
 
 

 
 
 
 

Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Του  Πρακτικού αριθ. 8/2019  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 194/2019 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 139/2019 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
 
 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 21 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30μ.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. 846/15-2-2019 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 της Οικονομικής 
επιτροπής, 2) Γεωργιτσόπουλος Χρήστος μέλος, 3) Εξακουστός Κωνσταντίνος μέλος  , 4) 
Μοσχοφίδου –Βλάχου Ελεονώρα μέλος  5) Τσολάκης Σταύρος αναπληρωματικό μέλος,  6) 
Καραλίδης Φώτιος μέλος 7) Γρανάς Αρχέλαος μέλος και 8)Τσαλδαρίδης Αναστάσιος 
αναπληρωματικό μέλος . 
 Απόντες ήταν οι: κ.κ. : 1) Πέτροβιτς Δημήτριος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος 
απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους, , 2) Μουσταφά Μετίν μέλος και 3)Λασκαρίδης Παντελής μέλος 
,οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νταντή Φωτεινή. 
       Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα μόνο τα οκτώ μέλη, η 
Προεδρεύουσα της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας 
διάταξης. 

        
Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε κατά πλειοψηφία από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το 
άρθρο 168 του Ν.3852/2010 η συζήτηση του έκτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. Μειοψήφησαν τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Εξακουστός Κωνσταντίνος, Καραλίδης Φώτιος ,Γρανάς Αρχέλαος, 
Τσαλδαρίδης Αναστάσιος, ψηφίζοντας κατά δηλώνοντας ότι δεν επιθυμούν την συζήτηση του θέματος 
διότι ήρθε καθυστερημένα και ουσιαστικά ενημερωθήκανε με την άφιξη τους στην συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής. Λόγω ισοψηφίας το θέμα συζητείται με την ψήφο της Προεδρεύουσας σύμφωνα 
με το άρθρο 177, παραγρ.2 του 3852/2010. 

 
Αποχώρησαν οριστικά τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Εξακουστός Κωνσταντίνος , 
Μοσχοφίδου – Βλάχου Ελεονώρα, Καραλίδης Φώτιος ,Γρανάς Αρχέλαος ,Τσαλδαρίδης 
Αναστάσιος, πριν την έναρξη της  συζήτησης των θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης . 
 
Από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων εκτός  ημερησίας διάταξης προσήλθε ο Πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής Πέτροβιτς Δημήτριος , ο οποίος προήδρευσε μέχρι και την λήξη της 
συνεδρίασης . 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 194: Εισηγούμενη το έκτο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα η Δ/νση Τεχνικών Έργων της  ΠΕ 
Έβρου με το υπ’ αριθμ. Η-1427 /21-2-2019 έγγραφό της, έθεσε, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής 
τα εξής:   
 
Με την αριθμ. 139/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ., εγκρίθηκε η 
απευθείας ανάθεση προμήθειας 1.500,00 τόνων πλυμένου αλατιού για τις ανάγκες αποχιονισμού του 
οδικού δικτύου της Π.Ε Έβρου 2019, συμβατικού ποσού με ΦΠΑ 70.308,00€ από την προμηθευτική 
επιχείρηση ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. 
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Λόγω λάθους στην ολόγραφη αναγραφή των τόνων παρακαλούμε για την τροποποίηση της 139/2019 
απόφασης ως ακολούθως: 
Στο εισηγητικό μέρος στην παράγραφο 2  όπου αναφέρεται εκ παραδρομής ολογράφως τετρακόσιοι 
πενήντα τόνοι στο ορθό χίλιοι πεντακόσιοι τόνοι, και ομοίως 
Στην παράγραφο 2 του αποφασιστικού μέρους όπου αναφέρεται εκ παραδρομής ολογράφως 
τετρακόσιοι πενήντα τόνοι στο ορθό χίλιοι πεντακόσιοι τόνοι 
 

με την  παράκληση να επιληφθείτε του θέματος σύμφωνα με το ως άνω σχετικό και να εισαχθεί λόγω της 
κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσης της προμήθειας   , ως εκτός ημερησίας θέμα στην 6η συνεδρίαση της 
Ο.Ε 

 
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 ΦΑΣ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜ ΟΦΩ Ν Α  
 
Εγκρίνει την τροποποίηση της 139/2019 απόφασης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως 
ακολούθως: Στο εισηγητικό μέρος στην παράγραφο 2  όπου αναφέρεται εκ παραδρομής ολογράφως 
τετρακόσιοι πενήντα τόνοι στο ορθό χίλιοι πεντακόσιοι τόνοι, και ομοίως 
Στην παράγραφο 2 του αποφασιστικού μέρους όπου αναφέρεται εκ παραδρομής ολογράφως 
τετρακόσιοι πενήντα τόνοι στο ορθό χίλιοι πεντακόσιοι τόνοι. Κατά τα λοιπά η απόφαση παραμένει 
ως έχει. 

  
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  194/2019. 
 
 
 

 
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 
 

  
        ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 
 

              
                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

    ΑΛΑΤΖΑ- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 
   ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
   ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
   ΜΟΣΧΟΦΙΔΟΥ ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ 
   ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
   ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 
   ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 

    ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
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