
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΚΟΜΟΤΗΝΗ 14/11/2022 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ &  ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Α.Μ.Θ. 
 
 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού 45/2022 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 δαπανών του 
οικονομικού έτους 2022 των Διευθύνσεων της 
Π.Ε. Δράμας και έγκριση διάθεσης πιστώσεων 
του Προϋπολογισμού. 

839 

Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 
2022 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας 
καθώς και την διάθεση πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 
 

2. Εισήγηση για την έγκριση έκδοσης απόφασης 
υλοποίησης και εξειδίκευσης της δράσης της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ υπό τον τίτλο «Δραμινές 
ημέρες Καρδιολογίας», προϋπολογισμού 
6.520,00 ευρώ με Φ.Π.Α. διά της Διεύθυνσης 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
Π.Ε. Δράμας (οργάνωση, συντονισμός) και της 
Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. 
Δράμας (οικονομικά, προμήθειες, αναθέσεις, 
διαγωνισμοί). 

840 

Εγκρίνει την έκδοση απόφασης υλοποίησης και 
εξειδίκευσης της δράσης της Περιφέρειας 
Α.Μ.Θ υπό τον τίτλο «Δραμινές ημέρες 
Καρδιολογίας», προϋπολογισμού 6.520,00 
ευρώ με Φ.Π.Α. διά της Διεύθυνσης Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Δράμας 
(οργάνωση, συντονισμός) και της Διεύθυνσης 
Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Δράμας 
(οικονομικά, προμήθειες, αναθέσεις, 
διαγωνισμοί). 
 

3. Εισήγηση για την έγκριση των πρακτικών Νο1 
και Νο2 της επιτροπής αξιολόγησης 
ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για 
την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων και 
λιπαντικών ελαίων για τις ανάγκες της ΠΕ 
Δράμας. 

841 

Εγκρίνει τα πρακτικά Νο1 και Νο2 της 
επιτροπής αξιολόγησης ηλεκτρονικού διεθνή 
ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη 
προμηθευτή υγρών καυσίμων και λιπαντικών 
ελαίων για τις ανάγκες της ΠΕ Δράμας. 

4. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του 
οικονομικού έτους 2022 των Διευθύνσεων της 
Π.Ε. Καβάλας και έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 

842 

Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 
2022 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας 
καθώς και την διάθεση πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 
 

5. Εισήγηση για την έγκριση της 
επαναδημοπράτησης και των όρων 
διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας, μέσω του 
εθνικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) για την σύναψη Ηλεκτρονικής 
Δημόσιας Σύμβασης έργου άνω των ορίων του 
Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση την τιμή, καθώς και τον 

843 

Εγκρίνει την επαναδημοπράτηση και των όρων 
διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας, μέσω του 
εθνικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) για την σύναψη Ηλεκτρονικής 
Δημόσιας Σύμβασης έργου άνω των ορίων του 
Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση την τιμή, καθώς και τον 
ορισμό επιτροπής ανοικτού διαγωνισμού του 



ορισμό επιτροπής ανοικτού διαγωνισμού του 
έργου: «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός δυτικής 
προσαγωγού και αρδευτικών δικτύων δυτικής 
πεδιάδας Νέστου», με προϋπολογισμό 
11.590.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

έργου: «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός δυτικής 
προσαγωγού και αρδευτικών δικτύων δυτικής 
πεδιάδας Νέστου», με προϋπολογισμό 
11.590.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
 

6. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του 
οικονομικού έτους 2022 των Διευθύνσεων της 
Π.Ε. Ξάνθης και έγκριση διάθεσης πιστώσεων 
του Προϋπολογισμού. 

844 

Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 
2022 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης καθώς 
και την διάθεση πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 
 

7. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του 
οικονομικού έτους 2022 των Διευθύνσεων της 
ΠΕ Έβρου και έγκριση διάθεσης πιστώσεων 
του Προϋπολογισμού. 

845 

Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 
2022 των Διευθύνσεων της ΠΕ Έβρου καθώς 
και την διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 

8. Εισήγηση για την έγκριση άσκησης ή μη 
ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. Α359/2022 
απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης. 

