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ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ
ηεο 3εο Ινπιίνπ 2017
Αξηζκόο Πξαθηηθνύ 24
ηε Λακία θαη ζηα γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο (Λ. Καιπβίσλ 2, 3νο φξνθνο),
ζήκεξα ζηηο 3 Ινπιίνπ 2017, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 11:00 π.κ., ζπλήιζε ζε (ηαθηηθή) ζπλεδξίαζε ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 44/5-3-2017 (ΑΓΑ:ΧΖΣΗ7ΛΖ-Ζ07)
απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεξεάο Διιάδαο, πξνεδξεχνληνο ηνπ Βαζηιείνπ Φαθίηζα,
Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ιφγσ απνπζίαο ηνπ Πξνέδξνπ απηήο, ν νπνίνο νξίζζεθε κε
ηελ ππ‟ αξηζκ. 396/21-3-2017 απφθαζή ηεο (ΑΓΑ:7ΓΓΦ7ΛΖ-ΝΝ1), θαη δπλάκεη ηεο ππ‟ αξηζκ. (νηθ.)
140888/1412/27-6-2017 πξφζθιεζεο ηνπ πξνέδξνπ ηεο, πνπ επηδφζεθε λφκηκα ζε φια ηα κέιε ηεο,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010, γηα λα απνθαζίζεη επί ησλ θάησζη ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο:
ΘΔΜΑ 1ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ζπλεδξίαζεο 22/19-6-2017 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο
ηεξεάο Διιάδαο.
ΔΚΣΑΚΣΔ ΑΝΑΓΚΔ
ΘΔΜΑ 2o: Έγθξηζε ηεο ππ‟ αξηζκ. 138066/425/23-6-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ.
Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ (πξφιεςε
δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Σ.Κ. Σπκθξεζηνχ ηνπ Γήκνπ Μαθξαθψκεο).
*ΓΗΜΟΙΑ ΔΡΓΑ – ΜΔΛΔΣΔ – ΠΑΡΑΣΑΔΙ
ΘΔΜΑ 3o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ ππνέξγνπ:
«πληήξεζε - Βειηίσζε θφκβσλ θαη παξεκβάζεηο ελίζρπζεο ηεο νδηθήο αζθάιεηαο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ
ηεο Π.Δ. Βνησηίαο» ρξήζεο 2017, ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Βνησηίαο γηα ηα έηε 2015,
2016, 2017», πξνυπνινγηζκνχ 3.540.000,00 € κε ΦΠΑ.
ΘΔΜΑ 4o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο Η θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ ππνέξγνπ:
«Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο ηερληθψλ έξγσλ θαη ζήκαλζεο ζηελ επαξρηαθή νδφ Νν 12
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Ακπγδαιηά Μαθξηλή» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο γηα ηα έηε 2015 - 2016 &
2017», πξνυπνινγηζκνχ 160.000,00 € κε ΦΠΑ.
ΘΔΜΑ 5o: Δμέηαζε έλζηαζεο ηεο εηαηξείαο «Μ. & Υ. ΜΑΚΡΤΠΟΤΛΗΑ Ο.Δ.» θαηά ηεο ππ‟ αξηζκ.
856/22-5-2017 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π..Δ. ζρεηηθά κε ην ππνέξγν: «πληήξεζε –
Απνθαηάζηαζε ηερληθψλ έξγσλ θαη θαζαξηζκφο ξέκαηνο Λεπθαδηηίνπ απφ θεξηά πιηθά - 2016» ηνπ
έξγνπ: «πληήξεζε – Απνθαηάζηαζε ηερληθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ θαη θαζαξηζκφο ξεκάησλ θαη πνηακψλ
απφ θεξηά πιηθά ηεο Π.Δ. Φσθίδαο, γηα ηα έηε 2016 θαη 2017», πξνυπνινγηζκνχ 200.000,00 € κε ΦΠΑ.
ΘΔΜΑ 6o: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ έξγνπ:
«Βειηίσζε νδηθήο αζθάιεηαο – Σερληθά – Οδηθνχ δηθηχνπ Κξπνλέξη – Γέθπξα Σαηάξλαο», Π.Δ.
Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 70.000,00 € κε ΦΠΑ.
ΘΔΜΑ 7o: Έγθξηζε 3νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ
έξγνπ: «πληήξεζε επαξρηαθήο νδνχ 32 (πεξηνρήο Αλαηνιηθήο Φζηψηηδαο), Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 200.000,00 € κε ΦΠΑ.
ΘΔΜΑ 8o: Έγθξηζε πξαθηηθψλ δεκνπξαζίαο θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ έξγνπ:
«πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ πεξηνρήο Γίξθπο γηα ην έηνο 2017», Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ
1.400.000,00 € κε ΦΠΑ.
ΘΔΜΑ 9o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή επελδεδπκέλεο
ηάθξνπ θαη ηερληθψλ ζην επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν ηνπ Γήκνπ Γνκνθνχ», Π.Δ. Φζηψηηδαο,
πξνυπνινγηζκνχ 300.000,00 € κε ΦΠΑ.
ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ
ΘΔΜΑ 10o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ θαη πξνζθπγψλ ζρεηηθά κε ηελ
έλζηαζε-πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ηεο εηαηξείαο «ΟΓΤΔΑ ΜΑΤΡΟΓΖΜΟ & ΗΑ Δ.Δ» θαη κε
δηαθξηηηθφ ηίηιν «SAFETY FIRST Co» θαηά ηεο κε αξ. πξση. 121140/2727/06-06-2017 (ΑΓΑΜ:
17PROC006293341 2017-06-07) δηαθήξπμεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
ππνέξγνπ: «Πξνκήζεηα ρξψκαηνο δηαγξάκκηζεο νδψλ γηα ην έηνο 2017 ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη κέρξη ηηο 31/12/2017».
ΘΔΜΑ 11o: Έγθξηζε 4νπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο ηνπ ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ, δηεζλή δηαγσληζκνχ γηα
ηελ: «Πξνκήζεηα κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ (πξνζσπηθνί ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη επίπεδεο
νζφλεο) γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», πξνυπνινγηζκνχ
161.290,00 € ρσξίο ΦΠΑ.
ΓΑΠΑΝΔ
ΘΔΜΑ 12o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ,
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Φσθίδαο.
ΘΔΜΑ 13o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ,
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Βνησηίαο.
ΘΔΜΑ 14o: Έγθξηζε δαπάλεο, δέζκεπζεο πίζησζεο θαη έθδνζεο ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο
πξνπιεξσκήο (Υ.Δ.Π.), Π.Δ. Βνησηίαο.
