
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΚΟΜΟΤΗΝΗ 05/12/2022 

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 49/2022 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. 

912 

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

2. Εισήγηση για την έγκριση της Διακήρυξης, 
περίληψης Διακήρυξης και επιτροπής 
διαγωνισμού για τη Δημοπράτηση του έργου: 
«Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας της Ε.Ο. 14 από 
Σ.Σ. Πλατανιάς έως όρια Ν. Ξάνθης», 
προϋπολογισμού 1.200.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 

913 

Εγκρίνει την Διακήρυξη, την περίληψη 
Διακήρυξης και την συγκρότηση της επιτροπής 
διαγωνισμού για τη Δημοπράτηση του έργου: 
«Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας της Ε.Ο. 14 από 
Σ.Σ. Πλατανιάς έως όρια Ν. Ξάνθης», 
προϋπολογισμού 1.200.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 

3. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού IIΙ του 
Διαγωνισμού του έργου: «Αντικατάσταση -
Τοποθέτηση νέου Εξοπλισμού Σήμανσης 
Ασφάλειας στο Εθνικό και Επαρχιακό Δίκτυο 
της Π.Ε. Δράμας», προϋπολογισμού 
100.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

914 

Εγκρίνει το πρακτικό IIΙ του Διαγωνισμού του 
έργου: «Αντικατάσταση -Τοποθέτηση νέου 
Εξοπλισμού Σήμανσης Ασφάλειας στο Εθνικό 
και Επαρχιακό Δίκτυο της Π.Ε. Δράμας», 
προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

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

915 

Α Π ΟΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ Α ΤΑ Π ΛΕΙ ΟΨ Η ΦΙΑ  
Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 
2022 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας 
καθώς και τη διάθεση πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 

5. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 
2/2022 της Επιτροπής παραλαβής και 
αξιολόγησης των προσφορών της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση για την προμήθεια 
υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, 
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της 
Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για τα έτη 
2022-23, συνολικού προϋπολογισμού 
192.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., με αριθμ. πρωτ. 
296072/4524/4-10-2022 Πρόσκλησης και 
αριθμό Διακήρυξης 1/2022. 

916 

Εγκρίνει το πρακτικό 2/2022 της Επιτροπής 
παραλαβής και αξιολόγησης των προσφορών 
της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση για την προμήθεια 
υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, 
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της 
Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για τα έτη 
2022-23, συνολικού προϋπολογισμού 
192.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., με αριθμ. πρωτ. 
296072/4524/4-10-2022 Πρόσκλησης και 
αριθμό Διακήρυξης 1/2022. 



6. Εισήγηση για την έγκριση της κίνησης των 
υπηρεσιακών οχημάτων και την 
εξουσιοδότηση της υπογραφής των Δελτίων 
Κίνησης / Διαταγών Πορείας της Δ/νσης 
Ανάπτυξης Π.Ε. Ξάνθης. 

917 

Εγκρίνει την κίνηση των υπηρεσιακών 
οχημάτων και την εξουσιοδότηση της 
υπογραφής των Δελτίων Κίνησης / Διαταγών 
Πορείας της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ξάνθης. 

7. Εισήγηση για την έγκριση της κίνησης των 
υπηρεσιακών οχημάτων τόσο εντός του 
υπηρεσιακού ωραρίου όσο και εκτός αυτού 
(απογευματινές ώρες, Κυριακές-αργίες) και 
την εξουσιοδότηση της υπογραφής των 
Δελτίων Κίνησης / Διαταγών Πορείας της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ξάνθης. 

918 

Εγκρίνει την κίνηση των υπηρεσιακών 
οχημάτων τόσο εντός του υπηρεσιακού 
ωραρίου όσο και εκτός αυτού (απογευματινές 
ώρες, Κυριακές-αργίες) και την εξουσιοδότηση 
της υπογραφής των Δελτίων Κίνησης / 
Διαταγών Πορείας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Ξάνθης. 

8. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του 
οικονομικού έτους 2022 των Διευθύνσεων της 
ΠΕ Έβρου και έγκριση διάθεσης πιστώσεων 
του Προϋπολογισμού. 
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Α Π ΟΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ Α ΤΑ Π ΛΕΙ ΟΨ Η ΦΙΑ  
Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 
2022 των Διευθύνσεων της ΠΕ Έβρου καθώς 
και την διάθεση πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 

9. Εισήγηση για την έγκριση πρωτοκόλλων 
παραλαβής της προμήθειας υγρών 
καυσίμων κίνησης για την κάλυψη αναγκών 
της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, για το 
χρονικό διάστημα 1-10-2022 έως 31-10-
2022. 

920 

Εγκρίνει το πρωτοκόλλο παραλαβής της 
προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης για την 
κάλυψη αναγκών της Περιφερειακής 
Ενότητας Έβρου, για το χρονικό διάστημα 1-
10-2022 έως 3110-2022. 

