια), παρουσία του Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου και παρουσία των 
Αντιπεριφερειαρχών: Πέτροβιτς Δημητρίου Π.Ε. Έβρου, Μαρκόπουλου Θεόδωρου Π.Ε. Καβάλας, 
Ζαγναφέρη Κωνσταντίνου Π.Ε. Ξάνθης, Τσαλικίδη Νικολάου Π.Ε. Ροδόπης και απουσία  του 
Αντιπεριφερειάρχη: Πατακάκη Ανάργυρου Π.Ε Δράμας, διότι σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄/471/18-02-2019 
τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Περιφερειάρχης Α.Μ.Θ. κ. Χρήστος Μέτιος, που κλήθηκαν νόμιμα 
σύμφωνα με το άρθρο 167  παρ.4 του N.3852/2010, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από την Δ.Δ ΟΙΚ. 3137/ 20 -06–
2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, 
σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν.3852/2010. 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ :   
         1.   Δημούδη- Τζατζαΐρη Ελένη,   Πρόεδρος του Π.Σ.  
  

                                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ   
1. Εξακουστός  Κωνσταντίνος 
2. Ζάχαρη Ζηνοβία                                                        
3. Μποταΐτης  Σωτήριoς 
4. Ευφραιμίδης Νικόλαος      
5. Βενετίδης Κωνσταντίνος 
6. Τερτσούδης Χρήστος   
7. Ιμπράμ Αχμέτ    
8. Αμοιρίδης  Μιχαήλ                                                 
9. Ιωσηφίδης  Αλέξανδρος    
10. Μοσχοφίδου-Βλάχου Ελεονώρα 
11. Χατζηγκενέ  Ιρφάν        
12. Μπούτος  Ιωάννης      
13. Κινατζίδης Κωνσταντίνος 
14. Κατραντζή  Μουσταφά 
15. Μουσταφά Μετίν          

               ΑΠΟΝΤΕΣ: 
        1.   Καβαρατζής Σταύρος, Αντιπρόεδρος  του Π.Σ 
        2.   Μεχμέτ Ούστα Χουσείν, Γραμματέας του Π.Σ 
                                                                    
                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ                                                             

1. Αντωνιάδης   Κωνσταντίνος  
2. Τσιλιγγίρης Σπυρίδων  
3. Γάκης  Χρήστος                                                        
4. Γεωργιτσόπουλος Χρήστος   
5. Χουσέ  Μουσταφά  Ισμαήλ   
6. Βουδούρης Ευάγγελος      
7. Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά    
8. Αλατζά-Παπαδοπούλου Κυριακούλα 
9. Παπαδόπουλος Σωτήριος  
 

16.  Ιντζέ  Μεμέτ Μπιρόλ     
17.  Χειράκη Γεωργία     
18.  Λιθηρόπουλος Χρήστος 
19.  Τσολάκης Σταύρος 
20.  Καραλίδης Φώτιος    
21.  Γρανάς  Αρχέλαος 
22.  Δαμιανίδης  Παύλος      
23.  Κοτζά Μουμίν Ριτβάν       
24.  Γαλάνης Βασίλειος      
25.  Ζιμπίδης   Γεώργιος     
26.  Λασκαρίδης  Παντελής    
27.  Γκανιάτσου-Ελευθεριάδου Στυλιανή      
28.  Τρέλλης Χρήστος 
29.  Μουμίν Οντέρ   
30.  Χατζηθεοδωρίδης Ηρακλής 
 

 
 

 
 