ΘΔΜΑ 15o: Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο ησλ δαπαλψλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ, Π.Δ. Βνησηίαο.
ΘΔΜΑ 16ν: Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο “Παξνρήο ππεξεζηψλ Δπηζθεπήο – πληήξεζεο Ορεκάησλ”,
Π.Δ. Βνησηίαο.
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ΘΔΜΑ 17o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δέζκεπζεο πίζησζεο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ
έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Δχβνηαο.
ΘΔΜΑ 18o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ,
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, εξγαζίεο θαη παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Φζηψηηδαο.
ΘΔΜΑ 19o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα εμφθιεζε νθεηιψλ έηνπο 2017
ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο.
ΘΔΜΑ 20ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε ηνπ 13νπ
Φεζηηβάι Παξαδνζηαθψλ Υνξψλ ζηε πεξρεηάδα.
ΘΔΜΑ 21ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε ηεο
εθδήισζεο «ΛΔΧΝΗΓΑ ΣΡΟΠΑΗΟ 2017».
ΘΔΜΑ 22o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ,
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο, παξνρή ππεξεζηψλ, απνδεκηψζεηο θ.ι.π., Π.Δ.
Δπξπηαλίαο.
ΘΔΜΑ 23ν: Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο ησλ δαπαλψλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ, Π.Δ. Δπξπηαλίαο.
ΘΔΜΑ 24ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ,
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα δαπάλεο κεηαθίλεζεο ππαιιήισλ ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο.
ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΙ
ΘΔΜΑ 25ν: Έγθξηζε κεηαθίλεζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Δμσζηξέθεηαο.
* ΓΗΜΟΙΑ ΔΡΓΑ
ΘΔΜΑ 26ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο Η θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ ππνέξγνπ:
«πληήξεζε – Απνθαηάζηαζε ηερληθψλ έξγσλ θαη θαζαξηζκφο ξέκαηνο Σνινθψλαο απφ θεξηά πιηθά»
ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε – Απνθαηάζηαζε ηερληθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ θαη θαζαξηζκφο ξεκάησλ θαη
πνηακψλ απφ θεξηά πιηθά ηεο Π.Δ. Φσθίδαο, γηα ηα έηε 2016 θαη 2017», πξνυπνινγηζκνχ 80.000,00 κε
ΦΠΑ.
Απφ ηε ζπλεδξίαζε απνπζίαδε ιφγσ θσιχκαηνο ν Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
Πεξηθεξεηάξρεο ηεξεάο Διιάδαο, Κσλζηαληίλνο Μπαθνγηάλλεο, θαη πξνήδξεπζε ν Αληηπξφεδξφο ηεο
Βαζίιεηνο Φαθίηζαο.
Παξφληα κέιε επηά (7) νη θ.θ. Βαζίιεηνο Φαθίηζαο, Γεκήηξηνο Αξγπξίνπ, Υάξεο αληδάο,
Δπζηάζηνο Κάππνο, Κσλζηαληίλνο Βαξδαθψζηαο, Θσκάο Γξεβελίηεο θαη Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο.
Απφ ηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ λφκηκα, απνπζίαδαλ ν θ. Παλαγηψηεο Δπαγγειίνπ θαη ην
αλαπιεξσκαηηθφ κέινο απηνχ.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε απαξηία, ν Αληηπξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θήξπμε ηελ έλαξμε
ηεο ζπλεδξίαζεο.
Υξέε γξακκαηέα άζθεζε ε Ηππνιχηε Μπαιθνχξα ηνπ Αζαλαζίνπ, θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ, κε
βαζκφ Β΄, πνπ νξίζζεθε γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ αξηζκ. 9460/222/27-1-2012
απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
Δπίζεο, ζηε ζπλεδξίαζε παξέζηεζαλ νη:
1. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο
ΠΔ,
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2. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ
Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ ΠΔ,
3. ηαχξνο Σζειάο, Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο &
Κηεληαηξηθήο ΠΔ θαη
4. Γεψξγηνο Απνζηνιφπνπινο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο Γηαθάλεηαο θαη
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΠΔ.
Με ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήηεζε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην
πνηνο απνθάζηζε ηε ζπγθξφηεζε Κέληξνπ Τπνζηήξημεο Δπηρεηξήζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο
Διιάδαο θαη πνηνο ζπλέηαμε ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, πνπ αλαξηήζεθε απφ ην
Πεξηθεξεηαθφ Σακείν. Πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμχ Πεξηθεξεηαθνχ Σακείνπ θαη Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ;
Θέιεη επίζεο λα απνζαθεληζηεί πνηνο αλαζέηεη θαη πιεξψλεη ηε λνκηθή ζηήξημε γηα ηηο
δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο δνκήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο “ΓΔΦΤΡΑ” θαη θαηά πφζν απηέο
ειέγρνληαη θαη παξαθνινπζνχληαη απφ ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην.
Σειεηψλνληαο, δήηεζε γηα άιιε κηα θνξά λα απαληεζνχλ ηα εξσηήκαηα, πνπ έρεη δηαηππψζεη
εδψ θαη θαηξφ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
Πξηλ απφ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Αληηπξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
πξνεδξεχσλ ζηελ ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε πξφηεηλε ζηα κέιε λα ζπδεηεζνχλ θαη ηα παξαθάησ ζέκαηα, σο
έθηαθηα:
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 1ν: Έγθξηζε κεηαθίλεζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη
Δμσζηξέθεηαο.
Σν θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε ελ ιφγσ κεηαθίλεζε ζα γίλεη ζηηο 5 Ηνπιίνπ
