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ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε 22η συνεδρίαση του έτους 2021. 
 
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στις 6/9/2021 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 12.00μ.μ. σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 
(ΦΕΚ55/Α΄/2020) άρθρο 10 (κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του) κατά τις 
προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87) λόγω του κατεπείγοντος που 
έγκειται στα στενά χρονικά περιθώρια της ολοκλήρωσης των διαδικασιών για την μεταφορά των 
μαθητών πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, της ύπαρξης ανελαστικών προθεσμιών 
ολοκλήρωσης της κατάρτισης του Προϋπολογισμού 2022 και της άμεσης πραγματοποίησης των 
εκδηλώσεων (σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα των Υπηρεσιών).  
 
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής πρέπει να αποστείλουν την πρόθεση και την ψήφο για τη 
συμμετοχή τους την ημέρα της συνεδρίασης από 12.00 έως και 15.00 μμ. με τη διαδικασία 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα email: oikonomikiepitropi@pamth.gov.gr ή και  
proedros.oe@pamth.gov.gr. Μετά το πέρας της ώρας λήξης, στις 15.00 μμ. καμία ψήφος δεν θα ληφθεί 
υπόψη. 
 
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:  
 
 
1. Εισήγηση για την έγκριση παράτασης συμβάσεων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών που ήταν σε 

ισχύ στις 30-06-2021 της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, για το σχολικό έτος 2021-2022 έως 30-
06-2022, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 60 του  Ν.4821/2021. 

2. Εισήγηση για την έγκριση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Δράμας σχολικού 
έτους 2021-2022 και διαδικασίας ανάθεσής τους. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Ηρ. Κωνσταντινίδης (Π.Ε. Δράμας). 

 
3. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 40 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 Α/θμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ξάνθης σχολικού έτους 2021-22, 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 51.146,97 ευρώ με Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης 
και παράτασης, σύμφωνα με το άρθρο 32Α παρ. β. του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 



ισχύει από το άρθρο 2 του Ν 4782/2021 κατά την 21PROC009055405 πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:ΩΘΕΓ7ΛΒ-1ΧΩ). 

4. Εισήγηση για την έγκριση παράτασης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ξάνθης έως 30-06-2022, σύμφωνα με το άρθρο 60, 
παράγραφος 2α του Ν. 4821/2021, ΦΕΚ 134/Α΄2021 «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού 
Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες 
διατάξεις». 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Χρ. Κωστοπούλου (Π.Ε. Ξάνθης). 

 
5. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης της πίστωσης του πίνακα δαπανών ποσού 1.000,00 ευρώ 

στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Ροδόπης διά της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Α.Μ.Θ. - Διοργάνωση από την Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Ροδόπης πολιτιστικών 
εκδηλώσεων – «Eπετειακές εκδηλώσεις με αφορμή τον εορτασμό των 100 χρόνων 
απελευθέρωσης της Θράκης» και «Eπετειακές δράσεις για τα 200 χρόνια ελεύθερης Ελλάδας», για 
την πληρωμή των Πνευματικών δικαιωμάτων των επιμέρους δράσεων των ανωτέρω  εκδηλώσεων. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Μ. Σεβδυνίδου (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

6. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Του πρακτικού 1 σχετικά με τον έλεγχο και την αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς και Β. Του 
πρακτικού 2 σχετικά με τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της 
πρόσκλησης για την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση (άρθρο 32 παραγρ. 2 περιπτ. ββ του Ν. 4412/2016) για την υλοποίηση του έργου: 
«Συμμετοχή της Π.Α.Μ.Θ. στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2021», συνολικού προϋπολογισμού 
59.999,88 ευρώ με Φ.Π.Α. κατά την 223812/2624/19-8-2021 Πρόσκληση (ΑΔΑ: 6Ξ837ΛΒ-6ΥΙ). 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Π. Δελίδης (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

7. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης της πίστωσης ποσού 7.000,00 ευρώ της δράσης «RUN 
GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 2021» της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., δια της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Έβρου, σύμφωνα με τις ΚΥΑ των αρμόδιων Υπουργείων, λόγω 
συνθηκών covid-2019, οι οποίες θα ισχύουν τη δεδομένη χρονική περίοδο. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ε. Κοσμαδάκη (Π.Ε. Έβρου). 
 

8. Εισήγηση για την έγκριση εισηγητικής έκθεσης επί του Σχεδίου του Προϋπολογισμού και του 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του 
Οικονομικού Έτους 2022. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Α. Αντωνιάδης (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

9. Εισήγηση για τη γνωμοδότηση για την εξωδικαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. με 
τους Κυμπαρίδη Αθανάσιο και Καρά Μεμέτ Γκιουρτζάν που αφορά την εξόφληση τιμολογίων 
παροχής υπηρεσιών. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Στ. Πατσουρίδου (Π.Ε. Έβρου). 
 

 
 

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας.  
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
1. Γραφείο Περιφερειάρχη ΑΜΘ                                                
2. Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα ΠΑΜΘ  
3. Γραφείο Τύπου & Δημ. Σχέσεων        
4. Τσαλικίδη Νικόλαο 
5. Βενετίδη Κωνσταντίνο                                             
6. Ναλμπάντη Κωντσαντίνο 
7. Κουρτίδη Κωνσταντίνο 
8. Παπαεμμανουήλ Γρηγόριο 
9. Εξακουστό Κωνσταντίνο 
10. Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά 
11. Αργυρίου Νικόλαο 
12. Ζαμπουνίδη Ιωάννη 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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