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Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ 
 

 Θεμάτων του αριθμ. 12/09-10-2019 πρακτικού της έκτακτης συνεδρίασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,  καθώς και αποφάσεις  που έχουν  ληφθεί  επ΄ 
αυτού. 
 
 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 
  ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

 ΘΕΜΑ  ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   
   1. Έγκριση δικαιολόγησης απουσίας 

Περιφερειακών Συμβούλων από την 12η 
έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης. 
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Εγκρίνεται ομόφωνα 
Η δικαιολόγηση απουσίας από την 12η έκτακτη 
συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις 09-10-2019 
των Περιφερειακών Συμβούλων: 
α) κ. Πέτροβιτς  Δημητρίου, λόγω ανειλημμένων 
υποχρεώσεων στο εξωτερικό. 
β)κ.Νικολαΐδη Ελευθερίου, για λόγους ανεξαρτήτους 
της θελήσεώς του. 
 

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   
   1. Επικαιροποίηση της απόφασης του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ κατά του 
ενδεχόμενου εγκατάστασης στην περιοχή 
μας εταιρειών για εξόρυξη  και απόληψη 
χρυσού. 
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Εγκρίνεται ομόφωνα  
Η έκδοση ψηφίσματος κατά της εξόρυξης  χρυσού. 

  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με 
αίτημα για σύγκληση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου στο Νησί  της Σαμοθράκης με 
θέμα τα προβλήματα που προκλήθηκαν σε 
πολίτες και επιχειρήσεις από τον 
ακτοπλοϊκό αποκλεισμό του νησιού. 

 
116 

κατά πλειοψηφία  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφασίζει την 
πραγματοποίηση  ειδικής συνεδρίασης  στο Νησί της 
Σαμοθράκης . 

3. Ενημέρωση  και λήψη απόφασης  σχετικά 
με  το ενδεχόμενο εγκατάστασης κεραίας 
στο  Υψάριο Θάσου  από την  Υπηρεσία 
Πολιτικής Αεροπορίας,  

 
-- 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

4. Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με 
το προσφυγικό μεταναστευτικό ζήτημα 
στην  Περιφέρειά μας .  
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κατά πλειοψηφία 
Υιοθετεί  ψήφισμα σχετικά με το προσφυγικό- 
μεταναστευτικό ζήτημα στην  Περιφέρειά ΑΜΘ .  
 
 



 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

 
 
 

                                                                      ΧΡΗΣΤΟΣ  ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ 

5. Συζήτηση  και λήψη απόφασης σχετικά με 
πρόταση για συγκρότηση επιτροπής 
οργάνωσης εκδηλώσεων και δράσεων για 
την συμπλήρωση 100 χρόνων από την 
ενσωμάτωση του μεγαλύτερου τμήματος 
της Θράκης στο Ελληνικό κράτος, σε 
συνεργασία με τους κατά τόπους Δήμους 
και τους πολιτιστικούς φορείς.  
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Εγκρίνεται ομόφωνα 
Η συγκρότηση συντονιστικής επιτροπής οργάνωσης 
εκδηλώσεων και δράσεων για την συμπλήρωση 100 
χρόνων από την ενσωμάτωση του μεγαλύτερου 
τμήματος της Θράκης στο Ελληνικό κράτος, σε 
συνεργασία με τους κατά τόπους Δήμους, το 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και τους 
πολιτιστικούς φορείς.  
 

6. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 106 /2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Α.Μ.Θ που αφορά την παράταση  του 
ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας 
εμπορικών καταστημάτων στην Κομοτηνή 
της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης,  στο 
πλαίσιο της διοργάνωσης «Λευκή Νύχτα 
2019»,  ως προς την ημερομηνία της 
διοργάνωσης «Λευκή Νύκτα 2019». 
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Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 
Η  τροποποίηση της αριθμ.106/2019απόφασης  
( ΑΔΑ: ΨΛΗΦ7ΛΒ/Β24 ) του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Α.Μ.Θ που αφορά «Έγκριση παράτασης 
του ενιαίου  πλαισίου ωραρίου λειτουργίας 
εμπορικών καταστημάτων στην Κομοτηνή της 
Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, στο πλαίσιο της 
διοργάνωσης «Λευκή Νύκτα 2019», ως προς την 
ημερομηνία της διοργάνωσης «Λευκή Νύκτα 2019» 
από 4 Οκτωβρίου 2019 στις 11 Οκτωβρίου 2019, 
σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. 
 
 Κατά τα λοιπά ισχύει τη 106/2019  απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου 
 

7. Έγκριση  έκδοσης  ψηφίσματος με το οποίο 
ζητείται η απόσυρση πράξης νομοθετικού 
περιεχομένου σχετικά με το Δ.Σ του ΚΕΘΕΑ. 

 

120 Ομόφωνα 
Υιοθετεί  το ψήφισμα  με το οποίο ζητείται η 
απόσυρση πράξης νομοθετικού περιεχομένου σχετικά 
με το Δ.Σ του ΚΕΘΕΑ. 

 


