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Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 
 

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού  23/2018 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. καθώς και 
αποφάσεις που έχουν ληφθεί  επ’  αυτών.  
                                       

                                                                     
                                                                    

          ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του 
έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας 
καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 
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Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 2018 
των Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας καθώς και την 
διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 

Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της 
υπ΄ αριθμ. 431/2018 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
 541 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α  
(Με ψήφους 5 υπέρ  και 3 αποχές) 

 
Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 431/2018 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
 

Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού I της 
επιτροπής διαγωνισμού του έργου: 
«Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού και 
φωτεινών σηματοδοτών Εθνικού και 
Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Δράμας έτους 
2017». 
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Εγκρίνει το πρακτικό  I της επιτροπής διαγωνισμού 
του έργου: «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού 
και φωτεινών σηματοδοτών Εθνικού και 
Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Δράμας έτους 
2017». 
 
 

Εισήγηση για την έγκριση της διακήρυξης, 
προκήρυξης, περίληψης διακήρυξης και 
επιτροπής διαγωνισμού για τη δημοπράτηση 
του έργου: «Καθαρισμός Ερεισμάτων και 
Τάφρων απορροής όμβριων υδάτων σε 
τμήματα της Ε.Ο. Νο 57 Δράμας – 
Νευροκοπίου – ΕλληνοΒουλγαρικών 
συνόρων», προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
19.000,00 ευρώ.  
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Εγκρίνει την  διακήρυξη, προκήρυξη, περίληψη 
διακήρυξης και επιτροπής διαγωνισμού για τη 
δημοπράτηση του έργου: «Καθαρισμός 
Ερεισμάτων και Τάφρων απορροής όμβριων 
υδάτων σε τμήματα της Ε.Ο. Νο 57 Δράμας – 
Νευροκοπίου – ΕλληνοΒουλγαρικών συνόρων», 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 19.000,00 ευρώ.  
 

Εισήγηση για την έγκριση του 1ου μέρους του 
πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του 
έργου: «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση τμημάτων 
της επαρχιακής οδού  Νο1 Δράμας - 
Αμφίπολης εντός οικισμού Κουδουνιών». 
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Εγκρίνει το 1ο μέρος  του πρακτικού της επιτροπής 
διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση - 
ασφαλτόστρωση τμημάτων της επαρχιακής οδού  
Νο1 Δράμας - Αμφίπολης εντός οικισμού 
Κουδουνιών». 
 
 
 



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

545 

Εγκρίνει  τις δαπάνες  του έτους 2018 των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας καθώς και έγκριση 
διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
 
 

Εισήγηση για την έγκριση κατά εφαρμογή του 
άρθρου 108 του Ν.4485/2017 (114 Α), της 
εκτέλεσης έργου μεταφοράς μαθητών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης σχολικής περιόδου 2017 – 2018 
Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας από 11-09-
2017 έως 30-06-2018.  
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Εγκρίνει κατά εφαρμογή του άρθρου 108 του 
Ν.4485/2017 (114 Α), την εκτέλεση έργου 
μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικής περιόδου 
2017 – 2018 Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας 
από 11-09-2017 έως 30-06-2018.  
 

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

Εισήγηση για την έγκριση του 2ου πρακτικού 
της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: 
«Αποπεράτωση ανακαίνισης κατοικίας 
δασκάλου Κιδάρεως», προϋπολογισμού 
18.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
 

548 

Εγκρίνει το 2ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού 
του έργου: «Αποπεράτωση ανακαίνισης κατοικίας 
δασκάλου Κιδάρεως», προϋπολογισμού 18.000,00 
ευρώ με Φ.Π.Α. 
 

Εισήγηση για την έγκριση του 2ου πρακτικού 
της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: 
«Ανακαίνιση κατοικίας δασκάλου  στα  
Άσκυρα»,  προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ 
με Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει το 2ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού 
του έργου: «Ανακαίνιση κατοικίας δασκάλου  στα  
Άσκυρα», προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 
 

Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 1 της 
επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: 
«Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 
(Συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)» 
υποέργο: «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων 
οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης  έτους 2017» , με 
προϋπολογισμό μελέτης 399.999,99 ευρώ, το 
οποίο έχει ενταχθεί  στο ετήσιο πρόγραμμα 
δράσης 2018 ΤΗΣ Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. Ξάνθης-
ΣΑΕΠ531, αρ. έργου: 2014EΠ53100006,  με 
προϋπολογισμό 400.000,00 ευρώ. 
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Εγκρίνει το Πρακτικό 1 της επιτροπής διαγωνισμού 
του έργου με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση 
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης (Συνέχιση του έργου 
2012ΕΠ03100000)» υποέργο: «Συντήρηση Η/Μ 
εγκαταστάσεων οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης  έτους 
2017» , με προϋπολογισμό μελέτης 399.999,99 
ευρώ, το οποίο έχει ενταχθεί  στο ετήσιο 
πρόγραμμα δράσης 2018 ΤΗΣ Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. 
Ξάνθης-ΣΑΕΠ531, αρ. έργου: 2014EΠ53100006,  
με προϋπολογισμό 400.000,00 ευρώ. 
 
