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ΚΟΜΟΤΗΝΗ   18- 5 - 2020 
 

                
 
                 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού 19/2020 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 
του οικονομικού έτους 2020 των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας καθώς 
και έκκριση διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 
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Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 2020 
των Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας καθώς και 
έκκριση διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 
 

2. Εισήγηση για την έγκριση των 
δαπανών του οικονομικού έτους 2020 
των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου και 
έγκριση διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 
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Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 2020 
των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου και έγκριση 
διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
 

3. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της 
Π.Α.Μ.Θ. ενώπιον του Διοικητικού 
Εφετείου Κομοτηνής κατά τη συζήτηση 
της με Α.Β.Ε.Μ. ΑΚ172/7-9-2018 
αίτησης ακύρωσης των 1. Αλωπούδη 
Ευαγγελή, 2. Τσουγκράνη Νικολάου 
και 3. Αναστασίου Παπαδοπούλου με 
την οποία αιτούνται την ακύρωση της 
με αριθμό 2/2018 απόφασης της 
επιτροπής εξέτασης αντιρρήσεων της 
Π.Ε. Έβρου. 
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Να παρασχεθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα στη 
δικηγόρο της ΠΑΜΘ με σχέση έμμισθης εντολής , 
Στάμω Πατσουρίδου του Χρήστου,  να παραστεί  
και να  εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης ενώπιον  του Β τμήματος 
του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής (Ακυρωτική 
Διαδικασία κατά τη συζήτηση της  με   Α.Β.Ε.Μ.  
ΑΚ172/7-9-2018 αίτηση ακύρωσης των 1. 
Αλωπούδη Ευαγγελή, 2. Τσουγκράνη Νικολάου και 
3.Αναστασιου Παπαδοπούλου , με την οποία 
αιτούνται την ακύρωση  της με αριθ. 2/2018 
απόφασης της επιτροπής εξέτασης αντιρρήσεων 
της ΠΕ Έβρου . 

4. Εισήγηση για την έγκριση του 
πρακτικού τροποποίησης 
χρονοδιαγράμματος έργου της 
επιτροπής του έργου: «Σύστημα 
Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων, 
Πρωτοκόλλου, Ψηφιακών Υπογραφών 
και Υποθέσεων για Παροχή Ψηφιακών 
Υπηρεσιών Εντός του Φορέα και προς 
τους Πολίτες», προϋπολογισμού 
68.572,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
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ΑΠ Ο ΦΑΣ Ι Ζ Ε Ι  Κ ΑΤ Α ΠΛ Ε Ι Ο ΨΗ ΦΙ Α 

(Με ψήφους 10 υπέρ  και 1 κατά) 
 
Εγκρίνει το πρακτικό τροποποίησης 
χρονοδιαγράμματος έργου της επιτροπής του 
έργου: «Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης 
Εγγράφων, Πρωτοκόλλου, Ψηφιακών Υπογραφών 
και Υποθέσεων για Παροχή Ψηφιακών Υπηρεσιών 
Εντός του Φορέα και προς τους Πολίτες», 
προϋπολογισμού 68.572,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
 



5. Εισήγηση για την έγκριση του 1ου 
πρακτικού αποσφράγισης και 
αξιολόγησης δικαιολογητικών 
συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών 
προσφορών του διαγωνισμού της 
υπηρεσίας με τίτλο:  «Προμήθεια 
υλικών διαγράμμισης έτους 2020», 
προϋπολογισμού 74.152,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει το 1ο πρακτικό αποσφράγισης και 
αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, 
τεχνικών και οικονομικών προσφορών του 
διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο:  «Προμήθεια 
υλικών διαγράμμισης έτους 2020», 
προϋπολογισμού 74.152,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
 

6. Εισήγηση για την έγκριση  2ου 

πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών 
προσφορών του διαγωνισμού της 
υπηρεσίας με τίτλο: «Προμήθεια 
ανταλλακτικών και εργασίες 
συντήρησης – αποκατάστασης βλαβών 
των οχημάτων – μηχανήματων της 
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης και της Π.Α.Μ.Θ. 
έτους 2020» προϋπολογισμού 
45.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

 

327 

Εγκρίνει το 2ο πρακτικό αποσφράγισης 
οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού της 
υπηρεσίας με τίτλο: «Προμήθεια ανταλλακτικών και 
εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης βλαβών 
των οχημάτων – μηχανήματων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. 
Ροδόπης και της Π.Α.Μ.Θ. έτους 2020» 
προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
 

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

 

- 

Αποσύρει το θέμα 

8. Εισήγηση για την επικύρωση του 
πρακτικού της 10ης συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής, έτους 2020. 

 

- 

Αποσύρει το θέμα. 

9. Εισήγηση για την έγκριση 
μετακινήσεων του Περιφερειάρχη, 
Αντιπεριφερειαρχών και Περιφερειακών 
Συμβούλων της Π.Α.Μ.Θ. 

 

- 

Αποσύρει το θέμα 

10. Εισήγηση για έγκριση κατ΄ επείγουσας 
δαπάνης του οικονομικού έτους 2020 
της Διεύθυνσης Μεταφορών & 
Επικοινωνιών της ΠΕ Ξάνθης και 
έγκριση διάθεσης πίστωσης από τον 
Προϋπολογισμό της. 
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Εγκρίνει την κατ΄ επείγουσα δαπάνη του 
οικονομικού έτους 2020 της Διεύθυνσης 
Μεταφορών & Επικοινωνιών της ΠΕ Ξάνθης και 
έγκριση διάθεσης πίστωσης από τον 
Προϋπολογισμό της 

11. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού 
της επιτροπής αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων της Διαδικασίας 
Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
προκήρυξης με σκοπό την επιλογή 
αναδόχου νέου δρομολογίου 
μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Έβρου 
με Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο (ταξί), για το 
σχολικό έτος 2019-2020, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.249,00 
€ χωρίς το ΦΠΑ. (2.788,76 € με 
Φ.Π.Α.). 
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Εγκρίνει το Πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης 
των αποτελεσμάτων της Διαδικασίας 
Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης 
με σκοπό την επιλογή αναδόχου νέου δρομολογίου 
μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Έβρου με Ε.Δ.Χ. 
αυτοκίνητο (ταξί), για το σχολικό έτος 2019-2020, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.249,00 € χωρίς το 
ΦΠΑ. (2.788,76 € με Φ.Π.Α.). 

 
 

                                                                                                 Ο   ΠΡΟΕΔΡOΣ 
                                                                                    ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ    
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