
Ανεπίσημα	  Πρακτικά	  Οικονομικής	  Επιτροπής	  της	  11/6/2012	  
	  
Η	  συνεδρίαση	  πραγματοποιήθηκε	  τη	  Δευτέρα	  11/6/2012	  και	  ώρα	  13:10	  στο	  
γραφείο	  του	  κ.	  δημάρχου.	  Παρόντες	  οι	  κ.κ.	  Κογιομτζής,	  Δουνάκης,	  Ζιώγας	  
(αντικαθιστώντας	  τον	  απώντα	  κ.	  Κατσαντούρα),	  Ζητάκης,	  Σεραφειμίδης,	  
Σεφεριάδης,	  Ξανθόπουλος	  και	  ο	  κ.	  Δήμαρχος.	  Ακόμα	  παρόντες	  οι	  αντιδήμαρχοι	  	  
κ.κ.	  Γερακόπουλος	  και	  Βαμβακερός,	  για	  θέματα	  που	  τους	  αφορούν	  και	  ο	  νομικός	  
σύμβουλος	  του	  δήμου	  κ.	  Παπατζελίδης.	  Γραμματέας	  η	  κ.	  Ντόλιου.	  
	  
Θέμα	  Προ	  ΗΔ:	  Έγκριση	  όρων	  εκμίσθωσης	  μηχανημάτων	  για	  την	  αγροτική	  
οδοποιία.	  Εισηγητής	  ο	  κ.	  Γερακόπουλος.	  Το	  θέμα	  δεν	  συνοδεύεται	  από	  
έγγραφη	  εισήγηση.	  
	  
Το	  έργο	  είναι	  κατεπείγον	  γιατί	  πρέπει	  να	  μπουν	  οι	  αγρότες	  στα	  χωράφια	  τους.	  Ο	  
προϋπολογισμός	  είναι	  300.000	  ευρώ	  για	  την	  Αλεξανδρούπολη,	  τα	  Λουτρά,	  
Τραϊανούπολη,	  Νίψα.	  Οι	  Φέρες	  θα	  έρθουν	  χωριστά	  σε	  άλλο	  διαγωνισμό.	  
Ο	  κ.	  δήμαρχος	  ζήτησε	  να	  επισπευστούν	  οι	  διαδικασίες	  και	  για	  τις	  Φέρες.	  
Ο	  κ.	  Κογιομτζής	  ζήτησε	  τους	  όρους	  για	  να	  ψηφίσει.	  
	  
Το	  θέμα	  ψηφίζεται	  ομόφωνα	  
	  
Την	  εισήγηση	  τη	  βρήκαμε	  από	  την	  ιστοσελίδα	  του	  δήμου	  και	  τη	  συμπεριλάβαμε	  
στο	  πακέτο	  των	  εισηγήσεων.	  
	  
Θέμα	  1:	  Κατακύρωση	  αποτελέσματος	  πρόχειρου	  διαγωνισμού	  για	  την	  
προμήθεια	  ειδών	  καθαριότητας	  και	  ευπρεπισμού,	  λοιπών	  ειδών	  καθαριότητας	  
και	  ειδικών	  σακουλών	  απορριμμάτων.	  Εισηγήτρια	  η	  κ.	  Σόνια	  Τάτσιλη.	  
	  
Στον	  πρόχειρο	  διαγωνισμό	  συμμετείχε	  μόνο	  μία	  εταιρεία,	  η	  Ξιωτίδης	  Βασ.	  &	  Σια	  
Ε.Ε.	  Εβροσόφτ	  με	  συνολική	  προσφορά	  37.846,49	  ευρώ	  έναντι	  προϋπολογισμού	  
49.546,86	  ευρώ.	  
	  
Θέμα	  2:	  Κατακύρωση	  αποτελέσματος	  πρόχειρου	  διαγωνισμού	  για	  την	  
προμήθεια	  εντύπων	  και	  υλικών	  μηχανογράφησης	  και	  πολλαπλών	  εκτυπώσεων.	  
	  
