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Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού   50/2016  της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. καθώς και 
αποφάσεις που έχουν ληφθεί  επ’  αυτών.  
                                                   

                                                                                                                            

          ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

1. Εισήγηση για την έγκριση αποτελεσμάτων 
διαδικασίας διαπραγμάτευσης νέων 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και 
Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητος 
Π.Ε. Δράμας σχολικού έτους 2016-2017 έως 
31-12-2016 μετά από δημοσίευση 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 63 του 
ν.4415/2016. 
 

883 

 
Εγκρίνει τα αποτελέσματα της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης νέων δρομολογίων μεταφοράς 
μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής 
αρμοδιότητος Π.Ε. Δράμας σχολικού έτους 2016-
2017 έως 31-12-2016 μετά από δημοσίευση 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα 
με την παρ. 2 του άρθρου 63 του ν.4415/2016. 
 

2. Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 1ης 
παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών 
του έργου: «Καθαρισμός και συντήρηση 
Καταβοθρών Δήμου Κ. Νευροκοπίου» 
αναδόχου «ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Ε.Δ.Ε.». 
 

- Το θέμα αποσύρθηκε. 
 

3. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 
1/2016 της επιτροπής αξιολόγησης  
αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού 
με αριθμό διακήρυξης 06/2016 περί ανάδειξης 
αναδόχου «Για τη διακίνηση της  
αλληλογραφίας κοινής και courier των 
υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Καβάλας, 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 40.000,00 ευρώ 
για το έτος 2017. 
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Εγκρίνει το συνημμένο πρακτικό1/2016 της 
επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων του 
συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 
06/2016 περί ανάδειξης αναδόχου «Για τη 
διακίνηση της  αλληλογραφίας κοινής και courier 
των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Καβάλας, 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 40.000,00 ευρώ για το 
έτος 2017. 
 

4. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. 
Καβάλας ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Καβάλας που αφορά την 
προσφυγή της Α.Ε. ΚΑΡΦΟΥΡ 
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ κατά της υπ΄αριθμ. 
10/4265(6-11-2008) απόφασης του Νομάρχη 
Καβάλας σχετικά με επιβολή προστίμου. 
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Εγκρίνει το συνημμένο πρακτικό1/2016 της 
επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων του 
πρόχειρου διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 
07/2016 περί ανάδειξης «Προμηθευτή καυσίμων 
κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. 
Καβάλας, για χρονική περίοδο από την υπογραφή 
της σύμβασης και έως 31-12-2017, συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α. 63.600,00 
ευρώ. 
 



5. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. 
Καβάλας ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Καβάλας που αφορά την 
προσφυγή του ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ κατά 
της υπ΄αριθμ. 05/708-1/2009(28-9-2011) 
απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας 
σχετικά με επιβολή προστίμου. 
 

886 Αναθέτει την δικαστική εκπροσώπηση της Π.Α.Μ.Θ 
στον δικηγόρο Αποστολίδη Κυριάκο. 

6. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. 
Καβάλας ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Καβάλας που αφορά την 
προσφυγή του ΚΩΣΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ κατά της 
υπ΄αριθμ. 04(3-9-2009) πράξης της 
Διεύθυνσης Εμπορίου Καβάλας σχετικά με 
επιβολή προστίμου. 
 

887 Αναθέτει την δικαστική εκπροσώπηση της Π.Α.Μ.Θ 
στον δικηγόρο Αποστολίδη Κυριάκο. 

7. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. 
Καβάλας ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Καβάλας που αφορά την 
προσφυγή του ΣΟΥΦΛΕΡΗ ΧΡΗΣΤΟΥ κατά 
της υπ΄αριθμ. 10/4787(27-11-2009) απόφασης 
του Νομάρχη Καβάλας σχετικά με επιβολή 
προστίμου. 
 

888 Αναθέτει την δικαστική εκπροσώπηση της Π.Α.Μ.Θ 
στον δικηγόρο Αποστολίδη Κυριάκο. 

8. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. 
Καβάλας ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Καβάλας που αφορά την 
προσφυγή της εταιρείας «VODAFONE-
ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ» κατά της υπ΄αριθμ. 
28/1402/09-09-2009 απόφασης του Νομάρχη 
Καβάλας σχετικά με επιβολή προστίμου. 
 

