
Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Του  Πρακτικού αριθ. 20/2020  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 337/2020 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση  για την έγκριση των όρων της Διακήρυξης 2/2020 για τον Ανοικτό Δημόσιο 
Συνοπτικό Διαγωνισμό για τη διακίνηση κοινής & επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών της 
Π.Α.Μ.Θ. -Π.Ε Ξάνθης, για τα έτη 2021-2022, καθώς και του πρακτικού κληρώσεων των επιτροπών 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, ενστάσεων και παραλαβής του αντικειμένου της 
σύμβασης, προϋπολογισμoύ  54.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 
 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 22 Μαΐου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.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), η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την Δ.Δ.οικ. 1760/15-5-2020 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 μέλος, 
5) Δελησταμάτης Βασίλειος μέλος, 6) Μουλταζά Ταρκάν μέλος, 7) Ιμάμογλου Τζιχάν μέλος, 8) 
Μωυσιάδης Αριστείδης μέλος, 9) Ταπατζάς Εμμανουήλ μέλος, 10) Χατζηπέμου Χρήστος μέλος και 
11) Γρανάς Αρχέλαος μέλος. 
      Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νταντή Φωτεινή. 
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
       

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 337: Εισηγούμενη το όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού της 
Π.Ε. Ξάνθης με το υπ’ αριθμ. 63591/ΞΔΔΟ1870/14-5-2020 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της 
επιτροπής την από 7-5-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:  
Έχοντας υπόψη : 
1.  Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –

Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

2.  Το Π.Δ. 144/2010  « Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ». 
3.  Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την  αποκεντρωμένη 

διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 
4.  Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

Η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης της Π.Α.Μ.Θ., προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της που αφορούν στη 
διακίνηση κοινής & επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών της, προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο 
Συνοπτικό Διαγωνισμό. 
 
Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 
Την έγκριση των όρων της 2/2020 Διακήρυξης για τον Ανοικτό Δημόσιο Συνοπτικό Διαγωνισμό για τη 
διακίνηση κοινής & επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. -Π.Ε Ξάνθης, για τα έτη 
2021-2022, καθώς και του πρακτικού κληρώσεων των επιτροπών αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού, ενστάσεων και παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης.   
Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 54.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ). 
  

ΑΔΑ: ΨΦΘΞ7ΛΒ-ΞΦ0



Για την λεπτομερέστερη ενημέρωσή σας, παραθέτουμε τα προς έγκριση σχέδια της 2/2020 Διακήρυξης, 
καθώς και το πρακτικό κληρώσεων των επιτροπών αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, 
ενστάσεων και παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης και παρακαλούμε  για την έγκριση τους.  
 
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 Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ Ο ΦΩ Ν A 
 

Εγκρίνει τους όρους της 2/2020 Διακήρυξης για τον Ανοικτό Δημόσιο Συνοπτικό Διαγωνισμό για τη 
διακίνηση κοινής & επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. -Π.Ε Ξάνθης, για τα έτη 
2021-2022, καθώς και του πρακτικού κληρώσεων των επιτροπών αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού, ενστάσεων και παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης.   
Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 54.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ). 
 
 
 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  337/2020. 
 

                       
                   Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

 
                  
 

                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
                   
                ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
                ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

                   ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ 
                   ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
                   ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ 
                   ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
                   ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
                   ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                   ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ  
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