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

 
 

Αριθ. Απόφασης  252/2012 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση της διαδικασίας προμήθειας αλατιού με απ’ ευθείας ανάθεση από 
την Π.Ε.Δράμας μέχρι του ποσού των 50.000€ 
 
 
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 252: Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η  Δ/νση Διοικητικού 
Οικονομικού της Π.Ε.Δράμας  με το υπ’ αριθμ. Γ.Π./ΔΡ. 1318/2012 /4/4/2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη 
των μελών της επιτροπής τα εξής: Σύμφωνα με την αρ. 6/14/2011 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, μέχρι την έκδοση του π.δ. που προβλέπεται από το 
άρθρο 186 περ. VII  β. του ν.3852/2010, οι προμήθειες των Περιφερειών εκτελούνται με ανάλογη 
εφαρμογή του π.δ. 118/2007.Σύμφωνα με το αρ. 22 του π.δ. 118/2007 προκειμένου να ακολουθηθεί η 
διαδικασία προμήθειας με διαπραγμάτευση ( εξαιρετική ή απ’ ευθείας ανάθεση) σε περίπτωση επείγουσας 
ανάγκης (εδ. V  παρ. 13 αρθρ. 2 του ν.2286/1995) απαιτείται απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του 
Φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου.  
Σύμφωνα με την 827/10-02-1012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ο νομός 
Δράμας κηρύχθηκε  σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για δύο μήνες λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. 
Για την αντιμετώπιση των δυσμενών καιρικών συνθηκών ήταν απαραίτητη η άμεση προμήθεια και 
μεταφορά αλατιού συνολικής αξίας 43.488,00 €. Για την εκκαθάριση και πληρωμή της δαπάνης αυτής 
αιτούμεθα (εκ των υστέρων), την έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης αυτής με τη διαδικασία της απ’ 
ευθείας ανάθεσης προκειμένου να τηρηθεί η προβλεπόμενη από το νόμο (αρ. 22 του π.δ. 118/2007  & εδ. 
V  παρ. 13 αρθρ. 2 του ν.2286/1995) διαδικασία.   
Για το σκοπό αυτό η Υπηρεσία  
 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
την έγκριση της διαδικασίας προμήθειας αλατιού με απ’ ευθείας ανάθεση από την Π.Ε.Δράμας μέχρι του 
ποσού των 50.000€ 
 
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  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
    (με ψήφους  6 υπέρ ,1 λευκό και 1 κατά) 

Η Οικονομική Επιτροπή σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να εμπλακεί στη διαδικασία. Ωστόσο 
αντιλαμβανόμενη την άμεση αναγκαιότητα που προέκυψε με βάση την απόφαση 827/10-02-1012 του 
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης του Νομού Δράμας σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης για δύο μήνες λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών εγκρίνει την εκκαθάριση και πληρωμή της 
δαπάνης των 43.488,00 €. 

 

ΑΔΑ: Β4957ΛΒ-5Υ9



Το μέλος  της Οικονομικής Επιτροπής Σταύρος Καβαρατζής ψήφισε Λευκό γιατί συμφωνεί μεν με την 
διαπίστωση της έκτακτης ανάγκης διαφωνεί όμως με την διαδικασία. Το μέλος  της Οικονομικής 
Επιτροπής Κωνσταντίνος Μιχελής μειοψήφησε ψηφίζοντας Κατά γιατί διαφωνεί με τη διαδικασία. 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε α/α 252/2012. 
 
 

 
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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