Ο	  συνολικός	  ενδεικτικός	  προϋπολογισμός	  ήταν	  60.028,86	  ευρώ.	  Κατοκυρώθηκε	  
στους	  3	  συμμετέχοντες	  για	  τα	  είδη	  στα	  οποία	  έδωσαν	  χαμηλότερη	  τιμή,	  όπως	  
φαίνεται	  στην	  εισήγηση.	  Οι	  3	  συμμετέχοντες	  ήταν	  οι	  Κικίδου	  Ελένη,	  Ταρτανής	  
Εμμανουήλ	  και	  Anglohellenic	  ΑΕ	  
	  
Θέμα	  3:	  Έγκριση	  όρων	  μελέτης	  και	  τρόπου	  εκτέλεσης	  της	  προμήθειας	  υλικών	  
συντήρησης	  ηλεκτρολογικού	  εξοπλισμού	  οχημάτων	  –	  μηχανημάτων	  έργων.	  
	  
Η	  συνολική	  δαπάνη	  της	  προμήθειας	  ανέρχεται	  στα	  30.000	  ευρώ	  με	  ΦΠΑ.	  
Πρόκειται	  για	  κόστος	  κατ’	  αποκοπή	  για	  τη	  συντήρηση	  των	  οχημάτων	  του	  δήμου	  
όταν	  αυτό	  χρειαστεί.	  
	  



Θέματα	  4-‐5:	  Κήρυξη	  ως	  άγονου	  του	  διαγωνισμού	  για	  την	  προμήθεια	  πινακίδων.	  	  
&	  Έγκριση	  όρων	  μελέτης	  και	  τρόπου	  εκτέλεσης	  του	  επαναληπτικού	  
διαγωνισμού	  για	  την	  προμήθεια	  πινακίδων.	  	  
	  
Η	  κ.	  Τάτσιλη	  ανέφερε	  ότι	  ο	  διαγωνισμός	  για	  τις	  πινακίδες	  κυρήχθηκε	  άγονος	  
καθώς	  ο	  ένας	  συμμετέχοντας	  έφερε	  εκπρόθεσμα	  τα	  απαραίτητα	  
δικαιολογητικά.	  Σε	  συζήτηση	  όμως	  εκ	  των	  υστέρων	  προέκυψε	  ότι	  υπήρχαν	  
κάποιες	  τεχνικές	  λεπτομέρειες	  στις	  περιγραφές	  των	  πινακίδων	  που	  έπρεπε	  να	  
διορθωθούν.	  Προχωράμε	  σε	  νέους	  όρους	  μελέτης	  και	  εκ	  νέου	  προκήρυξη	  του	  
διαγωνισμού.	  	  
	  
Τα	  θέματα	  1-‐5	  ψηφίζονται	  ομόφωνα.	  
	  
Θέμα	  6:	  Έγκριση	  πρακτικών	  κλήρωσης	  για	  την	  συγκρότηση	  των	  επιτροπών	  
διαγωνισμών	  των	  έργων:	  α)	  Ηλεκτροφωτισμός	  οδών	  περιοχής	  από	  την	  οδό	  
Καραϊσκάκη	  έως	  Ν.	  Φωκά.	  β)	  Καταφύγιο	  αδέσποτων	  ζώων	  συντροφιάς.	  γ)	  
Ανακαίνιση	  κέντρου	  ενημέρωσης	  και	  προβολής	  Δήμου	  Αλεξ/πολης.	  Εισηγήτρια:	  
Ντεφίδου	  Αικατερίνη	  
	  
Η	  κ.	  Ντεφίδου	  λέει	  ότι	  πρόκειται	  για	  έγκριση	  των	  κληρώσεων	  για	  τη	  σύσταση	  
τριμελών	  επιτροπών	  για	  τη	  διεξαγωγή	  των	  διαγωνισμών	  για	  3	  έργα,	  	  

