ΚΟΜΟΤΗΝΗ 30-6 -2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Α.Μ.Θ.
ΠΙΝΑΚΑΣ
Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού 25/2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. καθώς και
αποφάσεις που έχουν ληφθεί επ’ αυτών.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
1.

2.

3.

4.
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Εισήγηση για την έγκριση δαπανών
οικονομικού έτους 2020 των Διευθύνσεων
της Π.Ε. Δράμας καθώς και έγκριση
διάθεσης
πιστώσεων
του
Προϋπολογισμού.
Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών
του οικονομικού έτους 2020 των
Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας καθώς και
έγκριση
διάθεσης
πιστώσεων
του
Προϋπολογισμού.
Εισήγηση για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε.
του
έργου
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ» με τον οποίο
αυξάνεται το οικονομικό αντικείμενο της
σύμβασης κατά 42.163,83€,με ποσοστό
αύξησης 14,98%<15%,
συνολικού
προϋπολογισμού 323.626,00€ με Φ.Π.Α
24%,σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου
132 του Ν.4412/2016.
Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού Ι
της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου:
«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ
Ν.
ΚΑΒΑΛΑΣ»,
προϋπολογισμού
1.000.000,00 € (με Φ.Π.Α 24 %).
Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού ΙΙ
της επιτροπής διαγωνισμού της παροχής
υπηρεσιών:
«Καθαρισμός
πρανών,
τάφρων και ερεισμάτων οδικού δικτύου
νήσου
Θάσου»,
συνολικού
προϋπολογισμού 59.985,00€ με Φ.Π.Α
24%,.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ
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Εγκρίνει τις δαπάνες οικονομικού έτους 2020 των
Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας καθώς και την
διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού.
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Εγκρίνει τις δαπάνες οικονομικού έτους 2020 των
Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας καθώς και την
διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με ψήφους 7 υπέρ και 3 κατά)
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Εγκρίνει το 2ο Α.Π.Ε. του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ
ΣΕ
ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ» με τον οποίο αυξάνεται το οικονομικό
αντικείμενο της σύμβασης κατά 42.163,83€,με
ποσοστό αύξησης 14,98%<15%,
συνολικού
προϋπολογισμού
323.626,00€
με
Φ.Π.Α
24%,σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 132 του
Ν.4412/2016.
Εγκρίνει το Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού
του έργου:
«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΤΟΥ
Ν.
ΚΑΒΑΛΑΣ»,
προϋπολογισμού
1.000.000,00 € (με Φ.Π.Α 24 %).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με ψήφους 8 υπέρ και 1 κατά)
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Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού
της παροχής υπηρεσιών: «Καθαρισμός πρανών,
τάφρων και ερεισμάτων οδικού δικτύου νήσου
Θάσου», συνολικού προϋπολογισμού 59.985,00€
με Φ.Π.Α 24%,.
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Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών
του οικονομικού έτους 2020 των
Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης και
έγκριση διάθεσης πιστώσεων του
Προϋπολογισμού.
Εισήγηση για την έγκριση του σχεδίου
της Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού
της
προμήθειας
(υποέργου):
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟΥ»
του έργου
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΡΑΚΗΣ» με Κ.Α.Ε. 2013ΕΠ03100002
της
ΣΑΕΠ
031
προϋπολογισμού
14.985,40 € με ΦΠΑ (24%).
Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών
του οικονομικού έτους 2020 των
Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου και
έγκριση διάθεσης πιστώσεων του
προϋπολογισμού.
Εισήγηση για την έγκριση πρωτοκόλλων
παραλαβής της ανάθεσης εργασιών
καθαριότητας των χώρων στέγασης των
υπηρεσιών της ΠΑΜΘ-Π.Ε Έβρου για το
χρονικό διάστημα 16-02-2020 έως 3103-2020.
Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού της
επιτροπής
αξιολόγησης
των
αποτελεσμάτων
της
Διαδικασίας
Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης με σκοπό την επιλογή
αναδόχου νέου δρομολογίου μεταφοράς
μαθητών της Π.Ε. Έβρου με Ε.Δ.Χ.
αυτοκίνητο (ταξί), για το σχολικό έτος
2019-2020,
προϋπολογισθείσας
δαπάνης 2.249,00 € χωρίς το ΦΠΑ.
(2.788,76 € με Φ.Π.Α.).
Εισήγηση για τη γνωμοδότηση για την
επίλυση συμβιβαστικά με απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης η
διαφορά με τον Αντώνιο Μπαλτζή που
σχετίζεται με τη με αριθμό κατάθεσης
Μ12/2020 αγωγή του κατά της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης
στο
Ειρηνοδικείο
Αλεξανδρούπολης.
Εισήγηση για την έγκριση 2ου πρακτικού
Επιτροπής
Διενέργειας
ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του
έργου
"ΕΡΓΑ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ
ΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΔΗΜΟΥ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ" με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά με βάση την τιμή, της
Πράξης: «¨Cross Border Planning and
Infrastructure Measures for Flood
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Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 2020
των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης και την διάθεση
πιστώσεων του Προϋπολογισμού.
Εγκρίνει το σχέδιο της Διακήρυξης συνοπτικού
διαγωνισμού
της
προμήθειας
(υποέργου):
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ
ΤΥΠΟΥ»
του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ» με
Κ.Α.Ε. 2013ΕΠ03100002
της ΣΑΕΠ
031
προϋπολογισμού 14.985,40 € με ΦΠΑ (24%).

Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 2020
των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου και έγκριση
διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με ψήφους 6 υπέρ και 3 κατά)
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Εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής
της
ανάθεσης εργασιών καθαριότητας των χώρων
στέγασης των υπηρεσιών της ΠΑΜΘ-Π.Ε Έβρου
για το χρονικό διάστημα 16-02-2020 έως 31-032020.
Εγκρίνει το Πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης
των
αποτελεσμάτων
της
Διαδικασίας
Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης
με σκοπό την επιλογή αναδόχου νέου δρομολογίου
μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Έβρου με Ε.Δ.Χ.
αυτοκίνητο (ταξί), για το σχολικό έτος 2019-2020,
προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.249,00 € χωρίς το
ΦΠΑ. (2.788,76 € με Φ.Π.Α.).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με ψήφους 7 υπέρ και 3 κατά)
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Εγκρίνει την επίλυση συμβιβαστικά με απόφαση
της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης η διαφορά με
τον Αντώνιο Μπαλτζή που σχετίζεται με τη με
αριθμό κατάθεσης Μ12/2020 αγωγή του κατά της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
στο Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης.
Εγκρίνει το 2ο πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του έργου "ΕΡΓΑ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ
ΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ" με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά με βάση την τιμή, της Πράξης: «¨Cross
Border Planning and Infrastructure Measures for
Flood Protection¨, FLOOD PROTECTION – 5b»,
με προϋπολογισμό 1.700.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.,
χρηματοδοτούμενο από το «INTERREG V – A
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Protection¨, FLOOD PROTECTION –
5b», με προϋπολογισμό 1.700.000,00
ευρώ με Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενο από
το «INTERREG V – A GREECE –
BULGARIA 2014 – 2020» με κωδικό
έργου 2017ΕΠ23160019 της ΣΑΕΠ –
231/6.
Εισήγηση για έγκριση ακριβής δαπάνης
απαιτούμενων εργασιών επισκευής και
των αντίστοιχων ανταλλακτικών για τα
Μηχανήματα Έργων , Φορτηγά και
Επιβατικά αυτοκίνητα της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.
Έβρου , σε συνέχεια της υπ’ αριθμόν
984/2019 (ΑΔΑ:61ΤΖ7ΛΒ-408/24-12-19)
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Α.Μ.Θ. και την κατακύρωση στους
αντίστοιχους οικονομικούς φορείς.
Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού
αποσφράγισης και αξιολόγησης των
δικαιολογητικών
κατακύρωσης
προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού
της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ
ΕΤΟΥΣ
2020», προϋπολογισμού 74.152,00€ με
Φ.Π.Α.
Εισήγηση για την έγκριση του 3ου
Πρακτικού
αποσφράγισης
και
αξιολόγησης
δικαιολογητικών
κατακύρωσης για την προμήθεια με
τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
–
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΒΛΑΒΩΝ
ΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
Δ.Τ.Ε. ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Π.ΑΜ.Θ. ΕΤΟΥΣ 2020», προϋπολογισμού
45.000,00€ με Φ.Π.Α.
Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού
1
της
Επιτροπής
Διενέργειας
Διαγωνισμού
και
Αξιολόγησης
Προσφορών
για
τον
συνοπτικό
διαγωνισμό που αφορά την «Φύλαξη
δύο (2) κτιρίων της Περιφέρειας (Γ.
Κακουλίδη 1 & Λ. Δημοκρατίας 1–
Κομοτηνή) και του Πολιτιστικού και
Συνεδριακού
Κέντρου
Κομοτηνής
(Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής) για
διάστημα δώδεκα (12) μηνών», με
κριτήριο
ανάθεσης
την
πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού
προϋπολογισμού
(συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ
24%)
70.400,00€.
Εισήγηση για την έγκριση άσκησης ή μη
ανακοπής κατά της υπ΄αριθμ. 18/2020
διαταγής πληρωμής της ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΤΕΒΕ
ποσού
23.493,47Ε
του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης.
Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών
του οικονομικού έτους 2020, των
Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αν.
Μακεδονίας & Θράκης και των