10. Εισήγηση για την έγκριση πρωτοκόλλων 
παραλαβής της υπηρεσίας Δαπάνη 
μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Έβρου για την 
περίοδο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
2022. 

921 

Εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής της 
υπηρεσίας Δαπάνη μεταφοράς μαθητών Π.Ε. 
Έβρου για την περίοδο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022. 

11. Εισήγηση για την έγκριση των πρακτικών Νο 1 
και Νο 2 της Επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 
ανοιχτού, μειοδοτικού (πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής), ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών για 
το έργο «Προμήθεια ολοκληρωμένων 
συστημάτων μέτρησης της παροχής, της 
στάθμης και της επιφανειακής ταχύτητας του 
νερού στο φράγμα του ποταμού Άρδα» της 
Περιφερειακής Ενότητας για την προμήθεια και 
τοποθέτηση μετρητικών υδρολογικών 
συστημάτων στο φράγμα Κεφαλής του 
ποταμού Άρδα, προϋπολογισμού 56.000,00 
ευρώ με Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει τα πρακτικά Νο 1 και Νο 2 της 
Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων του ανοιχτού, μειοδοτικού 
(πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής), ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου 
παροχής υπηρεσιών για το έργο «Προμήθεια 
ολοκληρωμένων συστημάτων μέτρησης της 
παροχής, της στάθμης και της επιφανειακής 
ταχύτητας του νερού στο φράγμα του ποταμού 
Άρδα» της Περιφερειακής Ενότητας για την 
προμήθεια και τοποθέτηση μετρητικών 
υδρολογικών συστημάτων στο φράγμα 
Κεφαλής του ποταμού Άρδα, προϋπολογισμού 
56.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

12. Εισήγηση για την έγκριση του 1 ου πρακτικού 
της Επιτροπής Διαγωνισμού (Ε.Δ.) για τη 
σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των 
ορίων με ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 
του Ν. 4412/2016 του έργου: «Αποκατάσταση 
φθορών στη κοίτη του ρέματος Βανικιώτη», 
προϋπολογισμού 129.000,00 ευρώ. 
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Εγκρίνει το 1ο πρακτικό της Επιτροπής 
Διαγωνισμού (Ε.Δ.) για τη σύναψη δημόσιας 
σύμβασης έργου κάτω των ορίων με ανοικτή 
διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 
του έργου: «Αποκατάσταση φθορών στη κοίτη 
του ρέματος Βανικιώτη», προϋπολογισμού 
129.000,00 ευρώ. 

13. Εισήγηση για την έγκριση: Α) Προσφυγής στη 
διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση κατά το άρθρο 32 
παρ. 2 περιπ. β υποπερ. ββ του Ν. 4412/2016 
(άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), για την 

924 

Εγκρίνει την : Α) Προσφυγή στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση κατά το άρθρο 32 παρ. 2 περιπ. β 
υποπερ. ββ του Ν. 4412/2016 (άρθρο 32 της 
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), για την υλοποίηση της 



υλοποίηση της δράσης της Περιφέρειας ΑΜΘ 
δια της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης, 
Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού με 
τίτλο: «Συμμετοχή της Περιφέρειας ΑΜΘ σε 
εκθέσεις ως συνεκθέτης του ΕΟΤ έτους 2022-
2023», συνολικού προϋπολογισμού 2023 
50.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και Β) Την 
συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων του 
διαγωνισμού. 

δράσης της Περιφέρειας ΑΜΘ δια της 
Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, 
Εμπορίου & Τουρισμού με τίτλο: «Συμμετοχή 
της Περιφέρειας ΑΜΘ σε εκθέσεις ως 
συνεκθέτης του ΕΟΤ έτους 2022-2023», 
συνολικού προϋπολογισμού 2023 50.000,00 
ευρώ με Φ.Π.Α. και Β) Την συγκρότηση 
γνωμοδοτικών οργάνων του διαγωνισμού. 

14. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης και 
υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας 
Α.Μ.Θ. διά της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης, 
Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού 
«Πρόγραμμα δράσεων 
Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου 
Κομοτηνής 2022», Εκδηλώσεις Δεκεμβρίου 
2022, Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Περιφέρειας 
Α.Μ.Θ. έτους 2022, προϋπολογισμού 
18.350,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει την εξειδίκευση και υλοποίηση της 
δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. διά της 
Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, 
Εμπορίου & Τουρισμού «Πρόγραμμα δράσεων 
Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου 
Κομοτηνής 2022», Εκδηλώσεις Δεκεμβρίου 
2022, Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Περιφέρειας 
Α.Μ.Θ. έτους 2022, προϋπολογισμού 
18.350,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

15. Εισήγηση για την έγκριση της κίνησης των 
υπηρεσιακών οχημάτων και την 
εξουσιοδότηση της υπογραφής των Δελτίων 
Κίνησης / Διαταγών Πορείας της Αυτ. Δ/νσης 
Πολιτικής Προστασίας. 
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Α Π ΟΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ Α ΤΑ Π ΛΕΙ ΟΨ Η ΦΙΑ  
Εγκρίνει την κίνηση των υπηρεσιακών 
οχημάτων και την εξουσιοδότηση της 
υπογραφής των Δελτίων Κίνησης / Διαταγών 
Πορείας της Αυτ. Δ/νσης Πολιτικής 
Προστασίας. 

16. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του 
οικονομικού έτους 2022 των Διευθύνσεων της 
Π.Ε. Ξάνθης και έγκριση διάθεσης πιστώσεων 
του Προϋπολογισμού. 
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Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 
2022 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης καθώς 
και τη διάθεση πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 

17. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του 
οικονομικού έτους 2022 των Διευθύνσεων της 
Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης και των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης καθώς και 
έγκριση διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 

928 

Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 
2022 των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αν. 
Μακεδονίας & Θράκης και των Διευθύνσεων 
της Π.Ε. Ροδόπης καθώς και τη διάθεση 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 

18. Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων του 
Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και 
Περιφερειακών Συμβούλων της Π.Α.Μ.Θ. 
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Α Π ΟΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ Α ΤΑ Π ΛΕΙ ΟΨ Η ΦΙΑ  
Εγκρίνει την μετακίνηση του Εντεταλμένου 
Συμβούλου Τουρισμού κ. Αθανάσιου Τσώνη. 

19. Εισήγηση για την έγκριση πρωτοκόλλου 
παραλαβής της προμήθειας υγρών 
καυσίμων κίνησης για την κάλυψη αναγκών 
της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, για το 
χρονικό διάστημα 1-10-2022 έως 31-10-
2022. 
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Εγκρίνει το πρωτοκόλλο παραλαβής της 
προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης για την 
κάλυψη αναγκών της Περιφερειακής 
Ενότητας Έβρου, για το χρονικό διάστημα 1-
10-2022 έως 31-10-2022. 

20. Εισήγηση για την έγκριση πρωτοκόλλου 
παραλαβής της προμήθειας πετρελαίου 
θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της 
Δ/νσης Μεταφορών και Συγκοινωνιών 
Ορεστιάδας, σε συνέχεια τροποποίησης της 
σχετικής σύμβασης. 

931 

Εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής της 
προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την 
κάλυψη αναγκών της Δ/νσης Μεταφορών και 
Συγκοινωνιών Ορεστιάδας, σε συνέχεια 
τροποποίησης της σχετικής σύμβασης. 

21. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού Νο 
3 της Επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 
προμήθεια τόνερ, γραφίτη, μελανιών και 
λοιπών αναλώσιμων εκτυπωτών, 

932 

Εγκρίνει το Πρακτικό Νο 3 της Επιτροπής 
διενέργειας και αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για προμήθεια τόνερ, γραφίτη, 
μελανιών και λοιπών αναλώσιμων 
εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων, φαξ, 



πολυμηχανημάτων, φαξ, φωτοαντιγραφικών 
μηχανών γραφείου για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Δράμας, των 
διευθύνσεων εκπαίδευσης Ν. Δράμας και 
του Κ.Ε.Σ.Υ.  Ν. Δράμας για το χρονικό 
διάστημα από την υπογραφή της συμβάσης 
και για δυο έτη. 

φωτοαντιγραφικών μηχανών γραφείου για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Δράμας, 
των διευθύνσεων εκπαίδευσης Ν. Δράμας 
και του Κ.Ε.Σ.Υ.  Ν. Δράμας για το χρονικό 
διάστημα από την υπογραφή της συμβάσης 
και για δυο έτη. 

22. 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 της Π.Ε. Έβρου με Ε.Δ.Χ. 
αυτοκίνητο (ταξί), για το σχολικό έτος 2022-
2023, προϋπολογισθείσας δαπάνης 
3.840,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 

933 

Εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της 
Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης χωρίς 
δημοσίευση προκήρυξης με σκοπό την 
επιλογή αναδόχου νέου δρομολογίου 
μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Έβρου με 
Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο (ταξί), για το σχολικό έτος 
2022-2023, προϋπολογισθείσας δαπάνης 
3.840,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 

23. Εισήγηση για την έγκριση Διακήρυξης με αριθ. 
3/2022 Δυναμικού Συστήματος Αγορών για την 
ανάθεση συμβάσεων μεταφοράς μαθητών 
χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής 
Ενότητας Καβάλας για τα σχολικά έτη 2022-23, 
2023-24, 2024-25 συνολικού 
προϋπολογισμού 5.573.137,62 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%, 
προαίρεση 10%). 
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Εγκρίνει τη Διακήρυξη με αριθ. 3/2022 
Δυναμικού Συστήματος Αγορών για την 
ανάθεση συμβάσεων μεταφοράς μαθητών 
χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής 
Ενότητας Καβάλας για τα σχολικά έτη 2022-23, 
2023-24, 2024-25 συνολικού προϋπολογισμού 
5.573.137,62 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 13%, προαίρεση 10%). 

24. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 2 της 
Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης για την 
έγκριση ανάθεσης δρομολογίων της  Α/θμιας 
Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας 
Ξάνθης, σχολικού έτους 2022-23, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 71.959,66 ευρώ 
με Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης, με τη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης,  σύμφωνα 
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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Εγκρίνει το πρακτικό 2 της Επιτροπής 
αποσφράγισης και αξιολόγησης των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης για την έγκριση 
ανάθεσης δρομολογίων της  Α/θμιας 
Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας 
Ξάνθης, σχολικού έτους 2022-23, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 71.959,66 ευρώ 
με Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης, με τη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης,  σύμφωνα το 
άρθρο 32Α παρ. β. του Ν.4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 2 του 
Ν. 4782/2021. 

25. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 1 της 
επιτροπής Διαγωνισμού για την αξιολόγηση 
των δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής και 
οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών του 
Εσπερινού ΕΠΑΛ της Περιφερειακής Ενότητας 
Ξάνθης, σχολικού έτους 2022-23, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.035,84 ευρώ 
με Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης, με τη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα 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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Εγκρίνει το πρακτικό 1 της επιτροπής 
Διαγωνισμού για την αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής και 
οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών του 
Εσπερινού ΕΠΑΛ της Περιφερειακής Ενότητας 
Ξάνθης, σχολικού έτους 2022-23, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.035,84 ευρώ 
με Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης, με τη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα το 
άρθρο 32Α παρ. β. του Ν.4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 2 του 
Ν. 4782/2021. 

26. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών 
της  Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης της 
Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, σχολικού 
έτους 2022-23, προϋπολογισθείσας δαπάνης 
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Εγκρίνει την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς 
μαθητών της  Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης της 
Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, σχολικού 
έτους 2022-23, προϋπολογισθείσας δαπάνης 
48.942,92 ευρώ με Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων 



48.942,92 ευρώ με Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων 
προαίρεσης, με τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης, σύμφωνα το άρθρο 32Α 
παρ. β. του Ν.4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 2 του 
Ν. 4782/2021. 

προαίρεσης, με τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης, σύμφωνα το άρθρο 32Α 
παρ. β. του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει από το άρθρο 2 του Ν. 4782/2021. 

27. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 2 της 
Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης 
των (υπο)φακέλων των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, 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. 
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Εγκρίνει το πρακτικό 2 της Επιτροπής 
αποσφράγισης και αξιολόγησης των 
(υπο)φακέλων των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, 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. 

28. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 2 της 
Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης 
των (υπο)φακέλων των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, για την ανάθεση δρομολογίων 
μεταφοράς μαθητών του Ειδικού-
Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου της 
Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, σχολικού 
έτους 2022-23, προϋπολογισθείσας δαπάνης 
32.213,68 ευρώ με Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων 
προαίρεσης, με τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης, σύμφωνα 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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Εγκρίνει το πρακτικό 2 της Επιτροπής 
αποσφράγισης και αξιολόγησης των 
(υπο)φακέλων των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, για την ανάθεση δρομολογίων 
μεταφοράς μαθητών του Ειδικού-
Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου της 
Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, σχολικού 
έτους 2022-23, προϋπολογισθείσας δαπάνης 
32.213,68 ευρώ με Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων 
προαίρεσης, με τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης, σύμφωνα το άρθρο 32Α 
παρ. β. του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει από το άρθρο 2 του Ν. 4782/2021. 

29. Έγκριση εξειδίκευσης και υλοποίησης της 
δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. διά της 
Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης, 
Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού 
«Εορταστικές εκδηλώσεις Χριστουγέννων στο 
Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Κομοτηνής 
2022», Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. έτους 2022, ΚΕ 
220011007, ΚΑΕ 0844. 

940 

 Α Π Ο ΦΑ ΣΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π ΛΕΙ ΟΨ Η ΦΙΑ  
Εγκρίνει την  εξειδίκευση και υλοποίηση της 
δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. διά της 
Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, 
Εμπορίου & Τουρισμού «Εορταστικές 
εκδηλώσεις Χριστουγέννων στο Πολιτιστικό και 
Συνεδριακό Κέντρο Κομοτηνής 2022», Ετήσιο 
Πρόγραμμα Δράσης Περιφέρειας Α.Μ.Θ. έτους 
2022, ΚΕ 220011007, ΚΑΕ 0844. 
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