1. Ηλεκτροφωτισμό	  οδών	  περιοχής	  από	  οδό	  Καραϊσκάκη	  έως	  Ν.	  Φωκά	  
προϋπολογισμού	  184.000	  ευρώ	  με	  ΦΠΑ	  

2. Καταφύγιο	  αδέσποτων	  ζώων	  συντροφιάς	  προϋπολογισμού	  645.000	  
ευρώ	  με	  ΦΠΑ	  

3. Ανακαίνιση	  κέντρου	  ενημέρωσης	  και	  προβολής	  Δήμου	  Αλεξανδρούπολης	  
προϋπολογισμού	  20.000	  ευρώ	  με	  ΦΠΑ	  

	  
Ψηφίζονται	  ομόφωνα.	  
	  
Θέμα	  7:	  Έγκριση	  πρακτικού	  ανοίγματος	  οικονομικών	  προσφορών	  του	  
πρόχειρου	  διαγωνισμού	  για	  την	  προμήθεια	  οργάνων	  παιδικών	  χαρών	  &	  
οργάνων	  άθλησης	  εξωτερικών	  χώρων.	  Εισηγήτρια:	  Ντεφίδου	  Αικατερίνη	  
	  
Η	  κ.	  Ντεφίδου	  ανέφερε	  ότι	  εξετάστηκαν	  οι	  ενστάσεις	  που	  υποβλήθηκαν	  στο	  
διαγωνισμό,	  στις	  6/6/2012	  άνοιξαν	  και	  οι	  οικονομικές	  προσφορές	  από	  την	  
τριμελή	  επιτροπή,	  από	  τις	  οποίες	  προκύπτει	  ότι	  η	  συμφερότερη	  προσφορά	  είναι	  

1. της	  εταιρείας	  Παρκοτεχνική	  ΑΕ	  για	  τα	  είδη	  με	  α/α	  1	  έως	  4	  (κούνια	  
διθέσια	  παιδιών	  ξύλινη,	  κούνια	  διθέσια	  νηπίων	  ξύλινη,	  τσουλήθρα	  
καστράκι	  και	  αυτοκινούμενος	  μύλος	  μικρός)	  με	  συνολική	  τιμή	  18.769,80	  
με	  το	  ΦΠΑ,	  και	  

2. της	  εταιρείας	  Eurosport	  ΕΠΕ	  για	  τα	  είδη	  με	  α/α	  5	  έως	  9	  (κωπηλατική,	  
σύστημα	  μονόζυγου-‐δίζυγου,	  σύστημα	  εκγύμνασης	  ποδιών	  ΑμεΑ,	  
σύστημα	  έλξεων	  κορμού-‐μέσης-‐ποδιών	  για	  ΑμεΑ,	  σύστημα	  εκγύμνασης	  
άνω	  και	  κάτω	  κορμού	  για	  ΑμεΑ)	  με	  συνολική	  τιμή	  8.856,00	  με	  ΦΠΑ.	  

	  
Ο	  κ.	  Σεραφειμίδης	  διαμαρτυρήθηκε	  γιατί	  οι	  οικονομικές	  προσφορές	  δεν	  άνοιξαν	  
ενώπιον	  της	  οικονομικής	  επιτροπής.	  	  



Ο	  κ.	  Παπαντωνίου	  ανέφερε	  ότι	  οι	  προσφορές	  ανοίγουν	  είτε	  από	  τις	  επιτροπές	  
είτε	  από	  την	  οικονομική	  επιτροπή,	  ανάλογα	  με	  τις	  ισχύουσες	  διατάξεις.	  Όλα	  
όμως	  τα	  πρακτικά	  επικυρώνονται	  τελικά	  από	  την	  Οικονομική	  Επιτροπή.	  
	  
