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ΚΟΜΟΤΗΝΗ   4-7-2019 
 

                
 
                 

 
 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 
 

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού  25/2019 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 
οικονομικού έτους 2019 των Διευθύνσεων της 
Π.Ε. Δράμας καθώς και έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του προϋπολογισμού. 
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Εγκρίνει τις δαπάνες οικονομικού έτους 2019 των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας καθώς και την 
διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού. 
 

2. Εισήγηση για την: Α. Ακύρωση της υπ’ 
αριθμ. 268/2019 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και Β. Εκ νέου έγκριση: α) του 
σχεδίου της Διακήρυξης, β) του σχεδίου της 
Προκήρυξης, γ) του σχεδίου της Περίληψης 
Διακήρυξης και δ) της σύστασης της 
Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: 
«Συμπλήρωση - έλεγχος - επισκευή μέτρων 
πυροπροστασίας και ανακατασκευή WC 
κοινού Δικαστικού Μεγάρου Δράμας» 
προϋπολογισμού 257.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
λόγω της τροποποίησης των Πρότυπων 
Διακηρύξεων και της έκδοσης νέων Πρότυπων 
Διακηρύξεων. 
 

 
 
        532 
 
 

Εγκρίνει  Α. Την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 268/2019 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και Β. την 
εκ νέου έγκριση: α) του σχεδίου της Διακήρυξης, β) 
του σχεδίου της Προκήρυξης, γ) του σχεδίου της 
Περίληψης Διακήρυξης και δ) της σύστασης της 
Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Συμπλήρωση 
- έλεγχος - επισκευή μέτρων πυροπροστασίας και 
ανακατασκευή WC κοινού Δικαστικού Μεγάρου 
Δράμας» προϋπολογισμού 257.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. λόγω της τροποποίησης των Πρότυπων 
Διακηρύξεων και της έκδοσης νέων Πρότυπων 
Διακηρύξεων. 
 

3. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Του σχεδίου 
της Διακήρυξης, Β. Του σχεδίου της 
Προκήρυξης, Γ. Του σχεδίου της Περίληψης 
Διακήρυξης και Δ. Της σύστασης της 
Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου:  
«Συντήρηση λιμνοδεξαμενής ΤΟΕΒ Ρέμβης 
Π.Ε. Δράμας», προϋπολογισμού 100.000,00 
ευρώ με Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει  Α. Το σχέδιο της Διακήρυξης, Β. Το 
σχέδιο της Προκήρυξης, Γ. Το σχέδιο της 
Περίληψης Διακήρυξης και Δ. Την σύσταση της 
Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου:  «Συντήρηση 
λιμνοδεξαμενής ΤΟΕΒ Ρέμβης Π.Ε. Δράμας», 
προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
 

4. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του 
έτους 2019 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 
Καβάλας καθώς και έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
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Εγκρίνει τις δαπάνες του έτους 2019 των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας καθώς και την 
διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
 

5. Εισήγηση για την έγκριση ανακλήσεων 
αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικ. 
Έτους 2019. 
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Εγκρίνει την ανάκληση αποφάσεων ανάληψης 
υποχρέωσης οικ. Έτους 2019. 
 



 

6. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. 
Καβάλας ενώπιον του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Καβάλας κατά τη συζήτηση της 
προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία 
«ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά της υπ’ αριθμ. 
2345/12-06-2018 Απόφασης που αφορά την 
επιβολή προστίμου για μη τήρηση 
εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων. 
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Αναθέτει την δικαστική εκπροσώπηση  της Π.Α.Μ.Θ 
στον δικηγόρο Αποστολίδη Κυριάκο. 
 

7. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. 
Καβάλας ενώπιον του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Καβάλας κατά τη συζήτηση της 
προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία 
«ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά της υπ’ αριθμ. 
745/05-04-2018 Απόφασης που αφορά την 
επιβολή προστίμου για μη τήρηση 
εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων. 
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Αναθέτει την δικαστική εκπροσώπηση  της Π.Α.Μ.Θ 
στον δικηγόρο Αποστολίδη Κυριάκο. 
 

8. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του 
οικονομικού έτους 2019 των Διευθύνσεων της 
Π.Ε. Ξάνθης καθώς και έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
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Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 2019 
των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης καθώς και την 
διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
 

9. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών 
οικονομικού έτους 2019 των Διευθύνσεων της 
Π.Ε. Έβρου καθώς και έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού και έγκριση 
ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης 
υποχρέωσης οικονομικού έτους 2019 των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου. 
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Εγκρίνει  τις δαπάνες οικονομικού έτους 2019 των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου καθώς και την 
διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού και την 
ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης 
οικονομικού έτους 2019 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 
Έβρου. 
 

10. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Ανάκλησης 
αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης 
οικονομικού έτους 2019 και Β. Των δαπανών 
του οικονομικού έτους 2019, των Διευθύνσεων 
της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης και 
των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης καθώς και 
έγκριση διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 
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Εγκρίνει  Α. Την ανάκληση αποφάσεων ανάληψης 
υποχρέωσης οικονομικού έτους 2019 και Β. Τις 
δαπάνες του οικονομικού έτους 2019, των 
Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & 
Θράκης και των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης 
καθώς και την διάθεση πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 
 

11. Εισήγηση για την έγκριση διάθεσης 
πίστωσης στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης 
της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., διά της Διεύθυνσης 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
Π.Ε. Ροδόπης «Συμμετοχή και Συνδιοργάνωση 
με το Σύλλογο Επιστημόνων Μειονότητας 
Δυτικής Θράκης στην εκδήλωση με τίτλο 
‘’Φεστιβάλ Νεολαίας 2019’’» το χρονικό 
διάστημα 31 Ιουλίου 2019 στη Πλατεία Ειρήνης 
στη Κομοτηνή. 
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Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης στο πλαίσιο 
υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., 
διά της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ροδόπης «Συμμετοχή 
και Συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Επιστημόνων 
Μειονότητας Δυτικής Θράκης στην εκδήλωση  με 
τίτλο ‘’Φεστιβάλ Νεολαίας 2019’’» το χρονικό 
διάστημα 31 Ιουλίου 2019 στη Πλατεία Ειρήνης στη 
Κομοτηνή. 
 



12. Εισήγηση για την έγκριση διάθεσης 
πίστωσης στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης 
της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., διά της Διεύθυνσης 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
Π.Ε. Ροδόπης «Συμμετοχή και Συνδιοργάνωση 
με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ροδίτη στην 
εκδήλωση με τίτλο ‘’Αναβίωση εθίμου - Γάμος 
στη Φρυγία’’» το χρονικό διάστημα 8  
Σεπτεμβρίου 2019  στον οικισμό Ροδίτη του 
Δήμου Κομοτηνής. 
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Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης στο πλαίσιο 
υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., 
διά της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ροδόπης «Συμμετοχή 
και Συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο 
Ροδίτη στην εκδήλωση με τίτλο ‘’Αναβίωση εθίμου - 
Γάμος στη Φρυγία’’» το χρονικό διάστημα 8  
Σεπτεμβρίου 2019  στον οικισμό Ροδίτη του Δήμου 
Κομοτηνής. 
 

13. Εισήγηση για την έγκριση διάθεσης 
πίστωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης της 
δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., διά της 
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας Π.Ε. Ροδόπης «Συμμετοχή και 
συνδιοργάνωση της Π.Ε. Ροδόπης με τον 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ – ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ – 
ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΡΑΤΙΝΗΣ «Ο 
ΓΡΑΤΙΝΟΣ» στην εκδήλωση με τίτλο 
«ΓΡΑΤΙΝΑΙΑ 2019»  που θα πραγματοποιηθεί 
το χρονικό διάστημα 18 Αυγούστου  2019 ως 
24 Αυγούστου 2019  στον οικισμό Γρατινής του 
Δήμου Κομοτηνής Ν. Ροδόπης. 
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Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης, στο πλαίσιο 
υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., 
διά της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ροδόπης «Συμμετοχή 
και συνδιοργάνωση της Π.Ε. Ροδόπης με τον 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ – ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ – ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ 
ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΡΑΤΙΝΗΣ «Ο ΓΡΑΤΙΝΟΣ» στην 
εκδήλωση με τίτλο «ΓΡΑΤΙΝΑΙΑ 2019»  που θα 
πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα 18 
Αυγούστου  2019 ως 24 Αυγούστου 2019  στον 
οικισμό Γρατινής του Δήμου Κομοτηνής Ν. 
Ροδόπης. 
 