10.  Αραμπατζής  Αθανάσιος    
11. Τσαλδαρίδης  Αναστάσιος   
12. Ορφανίδης Χαράλαμπος  
13. Τουρτούρης Σπυρίδων  
14. Μαλτέζος Μενέλαος     
15. Κιτσόπουλος Χρήστος      
16. Τραϊφόρος Βασίλειος 
17.  Γεροστεργίου Αικατερίνη   
18.  Ναθαναηλίδης Αναστάσιος 
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    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. 
   Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα  28 μέλη, άρχισε η 
συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. 
    Λόγω απουσίας του  Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Μεχμέτ Ούστα Χουσεΐν από τη 
συνεδρίαση, καθήκοντα  γραμματέα άσκησε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Ζιμπίδης, 
σύμφωνα με το άρθρο 7  παρ. 2  του Πρότυπου Κανονισμού λειτουργίας  του   Περιφερειακού 
Συμβουλίου.   
  Προσήλθαν στη συνεδρίαση και πριν τη συζήτηση του δεύτερου θέματος της  Ημερήσιας Διάταξης οι 
Περιφερειακοί Σύμβουλοι  κ.κ.1) Αμοιρίδης  Μιχαήλ και  2) Χατζηγκενέ  Ιρφάν.          
  Προσήλθε στη συνεδρίαση και πριν τη συζήτηση του τρίτου θέματος της  Ημερήσιας Διάταξης  η 
Περιφερειακή Σύμβουλος κα Χειράκη Γεωργία. 
  Αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση και πριν τη συζήτηση του έβδομου θέματος  της  
Ημερήσιας Διάταξης ο Περιφερειακός Σύμβουλος  κ. Καραλίδης Φώτιος.    
  Αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση και πριν τη συζήτηση του όγδοου θέματος  της  
Ημερήσιας Διάταξης οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι  κ.κ. 1) Δαμιανίδης  Παύλος και 2) Μπούτος 
Ιωάννης.    
  Αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση και  πριν τη συζήτηση του ένατου θέματος  της  Ημερήσιας 
Διάταξης ο  Περιφερειακός  Σύμβουλος  κ. Μουμίν   Οντέρ.    
    Εισηγούμενος  το δωδέκατο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης o Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε  Καβάλας 
κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών  του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, το αριθμ. πρωτ: 02/3211/ 22-05-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Εργων  της   Π.Ε  Καβάλας, με το οποίο διαβιβάστηκε για έγκριση το σχέδιο και  η σύναψη Σύμβασης 
Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δια της 
Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και του Δήμου Καβάλας, για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού 
οδικού δικτύου του Δήμου Καβάλας. 
 
 
  Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και 
έχοντας υπόψη τις διατάξεις  του άρθρου 163 και 99  του Ν.3852/2010. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 

  1. Εγκρίνει το  σχέδιο και τη σύναψη Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δια της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και του 
Δήμου Καβάλας, για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού οδικού δικτύου του Δήμου Καβάλας, η 
οποία έχει ως εξής : 

 
  Στην Καβάλα σήμερα στις     -     -2019 ημέρα            , οι παρακάτω συμβαλλόμενοι και 
υπογράφοντες, 
 
1) Αφενός ο κ.Μαρκόπουλος Θεόδωρος, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ως 
εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, 
2) Αφ’ ετέρου η κα Τσανάκα Δήμητρα, Δήμαρχος Καβάλας, ως εκπρόσωπος του Δήμου Καβάλας 
 
Έχοντας υπόψη : 
 
1) Τον Νόμο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», ειδικότερα το άρθρο 99.                                                      
2) Τον Νόμο 4412/2016 άρθρο 12 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016). 
3) Την υπ’ αρ.        /2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. για την  έγκριση της 
Διαβαθμιδικής Σύμβασης (ΑΔΑ :                         ) και 
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4) Την υπ’ αρ.269/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας για την έγκριση 
της Διαβαθμιδικής Σύμβασης (ΑΔΑ : ΩΕ3ΤΩΕ6-ΝΓΗ). 
 

                                                                      Συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται τα παρακάτω : 
                                                                           ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Μεταξύ των συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα Διαβαθμιδική Σύμβαση, σύμφωνα με την 
οποία καθορίζεται ένα πλαίσιο συμφωνίας και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες 
υλοποίησης αυτής της συμφωνίας, η οποία αφορά στην αντιπυρική προστασία οικισμών του Δήμου 
Καβάλας από ενδεχόμενη μετάδοση δασικής πυρκαγιάς εντός οικιστικού περιβάλλοντος αλλά και 
στην προστασία του δασικού περιβάλλοντος,  σύμφωνα με το άρθρο 1ο της παρούσας 
διαβαθμιδικής σύμβασης με την συνδρομή του προωθητή γαιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Καβάλας. 
 
                                                               ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η παρούσα διαβαθμιδική σύμβαση περιέχει: 
1) Το αντικείμενο και τον σκοπό της διαβαθμιδικής σύμβασης. 
2) Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων. 
3) Ισχύς, διάρκεια και χρονοδιάγραμμα της   διαβαθμιδικής σύμβασης. 
4) Κοινή επιτροπή Παρακολούθησης των όρων της   διαβαθμιδικής σύμβασης. 
5) Ρήτρες 
6) Επίλυση διαφορών 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
                                                                   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΚΟΠΟΣ 
 
    Το αντικείμενο της παρούσας διαβαθμιδικής σύμβασης μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής, κατά 
περίπτωση ή το σύνολο αυτών: 

     1) Χονδρικές ισοπεδώσεις-εκχερσώσεις, επίχωση καταργούμενων τάφρων και συναφείς  
            εργασίες σε περιοχές με αναδασμό. 

2) Διάνοιξη, συντήρηση, αποκατάσταση δημοτικών και δασικών δρόμων και αντιπυρικών  
      ζωνών. 
3) Διάνοιξη ή καθαρισμό τάφρων και οδών. 
4) Άρση καταπτώσεων οδοποιίας. 
5) Κοπή θάμνων - δενδρυλλίων εκατέρωθεν του κύριου οδικού δικτύου. 
 
