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Του  Πρακτικού αριθ.   13 /2012   Συνεδρίασης  της Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 

 
Αριθ. Απόφασης  248/2012 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση α) διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού, β) συγκρότησης 
επιτροπών αξιολόγησης αποτελεσμάτων και ενστάσεων, για την προμήθεια εντομοκτόνων και ελκυστικών 
ουσιών για το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς το 2012 στη Θάσο, προϋπολογισμού 
27.056€ με Φ.Π.Α. 

 
Στην  Κομοτηνή σήμερα στις 30 Απριλίου 2012  ημέρα Δευτέρα  και ώρα  15.00 μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης,  1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, 
Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης ύστερα   από  την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2919 /27-4-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου 
αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του άρθρου 177 του Ν. 
3852/2010. 
  Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη 
Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Αϊχάν 
Σιακήρ  μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής  μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 8) Χρήστος Τρέλλης 
μέλος. 
Απόντες ήταν: η κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος η οποία,  απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. 
  Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ  Φωτεινή Νταντή. 

 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 248: Εισηγούμενη το πρώτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η  Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καβάλας με το υπ’ αριθμ. 04/4601/6/4/2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των 
μελών της επιτροπής τα εξής: Σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ.3 του Ν.3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» η Οικονομική Επιτροπή 
είναι αρμόδια για: «Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 
κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών 
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή 
δημόσιους υπαλλήλους». Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Δ/νση σας αποστέλλει  το σχέδιο της Διακήρυξης 
01/2012 για Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήρια κατακύρωσης του 
διαγωνισμού για κάθε περίπτωση όπως αυτά αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες της Απόφασης 
του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και είναι: 1) η χαμηλότερη προσφορά για όλη την 
ποσότητα και η οποία δεν ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη δαπάνη και 2) η τιμή κατακύρωσης ανά λίτρο 
να μην ξεπερνά την ανώτερη τιμή ανά λίτρο για το κάθε σκεύασμα εντομοκτόνου όπως ορίζεται στην 
Απόφαση, για την ανάδειξη αναδόχου «για την προμήθεια εντομοκτόνων και ελκυστικών ουσιών σύμφωνα 
με την αριθ. πρωτ. 284/4131/2012 απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» με 
προϋπολογισμό 27.056 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (η δαπάνη για τις εν λόγω προμήθειες 
θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2012 που 
είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης) καθώς και τα ονόματα των παρακάτω υπαλλήλων για τον  ορισμό των επιτροπών 
διαγωνισμού και ενστάσεων για τον εν λόγω διαγωνισμό . 
Κατόπιν των παραπάνω η υπηρεσία  

 
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

 
Την έγκριση α) της διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού, β) συγκρότησης επιτροπών αξιολόγησης 
αποτελεσμάτων και ενστάσεων, για την προμήθεια εντομοκτόνων και ελκυστικών ουσιών για το 
πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς το 2012 στη Θάσο, προϋπολογισμού 27.056€ με Φ.Π.Α. 
και συκεκριμένα : Α) Συγκρότηση της  επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το πρακτικό 
5/4/2012 της επιτροπής που διενήργησε την κλήρωση (ΔΙΣΚΠΟ/Φ/οικ.21508 απόφαση  και 
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Ν.4024/2011), του εν λόγω Πρόχειρου διαγωνισμού  
αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας  Καβάλας: 
1. Μανιταρά Θεόδωρο του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων που υπηρετεί στο γραφείο της Αγροτ. Οικον. & 

Κτηνιατρικής Θάσου της Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής Καβάλας ως πρόεδρο, με αναπληρωτή 
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του τον  Παπαδόπουλο Σωτήριο του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων που υπηρετεί  στη Δ/νση Αγρ. Οικον. & 
Κτηνιατρικής Καβάλας. 

2. Βαλσαμίδη Νικόλαο του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων που υπηρετεί στη Δ/νση Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής 
Καβάλας ως μέλος, με αναπληρώτρια την Κοντούδη Παναγιώτα  του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων της ίδιας 
υπηρεσίας. 

3. Καραγεώργου Αλεξάνδρα του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Αγρ. 
Οικον. & Κτηνιατρικής Καβάλας ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ηλιάδου Χρυσούλα του κλάδου ΔΕ  
Διοικητικών Γραμματέων της ίδιας υπηρεσίας. 

