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ΘΔΜΑ : Πξφζθιεζε ζε 40ε ζπλεδξίαζε ηνπ έηνπο 2022.  
 
Παξαθαινχκε λα πξνζέιζεηε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο 
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, ε νπνία ζα γίλεη ζηηο 06/10/2022 εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 12.00κ.κ. 
θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηειεδηάζθεςε ζχκθσλα κε ην άξζξν 78 ηνπ  Ν.4954/9-7-2022  
«Λήςε απνθάζεσλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ Ο.Σ.Α. α‟ θαη β‟ βαζκνχ θαη δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ 
επνπηεπφκελσλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ θαηά ην δηάζηεκα ηζρχνο ησλ κέηξσλ απνθπγήο ηεο 
δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19».  
 
 

Σα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είλαη ηα εμήο:  
 
1. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε δαπαλψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Π.Δ. 

Γξάκαο θαη έγθξηζε δηάζεζεο πηζηψζεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ.  
(Δηζεγεηήο ηνπ αλωηέξω ζέκαηνο ην γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Γξάκαο). 

 
2. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο γλσκνδφηεζεο γηα άζθεζε έθεζεο θαηά ηεο κε αξηζκφ 59/2022 

απφθαζεο ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Καβάιαο (Σαθηηθή Γηαδηθαζία). 
(Δηζεγεηήο ηνπ αλωηέξω ζέκαηνο ν Κ. Απνζηνιίδεο (Π.Δ. Γξάκαο). 
 

3. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο επηκήθπλζεο ρξνλνδηαγξάκκαηνο βάζε ηνπ ΦΔΚ 109Α/06 -06-2022 

ηνπ Ν.4938/2022 ζηα πιαίζηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ «Αξδεπηηθφ δίθηπν Φηειηάο», 
πξνυπνινγηζκνχ 100.000,00 επξψ κε Φ.Π.Α. 
(Δηζεγεηήο ηνπ αλωηέξω ζέκαηνο ν Θ. ηδεξόπνπινο (Π.Δ. Γξάκαο).  

 
4. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ρνξήγεζεο 2εο παξάηαζεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ: 

«Λεηηνπξγία αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ θαη θαζαξηζκφο θνίηεο ξεκάησλ λνκνχ Καβάιαο», 
πξνυπνινγηζκνχ 600.000,00 επξψ κε Φ.Π.Α. 

5. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε επηκήθπλζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηά έμη κήλεο ηνπ έξγνπ: 
«Απνθαηάζηαζε ηάθξσλ δπηηθήο πεδηάδαο Νέζηνπ», πξνυπνινγηζκνχ 245.000,00 επξψ κε Φ.Π.Α. 
(Δηζεγεηήο ηωλ αλωηέξω ζεκάηωλ ν Θ. Καξαβάο (Π.Δ. Καβάιαο). 

 

6. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε εμεηδίθεπζεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο πνζνχ 2.550 επξψ απφ ηελ    
Πεξηθέξεηα  Α.Μ.Θ. δηα ηεο Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Π.Δ. Ξάλζεο γηα ην 
έξγν «πλδηνξγάλσζε κε ηνλ χιινγν Δζεινληψλ Αηκνδνηψλ Ν. Ξάλζεο – Ζ ΑΓΑΠΖ ηεο δξάζεο 
„Δνξηή Αηκνδφηε 2022‟».  
(Δηζεγεηήο ηνπ αλωηέξω ζέκαηνο ν Ν. Απνζηνιίδεο (Π.Δ. Ξάλζεο).  



 
7. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε: Α) Σσλ δαπαλψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο ΠΔ 

Έβξνπ θαζψο θαη έγθξηζε δηάζεζεο πηζηψζεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 2022 θαη Β) Πξνέγθξηζε 
πνιπεηψλ δαπαλψλ επφκελσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ θαη πξνέγθξηζε δηάζεζεο πηζηψζεσλ απηψλ.  

(Δηζεγεηήο ηνπ αλωηέξω ζέκαηνο ην γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Έβξνπ). 
 
8. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε εμεηδίθεπζεο πινπνίεζεο ηεο δξάζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. δηά ηεο 

Γηεχζπλζεο Μεηαθνξψλ & Δπηθνηλσλψλ Π.Δ. Έβξνπ «Γξάζε Οδηθήο Αζθάιεηαο 2022», 
πξνυπνινγηζκνχ 30.000,00 επξψ κε Φ.Π.Α. 
(Δηζεγεηήο ηνπ αλωηέξω ζέκαηνο ν . Γνύιεο (Π.Δ. Έβξνπ). 

 
9. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε: Α) Σνπ ηξφπνπ αλάζεζεο, Β) Σσλ φξσλ δηαθήξπμεο θαη Γ) Σεο 

επηηξνπήο δηαγσληζκνχ γηα ηελ ζχλαςε δεκφζηαο ζχκβαζεο γηα ην έξγν κε ηίηιν «Απνθαηάζηαζε 
θζνξψλ ζηε θνίηε ηνπ ξέκαηνο Βαληθηψηε», πξνυπνινγηζκνχ 129.000,00 επξψ κε Φ.Π.Α. 

10. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνχ Νν3/28-9-2022 δηελέξγεηαο απνζθξάγηζεο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ησλ πξνζσξηλψλ αλαδφρσλ, ηνπ αλνηθηνχ δηεζλνχο ειεθηξνληθνχ 
δηαγσληζκνχ παξνρήο ππεξεζηψλ άλσ ησλ νξίσλ κε ηίηιν: «Καζαξηζκφο ξεκάησλ θαη ηάθξσλ 
αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Έβξνπ γηα ηα έηε 2022-2023-2024».  
(Δηζεγήηξηα ηωλ αλωηέξω ζεκάηωλ ε Υξ. Μαπξάθε (Π.Δ. Έβξνπ). 
 

11. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε αλάζεζεο δηθαζηηθήο εθπξνζψπεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ ζηελ 
αζθεζείζα ζε βάξνο ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ κε αξηζκφ ΑΓ236/10 -11-2021 αγσγή ηεο ππαιιήινπ 
Φσηηάδνπ Ησάλλαο ηνπ σθξάηε ελψπηνλ ηνπ  Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Κνκνηελήο.  

12. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε αλάζεζεο δηθαζηηθήο εθπξνζψπεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ ζηελ 
αζθεζείζα ζε βάξνο ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ κε αξηζκφ θαηάζεζεο ΔΗΓ182/21 αγσγή ηεο Παπά 
Παλαγηψηαο ηνπ Υξήζηνπ ελψπηνλ ηνπ  Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Ρνδφπεο.  

(Δηζεγήηξηα ηωλ αλωηέξω ζεκάηωλ ε Δ. Σδηακπάδε (Π.Α.Μ.Θ.). 
 
13. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε παξάηαζεο ηεο κε αξ. πξσηνθ 1144/164216/24.09.2022 ζχκβαζεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ην έξγν «Παξαθνινχζεζε ηνμηθψλ κηθξνθπθψλ ζηηο δψλεο παξαγσγήο 
θαη αιηείαο δίζπξσλ καιαθίσλ ηεο ΠΑΜΘ» έσο ηελ εμάληιεζε ησλ ρξεκαηηθψλ δηαζέζηκσλ.  
(Δηζεγεηήο ηνπ αλωηέξω ζέκαηνο ν Ν. Φωηεηληάο (Π.Α.Μ.Θ.). 

 
14. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε θίλεζεο ππεξεζηαθψλ νρεκάησλ γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ 

Αληηπεξηθεξεηάξρε ΠΔ Ρνδφπεο θαη ησλ ππεξεηνχλησλ ζην γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε  ΠΔ 
Ρνδφπεο ππαιιήισλ θαη ζπλεξγαηψλ.  

(Δηζεγεηήο ηνπ αλωηέξω ζέκαηνο ην γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Ρνδόπεο). 
 
15. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε θίλεζεο ηνπ ΚΖΖ 6506 Τπεξεζηαθνχ απηνθηλήηνπ γηα ηνπο κήλεο 

επηέκβξην έσο Γεθέκβξην 2022.  
(Δηζεγεηήο ηνπ αλωηέξω ζέκαηνο ν Δ. ηακπόινγινπ (Π.Α.Μ.Θ.). 

 
16. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε εηήζηνπ Πξνγξακκαηηζκνχ ησλ αλαγθαίσλ ηαθηηθψλ θηλήζεσλ ησλ 

νρεκάησλ ηεο Γηεχζπλζεο ηερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Ρνδφπεο. 
(Δηζεγεηήο ηνπ αλωηέξω ζέκαηνο ν Π. Γθαϊηαηδίδεο (Π.Δ. Ρνδόπεο). 

 
17. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε θηλήζεσλ ησλ ππεξεζηαθψλ νρεκάησλ  ΚΖΤ 7114, ΚΖΤ 7113 θαη ΚΖΤ 

7153 θαηά ηηο εξγάζηκεο θαη κε εκέξεο θαη ψξεο, εληφο θαη εθηφο ΠΔ Ρνδφπεο γηα ηηο ππεξεζηαθέο 
αλάγθεο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Γεληθήο Πεξ/θήο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο  
ΠΑΜΘ θαη Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο ΠΔ Ρνδφπεο.  
(Δηζεγήηξηα ηνπ αλωηέξω ζέκαηνο ε Αηθ. Υαηδνπνύινπ (Π.Δ. Ρνδόπεο). 

 
18. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνχ Η ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ 

«Δξγαζίεο νξηδφληηαο θαη θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο ζην νδηθφ δίθηπν αξκνδηφηεηαο ηεο Π.Δ. 
Ρνδφπεο έηνπο 2022», πξνυπνινγηζκνχ 983.000,00 επξψ. 
(Δηζεγεηήο ηνπ αλωηέξω ζέκαηνο ν Β. Παπαζενδώξνπ (Π.Δ. Ρνδόπεο). 

 

19. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε δηάζεζεο πίζησζεο επί ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο θαπζίκσλ ζέξκαλζεο 
ησλ ππεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Γξάκαο. 
(Δηζεγεηήο ηνπ αλωηέξω ζέκαηνο ν Γ. Βαζηιεηάδεο (Π.Δ. Γξάκαο).  
 



20. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε δαπαλψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο 
Αλ. Μαθεδνλίαο & Θξάθεο θαη ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Π.Δ. Ρνδφπεο θαζψο θαη έγθξηζε δηάζεζεο 
πηζηψζεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ.  
(Δηζεγεηήο ηνπ αλωηέξω ζέκαηνο ην γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Ρνδόπεο). 

 
21. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε εμεηδίθεπζεο θαη πινπνίεζεο ηεο δξάζεο «πκκεηνρή ηεο ΠΑΜΘ ζηελ 

έθζεζε PHILOXENIA 2022», πξνυπνινγηζκφο 30.000,00 επξψ κε ηνπ Φ.Π.Α. 
(Δηζεγήηξηα ηωλ αλωηέξω ζεκάηωλ ε Δ. Θενδωξίδνπ (Π.Δ. Γξάκαο). 

 
22. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 1νπ Πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη αλάδεημεο 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ: «Βειηίσζε βαηφηεηαο νδνχ πξφζβαζεο ζηελ ιαηνκηθή δψλε 
Γξάκαο (πεξηνρή Νηθεθφξνπ)», πξνυπνινγηζκνχ 375.000,00 επξψ κε Φ.Π.Α. 
(Δηζεγεηήο ηνπ αλωηέξω ζέκαηνο ν Θ. ηδεξόπνπινο (Π.Δ. Γξάκαο).  
 

23. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε δαπαλψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Π.Δ. 

Καβάιαο θαη έγθξηζε δηάζεζεο πηζηψζεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. 
(Δηζεγεηήο ηνπ αλωηέξω ζέκαηνο ην γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Καβάιαο). 