14. Εισήγηση για την έγκριση διάθεσης 
πίστωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης της 
δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., διά της 
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας Π.Ε. Ροδόπης «Συμμετοχή και 
Συνδιοργάνωση με το Πολιτιστικό Χορευτικό 
Σύλλογο Θρακών Κομοτηνής της εκδήλωσης 
με τίτλο ‘’Σεργιάνι στην Παράδοση’’ το χρονικό 
διάστημα 13 Σεπτεμβρίου 2019 στο Θερινό 
Δημοτικό Θέατρο Κομοτηνής. 
 
 

544 

Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης, στο πλαίσιο 
υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., 
διά της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ροδόπης «Συμμετοχή 
και Συνδιοργάνωση με το Πολιτιστικό Χορευτικό 
Σύλλογο Θρακών Κομοτηνής της εκδήλωσης με 
τίτλο ‘’Σεργιάνι στην Παράδοση’’ το χρονικό 
διάστημα 13 Σεπτεμβρίου 2019 στο Θερινό 
Δημοτικό Θέατρο Κομοτηνής. 
 

15. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Των όρων 
της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά για τη "Μίσθωση, διαμόρφωση και 
εξοπλισμό εκθεσιακού χώρου για τη 
συμμετοχή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. στη δράση: 
«Συμμετοχή στην έκθεση ANUGA 2019 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ 
05-09/10/2019 στη Κολονία Γερμανία» η οποία 
είναι ενταγμένη στο Ετήσιο Πρόγραμμα 
Δράσης με Ε.Φ. 0071 ΚΑΕ 9899.0003 με 
προϋπολογισμό και πίστωση 35.000,00 ευρώ 
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., Β.1. Επιτροπής 
Διενέργειας του  συνοπτικού διαγωνισμού με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά για τη 
"Μίσθωση, διαμόρφωση και εξοπλισμό 
εκθεσιακού χώρου για τη συμμετοχή της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. στη δράση: «Συμμετοχή 
στην έκθεση ANUGA 2019 ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ 05-
09/10/2019  στη Κολονία Γερμανία» η οποία 
είναι ενταγμένη στο Ετήσιο Πρόγραμμα 
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Εγκρίνει Α. Τους όρους της διακήρυξης του 
συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά για τη "Μίσθωση, διαμόρφωση και 
εξοπλισμό εκθεσιακού χώρου για τη συμμετοχή της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. στη δράση: «Συμμετοχή στην 
έκθεση ANUGA 2019 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ 05-09/10/2019 στη Κολονία 
Γερμανία» η οποία είναι ενταγμένη στο Ετήσιο 
Πρόγραμμα Δράσης με Ε.Φ. 0071 ΚΑΕ 9899.0003 
με προϋπολογισμό και πίστωση 35.000,00 ευρώ 
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., Β.1.Την επιτροπή 
Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά για τη "Μίσθωση, 
διαμόρφωση και εξοπλισμό εκθεσιακού χώρου για 
τη συμμετοχή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. στη δράση: 
«Συμμετοχή στην έκθεση ANUGA 2019 ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ 05-09/10/2019  
στη Κολονία Γερμανία» η οποία είναι ενταγμένη στο 
Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης με Ε.Φ. 0071 ΚΑΕ 
9899.0003 με προϋπολογισμό και πίστωση 
35.000,00 ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., Β.2. 
Την επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων για τον άνω 



Δράσης με Ε.Φ. 0071 ΚΑΕ 9899.0003 με 
προϋπολογισμό και πίστωση 35.000,00 ευρώ 
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., Β.2. Της επιτροπής 
Εξέτασης Ενστάσεων για τον άνω διαγωνισμό 
και Β.3. Της επιτροπής Παρακολούθησης και 
Παραλαβής για τον άνω διαγωνισμό. 
 

διαγωνισμό και Β.3. Την επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής για τον άνω 
διαγωνισμό. 
 

16. Εισήγηση για την έγκριση του 1ου 
πρακτικού για την προμήθεια με τίτλο: 
«Προμήθεια καυσίμων για τη λειτουργία των 
μηχανημάτων – οχημάτων αρμοδιότητας της 
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης (στις δεξαμενές της 
Υπηρεσίας μας) έτους 2019-2020» 
προϋπολογισμού 26.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει το 1ο πρακτικό για την προμήθεια με τίτλο: 
«Προμήθεια καυσίμων για τη λειτουργία των 
μηχανημάτων – οχημάτων αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. 
Π.Ε. Ροδόπης (στις δεξαμενές της Υπηρεσίας μας) 
έτους 2019-2020» προϋπολογισμού 26.000,00 
ευρώ με Φ.Π.Α. 
  

