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Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού   1/2017  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 πρακτικού 3ης 
Φάσης της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών 
για τον ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό 
μειοδοτικό διαγωνισμό που αφορά την 
παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των 
κτιρίων της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης και της ΠΕ 
Ροδόπης για διάστημα 24ων μηνών (Α/Α 
ΕΣΗΔΗΣ 26774). 
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Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό της 3ης Φάσης της 
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και 
Αξιολόγησης Προσφορών για τον ηλεκτρονικό 
διεθνή ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό που αφορά 
την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 
και της ΠΕ Ροδόπης για διάστημα 24ων μηνών , 
που αφορά την αποσφράγιση δικαιολογητικών 
κατακύρωσης μειοδότη 
 

2. Εισήγηση για την έγκριση ή μη της 
προδικαστικής προσφυγής-ένστασης του 
υποψηφίου αναδόχου Πρέντζα Δημητρίου 
του Γεωργίου που αφορά στον ηλεκτρονικό 
διεθνή ανοικτό με δικαίωμα μερικής 
κατακύρωσης διαγωνισμό με τίτλο 
«ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ 
ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
2013ΕΠ03100000) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017 ΕΩΣ 
ΚΑΙ 2019». 

 

2 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α  
                  (Με ψήφους  5 υπέρ  και 3 κατά ) 

 
Εγκρίνει  το συνημμένο πρακτικό υπ αριθμ 1 της 
της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και 
προσφυγών ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού με 
δικαίωμα μερικής κατακύρωσης διαγωνισμού με 
τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ 
ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 2013ΕΠ03100000) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017 ΕΩΣ 
ΚΑΙ 2019» και συγκεκριμένα απορρίπτει την από 
29-12-2016 προδικαστική  προσφυγή-ένσταση του 
υποψηφίου αναδόχου Πρέντζα Δημητρίου του 
Γεωργίου, ιδιοκτήτη της ατομικής επιχείρησης με 
τον διακριτικό τίτλο (Air1 – Εκμετάλλευση 
Ελικοπτέρων) » . 
 

3. Εισήγηση για την έγκριση διάθεσης 
πίστωσης δαπανών Παρελθόντων 
Οικονομικών Ετών και οικονομικού έτους 
2017 των υπηρεσιών της Π.Ε. Δράμας. 

 
 

3 

 
Εγκρίνει διάθεσης πίστωσης δαπανών 
Παρελθόντων Οικονομικών Ετών και οικονομικού 
έτους 2017 των υπηρεσιών της Π.Ε. Δράμας,                                                                                         
 
 

4. Εισήγηση για την έγκριση επιτροπών 
παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής 
υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από 

- 
 
Αποσύρει το θέμα προκειμένου η υπηρεσία να 
διερευνήσει αν αποτελεί αρμοδιότητα της 



τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας 
Δράμας. 

 

Οικονομικής Επιτροπής η έγκριση των 
συγκεκριμένων επιτροπών διότι δεν αφορούν 
διαγωνισμούς. 
 

5. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού 
της Επιτροπής διεξαγωγής δημόσιας 
κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών: 
Α) Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμών 
και Β) Επιτροπής ενστάσεων – 
προσφυγών των διαγωνισμών, σύμφωνα 
με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 για τους 
τακτικούς διαγωνισμούς που θα 
διενεργήσει η Π.Ε. Δράμας το έτος 2017. 
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Εγκρίνει την συγκρότηση: Α)της  Επιτροπής 
αξιολόγησης διαγωνισμών και  Β)της  Επιτροπής 
ενστάσεων – προσφυγών των διαγωνισμών, 
σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 για 
τους τακτικούς διαγωνισμούς που θα διενεργήσει η 
Π.Ε. Δράμας το έτος 2017. 

 
 

6. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού 
της Επιτροπής αξιολόγησης συνοπτικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 
προμηθευτή 20.000 δόσεων εμβολίων 
κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των 
Βοοειδών για τις ανάγκες του Τμήματος 
Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Δράμας. 
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ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α  
                 ( Με ψήφους  6 υπέρ  και 2 λευκά) 

 
Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό της Επιτροπής 
αξιολόγησης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού 
για την ανάδειξη προμηθευτή 20.000 δόσεων 
εμβολίων κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των 
Βοοειδών για τις ανάγκες του Τμήματος 
Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Δράμας και συγκεκριμένα 
την ανακήρυξη ως προσωρινού μειοδότη την 
εταιρία INTERVET ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ, 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ,  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ και 
ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ( Διακριτικός τίτλος: 
INTERVET ΗΕΛΛΑΣ Α.Ε. . ) στη συνολική τιμή των 
32.000,00€ χωρίς ΦΠΑ ήτοι 36.160,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.» 
 