2017 θαη ζπλεπψο δελ επαξθεί ν ρξφλνο, πξνθεηκέλνπ λα ηεζεί σο ηαθηηθφ ζέκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε
ηεο επφκελεο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΠΔ.
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 2ν: Έλαξμε ησλ εξγαζηψλ δαθνθηνλίαο απφ ηνπο πξνζσξηλνχο κεηνδφηεο ηνπ
ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ δαθνπιεζπζκψλ κε ηελ
κέζνδν ηεο παγηδνζεζίαο κε παγίδεο ηχπνπ Mcphail ζηνπο ειαηψλεο, ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο
πιινγηθήο Καηαπνιέκεζεο ηνπ Γάθνπ ηεο Διηάο, έηνπο 2017», Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ
74.339,04€ κε ΦΠΑ.
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 3ν: Έγθξηζε 4νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε ηνπ ζπλνπηηθνχ
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ δαθνπιεζπζκψλ κε ηελ κέζνδν ηεο
παγηδνζεζίαο κε παγίδεο ηχπνπ Mcphail ζηνπο ειαηψλεο, ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πιινγηθήο
Καηαπνιέκεζεο ηνπ Γάθνπ ηεο Διηάο, έηνπο 2017», Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 74.339,04€ κε
ΦΠΑ.
Σν θαηεπείγνλ ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ έγθεηηαη ζηελ αλάγθε επίζπεπζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ
δηαγσληζκψλ δαθνθηνλίαο, θαζφηη ε θαζπζηέξεζε ησλ δνισκαηηθψλ ςεθαζκψλ πξνζηαζίαο ηεο
ειαηνθάξπνπ απφ ηνλ δάθν ηεο ειηάο κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιε θαηαζηξνθή ζηελ ειαηνπαξαγσγή
ζηελ Π.Δ. Δχβνηαο.
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 4ν: Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο ησλ δαπαλψλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ, Π.Δ.
Δχβνηαο.
Ζ εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο πξν εκεξεζίαο δηάηαμεο θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ιφγσ ηεο
θαηεπείγνπζαο θχζεο ηνπ.
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 5ν: Έγθξηζε 3νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη θαηαθχξσζε ηνπ ειεθηξνληθνχ,
αλνηθηνχ, δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηηο αλάγθεο
ησλ κεραλεκάησλ έξγνπ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηελ Φζηψηηδα», ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ 140.895,00 €.
Σν θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ηα κεραλήκαηα έξγνπ κέλνπλ εθηφο
ιεηηνπξγίαο, δηφηη ε δηαδηθαζία δηελέξγεηαο ηνπ ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ, δηεζλνχο δηαγσληζκνχ είλαη
πνιχπινθε θαη ηδηαίηεξα ρξνλνβφξα. πλεπψο, ε επίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ, έζησ θαη γηα ιίγεο
εκέξεο, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή.
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ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 6ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη θαηαθχξσζε ηνπ ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ,
δεκφζηνπ, κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο: «Γηαρείξηζε άξδεπζεο θαη
αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο Κσπατδηθνχ Πεδίνπ», έηνπο 2017, Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ
173.600,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ Φ.Π.Α. θαη ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο.
Ζ εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο πξν εκεξεζίαο δηάηαμεο θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ιφγσ ηεο
θαηεπείγνπζαο θχζεο ηνπ.
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή νκόθσλα απνδέρηεθε ηελ πξφηαζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ θαη απνθάζηζε
ηα παξαπάλσ ζέκαηα λα ζπδεηεζνχλ πξηλ απφ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1190
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 1ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, ΠΔ Φζηψηηδαο, γηα ηε κεηαθίλεζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Δμσζηξέθεηαο.
Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ηα ππ‟ αξηζκ. α) νηθ.
143270/1585/29-6-2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ Π..Δ. θαη β)
143277/5990/30-6-2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ & Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ Π..Δ. πξνο ηελ
Δπηηξνπή, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ.
Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
απνθαζίδεη νκόθσλα
Δγθξίλεη:
1. ηε κεηαθίλεζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε γηα ζέκαηα Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Δμσζηξέθεηαο ηεο
Γηεχζπλζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, θ. Θεκηζηνθιή Υεηκάξα, ζηε Λεπθσζία ηεο Κχπξνπ, κε
ζθνπφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε ηερληθή ζπλάληεζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο Κψζηα
Μπαθνγηάλλε κε ηνλ αξκφδην γηα ηελ πξνψζεζε επελδχζεσλ Κππξηαθφ Φνξέα CIPA (Cyprus
Investment Promotion Agency), γηα ηελ πξνεηνηκαζία πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο, ηελ Σεηάξηε 5 Ηνπιίνπ
2017 θαη επηζηξνθή ηελ Πέκπηε 6 Ηνπιίνπ 2017,
2. ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο πνζνχ ρηιίσλ επξψ (1000€) γηα ηελ
ελ ιφγσ κεηαθίλεζε, ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα:

