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Του  Πρακτικού αριθ. 23/2021  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 
 

Αριθ. Απόφασης 612/2021 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της σύμβασης μεταφοράς μαθητών για το σχολικό 
έτος  2021-2022. 
 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 17 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., έγινε δια 
περιφοράς 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 διάδοσής του), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 
3852/2010 (Α΄87), η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/13-9-2021 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου 
αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. 
Παρόντες ήταν: οι κ.κ.:1) Πέτροβιτς Δημήτριος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Πολίτης 
Αλέξιος Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) Ευφραιμίδης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης 
Ξάνθης, 4) Παπαδόπουλος Γεώργιος Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, 5) Δελησταμάτης Βασίλειος μέλος, 
6) Μουλταζά Ταρκάν μέλος, 7) Εξακουστός Κωνσταντίνος αναπληρωματικό μέλος, 8) Καζάκου-
Βρούζου Τριανταφυλλιά αναπληρωματικό μέλος, 9) Ταπατζάς Εμμανουήλ μέλος, 10) Χατζηπέμου 
Χρήστος μέλος και 11) Γρανάς Αρχέλαος μέλος. 
       Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. 
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 

 
Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε κατά πλειοψηφία από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το 
άρθρο 168 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η συζήτηση του δεύτερου εκτός ημερήσιας 
διάταξης θέματος.Μειοψήφησε το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χρήστος Χατζηπέμου ψηφίζοντας κατά 
αναφέροντας τα εξής :«Η έκτακτη ανάγκη συζήτησης ενός θέματος δεν προσδιορίζεται από την ανικανότητα 
της Διοίκησης να τηρήσει την υποχρεωτική συνεδρίαση της ΟΕ ΠΑΜΘ μία φορά την εβδομάδα. Απουσιάζει 
ο επείγοντας χαρακτήρας». 
 
Απόφαση 612: Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης η Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. 
Έβρου με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 246371/2879/14-9-2021 έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής 
τα εξής: 
 
Λαμβάνοντας υπόψη: 
1. το ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα, 
2. το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης», 
3. τα αρθρ. 7 & 9 του Νόμου 4089 (ΦΕΚ 206/Α’/26-10-2012) ‘Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (Α’ 171)», μεταφορά αρμοδιότητας στις 
Περιφέρειες και άλλες διατάξεις.’,  
4. την υπ' αριθ. Π1/2380/12 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3400/Β'/20-12-2012) “Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων”, 
5. το ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/Α’/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων», 
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6. το ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011)  άρθρο 1 «Σύσταση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων – Σκοπός» και το άρθρο 4 παρ.3 «Λειτουργική ανεξαρτησία» όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 
2β του άρθρου 238 του Ν. 4072/12 (ΦΕΚ 86/Α/2012), 
7. την υπ. αριθ. ΔΔ.οικ:1327/30-3-2016 (Β΄ 1026) απόφαση παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής 
εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊστάμενους 
Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, 
8. Την αρχική σύμβαση με ΑΔΑ: ΩΘ6Τ7ΛΒ-4Κ6 και ΑΔΑΜ : 20SYMV007721456  
9. τις αρ. πρωτ. 3967/27-7-2021 (ΑΔΑ: Ω2ΗΥ7ΛΒ-9ΑΙ, ΑΔΑΜ: 21REQ009007155), αρ. πρωτ. 3968/27-
7-2021 (ΑΔΑ: ΩΔΧΦ7ΛΒ-6ΝΓ, ΑΔΑΜ: 21REQ009007087) αποφάσεις ανάληψης. 
10. την υπ. αρ. 528/2021 ΑΔΑ ΨΛΑ17ΛΒ-ΣΟΠ ΑΔΑΜ  21SYMV009104729  απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής για παράταση Συμβάσεων 
11. τις υπ’ αριθ. 24001/11-06-2013 (ΦΕΚ 1449/Β’/14-06-2013) και 50025/19-09-2018 (ΦΕΚ 4217/Β’/26-
09-2018) ΚΥΑ «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες», 
12. Το ν.4625/2019 ΦΕΚ 139 Α’/31-8-2019 Μεταφορά Μαθητών  
13. την υπ’ αριθ. 27577/2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2908/Β’/13-09-2016) για την Τροποποίηση – Συμπλήρωση της 
υπ΄αριθμ. 24001 ΚΥΑ που αφορά στη «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες», 
14. Την αρ. πρωτ. Φ12/657/70691/Δ1/26-4-2016 Απόφαση του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων με θέμα: «Ωρολόγιο πρόγραμμα ενιαίου τύπου ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου»  
15. Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ.2879/10.9.2021 της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου που αφορά την 
ανάγκη μετακίνησης μιας  μαθήτριας . 
16. Την ανάγκη μεταφοράς μαθητών με τον ασφαλέστερο και οικονομικότερο τρόπο  
 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