Η	  κ.	  Ντεφίδου	  είπε	  ότι	  στα	  έργα	  τις	  οικονομικές	  προσφορές	  ανοίγει	  η	  
Οικονομική	  Επιτροπή,	  στις	  προμήθειες	  οι	  επιτροπές,	  τριμελείς	  ή	  επταμελείς.	  
Ακόμα,	  το	  κόστος	  της	  παραπάνω	  προμήθειας	  είναι	  γύρω	  στις	  26	  χιλιάδες	  ευρώ,	  
η	  μελέτη	  είναι	  του	  2010	  και	  τα	  όργανα	  τα	  διαχειρίζεται	  το	  πράσινο.	  
	  
Το	  θέμα	  ψηφίζεται	  ομόφωνα.	  
	  
Θέμα	  8:	  Έγκριση	  όρων	  διακήρυξης	  για	  Προμήθεια	  υδραυλικού	  και	  αρδευτικού	  
υλικού.	  Εισηγήτρια:	  Ντεφίδου	  Αικατερίνη	  
	  
Θέμα	  9:	  Έγκριση	  των	  όρων	  της	  προμήθειας	  σιδηρικών	  ειδών.	  Εισηγήτρια:	  
Ντεφίδου	  Αικατερίνη	  
	  
Θέμα	  10:	  Έγκριση	  των	  όρων	  της	  προμήθειας	  υλικών	  εγκαταστάσεων	  
θέρμανσης.	  Εισηγήτρια:	  Ντεφίδου	  Αικατερίνη	  
	  
Θέμα	  11:	  Έγκριση	  των	  όρων	  της	  προμήθειας	  χρωμάτων.	  	  Εισηγήτρια:	  Ντεφίδου	  
Αικατερίνη	  
	  
Θέμα	  12:	  Έγκριση	  του	  πρακτικού	  συγκρότησης	  της	  επιτροπής	  διαγωνισμού	  για	  
το	  έργο	  Αναβάθμιση	  και	  επέκταση	  του	  Δημοτικού	  Ωδείου.	  Εισηγήτρια:	  Ντεφίδου	  
Αικατερίνη	  
	  
Τα	  θέματα	  8-‐12	  ψηφίζονται	  ομόφωνα,	  οι	  όροι	  της	  διακήρυξης	  και	  των	  
προμηθειών	  μας	  χορηγήθηκαν	  σε	  ηλεκτρονική	  μορφή	  από	  την	  κ.	  Ντεφίδου,	  την	  
ευχαριστούμε	  θερμά	  για	  αυτό,	  και	  συμπεριλαμβάνονται	  στο	  πακέτο	  των	  
εισηγήσεων.	  
	  
Τα	  θέματα	  ψηφίζονται	  ομόφωνα.	  
	  
Θέμα	  13:	  Υπογραφή	  συμφωνητικού	  με	  εταιρεία	  του	  ομίλου	  Κοπελούζου	  
(Horizon	  Energy)	  για	  χρήση	  αγροτεμαχίου	  ιδιοκτησίας	  της	  ως	  δανειοθαλάμου	  
στον	  Άβαντα.	  (Εισηγητής	  ο	  κ.	  Γερακόπουλος)	  	  
	  
Ο	  δήμος	  χρειάζεται	  χώρο	  ιδιοκτησίας	  εταιρείας	  του	  κ.	  Κοπελούζου	  στον	  Άβαντα	  
ως	  δανειοθάλαμο	  για	  εξόρυξη	  αδρανών	  υλικών	  με	  σκοπό	  τη	  χρήση	  τους	  στην	  
αγροτική	  οδοποιία.	  Η	  εταιρεία	  με	  έγγραφό	  της	  την	  6/6	  απαντά	  θετικά	  υπό	  την	  
αίρεση	  ότι	  θα	  τηρηθούν	  οι	  όροι	  που	  αναφέρονται	  σε	  αυτό.	  Περιληπτικά	  ζητά	  τα	  
αδρανή	  να	  χρησιμοποιηθούν	  μόνο	  για	  το	  δίκτυο	  αγροτικής	  οδοποιίας	  του	  δήμου,	  
να	  μην	  ξεπεράσουν	  τα	  20.000	  κυβικά	  μέτρα,	  οι	  εργασίες	  να	  υλοποιηθούν	  μέχρι	  
31/3/2012,	  να	  αποκατασταθεί	  η	  τελική	  επιφάνεια	  του	  αγροτεμαχίου	  μετά	  τη	  
λήψη	  των	  υλικών	  και	  τη	  σύναψη	  ασφαλιστικού	  συμβολαίου	  για	  την	  κάλυψη	  
παντός	  κινδύνου.	  Οι	  όροι	  αναγνώστηκαν	  και	  έγιναν	  αποδεκτοί.	  
	  