Σκοπός της παρούσας διαβαθμιδικής σύμβασης είναι η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών 
συντήρησης, που κατά κανόνα είναι περιορισμένου προϋπολογισμού, προς τους αντίστοιχους 
χρήστες δημότες με τρόπο πιο άμεσο και απαλλαγμένο από λοιπές χρονοβόρες διαδικασίες, σε 
σύντομο χρονικό διάστημα και με δεδομένο ότι αντιμετωπίζονται θέματα  μετάδοσης δασικής 
πυρκαγιάς εντός δομημένου περιβάλλοντος σε επικίνδυνους προς τούτο οικισμούς.  
 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

               ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
 

1) Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας υποχρεούται να διαθέτει τα κατάλληλα Μηχανήματα και 
οχήματα για την εκτέλεση των εργασιών (Μπουλντόζα, ρυμουλκούμενη πλατφόρμα μεταφοράς 
μηχανημάτων). 
2) Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας υποχρεούται να διαθέτει τα μηχανήματα και τα οχήματα σε 
αρίστη κατάσταση και να συμμετέχει στην δαπάνη μεταφοράς των μηχανημάτων με κατάλληλο 
τράκτορα και πλατφόρμα, από την εκάστοτε θέση του μηχανήματος ως τον τόπο εργασιών 
(Προσκόμιση Μηχανήματος), καθώς και από θέση σε θέση εφ’ όσον οι θέσεις εργασίας είναι 
περισσότερες από μία και επιβάλλεται η ενδιάμεση μεταφορά του. 
3) Οι λειτουργικές δαπάνες καθώς και οι δαπάνες συντήρησης και επισκευών των μηχανημάτων 
και οχημάτων βαρύνουν τον Δήμο Καβάλας. 
4) Ο Δήμος Κ αβάλας υποχρεούται στον ανεφοδιασμό των μηχανημάτων και οχημάτων με 
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καύσιμα. 
5) Τέλος, ο Δήμος Καβάλας οφείλει να διαθέτει για τις παρεμβάσεις που προτείνει κατά 
περίπτωση τις απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις από τις αρμόδιες αρχές, να μεριμνεί για την 
σήμανση των χώρων εργασίας καθώς και για τους κατάλληλους χειριστές της έγκρισης της 
Υπηρεσίας (Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας) και το εργατικό προσωπικό για την βοήθεια και 
την ασφάλεια του συνεργείου κατά την διάρκεια των εργασιών, όπως επίσης και για το 
απαραίτητο τεχνικό προσωπικό για την επίβλεψη. 

6) Έχουν προβλεφθεί οι απαραίτητες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Καβάλας για το 
οικ.έτος 2019 : α) 30.6641 με ποσό 85.000,00 ευρώ για Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για 
κίνηση μεταφορικών μέσων και β) 30.6671 με ποσό 13.000,00 ευρώ για ανταλλακτικά μεταφορικών 
μέσων. 

ΑΡΘΡΟ 3ο  
ΙΣΧΥΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 
   1. Η διαβαθμιδική σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της και θα έχει διάρκεια έξι (6)  
        μήνες. 

      2. Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών καθορίζεται από την επιτροπή του  
           άρθρου 4ου.      
           Είναι δυνατή η εκτέλεση των εργασιών σε περισσότερες από μία φάσεις μη συνεχι- 
           ζόμενες  χρονικά. 

        3. Σε περίπτωση βλάβης μηχανήματος ή οχήματος, η επιτροπή του άρθρου 4ου εξετάζει  
             τα πραγματικά δεδομένα και χορηγεί την απαιτούμενη, κατά περίπτωση, παράταση του  
              χρονοδιαγράμματος. 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο  

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
   Για την παρακολούθηση των όρων της διαβαθμιδικής σύμβασης και τον συντονισμό των 
απαιτούμενων ενεργειών του αντικειμένου της διαβαθμιδικής σύμβασης, καθώς και την επίλυση 
τυχόν προβλημάτων από την ερμηνεία και την εφαρμογή της παρούσης διαβαθμιδικής σύμβασης 
συνιστάται τριμελής Επιτροπή η οποία αποτελείται από δύο (2) εκπροσώπους της Περιφερειακής 
Ενότητας Καβάλας και έναν εκπρόσωπο του Δήμου Καβάλας ως εξής : 
 
1. Τον κ.Κων/νο Κουνάκο υπάλληλο, της Δ/νσης Τεχνικών ‘Εργων της Π.Ε. Καβάλας, ως 

         Πρόεδρο 
2. Τον κ.Σταύρο Κιβράκη, υπάλληλο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε.  
     Καβάλας. 
3. Τον κ. Γεώργιο Μουμτζή υπάλληλο της Δ/νσης Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καβάλας. 
 