Την έγκριση τροποποίησης από την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2021-2022 του  παραπάνω  δρομολογίου 
ταξί  που πραγματοποιείται από την ανάδοχο κ. ΣΚΕΝΤΕΡΛΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ως εξής: 
 «ΣΑΥΡΑ- ΚΥΑΝΗ- ΘΟΥΡΙΟ-ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΕΕΕΕΚ) ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ  (άφιξη & επιστροφή)» 90,13 ευρώ 
χωρίς ΦΠΑ . 
 Όταν πραγματοποιείται μόνο το μέρος της διαδρομής ΚΥΑΝΗ–ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ(ΕΕΕΚ) ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 
(άφιξη κ επιστροφή) ισχύει η αρχική κοστολόγηση της σύμβασης 71,23 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ . 
Κατά τα άλλα ισχύει η σύμβαση ως έχει.  
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.  
* Στο ημερήσιο κόστος του δρομολογίων «ΣΑΥΡΑ –ΚΥΑΝΗ- ΘΟΥΡΙΟ-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ» περιλαμβάνεται και η 
κοστολόγηση του συνοδού. 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη 
τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: 

 
 

ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑ Τ Α ΠΛ Ε Ι ΟΨ ΗΦ ΙΑ 
(Με ψήφους 10 υπέρ  και 1 κατά) 

 
Εγκρίνει την τροποποίηση από την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2021-2022 του  παραπάνω  δρομολογίου 
ταξί  που πραγματοποιείται από την ανάδοχο κ. ΣΚΕΝΤΕΡΛΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ως εξής: 
 «ΣΑΥΡΑ- ΚΥΑΝΗ- ΘΟΥΡΙΟ-ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΕΕΕΕΚ) ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ  (άφιξη & επιστροφή)» 90,13 ευρώ 
χωρίς ΦΠΑ . Όταν πραγματοποιείται μόνο το μέρος της διαδρομής ΚΥΑΝΗ–ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ(ΕΕΕΚ) 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ (άφιξη κ επιστροφή) ισχύει η αρχική κοστολόγηση της σύμβασης 71,23 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ 
.Κατά τα άλλα ισχύει η σύμβαση ως έχει.  
* Στο ημερήσιο κόστος του δρομολογίων «ΣΑΥΡΑ –ΚΥΑΝΗ- ΘΟΥΡΙΟ-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ» περιλαμβάνεται και η 
κοστολόγηση του συνοδού. 
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Μειοψήφησε το μέλος της οικονομικής επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος ψηφίζοντας κατά. Συγκεκριμένα 
ανέφερε τα εξής: «ΚΑΤΑ: «Η έκτακτη ανάγκη συζήτησης ενός θέματος δεν προσδιορίζεται από την 
ανικανότητα της Διοίκησης να τηρήσει την υποχρεωτική συνεδρίαση της ΟΕ ΠΑΜΘ μία φορά την εβδομάδα. 
Απουσιάζει ο επείγοντας χαρακτήρας». 
 
 
 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  612/2021. 

 
                         
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

                      
 
            ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

                                
                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
               
                ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                   ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
                  ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ                   
                  ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 

                   ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΚΑΖΑΚΟΥ- ΒΡΟΥΖΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 
                   ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
                    ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                    ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
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