 

Εισήγηση για την έγκριση του 2ου πρακτικού 
της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: 
«Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών του 
οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης», 
προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
 

551 

Εγκρίνει το 2ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού 
του έργου: «Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών 
του οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης», προϋπολογισμού 
45.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
 

Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 2 της 
επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: 
«Αλλαγή κουφωμάτων στο συγκρότημα του 
2ου-3ου Γυμνασίου Ξάνθης», προϋπολογισμού 
106.211,54 ευρώ.       
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Εγκρίνει το 2ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού 
του έργου με τίτλο: «Αλλαγή κουφωμάτων στο 
συγκρότημα του 2ου-3ου Γυμνασίου Ξάνθης», 
προϋπολογισμού 106.211,54 ευρώ.       

Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 2 της 
επιτροπής διαγωνισμού του έργου: 
«Συντήρηση κτιρίων της Π.Ε. Ξάνθης 
ιδιοκτησίας Π.Α.Μ.Θ.» προϋπολογισμού 
300,000.00 ευρώ. 
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Εγκρίνει το 2ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού 
του έργου: «Συντήρηση κτιρίων της Π.Ε. Ξάνθης 
ιδιοκτησίας Π.Α.Μ.Θ.» προϋπολογισμού 
300,000.00 ευρώ. 
 



Εισήγηση για την έγκριση: Α. Των δαπανών 
οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων της 
Π.Ε. Έβρου καθώς και έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού και Β. 
Ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης 
υποχρέωσης οικονομικού έτους 2018 των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου. 
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Εγκρίνει: Α)  τις δαπάνες του οικονομικού έτους 
2018, των Διευθύνσεων  της Π.Ε. Έβρου καθώς και 
την διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού και 
Β) την Ανάκληση αποφάσεων ανάληψης 
υποχρέωσης οικονομικού έτους 2018 των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου. 
 

16. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού No2 
της επιτροπής αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού 
για την καθαριότητα των κτιριακών 
εγκαταστάσεων των υπηρεσιών χωρικής 
αρμοδιότητας της  Π.Α.Μ.Θ. - Περιφερειακή 
Ενότητα Έβρου, για χρονική περίοδο ενός (1) 
έτους με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη 
τιμή, συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
74.400,00 ευρώ.   
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Εγκρίνει το πρακτικό No2 της επιτροπής 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την καθαριότητα των κτιριακών 
εγκαταστάσεων των υπηρεσιών χωρικής 
αρμοδιότητας της Π.Α.Μ.Θ. - Περιφερειακή Ενότητα 
Έβρου, για χρονική περίοδο ενός (1) έτους με 
κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή, 
συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 74.400,00 
ευρώ.   
 

Εισήγηση για γνωμοδότηση για την άσκηση ή 
μη, ενδίκου μέσου κατά της υπ΄ αριθμ. 24/2018 
απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης που αφορά 
πρόστιμο για παράβαση περιβαλλοντικών 
όρων. 
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Να μην ασκηθεί έφεση κατά της με αριθ. 24/2018 
οριστικής απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου  Αλεξανδρούπολης  που αφορά 
πρόστιμο για παράβαση περιβαλλοντικών όρων. 
 

Εισήγηση για γνωμοδότηση για την άσκηση ή 
μη, έφεσης κατά της υπ΄ αριθμ. 165/2018 
απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης που αφορά 
την εξόφληση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. 
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ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α  
(Με ψήφους 5 υπέρ  και 3 αποχές) 

 
Να μην ασκηθεί έφεση κατά της υπ΄ αριθμ. 
165/2018 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης που αφορά την 
εξόφληση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. 
 

Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής 
εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. ενώπιον του 
αρμοδίου δικαστηρίου σχετικά με την άσκηση 
αίτησης για λύση της εταιρείας με την 
επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ»  με 
δ.τ. «FILO Α.Ε.» με έδρα την 
Αλεξανδρούπολη. 
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Αναθέτει την δικαστική εκπροσώπηση της Π.Α.Μ.Θ 
στην δικηγόρο Αναγνώστου Ελένη. 
 
 
 

Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής 
εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. ενώπιον του 
αρμοδίου δικαστηρίου σχετικά με την άσκηση 
αίτησης για λύση της εταιρείας με την 
επωνυμία «ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ Α.Ε.» με έδρα την 
Αλεξανδρούπολη. 
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Αναθέτει την δικαστική εκπροσώπηση της Π.Α.Μ.Θ 
στην δικηγόρο Αναγνώστου Ελένη. 
 

Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής 
εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. ενώπιον του 
αρμοδίου δικαστηρίου σχετικά με την άσκηση 
αιτήσεων για: 1. Διορισμό προσωρινού Δ.Σ. 
της εταιρείας «ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ CENTER 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ CENTER 
ΑΕ» και 2. Λύση της εταιρείας «ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ 
CENTER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ 
CENTER ΑΕ» με έδρα την Αλεξανδρούπολη. 
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Αναθέτει την δικαστική εκπροσώπηση της Π.Α.Μ.Θ 
στην δικηγόρο Αναγνώστου Ελένη. 
 