 
24. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ησλ πξαθηηθψλ 1 θαη 2 απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο – ηερληθήο πξνζθνξάο - νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο 
γηα ηελ κείσζε ηνπ θνκίζηξνπ ζηα ελδνλνκαξρηαθά δξνκνιφγηα ηεο ΠΔ Ξάλζεο πνπ παξνπζηάδνπλ 
πνχ ρακειή πιεξφηεηα γηα ηνπ κήλεο: Οθηψβξηνο 2022, Ννέκβξηνο 2022, Γεθέκβξηνο 2022 .  
(Δηζεγήηξηα ηνπ αλωηέξω ζέκαηνο ε Ε. Κνληνγηαλλίδνπ (Π.Δ. Ξάλζεο).  

 
25. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ελφο (01) αηφκνπ Δηδηθφηεηαο Οηθνλνκνιφγνπ 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο,  κε ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ πιήξνπο 

απαζρφιεζεο, ζπλνιηθήο δηάξθεηαο δψδεθα (12) κελψλ, ζηελ ΠΑΜΘ/Π.Δ. Καβάιαο, κέζσ 
ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα απαζρφιεζεο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. 8.500 καθξνρξφληα αλέξγσλ ειηθίαο 55- 
67 εηψλ, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο. 
(Δηζεγήηξηα ηνπ αλωηέξω ζέκαηνο ε Γ. Βακβαηήξα (Π.Δ. Καβάιαο). 

 
26. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε αλάζεζεο δηθαζηηθήο εθπξνζψπεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ θαηά ηελ 

άζθεζε αίηεζεο αλάθιεζεο ηεο ππ΄ αξίζκ. 29/2022 Πξάμεο ηνπ ΔΛ.ΤΝ., πνπ αθνξά ζηε 
λνκηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο δηαδηθαζίαο αλάδεημεο αλαδφρνπ θαη ηνπ ζρεδίνπ ζχκβαζεο ηνπ 
έξγνπ: «Αζθαιηηθέο εξγαζίεο ζην εζληθφ νδηθφ δίθηπν αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Καβάιαο». 

27. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε: Α) Σνπ ραξαθηεξηζκνχ ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ηεο 03 -03-2022 

γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ εθπφλεζεο ηεο κειέηεο «Μειέηε γηα ηελ νδηθή παξάθακςε ηνπ 
νηθηζκνχ Πξίλνπ ηεο Νήζνπ Θάζνπ» σο “άγνλνπ” αθνχ δελ ππνβιήζεθε νπδεκία πξνζθνξά ζηελ 
αξκφδηα επηηξνπή, Β ) Σελ έγθξηζε επαλαδεκνπξάηεζεο εθ λένπ ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηνπο 
επηθαηξνπνηεκέλνπο φξνπο δηαθήξπμεο αλνηθηήο ειεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο γηα ηε ζχλαςε 
Ζιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ πκβάζεσλ κειεηψλ άλσ ησλ νξίσλ ηνπ Ν. 4412/2016 κε θξηηήξην 
αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο 
πνηφηεηαο - ηηκήο, θαζψο θαη νξηζκφ επηηξνπήο ηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ ηεο κειέηεο: «Μειέηε 
γηα ηελ νδηθή παξάθακςε ηνπ νηθηζκνχ Πξίλνπ ηεο Νήζνπ Θάζνπ», κε πξνυπνινγηζκφ 338.324,68 
επξψ κε Φ.Π.Α. θαη Γ) Σνλ νξηζκφ επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο κειέηεο, πξνυπνινγηζκνχ 
338.324,68 επξψ κε Φ.Π.Α. 
(Δηζεγεηήο ηωλ αλωηέξω ζεκάηωλ ν Θ. Καξαβάο (Π.Δ. Καβάιαο). 

 
28. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε δαπαλψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Π.Δ. 

Ξάλζεο θαη έγθξηζε δηάζεζεο πηζηψζεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ  θαζψο θαη έγθξηζε νιηθήο 
αλάθιεζεο απνθάζεσλ αλαιήςεσλ.  
(Δηζεγεηήο ηνπ αλωηέξω ζέκαηνο ην γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Ξάλζεο). 