Ψηφίζεται	  ομόφωνα.	  



	  
Θέμα	  14:	  Έγκριση	  απευθείας	  ανάθεσης	  μελέτης:	  «Διόρθωση	  Πράξης	  Εφαρμογής	  
περιοχών	  που	  εφάπτονται	  στο	  ανατολικό	  τμήμα	  του	  περιφερειακού	  δρόμου.	  
Εισηγητής	  ο	  κ.	  Μαστορόπουλος	  Διονύσιος.	  Το	  θέμα	  δεν	  συνοδεύεται	  από	  
έγγραφη	  εισήγηση.	  
	  
Πρόκειται	  για	  απευθείας	  ανάθεση	  μελέτης	  για	  τη	  διόρθωση	  της	  Πράξης	  
Εφαρμογής	  στο	  Φυτώριο	  και	  τα	  Μαϊστριανά.	  	  
Στο	  Δ.Σ.	  της	  15/5/12	  (Θέμα	  18	  -‐	  Λήψη	  νέας	  απόφασης	  για	  την	  πράξη	  εφαρμογής	  
Μαϊστριανών,	  Φυτωρίου	  και	  Καλλιθέας	  –	  Ν.	  Χηλής	  (τακτοποίηση	  ιδιοκτησιών	  
του	  περιφερειακού	  δρόμου	  και	  της	  περιοχής	  των	  Μαϊστριανών)	  αποφασίστηκε	  
η	  ανασύνταξη	  της	  μελέτης	  της	  Πράξης	  Εφαρμογής	  στο	  Φυτώριο,	  εφόσον	  η	  
Εγνατία	  Οδός	  δεν	  αποζημιώνει	  πλέον	  τους	  ιδιοκτήτες	  (δείτε	  την	  εισήγηση	  του	  κ.	  
Μαστορόπουλου	  στην	  Επιτροπή	  Ποιότητας	  Ζωής	  της	  15/5/2012	  στο	  Διαύγεια,	  
κάνοντας	  κλικ	  εδώ).	  
Η	  μελέτη	  ανατίθεται	  σε	  συγκεκριμένη	  μελετήτρια,	  την	  κ.	  Θεοδοσία	  Κλεάνθους	  
από	  την	  Αθήνα,	  η	  οποία	  είναι	  ενήμερη	  για	  το	  θέμα,	  έχει	  τα	  συμβόλαια,	  τις	  
μελέτες,	  τις	  ενστάσεις	  και	  γενικότερα	  το	  αρχείο	  για	  την	  περιοχή.	  Ο	  κ.	  
Μαστορόπουλος	  διαβεβαίωσε	  τους	  συμβούλους	  ότι	  ήρθε	  σε	  συννενόηση	  με	  τον	  
πρόεδρο	  του	  συλλόγου	  Τοπογράφων-‐Μηχανικών,	  κ.	  Πρώιο,	  ο	  οποίος	  είπε	  πως	  
δε	  γίνεται	  αυτό	  το	  έργο	  να	  υλοποιηθεί	  από	  μηχανικό	  της	  πόλης	  με	  τόσο	  λίγα	  
χρήματα	  (πρόκειται	  για	  περιοχή	  500	  στρεμμάτων).	  
Το	  συνολικό	  κόστος	  θα	  έβγαινε	  κανονικά	  στις	  42.000	  ευρώ.	  Θα	  κοστίσει	  τελικά	  
μόνο	  14.500	  ευρώ	  συν	  ΦΠΑ	  στο	  δήμο.	  
	  
