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ΚΟΜΟΤΗΝΗ   29-5-2018 

 

 
Π Ι Ν Α Κ Α Σ 

 
Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού   22/2018  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 της διακήρυξης, 
προκήρυξης, περίληψης διακήρυξης και 
επιτροπής διαγωνισμού για τη 
δημοπράτηση του έργου: «Κατασκευή 
δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων από 
τον κόμβο του Αίμου μέχρι τη 
σιδηροδρομική γραμμή και 
ασφαλτόστρωση του τμήματος αυτού έως 
και την είσοδο του κυκλικού κόμβου» 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 299.407,99 
ευρώ. 

511 

Εγκρίνει την διακήρυξη, την προκήρυξη 
και την περίληψη διακήρυξης για τη 
δημοπράτηση του έργου: «Κατασκευή 
δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων από 
τον κόμβο του Αίμου μέχρι τη 
σιδηροδρομική γραμμή και 
ασφαλτόστρωση του τμήματος αυτού έως 
και την είσοδο του κυκλικού κόμβου» 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 299.407,99 
ευρώ καθώς και την συγκρότηση της 
επιτροπής του διαγωνισμού. 

2. Εισήγηση για την έγκριση του 3ου 
πρακτικού του διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια υλικών διαγράμμισης του 
εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου 
Π.Ε. Δράμας 2017 - 2018 για τις ανάγκες 
της Π.Ε. Δράμας». 

512 

Εγκρίνει το συνημμένο 3ο πρακτικό του 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών 
διαγράμμισης του εθνικού και επαρχιακού 
οδικού δικτύου Π.Ε. Δράμας 2017 - 2018 
για τις ανάγκες της Π.Ε. Δράμας». 

3. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών 
του έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 
Καβάλας καθώς και έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 

 

513 

Εγκρίνει τις δαπάνες του έτους 2018 των 
Διευθύνσεων της ΠΕ Καβάλας, και την 
διάθεση των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού. 

4. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας 
Εκπαίδευσης με ταξί και μικρό λεωφορείο, 
αναδόχων της διακήρυξης 4/2016 της Π.Ε. 
Καβάλας, σχολικού έτους 2017 

514 

Εγκρίνει την τροποποίηση  δρομολογίων 
μεταφοράς μαθητών Α/θμιας 
Εκπαίδευσης με ταξί και μικρό λεωφορείο, 
αναδόχων της διακήρυξης 4/2016 της 
Π.Ε. Καβάλας, σχολικού έτους 2017-2018 

5. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ.-
Π.Ε. Καβάλας ενώπιον του Διοικητικού 
Εφετείου Κομοτηνής κατά τη συζήτηση της 
προσφυγής του Στεφανόπουλου Γεωργίου 
κατά της υπ΄ αριθμ. 10/4315/5-3-2007 
απόφασης επιβολής προστίμου  που 
αφορά τη χρήση πετρελαίου θέρμανσης 
για άλλες χρήσεις. 

 

515 

Να παρασχεθεί η εντολή και 
πληρεξουσιότητα στoν δικηγόρο 
παρ’Εφέταις Αποστολίδη Κυριάκο της 
Π.Ε. Δράμας να παραστεί και 
εκπροσωπήσει την Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, 
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 
Κομοτηνής κατά την συζήτηση της 
προσφυγής του ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  κατά της υπ΄αριθμ. 
10/4315/5-3-2007 Απόφασης επιβολής 
προστίμου  που αφορά τη χρήση 



πετρελαίου θέρμανσης για άλλες χρήσεις. 
 

6. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ.-
Π.Ε. Καβάλας ενώπιον του Διοικητικού 
Εφετείου Κομοτηνής κατά τη συζήτηση 
της προσφυγής του Δημητρίου Βαμβακά 
κατά της υπ΄ αριθμ. 10/3084-1/3-8-2010 
απόφασης επιβολής προστίμου  που 
αφορά τη χρήση πετρελαίου θέρμανσης 
για άλλες χρήσεις. 