17. Εισήγηση για την έγκριση του από 19-6-
2019 Πρακτικού I (ελέγχου δικαιολογητικών 
συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς) και του 
από 25-6-2019 Πρακτικού ΙΙ (αποσφράγιση 
οικονομικών προσφορών) για την επιλογή 
προσωρινών αναδόχων του υποέργου: 
«Μίσθωση μηχανημάτων για εργασίες 
καθαρισμού σε ποταμούς και ρέματα 
αρμοδιότητας Π.Ε Ροδόπης ετών 2018 – 2019 
που αφορά στο 1ο συνεργείο», 
προϋπολογισμού 195.820,80 ευρώ με Φ.Π.Α. 
και χρηματοδότηση από το ΠΔΕ με αρ. 
εναρ.:2014ΕΠ53100005 της ΣΑΕΠ 531. 
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Εγκρίνει από 19-6-2019 Πρακτικό I (ελέγχου 
δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής 
προσφοράς) και του από 25-6-2019 Πρακτικού ΙΙ 
(αποσφράγιση οικονομικών προσφορών) για την 
επιλογή προσωρινών αναδόχων του υποέργου: 
«Μίσθωση μηχανημάτων για εργασίες καθαρισμού 
σε ποταμούς και ρέματα αρμοδιότητας Π.Ε 
Ροδόπης ετών 2018 – 2019 που αφορά στο 1ο 
συνεργείο», προϋπολογισμού 195.820,80 ευρώ με 
Φ.Π.Α. και χρηματοδότηση από το ΠΔΕ με αρ. 
εναρ.:2014ΕΠ53100005 της ΣΑΕΠ 531. 
 

18. Εισήγηση για την έγκριση δικαιολόγησης 
απουσίας μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
από τη συνεδρίαση. 
 

- 
Το θέμα αποσύρθηκε. 
 

19. Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων 
του Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και 
Περιφερειακών Συμβούλων της Π.Α.Μ.Θ. 
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Εγκρίνει την μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη της 
Π.Ε. Καβάλας,  Θεόδωρου Μαρκόπουλου. 

20. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού αρ. 
3 της επιτροπής παρακολούθησης και 
παραλαβής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΠΕ 
(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙKHΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
ΕΤΟΥΣ 2018» συνολικού προϋπολογισμού 
275.600,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. (31710000-6: Ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός) με αριθμό Διακήρυξης 4/2018 και 
με αριθμό ΑΔΑΜ: 18PROC004020697. 
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Εγκρίνει το πρακτικό αρ. 3 της επιτροπής 
παρακολούθησης και παραλαβής του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΠΕ 
(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙKHΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 
2018» συνολικού προϋπολογισμού 275.600,00 
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (31710000-6: 
Ηλεκτρονικός εξοπλισμός) με αριθμό Διακήρυξης 
4/2018 και με αριθμό ΑΔΑΜ: 18PROC004020697. 
 

 21. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Των όρων 
της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού: 
«Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης 
Εγγράφων, Πρωτοκόλλου, Ψηφιακών 
Υπογραφών και Υποθέσεων για Παροχή 
Ψηφιακών Υπηρεσιών Εντός του Φορέα και 
προς τους Πολίτες» για την Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (κωδικός 
έργου 180000006) με προϋπολογισμό 
74.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. και Β. Των επιτροπών του άνω 
διαγωνισμού: 
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 Εγκρίνει: Α. Τους όρους της διακήρυξης του 
συνοπτικού διαγωνισμού: «Σύστημα Ηλεκτρονικής 
Διαχείρισης Εγγράφων, Πρωτοκόλλου, Ψηφιακών 
Υπογραφών και Υποθέσεων για Παροχή Ψηφιακών 
Υπηρεσιών Εντός του Φορέα και προς τους 
Πολίτες» για την Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης (κωδικός έργου 
180000006) με προϋπολογισμό 74.000,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και Β. την 
συγκρότηση των επιτροπών του άνω διαγωνισμού: 

      1.Διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των 
προσφορών, 2. Εξέτασης Ενστάσεων και 3. 



 
 
 
 

                                                                                            Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                                ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ    

 
 

                                                                              ΑΛΑΤΖΑ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 
  

      1.Διενέργειας του διαγωνισμού και 
αξιολόγησης των προσφορών, 2. Εξέτασης 
Ενστάσεων και 3. Παρακολούθησης και 
Παραλαβής. 
 

Παρακολούθησης και Παραλαβής. 
 