889 Αναθέτει την δικαστική εκπροσώπηση της Π.Α.Μ.Θ 
στον δικηγόρο Αποστολίδη Κυριάκο. 

9. Εισήγηση για την έγκριση διάθεσης 
πίστωσης δαπανών των υπηρεσιών της Π.Ε. 
Ξάνθης οικονομικού έτους 2016.                               
 

890 
Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης των δαπανών της 
Π.Ε. Ξάνθης από τον προϋπολογισμό του 2017  
της Π.Ε. Ξάνθης. 
 

10. Εισήγηση για την έγκριση των όρων της 
3/2016 Διακήρυξης για την «Προμήθεια ειδών 
γραφικής ύλης και αναλώσιμων  γραφείου, 
φωτοαντιγραφικού  χαρτιού  και  τόνερ, 
μελανιών και λοιπών αναλώσιμων εκτυπωτών, 
πολυμηχανημάτων, φαξ κ.λ.π. για τις  ανάγκες 
των διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης για τα έτη 
2017-2018 προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
70.000,00 ευρώ. 
 

891 

Εγκρίνει  τους όρους της 3/2016 Διακήρυξης για την 
«Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλώσιμων  
γραφείου, φωτοαντιγραφικού  χαρτιού  και  τόνερ, 
μελανιών και λοιπών αναλώσιμων εκτυπωτών, 
πολυμηχανημάτων, φαξ κ.λ.π. για τις  ανάγκες των 
διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης για τα έτη 2017-2018 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 70.000,00 ευρώ. 

11. Εισήγηση για την έγκριση των πρακτικών 
της επαναληπτικής δημοπρασίας για την 
εκμίσθωση των δημοσίων ιχθυοτροφείων 
Λάφρας και Λαφρούδας της Π.Ε. Ξάνθης. 
 

892 

Εγκρίνει τo συνημμένo πρακτικό της 
επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση 
των δημοσίων ιχθυοτροφείων Λάφρας και 
Λαφρούδας της Π.Ε. Ξάνθης. 
 

12. 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 Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Έβρου, για τα σχολικά 
έτη 2016-2017, 2017-2018 & 2018-2019 

893 

Εγκρίνει το συνημμένο πρακτικό της επιτροπής 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της Διαδικασίας 
Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης 
με σκοπό την επιλογή αναδόχου νέου δρομολογίου 
μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
της Π.Ε. Έβρου, για τα σχολικά έτη 2016-2017, 
2017-2018 & 2018-2019 προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 13.721,40 ευρώ μη 



προϋπολογισθείσας δαπάνης 13.721,40 ευρώ 
μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και 
δικαιωμάτων προαίρεσης. 
 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων 
προαίρεσης. 
 
 

13. Εισήγηση για την έγκριση: Α) Των όρων 
διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού: 
«Αποκατάσταση βατότητας από χιονοπτώσεις 
για τη χειμερινή περίοδο 2016-2017 στο οδικό 
δίκτυο Π.Ε. Έβρου για την γεωγραφική 
περιοχή Αρδανίου-Αλεξανδρούπολης-
Σαμοθράκης» προϋπολογισμού 57.000,00 
ευρώ, Β) Συγκρότησης επιτροπών διενέργειας, 
ενστάσεων, παραλαβής του παρακάτω 
συνοπτικού διαγωνισμού και Γ) Εκτέλεσης των 
εργασιών με Αυτεπιστασία βάσει του άρθρου 
134 Ν. 4412/16 του συνοπτικού διαγωνισμού: 
«Αποκατάσταση βατότητας από χιονοπτώσεις 
για τη χειμερινή περίοδο 2016-2017 στο οδικό 
δίκτυο Π.Ε. Έβρου για την γεωγραφική 
περιοχή Αρδανίου-Αλεξανδρούπολης-
Σαμοθράκης» προϋπολογισμού 57.000,00 
ευρώ, χρηματοδοτούμενο από τη ΣΑΕΠ 531 
ΚΑΕ 2014ΕΠ53100006(Συνέχιση του έργου 
2012ΕΠ03100000).     
 