 

516 

Να παρασχεθεί η εντολή και 
πληρεξουσιότητα στoν δικηγόρο 
παρ’Εφέταις Αποστολίδη Κυριάκο της 
Π.Ε. Δράμας να παραστεί και 
εκπροσωπήσει την Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, 
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 
Κομοτηνής κατά την συζήτηση της 
προσφυγής του ΒΑΜΒΑKΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   
κατά της υπ΄αριθμ. 10/3084-1/3-8-2010 
Απόφασης επιβολής προστιμου του 
Νομαρχη Καβάλας  Καβάλας   ( 
Διευθυνση Εμπορίου Ν.Α  Καβάλας )που 
αφορά επιβολή προστίμου. 

7. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ.-
Π.Ε. Καβάλας ενώπιον του Διοικητικού 
Εφετείου Κομοτηνής κατά τη συζήτηση 
της προσφυγής της εταιρείας με την 
επωνυμία «Ο.Ε. Θ. ΠΑΤΡΙΚΟΥ» κατά της 
υπ΄αριθμ. 05/2632-1/2009/28-9-2011 
απόφασης επιβολής προστίμου  που 
αφορά τη χρήση πετρελαίου θέρμανσης 
για άλλες χρήσεις. 
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Να παρασχεθεί η εντολή και 
πληρεξουσιότητα στoν δικηγόρο 
παρ’Εφέταις Αποστολίδη Κυριάκο της 
Π.Ε. Δράμας να παραστεί και 
εκπροσωπήσει την Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, 
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 
Κομοτηνής κατά την συζήτηση της 
προσφυγής της ΟΕ Θ ΠΑΤΡΙΚΟΥ κατά 
της υπ΄αριθμ. 05/2632-1/2009/28-9-2011 
απόφασης επιβολής προστίμου  

8. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 
2/2018 της επιτροπής αξιολόγησης 
αποτελεσμάτων του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την Προκήρυξη  Δημόσιου 
Ανοικτού Συνοπτικού  Διαγωνισμού για την 
«Ανάθεση σε ειδικό συνεργείο παροχής 
υπηρεσιών της φύλαξης των χώρων του 
κτιρίου της Π.Ε. Καβάλας», για το χρονικό 
διάστημα από την υπογραφή της 
σύμβασης και για ένα έτος, με 
προϋπολογισμό έως του ποσού των 
60.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει το συνημμένο πρακτικό 2/2018 
της επιτροπής αξιολόγησης 
αποτελεσμάτων του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την Προκήρυξη  
Δημόσιου Ανοικτού Συνοπτικού  
Διαγωνισμού για την «Ανάθεση σε ειδικό 
συνεργείο παροχής υπηρεσιών της 
φύλαξης των χώρων του κτιρίου της Π.Ε. 
Καβάλας», για το χρονικό διάστημα από 
την υπογραφή της σύμβασης και για ένα 
έτος, με προϋπολογισμό έως του ποσού 
των 60.000,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 

9. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ.-
Π.Ε. Καβάλας ενώπιον του Διοικητικού 
Εφετείου Κομοτηνής κατά τη συζήτηση της 
προσφυγής της Σπανού Στέλλας κατά της 
Π.Α.Μ.Θ. που αφορά την εξόφληση 
τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. 

 
519 

ΑΠΟ Φ ΑΣΙ Ζ Ε Ι  Κ ΑΤ Α ΠΛ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α 
(Με ψήφους 5 υπέρ  και 3 Αποχές) 

Να παρασχεθεί η εντολή και 
πληρεξουσιότητα στoν δικηγόρο Γούναρη 
Κωνσταντίνο Νομικό Σύμβουλο της 
ΠΑΜΘ/ ΠΕ Ξάνθης με έμμισθη σχέση να 
παραστεί και εκπροσωπήσει την 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – 
Θράκης, ενώπιον του Διοικητικού 
Εφετείου Κομοτηνής κατά την συζήτηση 
της από 21/3/2014 προσφυγής/ αγωγής 
της  ΣΠΑΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑΣ κατά της  
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, που αφορά την εξόφληση 
τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. 
 