Ψηφίζεται	  ομόφωνα.	  	  
	  
	  
Θέμα	  15:	  Καθορισμός	  όρων	  διακήρυξης	  για	  την	  εκπόνηση	  της	  μελέτης	  
‘Κυκλοφοριακή	  μελέτη	  Δήμου	  Αλεξ/πολης’.	  Εισηγητής	  Παπαντωνίου	  Ιωάννης	  
	  
Ο	  κ.	  Παπαντωνίου	  αναφέρει	  ότι	  πρόκειται	  για	  έργο	  που	  θα	  πραγματοποιηθεί	  
από	  ίδιους	  πόρους,	  προϋπολογισμού	  413.871	  με	  ΦΠΑ.	  
	  
Ο	  κ.	  Σεραφειμίδης	  αναφέρει	  ότι	  μετά	  από	  σύσκεψη	  της	  παράταξής	  του,	  
καταψηφίζει	  γιατί	  θα	  έπρεπε	  να	  γίνει	  κυκλοφοριακή	  μελέτη	  για	  όλο	  τον	  
Καλλικρατικό	  Δήμο.	  
	  
Ο	  κ.	  δήμαρχος	  απαντά	  ότι	  θα	  γίνει	  ξεχωριστή	  μελέτη	  για	  τις	  Φέρες,	  με	  απευθείας	  
ανάθεση,	  αφού	  πρόκειται	  για	  τελείως	  ανεξάρτητο	  οικισμό.	  
	  
Ο	  κ.	  Παπαντωνίου	  συμπληρώνει	  ότι	  πρόκειται	  για	  διεθνή	  διαγωνισμό,	  οι	  
συνήθεις	  εκπτώσεις	  σε	  ανάλογα	  έργα	  είναι	  ύψους	  60%.	  Η	  μελέτη	  θα	  πληρωθεί	  
από	  ίδιους	  πόρους	  αλλά	  τα	  έργα	  που	  θα	  προκύψουν	  από	  αυτή	  μπορούν	  να	  
ενταχτούν	  στο	  ΕΣΠΑ.	  
	  
Ο	  κ.	  Κογιομτζής	  καταψηφίζει	  λόγω	  του	  μεγάλου	  κόστους	  της	  μελέτης.	  
	  
Ψηφίζεται	  με	  2	  κατά,	  των	  κ.κ.	  Σεραφειμίδη	  και	  Κογιομτζή.	  



	  
	  
Θέμα	  16:	  Άσκηση	  ή	  μη	  ανακοπής	  κατά	  διαταγών	  πληρωμής.	  
Εισηγητής:	  Παπατζελίδης	  Δημοσθένης	  Νομικός	  Σύμβουλος	  
	  
Ο	  κ.	  Κογιομτζής	  διαμαρτύρεται	  γιατί	  για	  άλλη	  μία	  φορά	  ο	  κ.	  Παπατζελίδης	  δε	  
μοιράζει	  εισηγήσεις	  στους	  συμβούλους.	  Λέει	  πως	  θα	  ψηφίσει	  λευκό.	  
	  
Ο	  κ.	  Παπατζελίδης	  υποσχέθηκε	  να	  δώσει	  αντίγραφο	  στον	  κ.	  Κογιομτζή,	  το	  οποίο	  
και	  συμπεριλάβαμε	  στις	  εισηγήσεις.	  Κατόπιν	  αυτού,	  ο	  κ.	  Κογιομτζής	  
υπερψηφίζει.	  
	  
Αναφέρεται	  στις	  υποθέσεις,	  λέει	  ότι	  δεν	  έχουμε	  λόγο	  να	  ασκήσουμε	  ανακοπή	  
αφού	  τα	  έργα	  έχουν	  γίνει.	  
	  