α/α

1

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ

Λνγαξηαζκόο

Γαπάλε γηα
κεηαθηλήζεηο
αηξεηψλ απφ ην
εζσηεξηθφ ζην
εμσηεξηθφ02.01.073.0717.
ΚΤΠΡΟ(CIPA01
CYPRUS
INVESTMENT
PROMOTION
AGENCY)
ΓΔΝΙΚΑ ΤΝΟΛΑ

Πεξηγξαθή

ΠΟΟ
ΓΔΜΔΤ
Η
ΠΙΣΩΗ

Γαπάλε γηα
κεηαθηλήζεηο
αηξεηψλ απφ ην
εζσηεξηθφ ζην
εμσηεξηθφ

1.000,00

1.000,00

ΠΟΟ
ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝ
ΟΤ
ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ
ΔΙ ΔΣΟΤ
2017

ΓΔΜΔΤΘΔΝ
ΠΟΟ ΠΡΙΝ
ΣΗΝ
ΠΑΡΟΤΑ
ΔΙΗΓΗΗ

ΤΠΟΛΟΙΠΟ
ΓΔΜΔΤΗ
ΠΙΣΩΗ

44.000,00

16.900,00

27.100,00

44.000,00

16.900,00

21.100,00

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1191
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 2ν: Έλαξμε ησλ εξγαζηψλ δαθνθηνλίαο απφ ηνπο πξνζσξηλνχο κεηνδφηεο ηνπ
ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ δαθνπιεζπζκψλ κε ηελ
κέζνδν ηεο παγηδνζεζίαο κε παγίδεο ηχπνπ Mcphail ζηνπο ειαηψλεο, ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο
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πιινγηθήο Καηαπνιέκεζεο ηνπ Γάθνπ ηεο Διηάο, έηνπο 2017», Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ
74.339,04€ κε ΦΠΑ.
Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. 142959/9638/29-6-2017
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ.
Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
απνθαζίδεη νκόθσλα
Δγθξίλεη ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ δαθνθηνλίαο θαη ηνπ έξγνπ «Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ
έιεγρν ησλ δαθνπιεζπζκψλ κε ηε κέζνδν ηεο παγηδνζεζίαο κε παγίδεο ηχπνπ Mcphail ζηνπο ειαηψλεο,
ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πιινγηθήο Καηαπνιέκεζεο ηνπ Γάθνπ ηεο Διηάο, έηνπο 2017 ζηελ
Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Δχβνηαο», πξνυπνινγηζκνχ 74.339,04€ κε ΦΠΑ, απφ ηνπο πξνζσξηλνχο
κεηνδφηεο:
«ΑΧΝΗΣΖ ΥΡΖΣΟ», κε ην πνζφ ησλ 36,07 € αλά ηνπνζεηεκέλε παγίδα θαη γηα 34
κεηαρεηξίζεηο, γηα ηα Σκήκαηα Α, Β, Γ θαη Δ ηνπ Πίλαθα 1 ηνπ Πίλαθα Η ηεο Γηαθήξπμεο κε αξηζ. Πξση.
Οηθ. 81640/1942/21.04.2017,
«ΣΗΚΣΗΡΖ ΑΝΣΧΝΗΟ», κε ην πνζφ ησλ 37,06 € αλά ηνπνζεηεκέλε παγίδα θαη γηα 34
κεηαρεηξίζεηο, ήηνη 19.456,50 € ρσξίο ΦΠΑ, γηα ην ηκήκα Γ ηνπ πίλαθα Η ηεο Γηαθήξπμεο κε αξηζ. Πξση.
Οηθ. 81640/1942/21.04.2017,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 44 ηνπ Ν.4325/2015, φπνπ αλαθέξεη ¨ηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη
δηαγσληζκνί γηα ην πξόγξακκα δαθνθηνλίαο έρνπλ δεκνζηεπηεί αιιά δελ έρνπλ νινθιεξσζεί έσο ηελ 10ε
Ινπλίνπ, εκεξνκελία έλαξμεο ησλ εξγαζηώλ δαθνθηνλίαο, ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηεο νηθείαο
Πεξηθέξεηαο, κπνξεί, γηα ιόγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, λα αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ησλ ζρεηηθώλ
ππεξεζηώλ ζηνπο πξνζσξηλνύο κεηνδόηεο, έσο ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαγσληζκώλ, κε ηελ ππνγξαθή
ησλ νηθείσλ ζπκβάζεσλ. Οη δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ από ηελ έλαξμε
ησλ εξγαζηώλ δαθνθηνλίαο, κέρξη ηε ζύλαςε ηεο νηθείαο ζύκβαζεο, κπνξνύλ λα εθθαζαξηζηνύλ θαη λα
πιεξσζνύλ λόκηκα, εθόζνλ ν νηθείνο Πεξηθεξεηάξρεο: α) βεβαηώλεη κε ζρεηηθή πξάμε ηνπ ηελ εθηέιεζε
ηεο ππεξεζίαο θαη β) ην ύςνο ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο είλαη ζύκθσλν κε ηνπο όξνπο θαη ην πεξηερόκελν ηεο
νηθείαο ζύκβαζεο ςεθαζκώλ δαθνθηνλίαο".
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ςεθίδεη ζεηηθά, αιιά επηζήκαλε πσο ήδε ππάξρεη
ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ζηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πιινγηθήο Καηαπνιέκεζεο ηνπ Γάθνπ
ηεο Διηάο.
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1192
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 3ν: Έγθξηζε 4νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε ηνπ ζπλνπηηθνχ
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ δαθνπιεζπζκψλ κε ηελ κέζνδν ηεο
παγηδνζεζίαο κε παγίδεο ηχπνπ Mcphail ζηνπο ειαηψλεο, ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πιινγηθήο
Καηαπνιέκεζεο ηνπ Γάθνπ ηεο Διηάο, έηνπο 2017», Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 74.339,04€ κε
