ΚΟΜΟΤΗΝΗ 8-9-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Α.Μ.Θ.

ΠΙΝΑΚΑΣ
Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού 22/2021 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. καθώς και
αποφάσεις που έχουν ληφθεί επ’ αυτών.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
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.
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».

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
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ΑΠΟΦΑΣΗ
Εγκρίνει την παράταση των συμβάσεων
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών που ήταν
σε ισχύ στις 30-06-2021 της Περιφερειακής
Ενότητας Δράμας, για το σχολικό έτος 20212022 έως 30-06-2022, σύμφωνα με την παρ.
2 του άρθρου 60 του Ν.4821/2021.
Εγκρίνει τα νέα δρομολόγια μεταφοράς
μαθητών της Π.Ε. Δράμας σχολικού έτους
2021-2022 και τη διαδικασία ανάθεσής τους.
Εγκρίνει το πρακτικό 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).
Εγκρίνει την παράταση 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».

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.

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).
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.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με ψήφους 7 υπέρ και 4 κατά)
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Εγκρίνει την εξειδίκευση 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.
Εγκρίνει: Α) Το πρακτικό 1 σχετικά με τον
έλεγχο
και
την
αξιολόγηση
των
δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής
προσφοράς και οικονομικής προσφοράς και
Β) Το πρακτικό 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).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με ψήφους 10 υπέρ και 1 κατά)
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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.

Εγκρίνει την εξειδίκευση 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.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με ψήφους 7 υπέρ και 4 κατά)

578

Καταρτίζει την εισηγητική έκθεση επί του
Σχεδίου του Προϋπολογισμού και του
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ)
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης του Οικονομικού Έτους 2022 και
παραπέμπει το θέμα στο Περιφερειακό
συμβούλιο λόγω αρμοδιότητας.

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.
10. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού
Κατακύρωσης
1/2021
της
Επιτροπής
παραλαβής και αξιολόγησης των προσφορών
των διαδικασιών διαπραγμάτευσης Μεταφοράς
Μαθητών για τις ανάγκες της Π.Ε. Καβάλας.
11. Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων
του Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και
Περιφερειακών Συμβούλων και Περιφερειακών
Συμβούλων της Π.Α.Μ.Θ.
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Εγκρίνει 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.
Εγκρίνει το Πρακτικό Κατακύρωσης 1/2021
της Επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης
των
προσφορών
των
διαδικασιών
διαπραγμάτευσης Μεταφοράς Μαθητών για
τις ανάγκες της Π.Ε. Καβάλας.
Εγκρίνει τις μετακινήσεις του Περιφερειάρχη,
Αντιπεριφερειαρχών
και
Περιφερειακών
Συμβούλων και Περιφερειακών Συμβούλων
της Π.Α.Μ.Θ.

Ο ΠΡΟΕΔΡOΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

