
 
Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

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

 
Αριθ. Απόφασης  254/2012 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσίας Διαχείρισης Εκλογικών 
Αποτελεσμάτων. 
 
 
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 254: Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η  Δ/νση Οικονομικού της 
Π.Ε.Ροδόπης με το υπ’ αριθμ. Δ.Ο.2015/27/4/2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής 
τα εξής: Τις διατάξεις: 

α. Tου Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
β. Του Π.Δ 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής   
Μακεδονίας και Θράκης», 
1. Τις υπ.αριθ. 39/14-1-2011 και  ΔΔ.Οικ.620/15-3-2011 αποφάσεις Περιφερειάρχη  
Α.Μ.Θ για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 130 του Π.Δ 26/2012 (ΦΕΚ 57 Α΄)  « Κωδικοποίηση σε ενιαίο 
κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την  εκλογή βουλευτών»  
4. Την κατεπείγουσα και επιτακτική  ανάγκη προμήθειας προγράμματος για τη διαχείριση των 
εκλογών της 6ης Μαϊου 2012 με σκοπό την έκδοση αποτελεσμάτων 
5. Την από 25-4-2012 προσφορά της εταιρείας «Α. ΜΠΑΜΠΑΘΑΝΑΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» 
6. Tην υπ.αριθ. 1264/20-03-2012 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Α.Μ.Θ-Π.Ε Ροδόπης συγκρότησης 
επιτροπής για την παραλαβή υλικών και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών για το κεντρικό κτίριο 
της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και το κτίριο της Π.Ε Ροδόπης (ΑΔΑ:B4457ΛΒ-1ΨΟ) 
7. το υπ.αριθ. Δ.Ο. 2015/27-4-2012 έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης σχετικό με το αίτημα ανάθεσης  

Κατόπιν των ανωτέρω : 
 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

την έγκριση της ανάθεσης του προγράμματος παροχής υπηρεσίας διαχείρισης (εξαγωγής και έκδοσης) 
του αποτελέσματος που αφορά την εκλογική διαδικασία της 6ης Μαΐου 2012,στην εταιρεία «Α. 
ΜΠΑΜΠΑΘΑΝΑΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» ως ανάδοχο, λόγω της δυνατότητας προμήθειας της Π.Ε Ροδόπης με το 
κατάλληλο πρόγραμμα για την διαχείριση του εκλογικού αποτελέσματος. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για 
την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου ήταν €5.200,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η εταιρεία «Α. 
ΜΠΑΜΠΑΘΑΝΑΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» προσέφερε την τιμή των €4.500,00 με ΦΠΑ για την εκτέλεση των 
ανωτέρω εργασιών και την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Η βεβαίωση και παραλαβή τους θα 
γίνει από αρμόδια επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 1264/20-03-2012 απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης. Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών θα υπογραφεί σχετική σύμβαση. 
Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση που θα σταλεί από το Υπουργείο Εσωτερικών για τη διενέργεια των 
εκλογών. 

 

ΑΔΑ: Β4957ΛΒ-ΔΒ0



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 την ανάθεση του προγράμματος παροχής υπηρεσίας διαχείρισης (εξαγωγής και έκδοσης) του 
αποτελέσματος στην ΠΕ Ροδόπης, που αφορά την εκλογική διαδικασία της 6ης Μαΐου 2012, στην εταιρεία 
«Α. ΜΠΑΜΠΑΘΑΝΑΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» ως ανάδοχο, με το ποσό των €4.500,00 με ΦΠΑ που θα βαρύνει την 
πίστωση που θα σταλεί από το Υπουργείο Εσωτερικών για τη διενέργεια των εκλογών. 
 

 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε α/α 254/2012. 

 
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 

 

ΑΔΑ: Β4957ΛΒ-ΔΒ0