894 

Εγκρίνει:   Α) τους όρους διακήρυξης του 
συνοπτικού διαγωνισμού: «Αποκατάσταση 
βατότητας από χιονοπτώσεις για τη χειμερινή 
περίοδο 2016-2017 στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Έβρου 
για την γεωγραφική περιοχή Αρδανίου-
Αλεξανδρούπολης-Σαμοθράκης» προϋπολογισμού 
57.000,00 ευρώ, Β) την συγκρότηση των 
επιτροπών διενέργειας, ενστάσεων, παραλαβής του 
παρακάτω συνοπτικού διαγωνισμού και Γ) την 
εκτέλεση των εργασιών με Αυτεπιστασία βάσει του 
άρθρου 134 Ν. 4412/16 του συνοπτικού 
διαγωνισμού: «Αποκατάσταση βατότητας από 
χιονοπτώσεις για τη χειμερινή περίοδο 2016-2017 
στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Έβρου για την γεωγραφική 
περιοχή Αρδανίου-Αλεξανδρούπολης-
Σαμοθράκης» προϋπολογισμού 57.000,00 ευρώ, 
χρηματοδοτούμενο από τη ΣΑΕΠ 531 ΚΑΕ 
2014ΕΠ53100006(Συνέχιση του έργου 
2012ΕΠ03100000).     
 

14. Εισήγηση για την έγκριση: Α) Των όρων 
διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού: 
«Αποκατάσταση βατότητας από χιονοπτώσεις 
για τη χειμερινή περίοδο 2016-2017 στο οδικό 
δίκτυο Π.Ε. Έβρου για την γεωγραφική 
περιοχή Σουφλίου-Σιδηρού-Μ. Δερείου» 
προϋπολογισμού 62.000,00 ευρώ, Β) 
Συγκρότησης επιτροπών διενέργειας, 
ενστάσεων, παραλαβής του παρακάτω 
συνοπτικού διαγωνισμού και Γ) Εκτέλεσης των 
εργασιών με Αυτεπιστασία βάσει του άρθρου 
134 Ν. 4412/16 του συνοπτικού διαγωνισμού: 
«Αποκατάσταση βατότητας από χιονοπτώσεις 
για τη χειμερινή περίοδο 2016-2017 στο οδικό 
δίκτυο Π.Ε. Έβρου για την γεωγραφική 
περιοχή Σουφλίου-Σιδηρού-Μ. Δερείου» 
προϋπολογισμού 62.000,00 ευρώ, 
χρηματοδοτούμενο από τη ΣΑΕΠ 531 ΚΑΕ 
2014ΕΠ53100006(Συνέχιση του έργου 
2012ΕΠ03100000). 
 

895 

Εγκρίνει: Α) τους όρους διακήρυξης  του 
συνοπτικού διαγωνισμού: «Αποκατάσταση 
βατότητας από χιονοπτώσεις για τη χειμερινή 
περίοδο 2016-2017 στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Έβρου 
για την γεωγραφική περιοχή Σουφλίου-Σιδηρού-Μ. 
Δερείου» προϋπολογισμού 62.000,00 ευρώ, Β) την 
συγκρότηση των επιτροπών διενέργειας, 
ενστάσεων, παραλαβής του παρακάτω συνοπτικού 
διαγωνισμού και Γ) την εκτέλεση των εργασιών με 
Αυτεπιστασία βάσει του άρθρου 134 Ν. 4412/16 
του συνοπτικού διαγωνισμού: «Αποκατάσταση 
βατότητας από χιονοπτώσεις για τη χειμερινή 
περίοδο 2016-2017 στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Έβρου 
για την γεωγραφική περιοχή Σουφλίου-Σιδηρού-Μ. 
Δερείου» προϋπολογισμού 62.000,00 ευρώ, 
χρηματοδοτούμενο από τη ΣΑΕΠ 531 ΚΑΕ 
2014ΕΠ53100006(Συνέχιση του έργου 
2012ΕΠ03100000). 
 