ΦΠΑ.
Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. νηθ.
142816/3308/29-6-2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ
Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ.
Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
απνθαζίδεη νκόθσλα
1. Δγθξίλεη ην ππ΄αξηζκ. 4/28-6-2017 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ δαθνπιεζπζκψλ κε ηελ κέζνδν ηεο
παγηδνζεζίαο κε παγίδεο ηχπνπ Mcphail ζηνπο ειαηψλεο, ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πιινγηθήο
Καηαπνιέκεζεο ηνπ Γάθνπ ηεο Διηάο, έηνπο 2017», Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 74.339,04€ κε
ΦΠΑ, πνπ αθνξά ζηελ απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ απαηηνχκελσλ απφ ην άξζξν 2, παξαγξ. 2 ηεο
δηαθήξπμεο δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ.
2. Καηαθπξψλεη ην δηαγσληζκφ θαη εγθξίλεη ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ, σο εμήο:
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Γηα ηα Σκήκαηα Α, Β, Γ θαη Δ ηνπ Πίλαθα 1 ηνπ Πίλαθα Η ηεο Γηαθήξπμεο κε αξηζ. Πξση. Οηθ.
81640/1942/21.04.2017, ζηνλ «ΑΧΝΗΣΖ ΥΡΖΣΟ», κε ην πνζφ ησλ 36,07 € αλά
ηνπνζεηεκέλε παγίδα θαη γηα 34 κεηαρεηξίζεηο, ήηνη γηα ην:
Σκήκα Α: 10.424,23 € ρσξίο ΦΠΑ.
Σκήκα Β: 7.141,86 € ρσξίο ΦΠΑ.
Σκήκα Γ: 11.506,33 € ρσξίο ΦΠΑ.
Σκήκα Δ: 541,05 € ρσξίο ΦΠΑ.
Γηα ην ηκήκα Γ ηνπ πίλαθα Η ηεο Γηαθήξπμεο κε αξηζ. Πξση. Οηθ. 81640/1942/21.04.2017, ζηνλ
«ΣΗΚΣΗΡΖ ΑΝΣΧΝΗΟ», κε ην πνζφ ησλ 37,06 € αλά ηνπνζεηεκέλε παγίδα θαη γηα 34
κεηαρεηξίζεηο, ήηνη 19.456,50 € ρσξίο ΦΠΑ.
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ςεθίδεη ζεηηθά, αιιά επηζήκαλε πσο ήδε ππάξρεη
ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ζηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πιινγηθήο Καηαπνιέκεζεο ηνπ Γάθνπ
ηεο Διηάο.
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1193
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 4ν: Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο ησλ δαπαλψλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ, Π.Δ.
Δχβνηαο.
Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. νηθ.
144480/3386/30-6-2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ
Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ.
Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία
Δγθξίλεη ηελ απεπζείαο αλάζεζε ησλ δαπαλψλ, πνπ απνηππψλνληαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ
παξφληνο, ζηνπο πξνκεζεπηέο, νη νπνίνη αλαδείρζεθαλ ππνςήθηνη αλάδνρνη έπεηηα απφ πξφζθιεζε
ππνβνιήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 118 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄ 147) «Γεκφζηεο
πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ & Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ & 2014/25/ΔΔ)»,
θαη ηνλ έιεγρν φηη πιεξνχλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄
147).
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο ςήθηζε ιεπθφ.
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1194
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 5ν: Έγθξηζε 3νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη θαηαθχξσζε ηνπ ειεθηξνληθνχ,
αλνηθηνχ, δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηηο αλάγθεο
ησλ κεραλεκάησλ έξγνπ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηελ Φζηψηηδα, ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ 140.895,00 €.
Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. νηθ. 144992/6054/3-7-2017
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ & Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ.
Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
απνθαζίδεη νκόθσλα
1. Δγθξίλεη ην ππ΄αξηζκ. 3/30-6-2017 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ ειεθηξνληθνχ,
αλνηθηνχ, δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηηο αλάγθεο
ησλ κεραλεκάησλ έξγνπ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηελ Φζηψηηδα, ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ 140.895,00 €, πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ
αλαδεηρζέληνο κεηνδφηε γηα ηελ νκάδα ησλ πγξψλ θαπζίκσλ, ήηνη ηεο εηαηξείαο «ΥΑΛΚΗΑ OIL
ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ».
2. Καηαθπξψλεη ην δηαγσληζκφ γηα ην Σκήκα 1 «Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ γηα ηα κεραλήκαηα
έξγνπ» ζηελ εηαηξεία «ΥΑΛΚΗΑ OIL ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», ε νπνία πξνζέθεξε πνζνζηφ έθπησζεο
4,10% .
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Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1195
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 6ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη θαηαθχξσζε ηνπ ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ,
δεκφζηνπ, κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο: «Γηαρείξηζε άξδεπζεο θαη
αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο Κσπατδηθνχ Πεδίνπ», έηνπο 2017, Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ
173.600,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ Φ.Π.Α. θαη ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο.
Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. 144523/3092/3-7-2017
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Βνησηίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ.
Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία
1. Δγθξίλεη ην απφ 29-6-2017 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ,
δεκφζηνπ, κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο: «Γηαρείξηζε άξδεπζεο θαη
αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο Κσπατδηθνχ Πεδίνπ», έηνπο 2017, Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ
173.600,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ Φ.Π.Α. θαη ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο, πνπ αθνξά ζηνλ
έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ αλαδεηρζέληνο κεηνδφηε, ήηνη ηεο εηαηξείαο «3Κ
ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ».
2. Καηαθπξψλεη ην δηαγσληζκφ ζηελ εηαηξεία «3Κ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ», κε πξνζθεξφκελε ηηκή 147.560,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1196
ΘΔΜΑ 1ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ζπλεδξίαζεο 22/19-6-2017 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο
ηεξεάο Διιάδαο.
Ζ Δπηηξνπή ελέθξηλε νκόθσλα ην κε αξηζκ. 22/19-6-2017 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο.
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1197
ΔΚΣΑΚΣΔ ΑΝΑΓΚΔ
ΘΔΜΑ 2o: Έγθξηζε ηεο ππ‟ αξηζκ. 138066/425/23-6-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ.
Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ (πξφιεςε
δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Σ.Κ. Σπκθξεζηνχ ηνπ Γήκνπ Μαθξαθψκεο).
Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. 138076/426/23-6-2017
έγγξαθν ηεο Απηνηεινχο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Π.Δ. Φζηψηηδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ.
Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
απνθαζίδεη νκόθσλα
Δγθξίλεη ηελ ππ‟ αξηζκ. 138066/425/23-6-2017 απφθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Φζηψηηδαο
ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ (πξφιεςε δαζηθψλ
ππξθαγηψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Σ.Κ. Σπκθξεζηνχ ηνπ Γήκνπ Μαθξαθψκεο), κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε:
1.- H απεπζείαο κίζζσζε ηνπ παξαθάησ ηδησηηθνχ κεραλήκαηνο:
- ηνπ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ 21319 κεραλήκαηνο έξγνπ, ηχπνπ πξνσζεηή γαηψλ
εξππζηξηνθφξνπ (200 ΖΡ), ηδηνθηεζίαο «ΡΑΥΟΤΣΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ», γηα ηνλ θαζαξηζκφ, ηελ
απνθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε νδψλ πνπ ρξεζηκεχνπλ σο αληηππξηθέο ισξίδεο πξνζηαζίαο ζηνλ δξφκν
απφ ηνλ Σπκθξεζηφ θαη νδεγεί ζηε ζέζε «Ννληνχηζη».
2.- Ζ δαπάλε κίζζσζεο ζα ππνινγηζηεί ζχκθσλα κε ηηο ψξεο εξγαζίαο ηνπ κεραλήκαηνο, νη
νπνίεο ζα πξνθχπηνπλ απφ ην εκεξνιφγην θίλεζεο θαη ηνλ πίλαθα σξψλ εξγαζίαο, πνπ ζα ππνγξάθεηαη
απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ κεραλήκαηνο, ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ αξκνδίνπ Σκήκαηνο θαη ηνλ Πξντζηάκελν ηεο
Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππ‟ αξηζ. 1777/2016 πξαθη.
47/28-11-2016 (ΑΓΑ: ΧΓΓ7ΛΖ-5Ξ8) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο
Διιάδαο.
3.- Ζ κίζζσζε απηή γίλεηαη κε ηνπο εμήο φξνπο:
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(α) Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο εμαξηάηαη απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη κε πξνθνξηθέο
εληνιέο ησλ ππεπζχλσλ ζηειερψλ ηεο, νη δε εκέξεο θαη ψξεο εξγαζίαο ηνπ κεραλήκαηνο ζα
θαζνξίδνληαη απφ ηελ βεβαίσζε ηνπ Σκήκαηνο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο.
(β) Ζ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο έρεη ην δηθαίσκα λα ιχλεη ηε κίζζσζε απηή νπνηνλδήπνηε
ρξφλν θαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, θαηά ηε θξίζε ηεο Τπεξεζίαο.
(γ) Σν φρεκα δελ επηηξέπεηαη λα εξγάδεηαη ρσξίο ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα ηελ ηξνθνδνζία
ησλ ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ, θψηα, θαη ινηπά αλαγθαία εμαξηήκαηα γηα ηελ ζσζηή θαη αζθαιή
παξνρή ηεο ππεξεζίαο.
(δ) ηελ σξηαία απνδεκίσζε, πνπ θαζνξίζηεθε κε ηελ παξαπάλσ απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο, ζπκπεξηιακβάλεηαη θάζε δαπάλε γηα:
(δ1) Μίζζσκα ηνπ κεραλήκαηνο, σξνκίζζην ηνπ ρεηξηζηή θαη βνεζνχ κε φιεο ηηο επηβαξχλζεηο
ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ηακείσλ, ακνηβή ππεξσξηψλ, λπθηεξηλψλ, αξγηψλ, ζηαιίεο, θιπ.
(δ2) πληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ κεραλήκαηνο.
(δ3) Πξνκήζεηα θαπζίκσλ, ιηπαληηθψλ, αληαιιαθηηθψλ, θιπ.
(δ4) Αζθάιηζε ηνπ κεραλήκαηνο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ (ρεηξηζηήο, βνεζφο) γηα ηελ αληηκεηψπηζε
αηπρήκαηνο θαη, γεληθφηεξα, θάζε δαπάλε απαξαίηεηε γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία θαη εξγαζία ηνπ
κεραλήκαηνο.
(δ5) Δκθαλή πηλαθίδα επί ηνπ νρήκαηνο φπνπ ζα αλαγξάθεηαη «ΜΙΘΩΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ – ΗΜΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Σ. ΕΛΛΑΔΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ
ΦΘΙΩΣΙΔΑ».
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1198
*ΓΗΜΟΙΑ ΔΡΓΑ – ΜΔΛΔΣΔ – ΠΑΡΑΣΑΔΙ
ΘΔΜΑ 3o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ ππνέξγνπ:
«πληήξεζε - Βειηίσζε θφκβσλ θαη παξεκβάζεηο ελίζρπζεο ηεο νδηθήο αζθάιεηαο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ
ηεο Π.Δ. Βνησηίαο» ρξήζεο 2017, ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Βνησηίαο γηα ηα έηε 2015,
2016, 2017», πξνυπνινγηζκνχ 3.540.000,00 € κε ΦΠΑ.
Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. 2952/135966/21-6-2017
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Βνησηίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ.
Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
απνθαζίδεη νκόθσλα
1. Δγθξίλεη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, άξζξν 98, παξ. 1.ε., ην απφ 8-6-2017
(νινθιεξψζεθε ζηηο 20-6-2017) πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ηνπ ππνέξγνπ: «πληήξεζε Βειηίσζε θφκβσλ θαη παξεκβάζεηο ελίζρπζεο ηεο νδηθήο αζθάιεηαο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο Π.Δ.
Βνησηίαο» ρξήζεο 2017, ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Βνησηίαο γηα ηα έηε 2015, 2016,
2017», πξνυπνινγηζκνχ 3.540.000,00 € κε ΦΠΑ, πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
ζπκκεηνρήο, ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ.
2. Αλαδεηθλχεη πξνζσξηλφ κεηνδφηε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα «ΔΡΓΟΓΟΜΗΚΖ ΒΟΗΧΣΗΑ
ΑΒΔΣΔ», κε κέζε έθπησζε πξνζθνξάο εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηφ (75 %).
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ςεθίδεη ζεηηθά. Δπηζήκαλε, σζηφζν, ηελ εμαηξεηηθά
κεγάιε έθπησζε πνπ δφζεθε θαη δήηεζε λα θαηαηεζεί ζρεηηθή έθζεζε ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο ζε
επφκελε ζπλεδξίαζή ηεο, φπσο θαη λα απνζαθεληζηνχλ ε ηερληθή πεξηγξαθή θαη ν πξνυπνινγηζκφο
ηνπ έξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί εάλ απηνί αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1199