GREECE – BULGARIA 2014 – 2020» με κωδικό
έργου 2017ΕΠ23160019 της ΣΑΕΠ – 231/6.
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Εγκρίνει την ακριβή δαπάνη απαιτούμενων
εργασιών επισκευής και των αντίστοιχων
ανταλλακτικών για τα Μηχανήματα Έργων ,
Φορτηγά και Επιβατικά αυτοκίνητα της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.
Έβρου , σε συνέχεια της υπ’ αριθμόν 984/2019
(ΑΔΑ:61ΤΖ7ΛΒ-408/24-12-19)
απόφασης
της
Οικονομικής
Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. και την
κατακύρωση στους αντίστοιχους οικονομικούς
φορείς.
Εγκρίνει
το
πρακτικό
αποσφράγισης
και
αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης
προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού της
προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020», προϋπολογισμού
74.152,00€ με Φ.Π.Α.

Εγκρίνει το 3ο Πρακτικό αποσφράγισης και
αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την
προμήθεια
με
τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
– ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
– ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΚΑΙ
ΤΗΣ
Π.ΑΜ.-Θ.
ΕΤΟΥΣ
2020»,
προϋπολογισμού 45.000,00€ με Φ.Π.Α.

Εγκρίνει το πρακτικό 1 της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για τον
συνοπτικό διαγωνισμό που αφορά την «Φύλαξη
δύο (2) κτιρίων της Περιφέρειας (Γ. Κακουλίδη 1 &
Λ. Δημοκρατίας 1– Κομοτηνή) και του Πολιτιστικού
και Συνεδριακού Κέντρου Κομοτηνής (Μέγαρο
Μουσικής Κομοτηνής) για διάστημα δώδεκα (12)
μηνών», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 70.400,00€.

Την μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ.
18/2020 διαταγής πληρωμής της ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΤΕΒΕ ποσού 23.493,47Ε του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Ροδόπης
Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους
2020, των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αν.
Μακεδονίας & Θράκης και των Διευθύνσεων της ΠΕ
Ροδόπης, καθώς και την έγκριση διάθεσης

19.
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Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης καθώς
και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του
Προϋπολογισμού.
Εισήγηση για την έγκριση νομικών
ενεργειών ενώπιον κάθε αρμόδιου
δικαστηρίου, λόγω επικειμένου κίνδυνου
προσβολής συμφερόντων της ΠΑΜΘ και
ταυτόχρονα
μη
επαναφοράς
των
πραγμάτων στη προτέρα κατάσταση
σχετικά με άκυρες και ακυρώσιμες
πράξεις ΔΣ και ΓΣ της εταιρίας ΔΕΣΜΟΣ Α.Μ.Θ. (Διαχειριστική Έργων
Στήριξης
ΜΜΕ
Οικονομική
Συμβουλευτική ) αστική εταιρία μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα και των
εταίρων της.

πιστώσεων του Προϋπολογισμού, όπως αυτές
αναφέρονται στους ακόλουθους πίνακες.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με ψήφους 6 υπέρ και 4 κατά)
Εγκρίνει : 1. Την εκτέλεση κάθε ένδικου μέσου αλλά
και βοηθήματος κατά της εταιρίας ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ.
(Διαχειριστική Έργων Στήριξης ΜΜΕ Οικονομική Συμβουλευτική ) αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, ή και κατά των εταίρων της Εμπορικό &
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης με 8,145 %,
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Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων
του Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών
και Περιφερειακών Συμβούλων της
Π.Α.Μ.Θ.
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2. Να παρασχεθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα
στους νομικούς συμβούλους – δικηγόρους της
ΠΑΜΘ Γούναρη Κωσνταντίνου ΠΕ Ξάνθης,
Αποστολίδη Κυριάκου ΠΕ Δράμας, Αναγνώστου
Ελένης ΠΕ Έβρου και Πατσουρίδου Στάμως ΠΕ
Έβρου για παράσταση, διαζευκτικά ή συζευκτικά
σε οποιοδήποτε δικαστήριο οποιαδήποτε δίκης ή
όποτε αυτή αναβληθεί ώστε να εκπροσωπήσουν
την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης κατά της εταιρίας ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ.
(Διαχειριστική Έργων Στήριξης ΜΜΕ Οικονομική Συμβουλευτική ) αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, ή και κατά των εταίρων της
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με ψήφους 6 υπέρ και 4 κατά)
Εγκρίνει την μετακίνηση του κ. Παπαθεοδώρου
Χρήστου Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου
, του κ.Κωνσταντίνου Κουρτίδη Εντεταλμένου
Συμβούλου Διεθνών Σχέσεων και Αντιπρόσωπος
της ΠΑΜΘ, του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη
Ανάπτυξης Κωνσταντίνου Σημιτσή.

Ο ΠΡΟΕΔΡOΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

