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Του  Πρακτικού αριθ. 18/2019  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 424/2019 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την τροποποίηση της απόφασης 400/2019 (ΑΔΑ: ΨΣΞΘ7ΛΒ-7ΚΦ) που αφορά 
τον συνοπτικό διαγωνισμό «Ανάθεση εργασιών απομαγνητοφώνησης των πρακτικών των συνεδριάσεων 
των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων της ΠΑΜΘ για 24 μήνες (2019-2021), από την υπογραφή 
της σύμβασης», με προϋπολογισμό 48.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ». 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 8 Μαΐου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος 
όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.οικ. 2401/3-5-2019 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) Αλατζά – Παπαδοπούλου Κυριακούλα Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της 
Οικονομικής επιτροπής, 2) Γεωργιτσόπουλος Χρήστος μέλος, 3) Μοσχοφίδου –Βλάχου Ελεονώρα 
μέλος, 4) Αραμπατζής Αθανάσιος αναπληρωματικό μέλος, 5) Τσολάκης Σταύρος αναπληρωματικό 
μέλος, 6) Καραλίδης Φώτιος μέλος, 7) Ζιμπίδης Γεώργιος αναπληρωματικό μέλος  και 8) Λασκαρίδης 
Παντελής μέλος. 
   Απόντες ήταν οι: κ.κ.: 1) Πέτροβιτς Δημήτριος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος 
απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους, 2) Εξακουστός Κωνσταντίνος μέλος, 3) Μουσταφά Μετίν μέλος 
και  4) Γρανάς Αρχέλαος μέλος οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. 
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα μόνο τα οχτώ μέλη, η 
Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και 
ημερήσιας διάταξης. 
 
Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε Ομόφωνα από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 
168 του Ν.3852/2010 η συζήτηση του όγδοου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. 
 
Μετά το 19ο θέμα ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν μόνιμα από την συνεδρίαση τα μέλη της 
Οικονομικής επιτροπής Καραλίδης Φώτης, Ζιμπίδης Γεώργιος και Λασκαρίδης Παντελής. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ  424: Εισηγούμενη το ένατο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Οικονομικού της 
Π.Α.Μ.Θ. με το υπ’ αριθμ. Δ.Ο.οικ1946/8-5-2019 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα 
εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Την παρ 1 του αρθρ.105 του Ν4412/16 : «1.Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά 
οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 127 και 360 και 
επόμενα. …» 
2. Την με αριθ.πρωτ. Δ.Ο.οικ 1187/05.03.2019 διακήρυξη 1/2019 (ΑΔΑΜ:19PROC004629877) του εν 
λόγω συνοπτικού διαγωνισμού. 
3. Την Απόφ. 400/πρ17/3.5.2019 (ΑΔΑ: ΨΣΞΘ7ΛΒ-7ΚΦ) περί κατακύρωσης της «Ανάθεσης εργασιών 
απομαγνητοφώνησης των πρακτικών των συνεδριάσεων των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων της 
ΠΑΜΘ για 24 μήνες (2019-2021), από την υπογραφή της σύμβασης», με προϋπολογισμό 48.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ» 

 
    Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία 

ΑΔΑ: 6ΟΞΗ7ΛΒ-ΕΒΤ



ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 
1. Την τροποποίηση της ανωτέρω απόφασης κατακύρωσης υπ’ αριθμ. 400/πρ17/3.5.2019 (ΑΔΑ: 
ΨΣΞΘ7ΛΒ-7ΚΦ) με την προσθήκη της φράσης:  
«Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν.4412/16 
και τις προθεσμίες που ορίζονται σε αυτό.» 
Κατά τα λοιπά η απόφαση ισχύει ως έχει. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του 
Ν.4071/2012: 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α 
 
Εγκρίνει την τροποποίηση της ανωτέρω απόφασης κατακύρωσης υπ’ αριθμ. 400/πρ17/3.5.2019 (ΑΔΑ: 
ΨΣΞΘ7ΛΒ-7ΚΦ) με την προσθήκη της φράσης:  
«Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν.4412/16 
και τις προθεσμίες που ορίζονται σε αυτό.» 
Κατά τα λοιπά η απόφαση ισχύει ως έχει. 
 
 
 
 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  424/2019. 
 

 
                              Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ 
                  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 
 

  
  ΑΛΑΤΖΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 

 

              
                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

    ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
   ΜΟΣΧΟΦΙΔΟΥ- ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ 
   ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
   ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
   ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 
   ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
   ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

 

 
 
 
 

ΑΔΑ: 6ΟΞΗ7ΛΒ-ΕΒΤ
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