Η Επιτροπή συνεδριάζει στην Καβάλα με πρόσκληση του Προέδρου της ή με αίτημα οιωνδήποτε δύο 
(2) μελών της. 
 
Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Πέραν των θεμάτων των 
άρθρων της παρούσας, η επιτροπή έχει και τις εξής αρμοδιότητες : 

I. Ελέγχει τα επί μέρους αιτήματα του Δήμου Καβάλας κατόπιν αυτοψίας ως προς την  δυνατότητα 
ανταπόκρισης της διαβαθμιδικής σύμβασης σε αυτά (Τεχνική – διοικητική, επάρκεια της 
οργάνωσης των εμπλεκομένων Υπηρεσιών, οικονομική επάρκεια, εγκρίσεις αρμοδίων υπηρεσιών 
κλπ). 

II. Καθορίζει και επιλύει τα θέματα που έχουν σχέση με την μεταφορά του προσωπικού στον τόπο 
της εργασίας των εργαζομένων και διοικητικής μέριμνας. 

III. Καθορίζει τον τρόπο αντιμετώπισης τεχνικών θεμάτων, που μπορεί να προκύψουν στην εκτέλεση 
των εργασιών, ιδιαίτερα δε θέματα αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας σε συγκεκριμένο 
περιβάλλον με τα δεδομένα μηχανήματα της Περιφέρειας (π.χ. βραχώδη πετρώματα κατά την 
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διάνοιξη του κτηνοτροφικού δρόμου). 
IV. Μπορεί, για τους παραπάνω λόγους, να εξαιρεί από το εκτελεστέο αντικείμενο εργασίες που δεν 

μπορούν να εκτελεστούν από τεχνικής, διοικητικής άποψης ή άποψη ασφαλείας του προσωπικού, 
όπως προκύπτει κατά την διάρκεια της εκτέλεσης. 

V. Μπορεί επίσης να περιορίζει το συνολικό αντικείμενο για λόγους οικονομικούς. 
VI. Ελέγχει την καλή τήρηση της παρούσας Διαβαθμιδικής Σύμβασης. 

 
Διευκρινίζεται ότι οι εκτελεστέες παρεμβάσεις καθορίζονται μόνο από τον Δήμο Καβάλας στον 

οποίο μόνο οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν τις προτάσεις τους και όχι απευθείας στην Δ/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας. 
 

  ΑΡΘΡΟ 5ο 
ΡΗΤΡΕΣ 

Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του Δήμου Καβάλας που αναγράφονται στο άρθρο 3ο της 
παρούσης, επιφέρει την άμεση διακοπή των εργασιών και την λύση της διαβαθμιδικής σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την παρούσα διαβαθμιδική σύμβαση επιλύεται από την 
κοινή επιτροπή των συμβαλλομένων μερών, σε περίπτωση που όμως αυτό δεν είναι εφικτό 
καθίσταται αρμόδια, για την επίλυση της διαφοράς, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας. 

 
Τα παραπάνω έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνήθηκαν, 

βεβαιώθηκαν και υπογράφονται ως έπεται από τους συμβαλλομένους σε τέσσερα (4) 
πρωτότυπα και έλαβε δε, από ένα (1) κάθε συμβαλλόμενο μέρος. 
 
                                                       ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

 
 
 
                                        
 
 
 
 
2.Ορίζει ως 

εκπροσώπους   της  Περιφέρειας  Ανατολικής  Μακεδονίας και Θράκης  στην  Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης  της ανωτέρω Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας  α)τον κ. Κουνάκο  
Κωνσταντίνο, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών ‘Εργων της Π.Ε. Καβάλας, ως Πρόεδρο και β) τον κ.  
Κιβράκη  Σταύρο, υπάλληλο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε.  Καβάλας. 
 
3.Εξουσιοδοτεί ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την 
υπογραφή της ανωτέρω Σύμβασης  Διαβαθμιδικής Συνεργασίας  τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε 
Καβάλας  κ. Θεόδωρο   Μαρκόπουλο.   
 
Η  παρούσα απόφαση έλαβε α/α  85/2019 
 
 
                         Η  ΠΡΟΕΔΡOΣ  ΤΟΥ                                                           Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ                                  
                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   
                ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ                                      ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
 
                  Δημούδη - Τζατζαΐρη Ελένη                                          Μεχμέτ  Ουστα  Χουσεϊν   (απων)        
 

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ 
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ   ΤΗΣ Π.Ε. 

ΚΑΒΑΛΑΣ 
 

    ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ Κ ΑΒΑΛΑΣ 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΝΑΚΑ  
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