 

10. Εισήγηση για την έγκριση συγκρότησης σε 
ετήσια βάση (ημερολογιακό έτος 2018) 
επιτροπής ηλεκτρονικών διαγωνισμών των 
δημοπρατούμενων μέσω του εθνικού 
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Εγκρίνει την συγκρότηση σε ετήσια βάση 
(ημερολογιακό έτος 2018) επιτροπής 
ηλεκτρονικών διαγωνισμών των 
δημοπρατούμενων, εντός του 2018, μέσω 



συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων 
συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) έργων της Π.Ε. 
Καβάλας σύμφωνα με τις παρ. 3 και 8α του 
άρθρου 221 του Ν.4412/2016. 

του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) έργων 
της Π. Ε. Καβάλας σύμφωνα με τις παρ. 3 
και 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. 

11. Εισήγηση για την έγκριση της διακήρυξης 
και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού 
για τη δημοπράτηση του έργου: 
«Ηλεκτροφωτισμός στον κόμβο προς θέση 
Τυμάρι της 6ης Επαρχιακής Οδού (προς 
αεροδρόμιο)». 
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Εγκρίνει την διακήρυξη για τη 
δημοπράτηση του έργου: 
«Ηλεκτροφωτισμός στον κόμβο προς 
θέση Τυμάρι της 6ης Επαρχιακής Οδού 
(προς αεροδρόμιο)» και την συγκρότηση 
της επιτροπής. 

12. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού της 
επιτροπής διαγωνισμού για τη διεξαγωγή 
συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής 
αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 
«Επέκταση ηλεκτροφωτισμού σκάλας 
Ραχωνίου επί της Ε.Ο. Λιμένα – Πρίνου 
Θάσου» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
30.000,00 ευρώ.  

522 

Εγκρίνει το συνημμένο πρακτικό της 
επιτροπής διαγωνισμού για τη διεξαγωγή 
συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής 
αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 
«Επέκταση ηλεκτροφωτισμού σκάλας 
Ραχωνίου επί της Ε.Ο. Λιμένα – Πρίνου 
Θάσου» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
30.000,00 ευρώ. 

13. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του 
οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων 
της Π.Ε. Ξάνθης καθώς και έγκριση 
διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 

 
523 

ΑΠΟ Φ ΑΣΙ Ζ Ε Ι  Κ ΑΤ Α ΠΛ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α 
(Με ψήφους 5 υπέρ  ,1 λευκό και 3 Αποχές) 
 

Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού 
έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 
Ξάνθης , καθώς και την διάθεση των 
πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του 
2018. 

14. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 1 
της επιτροπής διαγωνισμού του υποέργου: 
«Συντήρηση – καθαρισμός χειμάρρων, 
ρεμάτων και καναλιών για πρόληψη 
πλυμμηρικών φαινομένων στην Π.Ε. 
Ξάνθης» του έργου: «Αποκατάσταση 
ζημιών & επείγουσες αντιπλημμυρικές 
εργασίες στην Π.Α.Μ.Θ. (Συνέχιση του 
έργου 2012ΣΕ03100000)» με ΚΑΕ 
2014ΕΠ53100005 της ΣΑΕΠ 531 και 
προϋπολογισμό 200.000,00 ευρώ. 