15. Εισήγηση για την έγκριση: Α) Των όρων 
διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού: 
«Αποκατάσταση βατότητας από χιονοπτώσεις 
για τη χειμερινή περίοδο 2016-2017 στο οδικό 
δίκτυο Π.Ε. Έβρου για την γεωγραφική 
περιοχή Διδυμοτείχου» προϋπολογισμού 
35.000,00 ευρώ, Β) Συγκρότησης επιτροπών 
διενέργειας, ενστάσεων, παραλαβής του 
παρακάτω συνοπτικού διαγωνισμού και Γ) 
Εκτέλεσης των εργασιών με Αυτεπιστασία 
βάσει του άρθρου 134 Ν. 4412/16 του 
συνοπτικού διαγωνισμού: «Αποκατάσταση 
βατότητας από χιονοπτώσεις για τη χειμερινή 
περίοδο 2016-2017 στο οδικό δίκτυο Π.Ε. 
Έβρου για την γεωγραφική περιοχή 
Διδυμοτείχου» προϋπολογισμού 35.000,00 
ευρώ, χρηματοδοτούμενο από τη ΣΑΕΠ 531 

896 

Εγκρίνει: Α) τους όρους διακήρυξης του συνοπτικού 
διαγωνισμού: «Αποκατάσταση βατότητας από 
χιονοπτώσεις για τη χειμερινή περίοδο 2016-2017 
στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Έβρου για την γεωγραφική 
περιοχή Διδυμοτείχου» προϋπολογισμού 35.000,00 
ευρώ, Β) την συγκρότηση των επιτροπών 
διενέργειας, ενστάσεων, παραλαβής του παρακάτω 
συνοπτικού διαγωνισμού και Γ) την εκτέλεση των 
εργασιών με Αυτεπιστασία βάσει του άρθρου 134 
Ν. 4412/16 του συνοπτικού διαγωνισμού: 
«Αποκατάσταση βατότητας από χιονοπτώσεις για 
τη χειμερινή περίοδο 2016-2017 στο οδικό δίκτυο 
Π.Ε. Έβρου για την γεωγραφική περιοχή 
Διδυμοτείχου» προϋπολογισμού 35.000,00 ευρώ, 
χρηματοδοτούμενο από τη ΣΑΕΠ 531 ΚΑΕ 
2014ΕΠ53100006(Συνέχιση του έργου 
2012ΕΠ03100000). 



ΚΑΕ 2014ΕΠ53100006(Συνέχιση του έργου 
2012ΕΠ03100000). 
 

 

16. Εισήγηση για την έγκριση: Α) Των όρων 
διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού: 
«Αποκατάσταση βατότητας από χιονοπτώσεις 
για τη χειμερινή περίοδο 2016-2017 στο οδικό 
δίκτυο Π.Ε. Έβρου για την γεωγραφική 
περιοχή Ορεστιάδας» προϋπολογισμού 
60.000,00 ευρώ, Β) Συγκρότησης επιτροπών 
διενέργειας, ενστάσεων, παραλαβής του 
παρακάτω συνοπτικού διαγωνισμού και Γ) 
Εκτέλεσης των εργασιών με Αυτεπιστασία 
βάσει του άρθρου 134 Ν. 4412/16 του 
συνοπτικού διαγωνισμού: «Αποκατάσταση 
βατότητας από χιονοπτώσεις για τη χειμερινή 
περίοδο 2016-2017 στο οδικό δίκτυο Π.Ε. 
Έβρου για την γεωγραφική περιοχή 
Ορεστιάδας» προϋπολογισμού 60.000,00 
ευρώ, χρηματοδοτούμενο από τη ΣΑΕΠ 531 
ΚΑΕ 2014ΕΠ53100006(Συνέχιση του έργου 
2012ΕΠ03100000). 
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Εγκρίνει: Α) τους όρους διακήρυξης του συνοπτικού 
διαγωνισμού: «Αποκατάσταση βατότητας από 
χιονοπτώσεις για τη χειμερινή περίοδο 2016-2017 
στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Έβρου για την γεωγραφική 
περιοχή Ορεστιάδας» προϋπολογισμού 60.000,00 
ευρώ, Β) την συγκρότηση των επιτροπών 
διενέργειας, ενστάσεων, παραλαβής του παρακάτω 
συνοπτικού διαγωνισμού και Γ) την εκτέλεση των 
εργασιών με Αυτεπιστασία βάσει του άρθρου 134 
Ν. 4412/16 του συνοπτικού διαγωνισμού: 
«Αποκατάσταση βατότητας από χιονοπτώσεις για 
τη χειμερινή περίοδο 2016-2017 στο οδικό δίκτυο 
Π.Ε. Έβρου για την γεωγραφική περιοχή 
Ορεστιάδας» προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ, 
χρηματοδοτούμενο από τη ΣΑΕΠ 531 ΚΑΕ 
2014ΕΠ53100006(Συνέχιση του έργου 
2012ΕΠ03100000). 
 