Χρέη γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί ο Σαμαράς Αθανάσιος  που υπηρετεί στη Δ/νση Αγρ. Οικον. & 
Κτηνιατρικής Καβάλας, με αναπληρώτρια την Ευαγγελίδου Σοφία που  υπηρετεί στην ίδια υπηρεσία. Έργο 
της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του  παραπάνω διαγωνισμού, η σύνταξη 
πρακτικού και η εισήγηση της αξιολόγησης στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-
Θράκης. 
Β)Συγκροτούμε επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007 και  προσφυγών του 
άρθρου 3 παρ.2 του Ν. 2522/1997, του Πρόχειρου διαγωνισμού όπως αυτός αναφέρεται παραπάνω , 
αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας  Καβάλας: 
1. Κοσμίδου Αντιγόνη του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής ως πρόεδρο, αναπληρούμενη από την Ναλπαντίδου    Θεοδοσία του 
κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας. 

2. Λαζαρίδου Μαρία του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής ως μέλος, αναπληρούμενη  από την Τεκτονίδου Αθανασία του κλάδου ΠΕ 
Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Ανάπτυξης. 

3. Κοχλιαρίδου Φιλιππία του κλάδου ΠΕ Φυσικής Αγωγής που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού-
Οικονομικού ως μέλος, αναπληρούμενη από την Τζίμα Αναστασία του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-
Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Ανάπτυξης. 

Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι η εξέταση των υποβληθέντων ενστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 15 του 
Π.Δ.118/07 και των προσφυγών του άρθρου 3 του Ν.2522/97. 

 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά  από διαλογική  συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

 
ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α 

 
Εγκρίνει α) την διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού, β) την συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης 
αποτελεσμάτων και ενστάσεων, για την προμήθεια εντομοκτόνων και ελκυστικών ουσιών για το 
πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς το 2012 στη Θάσο, προϋπολογισμού 27.056€ με Φ.Π.Α. 
και συκεκριμένα : Α) Συγκρότηση της  επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το πρακτικό 
5/4/2012 της επιτροπής που διενήργησε την κλήρωση (ΔΙΣΚΠΟ/Φ/οικ.21508 απόφαση  και 
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Ν.4024/2011), του εν λόγω Πρόχειρου διαγωνισμού  
αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας  Καβάλας: 
1. Μανιταρά Θεόδωρο του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων που υπηρετεί στο γραφείο της Αγροτ. Οικον. & 

Κτηνιατρικής Θάσου της Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής Καβάλας ως πρόεδρο, με αναπληρωτή 
του τον  Παπαδόπουλο Σωτήριο του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων που υπηρετεί  στη Δ/νση Αγρ. Οικον. & 
Κτηνιατρικής Καβάλας. 

2. Βαλσαμίδη Νικόλαο του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων που υπηρετεί στη Δ/νση Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής 
Καβάλας ως μέλος, με αναπληρώτρια την Κοντούδη Παναγιώτα  του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων της ίδιας 
υπηρεσίας. 

3. Καραγεώργου Αλεξάνδρα του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Αγρ. 
Οικον. & Κτηνιατρικής Καβάλας ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ηλιάδου Χρυσούλα του κλάδου ΔΕ  
Διοικητικών Γραμματέων της ίδιας υπηρεσίας. 

Χρέη γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί ο Σαμαράς Αθανάσιος  που υπηρετεί στη Δ/νση Αγρ. Οικον. & 
Κτηνιατρικής Καβάλας, με αναπληρώτρια την Ευαγγελίδου Σοφία που  υπηρετεί στην ίδια υπηρεσία. Έργο 
της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του  παραπάνω διαγωνισμού, η σύνταξη 
πρακτικού και η εισήγηση της αξιολόγησης στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-
Θράκης. 
Β)Συγκροτούμε επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007 και  προσφυγών του 
άρθρου 3 παρ.2 του Ν. 2522/1997, του Πρόχειρου διαγωνισμού όπως αυτός αναφέρεται παραπάνω , 
αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας  Καβάλας: 
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1. Κοσμίδου Αντιγόνη του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής ως πρόεδρο, αναπληρούμενη από την Ναλπαντίδου    Θεοδοσία του 
κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας. 

2. Λαζαρίδου Μαρία του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής ως μέλος, αναπληρούμενη  από την Τεκτονίδου Αθανασία του κλάδου ΠΕ 
Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Ανάπτυξης. 

3. Κοχλιαρίδου Φιλιππία του κλάδου ΠΕ Φυσικής Αγωγής που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού-
Οικονομικού ως μέλος, αναπληρούμενη από την Τζίμα Αναστασία του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-
Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Ανάπτυξης. 

Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι η εξέταση των υποβληθέντων ενστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 15 του 
Π.Δ.118/07 και των προσφυγών του άρθρου 3 του Ν.2522/97. 

 
 

 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε α/α 248/2012. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 
 
 

ΠΑΥΛΟΣ  ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ 

       
    ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ 

 
 
 
 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 
 
                                                                     ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ 
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