524 

Εγκρίνει για το υποέργο: «Συντήρηση – 
καθαρισμός χειμάρρων, ρεμάτων και 
καναλιών για πρόληψη πλυμμηρικών 
φαινομένων στην Π.Ε. Ξάνθης» του 
έργου: «Αποκατάσταση ζημιών & 
επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες 
στην Π.Α.Μ.Θ. (Συνέχιση του έργου 
2012ΣΕ03100000)» με ΚΑΕ 
2014ΕΠ53100005 της ΣΑΕΠ 531 και 
προϋπολογισμό 200.000,00 ευρώ:            
 

15. Εισήγηση για την έγκριση του 1ου 
πρακτικού της επιτροπής της επιτροπής 
διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια 
πινακίδων και υλικών οδοσήμανσης Π.Ε. 
Ξάνθης», του έργου: «Συντήρηση οδικού 
δικτύου αρμοδιότητας Π.Α.Μ.Θ.» με Κ.Α.Ε. 
2013ΕΠ031000 02 της ΣΑΕΠ 031, 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 74.375,20 
ευρώ. 

525 

Εγκρίνει το συνημμένο 1ο πρακτικό της 
επιτροπής της επιτροπής διαγωνισμού 
της προμήθειας: «Προμήθεια πινακίδων 
και υλικών οδοσήμανσης Π.Ε. Ξάνθης», 
του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου 
αρμοδιότητας Π.Α.Μ.Θ.» με Κ.Α.Ε. 
2013ΕΠ031000 02 της ΣΑΕΠ 031, 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 74.375,20 
ευρώ. 

16. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών 
οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων 
της Π.Ε. Έβρου καθώς και έγκριση 
διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 

 526 

Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού 
έτους 2018  των Διευθύνσεων της ΠΕ 
Έβρου, καθώς και την διάθεση των 
πιστώσεων του προϋπολογισμού. 



17. Εισήγηση για γνωμοδότηση για την 
συμβιβαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς 
της Π.Α.Μ.Θ. με την εταιρεία με την 
επωνυμία «Α. ΚΑΙ Γ. ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ-
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Α.Ε.» που 
αφορά την εξόφληση τιμολογίου παροχής 
υπηρεσιών.  
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Να επιλυθεί συμβιβαστικά  με απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης  η διαφορά με την Α.Ε. με την 
επωνυμία «Α&Γ Γραμμενίδης –Βιοτεχνία 
Σκυροδέματος Α.Ε.», που  αφορά την 
εξόφληση τιμολογίου παροχής 
υπηρεσιών. 

18. Εισήγηση για γνωμοδότηση για την 
συμβιβαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς 
της Π.Α.Μ.Θ. με την εταιρεία με την 
επωνυμία «Α. ΚΑΙ Γ. ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ-
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Α.Ε.» που 
αφορά την εξόφληση τιμολογίου παροχής 
υπηρεσιών.  
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Να επιλυθεί συμβιβαστικά  με απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης  η διαφορά με την Α.Ε. με την 
επωνυμία «Α&Γ Γραμμενίδης –Βιοτεχνία 
Σκυροδέματος Α.Ε.»,  που αφορά την 
εξόφληση τιμολογίου παροχής 
υπηρεσιών. 

19. Εισήγηση για γνωμοδότηση για την 
συμβιβαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς 
της Π.Α.Μ.Θ. με την εταιρεία με την 
επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε.» που 
αφορά την εξόφληση τιμολογίων παροχής 
υπηρεσιών.  

529 

Να επιλυθεί συμβιβαστικά  με απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης  η διαφορά της Π.Α.Μ.Θ. με την 
εταιρεία με την επωνυμία 
«ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε.» που αφορά 
την εξόφληση τιμολογίων παροχής 
υπηρεσιών. 

20. Εισήγηση για γνωμοδότηση για την 
συμβιβαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς 
της Π.Α.Μ.Θ. με τον Παγωνάκη Σταύρο 
που αφορά την εξόφληση τιμολογίου 
παροχής υπηρεσιών.  

530 

Να επιλυθεί συμβιβαστικά  με απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης  η διαφορά με τον Παγωνάκη 
Σταύρο που αφορά την εξόφληση 
τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. 

21. Εισήγηση για γνωμοδότηση για την 
συμβιβαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς 
της Π.Α.Μ.Θ. με τον Κάκο Κωνσταντίνο 
που αφορά την εξόφληση τιμολογίου 
παροχής υπηρεσιών. 
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Να επιλυθεί συμβιβαστικά  με απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης  η διαφορά με τον Κάκο 
Κωνσταντίνο που αφορά την εξόφληση 
τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. 