17. Εισήγηση για την έγκριση διάθεσης 
πίστωσης των δαπανών έτους 2016 της 
Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης και 
των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης.  
 

898 

Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης των δαπανών έτους 
2016 της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης 
και των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης. 

18. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης 
της υπ΄αριθμ. 826/2016 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. 
 

899 
Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 826/2016 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της 
Π.Α.Μ.Θ. 
 

19. Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 1ης 
παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών 
του έργου:  «Αποπεράτωση εργασιών 
φράγματος Ιασίου» αναδόχου «ΑΦΟΙ 
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ Α.Ε.». 
 

- Το θέμα αποσύρθηκε. 
 

20. Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων 
του Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και 
Περιφερειακών Συμβούλων της Π.Α.Μ.Θ. 
 

900 
Εγκρίνει την μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη 
Καβάλας Θεόδωρου Μαρκόπουλου. 
  

21. Εισήγηση για την επικύρωση του 
Πρακτικού της 46ης συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
 

901 
Εγκρίνει την επικύρωση του Πρακτικού της 46ης 
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
 

22. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού 3 
σχετικά με τον έλεγχο και την αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης  του 
διαγωνισμού για την καθαριότητα των χώρων 
των κτιρίων της Π.Ε. Ξάνθης για τα έτη 2017 
και 2018 σύμφωνα με την 1/2016 διακήρυξη 
(ΑΔΑ: 7ΤΑ17ΛΒ-ΤΨ3) της Π.Ε. Ξάνθης. 
 
 
 

902 

Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό 3 σχετικά με τον 
έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης  του διαγωνισμού για την 
καθαριότητα των χώρων των κτιρίων της Π.Ε. 
Ξάνθης για τα έτη 2017 και 2018 σύμφωνα με την 
1/2016 διακήρυξη (ΑΔΑ: 7ΤΑ17ΛΒ-ΤΨ3) της Π.Ε. 
Ξάνθης. 
 
 

23. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας 
Α.Μ.Θ. ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Καβάλας επί αγωγής των 
Δημητρίου, Λασκαρίνας & Ιωάννη Χατζούδη  
κατά της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., του Ελληνικού 
Δημοσίου, του Δήμου Θάσου κλπ. που αφορά 

- Το θέμα αποσύρθηκε. 
 



 
 
 
 

                                                                                                O ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ Ο.Ε.  
 

 
                                                               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 

 

σε απάντηση σε αίτημα σχετικά με σύνταξη ή 
μη διορθωτικής πράξης εφαρμογής. 
 
24. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικών Νο 1 
και Νο 2 της επιτροπής αξιολόγησης 
ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για 
την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων  
για τις ανάγκες της Π.Ε. Δράμας. 
 

903 

Εγκρίνει τα συνημμένα Πρακτικά  Νο 1 και Νο 2 της 
επιτροπής αξιολόγησης ηλεκτρονικού διεθνή 
ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη 
προμηθευτή υγρών καυσίμων  για τις ανάγκες της 
Π.Ε. Δράμας. 
 

25. Εισήγηση για την έγκριση εκμίσθωσης των 
καφέ-αναψυκτήριων ΄΄ΧΙΟΝΟΤΡΥΠΑ΄΄ και 
‘’ΑΝΕΜΟΣΟΥΡΙ΄΄ στο Χιονοδρομικό Κέντρο 
Φαλακρού. 
           

904 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 3 υπέρ  και 1 κατά) 

 
Εγκρίνει την εκμίσθωση  των καφέ-αναψυκτήριων 
΄΄ΧΙΟΝΟΤΡΥΠΑ΄΄ και ‘’ΑΝΕΜΟΣΟΥΡΙ΄΄ στο 
Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού. 
 

26. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας 
Α.Μ.Θ. ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 
Κομοτηνής επί Αίτησης Ακύρωσης των 
Δημόπουλου Αλέξανδρου και Δημόπουλου 
Βασιλείου, κατά της υπ. αριθ. ΔΠΧΣ 3409/16-
12-2014 Απόφασης Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. 
 

905 
Αναθέτει την δικαστική εκπροσώπηση της Π.Α.Μ.Θ 
στους δικηγόρους Γούναρη Κωνσταντίνο ή/και  
Αποστολίδη Κυριάκο. 