846 

Εγκρίνει την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά 
της υπ’ αριθμ. Α359/2022 απόφασης του 
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Αλεξανδρούπολης. 

9. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ενώπιον 
του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης κατά 
την εκδίκαση της Τ38/2022 αγωγής των 
Κυριακίδη Αλέξανδρου-Κώστα και Κυριακίδη 
Χέλγκα-Ελίζαμπεθ κατ’ άρθρο 215 και 237 
ΚΠολΔ. 

847 

Εγκρίνει την ανάθεση δικαστικής 
εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης ενώπιον του 
Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης κατά την 
εκδίκαση της Τ38/2022 αγωγής των 
Κυριακίδη Αλέξανδρου-Κώστα και Κυριακίδη 
Χέλγκα-Ελίζαμπεθ κατ’ άρθρο 215 και 237 
ΚΠολΔ. 
 

10. Εισήγηση για την έγκριση του 1ου πρακτικού 
της Επιτροπής Διαγωνισμού του υποέργου: 
«Τακτική συντήρηση αναχωμάτων π. Έβρου 
περιοχής δήμου Αλεξανδρούπολης 2020-
2021» του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών & 
επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες στην 
Π.Α.Μ.Θ. (συνέχιση του έργου 
2012ΣΕ03100000)» προϋπολογισμού 
1.340.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α, σε συμμόρφωση 
με την αριθμ. Α121/09-09-2022 απόφαση του 
Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής. 

848 

Εγκρίνει το 1ο πρακτικό της Επιτροπής 
Διαγωνισμού του υποέργου: «Τακτική 
συντήρηση αναχωμάτων π. Έβρου περιοχής 
δήμου Αλεξανδρούπολης 2020-2021» του 
έργου: «Αποκατάσταση ζημιών & επείγουσες 
αντιπλημμυρικές εργασίες στην Π.Α.Μ.Θ. 
(συνέχιση του έργου 2012ΣΕ03100000)» 
προϋπολογισμού 1.340.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α, σε συμμόρφωση με την αριθμ. Α121/09-
09-2022 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου 
Κομοτηνής. 
 

11. Εισήγηση για την έγκριση παραχώρησης 
χώρων σε κτιριακές εγκαταστάσεις της Π.Ε 
Ροδόπης για την πραγματοποίηση 
ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού του ΤΕΦΑΑ του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε 
συνεργασία  με την Ιατρική Σχολή του  
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 

849 

Εγκρίνει την παραχώρηση χώρων σε κτιριακές 
εγκαταστάσεις της Π.Ε Ροδόπης για την 
πραγματοποίηση ερευνητικού έργου του 
Εργαστηρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
του ΤΕΦΑΑ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης σε συνεργασία  με την Ιατρική Σχολή 
του  Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 

12. Εισήγηση για την έγκριση του 1ου 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του 
υποέργου: «Αποκατάσταση φθορών γέφυρας 
ποταμού Λίσσου στην περιοχή Ξυλαγανής 
Ιμέρου» προϋπολογισμού 80.645,00 ευρώ 
(πλέον Φ.Π.Α. 24%). 

850 

Εγκρίνει το 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 
Εργασιών του υποέργου: «Αποκατάσταση 
φθορών γέφυρας ποταμού Λίσσου στην 
περιοχή Ξυλαγανής Ιμέρου» προϋπολογισμού 
80.645,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%). 



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

851 

ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑ Τ Α ΠΛ Ε Ι ΟΨ ΗΦ ΙΑ  
Εγκρίνει την μετακίνηση του Θεματικού 
Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής Α.Μ.Θ. κ. Δελησταμάτη 
Βασιλείου. 
 

14. Εισήγηση για την έγκριση όρων διακήρυξης, 
περίληψης διακήρυξης και συγκρότησης 
επιτροπών διαγωνισμού και αξιολόγησης 
ενστάσεων που αφορούν την σύμβαση 
της  υπηρεσίας: «Εκμίσθωση ιδιωτικών 
μηχανημάτων έργων για τον αποχιονισμό και 
την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων στο 
εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. 
Δράμας 2022-2023», προϋπολογισμού 
200.000 ευρώ με Φ.Π.Α. 