Η	  υπόθεση	  του	  κ.	  Πασχάλη	  Βαζάβαλη	  αφορά	  σε	  υλικά	  για	  το	  παλιό	  δημαρχείο,	  
προμήθειες	  τις	  οποίες	  καταψηφίζει	  πάντα	  ο	  κ.	  Σεραφειμίδης.	  
	  
Ψηφίζεται	  κατά	  πλειοψηφία.	  
	  
Θέμα	  17:	  Έγκριση	  όρων	  διακήρυξης	  του	  έργου:’	  Συντήρηση	  πρώην	  Δημοτικού	  
Σχολείου	  Αρίστεινου	  και	  ανάπλαση	  εξωτερικού	  χώρου.	  Εισηγητής:	  Βαμβακερός	  
Αντ.-‐	  Αντ/χος	  Προγρ/σμου	  &	  Ανάπτυξης	  
	  
Θέμα	  18:	  Έγκριση	  των	  όρων	  διακήρυξης	  για	  Προμήθεια	  εξοπλισμού	  για	  το	  
κέντρο	  επιχειρηματικότητας	  στο	  Αρίστεινο,	  στα	  πλαίσια	  του	  έργου	  
BECENET.	  Εισηγητής:	  Βαμβακερός	  Αντ.-‐	  Αντ/χος	  Προγρ/σμου	  &	  Ανάπτυξης	  
	  
Θέμα	  19:	  Έγκριση	  των	  όρων	  διακήρυξης	  για	  την	  επιλογή	  αναδόχου	  του	  
υποέργου	  με	  τον	  γενικό	  τίτλο	  ‘Υποστηρικτικές	  μελέτες	  υλοποίησης	  του	  έργου	  
BECENET	  ‘	  του	  Προγράμματος	  Ευρωπαϊκής	  Εδαφικής	  Συνεργασίας	  Ελλάδα	  –	  
Βουλγαρία	  2007-‐	  2013.	  Εισηγητής:	  Βαμβακερός	  Αντ.-‐	  Αντ/χος	  Προγρ/σμου	  &	  
Ανάπτυξης	  
	  
Θέμα	  20:	  Έγκριση	  των	  όρων	  διακήρυξης	  για	  την	  επιλογή	  αναδόχου	  του	  
υποέργου	  με	  τον	  γενικό	  τίτλο	  ‘	  Λοιπές	  δράσεις	  Υλοποίησης	  ‘	  του	  έργου	  BECENET	  
του	  Προγράμματος	  Ευρωπαϊκής	  Εδαφικής	  Συνεργασίας	  Ελλάδα	  –	  Βουλγαρία	  
2007-‐	  2013.	  Εισηγητής:	  Βαμβακερός	  Αντ.-‐	  Αντ/χος	  Προγρ/σμου	  &	  Ανάπτυξης	  
	  
Θέμα	  21:	  Έγκριση	  των	  όρων	  διακήρυξης	  για	  την	  επιλογή	  αναδόχου	  του	  
υποέργου	  με	  τον	  γενικό	  τίτλο	  ‘	  Υποστηρικτικές	  δράσεις	  Υλοποίησης	  Cynology	  
Center’	  του	  Προγράμματος	  Ευρωπαϊκής	  Εδαφικής	  Συνεργασίας	  Ελλάδα	  –	  
Βουλγαρία	  2007-‐	  2013.	  Εισηγητής:	  Βαμβακερός	  Αντ.-‐	  Αντ/χος	  Προγρ/σμου	  &	  
Ανάπτυξης	  
	  
Ειδικά	  για	  το	  θέμα	  21	  ο	  κ.	  Κογιομτζής	  αναφέρει	  ότι	  του	  φαίνεται	  υπερβολικό	  το	  
ποσό	  των	  7.000	  ευρώ	  για	  μεταφράσεις/διερμηνεία.	  	  
	  
Τα	  θέματα	  17-‐21	  ψηφίζονται	  ομόφωνα.	  