7. Εισήγηση για την έγκριση διάθεσης 
πίστωσης δαπανών Παρελθόντων 
Οικονομικών Ετών (έτους 2016) και 
έγκριση διάθεσης πίστωσης δαπανών του 
έτους 2017 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 
Καβάλας. 
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Εγκρίνει την διάθεση  πίστωσης δαπανών 
Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (έτους 2016) και 
την διάθεση πίστωσης δαπανών του έτους 2017 
των Διευθύνσεων της ΠΕ Καβάλας. 
 

8. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ.-
Π.Ε. Καβάλας ενώπιον του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Καβάλας που αφορά την 
προσφυγή της εταιρείας «ΑΦΟΙ 
ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΒΕΕ» κατά της υπ΄αριθμ. 
28/867(16/12/2010) απόφασης του 
Νομάρχη Καβάλας σχετικά με επιβολή 
προστίμου. 
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Να παρασχεθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα στον 
δικηγόρο Αποστολίδη Κυριάκο Νομικό Σύμβουλο 
της Π.Α.Μ.Θ. να παρασταθεί  και να εκπροσωπήσει 
την Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας –Θράκης, κατά 
την συζήτηση της προσφυγή της εταιρείας «ΑΦΟΙ 
ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΒΕΕ» κατά της υπ΄αριθμ. 
28/867(16/12/2010) απόφασης του Νομάρχη 
Καβάλας σχετικά με επιβολή προστίμου. ενώπιον 
του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Καβάλας κατά τη δικάσιμο της 21ης Φεβρουαρίου 
2017 καθώς και σε κάθε τυχόν μετ’ αναβολή 
δικάσιμο. 
 

9. Εισήγηση για την έγκριση διάθεσης 
πίστωσης δαπανών των υπηρεσιών 
της Π.Ε. Ξάνθης οικονομικού έτους 
2017.                                
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Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης δαπανών των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Ξάνθης οικονομικού έτους 
2017.                   

10. Εισήγηση για την έγκριση 
τροποποίησης της υπ΄αριθμ. 831/2016 
απόφασης της Οικονομικής 
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Εγκρίνει  την  τροποποίηση της 831/2016 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ 
μόνο ως προς το σκέλος της ισχύος παράτασης της 



Επιτροπής. 
 

εκτέλεσης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών της 
ΠΕ Ξάνθης  που ήταν σε ισχύ στις 30.06.2016 για 
το χρονικό διάστημα (από 12.12.2016 έως 
30.06.2017). 
 

11. Εισήγηση για την έγκριση του 
Πρακτικού 2 του συνοπτικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια εξοπλισμού 
πληροφορικής» για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Ξάνθης-Π.Α.Μ.Θ. 
για το έτος 2016 (Διακήρυξη Νο 
2/2016, ΑΔΑ:ΩΩΤΘ7ΛΒ-1ΜΨ). 
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Εγκρίνει  το συνημμένο πρακτικό  2 της Επιτροπής 
Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού, με  
θέμα «ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2- Διενέργεια συνοπτικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» για τις ανάγκες 
των υπηρεσιών της  Περιφερειακής Ενότητας 
Ξάνθης-ΠΑΜΘ για το έτος 2016 (Διακήρυξη Νο 
2/2016, ΑΔΑ:ΩΩΤΘ7ΛΒ-1ΜΨ), που αναδεικνύει ως 
ανάδοχο την εταιρία «ΚΟΜΝΗΝΟΣ Π. & ΣΙΑ Ε.Ε.», 
καθώς τα δικαιολογητικά κατακύρωσης  καλύπτουν 
τους όρους της διακήρυξης  και συμφωνεί για την 
σύναψη της σχετικής σύμβασης. 