852 

Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης, περίληψης 
διακήρυξης και συγκρότησης επιτροπών 
διαγωνισμού και αξιολόγησης ενστάσεων που 
αφορούν την σύμβαση της  υπηρεσίας: 
«Εκμίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων έργων 
για τον αποχιονισμό και την αντιμετώπιση 
έκτακτων καταστάσεων στο εθνικό & 
επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Δράμας 2022-
2023», προϋπολογισμού 200.000 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 
 

15. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 1 της 
Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης 
των (υπο)φακέλων των δικαιολογητικών 
συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς καθώς και 
της οικονομικής προσφοράς, για την ανάθεση 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ξάνθης 
σχολικού έτους 2022-2023 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 33.105,38 ευρώ 
με Φ.Π.Α. / δικαιωμάτων προαίρεσης και 
τρίμηνης παράτασης με τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32α 
παρ. β του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει από το άρθρο 2 του Ν.4782/2021. 
 

853 

Εγκρίνει το πρακτικό 1 της Επιτροπής 
αποσφράγισης και αξιολόγησης των 
(υπο)φακέλων των δικαιολογητικών 
συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς καθώς και 
της οικονομικής προσφοράς, για την ανάθεση 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ξάνθης 
σχολικού έτους 2022-2023 προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 33.105,38 ευρώ με Φ.Π.Α. / 
δικαιωμάτων προαίρεσης και τρίμηνης 
παράτασης με τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32α 
παρ. β του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει από το άρθρο 2 του Ν.4782/2021. 

16. Εισήγηση για την έγκριση των πρακτικών 1 και 
2 της Επιτροπής αποσφράγισης και 
αξιολόγησης των (υπο)φακέλων των 
δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής 
προσφοράς καθώς και της οικονομικής 
προσφοράς, για την ανάθεση κατόπιν 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
προκήρυξης δρομολογίων μεταφοράς 
μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ξάνθης, για το σχολικό 
έτος 2022-2023 και συγκεκριμένα για το 
χρονικό διάστημα από την υπογραφή της 
σύμβασης μέχρι και 30.06.2023 συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.923.203,95 
ευρώ με Φ.Π.Α. κατά την υπ’ αριθμ. πρωτ: 
263081/5091/05-09-2022 πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:6Ξ0Φ7ΛΒ-
ΓΜ3). 
 

854 

Εγκρίνει τα πρακτικά 1 και 2 της Επιτροπής 
αποσφράγισης και αξιολόγησης των 
(υπο)φακέλων των δικαιολογητικών 
συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς καθώς και 
της οικονομικής προσφοράς, για την ανάθεση 
κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
προκήρυξης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ξάνθης, για το σχολικό 
έτος 2022-2023 και συγκεκριμένα για το χρονικό 
διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης 
μέχρι και 30.06.2023 συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.923.203,95 
ευρώ με Φ.Π.Α. κατά την υπ’ αριθμ. πρωτ: 
263081/5091/05-09-2022 πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:6Ξ0Φ7ΛΒ-
ΓΜ3). 

17. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 1 της 
Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης 
των (υπο)φακέλων των δικαιολογητικών 
συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς καθώς και 
της οικονομικής προσφοράς, για την ανάθεση 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών 

855 

Εγκρίνει το πρακτικό 1 της Επιτροπής 
αποσφράγισης και αξιολόγησης των 
(υπο)φακέλων των δικαιολογητικών 
συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς καθώς και 
της οικονομικής προσφοράς, για την ανάθεση 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών 



Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ξάνθης 
σχολικού έτους 2022-2023 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 71.959.66 ευρώ 
με Φ.Π.Α. / δικαιωμάτων προαίρεσης και 
τρίμηνης παράτασης με τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32α 
παρ. β του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει από το άρθρο 2 του Ν.4782/2021. 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ξάνθης 
σχολικού έτους 2022-2023 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 71.959.66 ευρώ 
με Φ.Π.Α. / δικαιωμάτων προαίρεσης και 
τρίμηνης παράτασης με τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32α 
παρ. β του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει από το άρθρο 2 του Ν.4782/2021. 
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