 



 

Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής 
εκπροσώπησης ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Ροδόπης σχετικά με την αίτηση 
για αντικατάσταση των Ζιώγα Ιωάννη και 
Στοΐκου Στυλιανής, μελών της προσωρινής 
διοίκησης της εταιρείας με την επωνυμία 
«ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Α.Ε.», με δ.τ. 
«ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ Α.Ε.» με έδρα τον Δήμο 
Κομοτηνής. 
 

561 

Αναθέτει την δικαστική εκπροσώπηση της Π.Α.Μ.Θ 
στην δικηγόρο Αναγνώστου Ελένη. 
 

Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής 
εκπροσώπησης ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Ροδόπης σχετικά με την αίτηση 
για αντικατάσταση του Χαράλαμπου 
Φαρασόπουλου  μέλους της προσωρινής 
διοίκησης της εταιρείας με την επωνυμία 
«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 
ΒΑΡΩΦΥΤ Α.Ε.», με έδρα τον Δήμο 
Κομοτηνής. 
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Αναθέτει την δικαστική εκπροσώπηση της Π.Α.Μ.Θ 
στην δικηγόρο Αναγνώστου Ελένη. 
 

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. 
 

563 

Εγκρίνει: Α) την ανάκληση αποφάσεων ανάληψης 
υποχρέωσης οικονομικού έτους 2018 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. 
 

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. 1413/27-6-2017 
απόφασης του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. με την 
οποία χορηγήθηκε άδεια σκοπιμότητας για τη 
λειτουργία Μαγνητικού και Αξονικού 
Τομογράφου στην εταιρεία με την επωνυμία 
«ΚΥΡΟΥΔΗΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.». 
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Αναθέτει την δικαστική εκπροσώπηση της Π.Α.Μ.Θ 
στην δικηγόρο Αναγνώστου Ελένη. 
 

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. 1395/27-6-2017 
απόφασης του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. με την 
οποία χορηγήθηκε άδεια σκοπιμότητας για τη 
λειτουργία Μαγνητικού και Αξονικού 
Τομογράφου στον Ευάγγελο Μουταφτσή.  
 

565 

Αναθέτει την δικαστική εκπροσώπηση της Π.Α.Μ.Θ 
στην δικηγόρο Αναγνώστου Ελένη. 
 

Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 
αποσφράγισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
του υποέργου: «Αποκατάσταση βλαβών οδού 
Ξυλαγανής Ιμέρου»,  προϋπολογισμού 
50.000,00 ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του 

566 

Εγκρίνει το πρακτικό αποσφράγισης του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού του υποέργου: 
«Αποκατάσταση βλαβών οδού Ξυλαγανής Ιμέρου»,  
προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου 



 
 
 
 

                                                                                         Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ    

 
 

                                                                              ΑΛΑΤΖΑ –ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ    
  

 

έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου 
αρμοδιότητας Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης». 
 

αρμοδιότητας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
- Θράκης». 
 

Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού II που 
αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του 
προσωρινού Αναδόχου και την κατακύρωση 
της σύμβασης του έργου:  «Επισκευή, 
συντήρηση και εξοπλισμός κτιρίων της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - 
Θράκης» υποέργο: «Επισκευή και συντήρηση 
κτιρίων που στεγάζονται Υπηρεσίες της 
Π.Α.Μ.Θ., αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης», 
προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. 80.645,16 
ευρώ. 
 

567 

Εγκρίνει το πρακτικό II που αφορά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών του προσωρινού Αναδόχου και την 
κατακύρωση της σύμβασης του έργου:  «Επισκευή, 
συντήρηση και εξοπλισμός κτιρίων της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης» υποέργο: 
«Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάζονται 
Υπηρεσίες της Π.Α.Μ.Θ., αρμοδιότητας Π.Ε. 
Ροδόπης», προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. 
80.645,16 ευρώ. 
 

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

568 
Εγκρίνει την μετακίνηση του κ. Τσαλικίδη Νικόλαου, 
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ροδόπης. 

Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης της 
εκτέλεσης των δρομολογίων μεταφοράς 
μαθητών Β/θμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. 
Ξάνθης για τις ανάγκες των πανελλαδικών 
εξετάσεων για το σχολικό έτος 2017-2018, 
στους προσωρινούς μειοδότες. 
 

569 

Εγκρίνει την ανάθεση της εκτέλεσης των 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Β/θμιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ξάνθης για τις ανάγκες των 
πανελλαδικών εξετάσεων για το σχολικό έτος 2017-
2018, στους προσωρινούς μειοδότες. 

Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής 
εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. ενώπιον του 
Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής κατά τη 
συζήτηση της αίτησης αναστολής του Αντ/χη 
Π.Ε. Δράμας κου Πατακάκη Αν. κατά της 
Π.Α.Μ.Θ. για την  αναστολή εκτέλεσης της 
υπ΄αριθμ. 7787/18-12-2017 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. 
 

 
Αναθέτει την δικαστική εκπροσώπηση της Π.Α.Μ.Θ 
στην δικηγόρο Αναγνώστου Ελένη. 
 