12. Εισήγηση για την έγκριση του αρ. 
3/2016 Πρακτικού της Επιτροπής 
αξιολόγησης αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού και των διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης για την προμήθεια 
υγρών καυσίμων των Ν.Π.Δ.Δ. 
(Ο.Α.Ε.Δ.) χωρικής αρμοδιότητας της 
Π.Ε. Ξάνθης για το έτος 2017 
συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α.  
97.929,00 ευρώ. 
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Εγκρίνει  το συνημμένο πρακτικό της Επιτροπής 
αξιολόγησης αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και 
των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την 
προμήθεια υγρών καυσίμων των Ν.Π.Δ.Δ. 
(Ο.Α.Ε.Δ.) χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Ξάνθης 
για το έτος 2017 συνολικού προϋπολογισμού με 
Φ.Π.Α.  97.929,00 ευρώ και συγκεκριμένα την 
αποδοχή   της εταιρείας «ΣΙΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & 
ΣΙΟΥΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Ο.Ε.» ως μειοδότη για την 
προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα Ν.Π.Δ.Δ 
(Ο.Α.Ε.Δ) Π.Ε Ξάνθης με έκπτωση 0,5% επί της 
μέσης λιανικής τιμής της περιοχής του 
παρατηρητηρίου τιμών υγρών καυσίμων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
κατά την ημέρα παράδοσης 

13. Εισήγηση για την έγκριση του 1ου 
Πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού 
του έργου: «Άρση επικινδυνότητας 
κτιρίου ΣΠΗΡΕΡ», προϋπολογισμού με 
Φ.Π.Α. 24.600,00 ευρώ. 
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Εγκρίνει το συνημμένο 1ο Πρακτικό της Επιτροπής 
Διαγωνισμού του έργου: «ΑΡΣΗ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΠΗΡΕΡ»,  
προϋπολογισμού 24.600,00 € με ΦΠΑ, με 
μειοδότρια την εργοληπτική επιχείρηση: 
«ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ» με 
προσφορά ολικής δαπάνης εργασιών: εννέα 
χιλιάδες πεντακόσια είκοσι δύο ευρώ και πενήντα 
εννέα λεπτά (9.522,59 ευρώ) χωρίς το Φ.Π.Α. και 
έκπτωση πενήντα δύο τοις εκατό (52,00 %) και 
έντεκα χιλιάδες οκτακόσια οκτώ ευρώ και ένα λεπτό 
(11.808,01 ευρώ) με ΦΠΑ 24%. 
 

14. Εισήγηση για την έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων δαπανών ανεξόφλητων 
υποχρεώσεων (παρελθόντων 
οικονομικών ετών) 2016 των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου 
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Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης και έγκριση 
δαπανών από το προϋπολογισμό έτους 2017 της 
Π.Ε. Έβρου  
 
 

15. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού 
Νο3 της επιτροπής αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων του επαναληπτικού 
ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την ανάδειξη 
αναδόχου παροχής υπηρεσιών για το 
Υποέργο: «Συντήρηση – Λειτουργία 
αντλιοστασίου κεφαλής ποταμού Άρδα 
έτους 2016» της Π.Ε. Έβρου για 
χρονική περίοδο δώδεκα (12) μηνών 
από την υπογραφή της σύμβασης, 
προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. 
85.126,62 ευρώ. 
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Εγκρίνει το συνημμένο πρακτικό Νο3 της 
επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 
επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής 
υπηρεσιών για το Υποέργο «Συντήρηση – 
λειτουργία αντλιοστασίου κεφαλής ποταμού Άρδα 
έτους 2016» της Π.Ε. Έβρου για χρονική περίοδο 
δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης, που αφορά στην αποσφράγιση και 
αξιολόγηση του φακέλου των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του μειοδότη και την ανακήρυξη του 
οικονομικού φορέα ««.ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ 
Ε.Π.Ε.» ως μειοδότη στην τιμή των εβδομήντα 



εννέα χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ (79.160,00 €) 
μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

16. Εισήγηση για την έγκριση του 
υπ’αριθμ. 3/2016 Πρακτικού της 
Επιτροπής διενέργειας  ηλεκτρονικής 
διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια 
πετρελαίου θέρμανσης για  την κάλυψη 
αναγκών  των ΝΠΔΔ (ΟΑΕΔ: ΕΠΑΣ 
Αλεξ/πολης, ΕΠΑΣ Ορεστιάδας, ΚΠΑ2 
Διδυμοτείχου)  της Π.Ε. Έβρου, για το 
έτος 2017», με σφραγισμένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού 
προϋπολογισμού 110.423,25 ευρώ. 
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Εγκρίνει το συνημμένο υπ’αριθμ. 3/2016 Πρακτικό 
της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού Β. Την 
αποδοχή της οικονομικής προσφοράς της ατομικής 
επιχείρησης «ΠΟΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ» ως μειοδότη 
για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης  για τα 
ΝΠΔΔ  Π.Ε. Έβρου με ποσοστό έκπτωσης 1,2 % 
επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους 
την ημέρα παράδοσης του καυσίμου. 
 
