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Του  Πρακτικού αριθ.   23 /2012   Συνεδρίασης  της Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.. 
 

Αριθ. Απόφασης  458/2012 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για τη δικαστική εκπροσώπηση της Π.Α.Μ.Θ. κατόπιν της αγωγής της ομορρύθμου 
εταιρείας με την επωνυμία «Χ. ΑΡΤΕΜΙΑΔΗΣ – ΑΦΟΙ ΒΡΟΧΙΔΗ Ο.Ε.». 
    
   Στην Κομοτηνή σήμερα στις 2 Ιουλίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης,  1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε 
δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 
ύστερα από την Δ.Δ.4163/26-6-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος 
χωριστά, σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. 
   Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη 
Κεφαλίδου μέλος, 3) Νικόλαος Πατήρας (αναπληρωματικό) μέλος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) 
Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος 
Μιχελής μέλος, 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος 
  Απόντες ήταν : ο κ. 1) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. 
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. 
ΑΠΟΦΑΣΗ 458: Εισηγούμενη το δωδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της 
ΠΕ Καβάλας, με το υπ’ αριθμ. 03/2875/22-6-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα 
εξής: Στις 7 Ιανουαρίου 2013 ορίστηκε δικάσιμος στο Ειρηνοδικείο Καβάλας για να συζητηθεί η αγωγή της 
ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία «Χ. ΑΡΤΕΜΙΑΔΗΣ – ΑΦΟΙ ΒΡΟΧΙΔΗ Ο.Ε.» με την οποία ζητεί την 
εξόφληση του με αριθμό 369/23-09-2010 Δελτίου Αποστολής – Τιμολογίου ποσού 13.999,85 ευρώ 
νομιμοτόκως από την έκδοσή του (23-09-2010) που αφορά την επανεκτύπωση 1.000 αντιτύπων του 
Λευκώματος «Η ΚΑΒΑΛΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΤΩΡΑ» της Σαπφούς Αγγελούδη – Ζαρκάδα. 
    Η Περιφερειακή Ενότητά μας με το υπ’ αρίθμ. 03/2680/2011 έγγραφό της έστειλε την δαπάνη στην Υπηρεσία 
Δημοσιονομικού Ελέγχου για την εκκαθάρισή της. 
    Η ανωτέρω υπηρεσία με το αριθμό 648/14-09-2011 έγγραφό της επέστρεψε τα δικαιολογητικά δαπάνης 
διατυπώνοντας την άποψη ότι δεν δύναται να προβεί στην εκκαθάριση και ενταλματοποίηση αυτής διότι δεν 
προβλέπεται από διάταξη νόμου ούτε εξυπηρετεί τους σκοπούς και την λειτουργική δραστηριότητα του 
Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας, καθόσον δεν προκύπτει από τα υποβληθέντα έγγραφα ότι τα βιβλία 
διατέθηκαν σε φιλοξενούμενους ή τιμώμενα πρόσωπα τα οποία αποδεδειγμένα συνέβαλαν με οποιοδήποτε 
τρόπο στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη ή προβολή του νομού ή σε συμμετέχοντες σε 
συγκεκριμένο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων, γεγονός που δεν προκύπτει από την επανεκτύπωση του 
συγκεκριμένου λευκώματος. 
    Επειδή κρίνεται απαραίτητη η εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης στο 
ανωτέρω δικαστήριο, η υπηρεσία: 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
Την δικαστική εκπροσώπηση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καβάλας και κάθε άλλου δικαστηρίου, αν προκύψει 
ανάγκη, καθώς των δικαστικών ή εξωδικαστικών ενεργειών προς προστασία των συμφερόντων της περιφέρειάς 
μας.  
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά  από διαλογική  συζήτηση και έχοντας υπόψη 
τις διατάξεις του άρθρου 176 και 184 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του 
Ν.4071/2012 : 

ΑΠΟ Φ ΑΣΙ Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α 
Να παρασχεθεί η εντολή στο δικηγόρο της Νομικής Υπηρεσίας της ΠΑΜΘ/ΠΕ Δράμας, Κυριάκο Αποστολίδη να 
παραστεί και να  εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ενώπιον του Ειρηνοδικείου 
Καβάλας στις 7/01/2013 καθώς επίσης και σε κάθε μετ’ αναβολή ή κατ’ έφεση δικάσιμο, και για κάθε δικαστική 
και εξωδικαστική ενέργεια για την εν λόγο υπόθεση.  
Η παρούσα  απόφαση έλαβε α/α 458/2012. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 
 
 
 

ΠΑΥΛΟΣ  ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ 

 
    ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΗΡΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ 
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
ΣΜΑΡΩ  ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ 
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