 
29. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε παξάηαζεο ησλ ζπκβάζεσλ κεηαθνξάο καζεηψλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Ξάλζεο έσο 30 -12-2022, ζχκθσλα κε ην άξζξν 188 
«Καηεπείγνπζεο ξπζκίζεηο γηα ηελ κεηαθνξά καζεηψλ» παξάγξαθνο 1 β) ηνπ Ν. 4972/2022, ΦΔΚ 
181/Α΄2022.  
(Δηζεγήηξηα ηνπ αλωηέξω ζέκαηνο ε Π. Γνπκπά (Π.Δ. Ξάλζεο).  

 
 
 
 



30. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε αλάζεζεο δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο ησλ καζεηψλ ηεο Α/ζκηαο 
Δθπαίδεπζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ξάλζεο, ζρνιηθνχ έηνπο 2022-23, πξνυπνινγηζζείζαο 
δαπάλεο 71.959,66 επξψ κε Φ.Π.Α. θαη δηθαησκάησλ πξναίξεζεο, κε ηε δηαδηθαζία ηεο 
δηαπξαγκάηεπζεο, ζχκθσλα ην άξζξν 32Α παξ. β. ηνπ Ν.4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη απφ ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 4782/2021.  
(Δηζεγεηήο ηνπ αλωηέξω ζέκαηνο ν Γ. Σζακνπξιηάδεο (Π.Δ. Ξάλζεο). 
 

31. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε εμεηδίθεπζεο ηεο πίζησζεο πνζνχ 2.500 επξψ κε Φ.Π.Α. ηεο δξάζεο ηεο 
Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. δηα ηεο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ΠΔ Έβξνπ ζε 
ζπλδηνξγάλσζε κε ηνλ Αζιεηηθφ Δπηκνξθσηηθφ χιινγν «Αθξίηαο Γαδηάο» : «12ε  Γηνξηή 
καληηαξηψλ ζην δάζνο ηεο Γαδηάο». 

32. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε εμεηδίθεπζεο ηεο πίζησζεο πνζνχ 3.000 επξψ κε Φ.Π.Α. ηεο δξάζεο ηεο 
Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. δηα ηεο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ΠΔ Έβξνπ ζε 
ζπλδηνξγάλσζε κε ηνλ Ακπεινπξγηθφ πλεηαηξηζκφ νπθιίνπ : «Γηνξηή ηζίπνπξνπ».  
(Δηζεγεηήο ηωλ αλωηέξω ζεκάηωλ ν Α. Ξαλζόπνπινο (Π.Δ. Έβξνπ). 

 
33. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε κεηαθηλήζεσλ ηνπ Πεξηθεξεηάξρε, Αληηπεξηθεξεηαξρψλ θαη 

Πεξηθεξεηαθψλ πκβνχισλ ηεο Π.Α.Μ.Θ. 
 
 
 
 

ε πεξίπηωζε θωιύκαηνο παξαθαινύκε λα ελεκεξώζεηε εγθαίξωο ηνλ αλαπιεξωηή ζαο.  
 

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ  
1. Γξαθείν Πεξηθεξεηάξρε ΑΜΘ                                                 
2. Γξαθείν Δθηειεζηηθνχ Γξακκαηέα ΠΑΜΘ  
3. Γξαθείν Σχπνπ & Γεκ. ρέζεσλ        
4. Γάθε Υξήζην 
5. Ναικπάληε Κσλζηαληίλν                                             
6. Γαιαλφπνπιν Γεκήηξην  
7. Γειεζηακάηε Βαζίιεην 
8. Μνπιηαδά Σαξθάλ 

9. Βνπξβνπθέιε Οδπζζέα 
10. Δμαθνπζηφ Κσλζηαληίλν 
11. Αξγπξίνπ Νηθφιαν 
12. Γξαλά Αξρέιαν 

 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  

ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ  
 
 
 

ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 

 