 

17. Εισήγηση για την έγκριση διάθεσης 
πίστωσης των δαπανών Παρελθόντων 
Οικονομικών Ετών και των δαπανών 
χρήσης έτους 2017 της Περιφέρειας 
Αν. Μακεδονίας & Θράκης και των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης 
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Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης των δαπανών 
Παρελθόντων Οικονομικών Ετών και των 
δαπανών έτους 2017, της Περιφέρειας Αν. 
Μακεδονίας & Θράκης και των Διευθύνσεων της 
ΠΕ Ροδόπης 
 

18. Εισήγηση για την έγκριση 
τροποποίησης της υπ΄αριθμ. 669/2016 
απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

17 
Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 669 
/2016 για την παράταση συμβάσεων μεταφοράς 
μαθητών  
 

19. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ενώπιον του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής 
για την συζήτηση της Αγωγής του 
ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ κατά 
της Π.Α.Μ.Θ. που αφορά αποζημίωση, 
κατά τη δικάσιμο της 16ης 
Φεβρουαρίου 2017. 
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Να παρασχεθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα στον 
Κωνσταντίνο Γούναρη ή/και Κυριάκο Αποστολίδη 
Νομικούς Συμβούλους της Π.Α.Μ.Θ. να 
παρασταθούν  και να εκπροσωπήσουν,  από 
κοινού ή χωριστά την Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας 
–Θράκης/Π.Ε. Καβάλας κατά την συζήτηση της 
αγωγής του ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ κατά 
της ΠΑΜΘ που αφορά αποζημίωση., ενώπιον του 
ακροατηρίου της μεταβατικής έδρας του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Κομοτηνής, που θα συνεδριάσει στην 
αίθουσα του Πρωτοδικείου Ξάνθης στη δικάσιμο 
της 16ης  Φεβρουαρίου 2017, καθώς και σε άλλη 
αναβολή αυτής . 

20. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού 3 
της Επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισμού και αξιολόγησης 
προσφορών για το δημόσιο 
ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με 
τίτλο: «Προμήθεια 45.000 δόσεων 
εμβολίων κατά της Οζώδους 
Δερματίτιδας Βοοειδών για τις ανάγκες 
των κτηνιατρικών υπηρεσιών της 
Π.Α.Μ.Θ. για το έτος 2016. 
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      ΑΠ Ο ΦΑ ΣΙΖ ΕΙ  Κ ΑΤ Α Π ΛΕΙ Ο ΨΗ ΦΙ Α  
                    (Με ψήφους  6 υπέρ  και 3 κατά) 

 
Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό 3 της Επιτροπής 
διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης 
προσφορών για το δημόσιο ηλεκτρονικό ανοιχτό 
διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια 45.000 δόσεων 
εμβολίων κατά της Οζώδους Δερματίτιδας 
Βοοειδών για τις ανάγκες των κτηνιατρικών 
υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. για το έτος 2016 που 
αφορά δικαιολογητικά κατακύρωσης και 
συγκεκριμένα την ανάδειξη ως αναδόχου για την 
προμήθεια την εταιρεία ¨ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ PROMIVET Α.Ε.¨ 49.775 δόσεων 
εμβολίου κατά της οζώδους δερματίτιδας των 
βοοειδών συνολικού ύψους δαπάνης 89.993,2€ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).   
 

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

- 
Αποσύρει το θέμα διότι δεν υπήρξαν μετακινήσεις 
του Περιφερειάρχη, των Αντιπεριφερειαρχών και 
των Περιφερειακών Συμβούλων της Π.Α.Μ.Θ. 
 



 
 
 
 

                                                                                                O ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ Ο.Ε.  
 

 
 

                                                               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 
 

 

22. Εισήγηση για την επικύρωση του 
Πρακτικού της 50ης συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
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Επικυρώνει το Πρακτικό  50/2016  της 
προηγούμενης συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής 
 