22. Εισήγηση για γνωμοδότηση για την 
συμβιβαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς 
της Π.Α.Μ.Θ. με τον Δημητριάδη Στέργιο 
που αφορά την εξόφληση τιμολογίων 
παροχής υπηρεσιών. 
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Να επιλυθεί συμβιβαστικά  με απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης  η διαφορά με τον Δημητριάδη 
Στέργιο που αφορά την εξόφληση 
τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. 

23. Εισήγηση για την έγκριση 2ου πρακτικού 
διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού του 
υποέργου: «Συντήρηση 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 
οδικού δικτύου Π.Ε. Έβρου έτους 2017» 
του έργου: «Επισκευή και συντήρηση 
οδικού δικτύου Π.Α.Μ.Θ. (Συνέχιση του 
έργου 2012ΕΠ03100000) με ΚΑΕ  
2014ΕΠ53100006 της ΣΑΕΠ 531. 
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Α)Εγκρίνει το από 11-05-2018 συνημμένο 
2ο πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας 
Δημόσιας Ανοιχτής Διαδικασίας με το 
σύστημα προσφοράς με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης, με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή, για την επιλογή Αναδόχου 
Κατασκευής του υποέργου: «Συντήρηση 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 
οδικού δικτύου Π.Ε. Έβρου έτους 2017» 
του έργου: «Επισκευή και συντήρηση 
οδικού δικτύου Π.Α.Μ.Θ. (Συνέχιση του 
έργου 2012ΕΠ03100000) με ΚΑΕ  
2014ΕΠ53100006 της ΣΑΕΠ 531. 
Β) Απορρίπτει την ένσταση του 
Αδαμάντιου Παπαδόπουλου του 
Νικολάου. 



Γ) Εγκρίνει  την ανάδειξη της 
«ΔΗΜΟΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ»  
με A/A καταθ. 66597 ως προσωρινού 
αναδόχου με ποσοστό έκπτωσης 48,05  
% (σαράντα οκτώ κόμμα μηδέν πέντε %). 
 

24. Εισήγηση για την έγκριση: Α) Ανάκλησης 
αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης 
οικονομικού έτους 2018 και Β) Των 
δαπανών του οικονομικού έτους 2018,  
των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αν. 
Μακεδονίας & Θράκης και των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης, καθώς και 
έγκριση διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 
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Εγκρίνει: α) την μερική ανάκληση 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του 
οικονομικού έτους 2018, κατόπιν 
αιτήματος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ροδόπης και β) 
τις δαπάνες  του οικονομικού έτους 2018, 
 των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αν. 
Μακεδονίας & Θράκης και των 
Διευθύνσεων της ΠΕ Ροδόπης, καθώς και 
έγκριση διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 
 

25. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. 
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής για 
την ασκηθείσα σε βάρος της Περιφέρειας 
Α.Μ.Θ. αγωγής της εταιρείας με την 
επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ Ταξί Κομοτηνής 
Ι.Κ.Ε.» που αφορά την εξόφληση 
τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. 
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Να παρασχεθεί η εντολή και 
πληρεξουσιότητα στην δικηγόρο Ελένη 
Αναγνώστου Νομική Σύμβουλο της 
ΠΑΜΘ/ ΠΕ Έβρου με έμμισθη σχέση  για 
να επιληφθεί των απαιτούμενων 
ενεργειών (κατάθεση προτάσεων, 
διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού, 
εκπροσώπηση ενώπιων δικαστηρίου, 
κλπ) που αφορούν την αγωγή της 
εταιρείας με την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ 
Ταξί Κομοτηνής Ι.Κ.Ε.» που αφορά την 
εξόφληση τιμολογίων παροχής 
υπηρεσιών 

26. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ., 
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 
Κομοτηνής επί της αίτησης ακύρωσης της 
εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε» κατά της υπ΄ αριθμ. 
1413/27 

- 

Αποσύρει το θέμα προκειμένου να 
διορθωθεί η εισήγηση της Υπηρεσίας. 
 

27. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ., 
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 
Κομοτηνής επί της αίτησης ακύρωσης της 
εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε» κατά της υπ΄ αριθμ. 
1395/27 

- 

Αποσύρει το θέμα προκειμένου να 
διορθωθεί η εισήγηση της Υπηρεσίας. 
 

28. Εισήγηση για την έγκριση του 1ου 
πρακτικού για την παροχή υπηρεσίας με 
τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων για τον 
καθαρισμό ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. 
Ροδόπης» προϋπολογισμού 19.995,00 
ευρώ.  
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Εγκρίνει το συνημμένο 1ο Πρακτικό για 
την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: 
«Μίσθωση μηχανημάτων για τον 
καθαρισμό ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. 
Ροδόπης» προϋπολογισμού 19.995,00 
ευρώ. 

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

 
 

- 

Αποσύρει το θέμα διότι δεν υπήρξαν 
μετακινήσεις του Περιφερειάρχη, των 
Αντιπεριφερειαρχών και των 
Περιφερειακών Συμβούλων της Π.Α.Μ.Θ. 
 



 
                                                                                                                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                                                        ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 

  
                                                                                           ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

30. Εισήγηση για την έγκριση 2ου & 
3ου πρακτικού (κατακύρωσης) της 
επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης για 
την ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης 
χωρίς δημοσίευση προκήρυξης νέων 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. 
Δράμας για το σχολικό έτος 2017 
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Εγκρίνει το 2ο & 3ο πρακτικό 
(κατακύρωσης) της επιτροπής 
παραλαβής και αξιολόγησης για την 
ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς 
δημοσίευση προκήρυξης νέων 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της 
Π.Ε. Δράμας για το σχολικό έτος 2017-
2018 συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης με δικαίωμα προαίρεσης 
47.021,04 ευρώ με Φ.Π.Α. 

31. Εισήγηση για την έγκριση του 1ου & 
2ου πρακτικού της επιτροπής παραλαβής 
και αξιολόγησης της πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη 
νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών 
της Π.Ε. Δράμας σχολικού έτους 2017 

- 

Αποσύρει το θέμα. 
 

32. Εισήγηση για την έγκριση διαδικασίας 
ανάθεσης δρομολόγιων μεταφοράς 
μαθητών Π.Ε. Δράμας σχολικού έτους 
2017 -2018 για την περίοδο των 
Πανελλαδικών  εξετάσεων 
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Εγκρίνει την διαδικασία ανάθεσης 
δρομολόγιων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. 
Δράμας σχολικού έτους 2017-2018 για 
την περίοδο των Πανελλαδικών  
εξετάσεων  

33. Εισήγηση για την  έγκριση του πρακτικού 
23 της  Επιτροπής αποσφράγισης και 
αξιολόγησης των φακέλων των 
δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής 
προσφοράς καθώς και της οικονομικής 
προσφοράς, για την ανάθεση κατόπιν 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
προκήρυξης δρομολογίων μεταφοράς 
μαθητών Β/θμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. 
Ξάνθης για τις ανάγκες των πανελλαδικών 
εξετάσεων για το σχολικό έτος 2017-2018. 
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Εγκρίνει το συνημμένο πρακτικό 23 της  
Επιτροπής αποσφράγισης και 
αξιολόγησης των φακέλων των 
δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής 
προσφοράς καθώς και της οικονομικής 
προσφοράς, για την ανάθεση κατόπιν 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
προκήρυξης δρομολογίων μεταφοράς 
μαθητών Β/θμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. 
Ξάνθης για τις ανάγκες των 
πανελλαδικών εξετάσεων για το σχολικό 
έτος 2017-2018. 
 