ΘΔΜΑ 4o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο Η θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ ππνέξγνπ:
«Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο ηερληθψλ έξγσλ θαη ζήκαλζεο ζηελ επαξρηαθή νδφ Νν 12
Ακπγδαιηά Μαθξηλή» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο γηα ηα έηε 2015 - 2016 &
2017», πξνυπνινγηζκνχ 160.000,00 € κε ΦΠΑ.
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Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. νηθ.
130825/2703/15-6-2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ.
Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
απνθαζίδεη νκόθσλα
1. Δγθξίλεη ην ππ΄αξηζκ. Η/8-6-2017 (νινθιεξψζεθε ζηηο 13-6-2017) πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο
δηαγσληζκνχ ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο ηερληθψλ έξγσλ θαη ζήκαλζεο
ζηελ επαξρηαθή νδφ Νν 12 Ακπγδαιηά Μαθξηλή» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο
γηα ηα έηε 2015 - 2016 & 2017», πξνυπνινγηζκνχ 160.000,00 € κε ΦΠΑ, πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ησλ
ππνςεθίσλ αλαδφρσλ.
2. Αλαδεηθλχεη πξνζσξηλφ κεηνδφηε ηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε «αθειάξεο Γ. - Ληάξνο Υ.»,
κε πνζνζηφ έθπησζεο πελήληα επηά ηνηο εθαηφ θαη ηέζζεξα εθαηνζηά (57.04%).
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1200
ΘΔΜΑ 5o: Δμέηαζε έλζηαζεο ηεο εηαηξείαο «Μ. & Υ. ΜΑΚΡΤΠΟΤΛΗΑ Ο.Δ.» θαηά ηεο ππ‟ αξηζκ.
856/22-5-2017 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π..Δ. ζρεηηθά κε ην ππνέξγν: «πληήξεζε –
Απνθαηάζηαζε ηερληθψλ έξγσλ θαη θαζαξηζκφο ξέκαηνο Λεπθαδηηίνπ απφ θεξηά πιηθά - 2016» ηνπ
έξγνπ: «πληήξεζε – Απνθαηάζηαζε ηερληθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ θαη θαζαξηζκφο ξεκάησλ θαη πνηακψλ
απφ θεξηά πιηθά ηεο Π.Δ. Φσθίδαο, γηα ηα έηε 2016 θαη 2017», πξνυπνινγηζκνχ 200.000,00 € κε ΦΠΑ.
Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. νηθ.
136514/2811/22-6-2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο
παξέζηε, πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη επηπιένλ πιεξνθνξίεο, ν θ. Μπνπξλάδνο, ζπλεξγάηεο ηεο
εληζηάκελεο εηαηξείαο «Μ. & Υ. ΜΑΚΡΤΠΟΤΛΗΑ Ο.Δ.».
Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
απνθαζίδεη νκόθσλα
Αλαβάιιεη ην ζέκα γηα πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή δηαγσληζκνχ.
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1201
ΘΔΜΑ 6o: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ έξγνπ:
«Βειηίσζε νδηθήο αζθάιεηαο – Σερληθά – Οδηθνχ δηθηχνπ Κξπνλέξη – Γέθπξα Σαηάξλαο», Π.Δ.
Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 70.000,00 € κε ΦΠΑ.
Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. 134208/1996/20-6-2017
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δπξπηαλίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ.
Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
απνθαζίδεη νκόθσλα
1. Δγθξίλεη ην ππ΄αξηζκ. 1/15-6-2017 (νινθιεξψζεθε ζηηο 19-6-2017) πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο
δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Βειηίσζε νδηθήο αζθάιεηαο – Σερληθά – Οδηθνχ δηθηχνπ Κξπνλέξη – Γέθπξα
Σαηάξλαο», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 70.000,00 € κε ΦΠΑ, πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ησλ
ππνςεθίσλ αλαδφρσλ.
2. Αλαδεηθλχεη πξνζσξηλφ κεηνδφηε ηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε «ΓΡΑΝΗΣΑ
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ», κε πνζνζηφ κέζεο ηεθκαξηήο έθπησζεο δψδεθα ηνηο εθαηφ (12,00%) επί ησλ ηηκψλ ηνπ
ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο.
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1202
ΘΔΜΑ 7o: Έγθξηζε 3νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ
έξγνπ: «πληήξεζε επαξρηαθήο νδνχ 32 (πεξηνρήο Αλαηνιηθήο Φζηψηηδαο), Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 200.000,00 € κε ΦΠΑ.
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Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. 136369/5291/22-6-2017
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φζηψηηδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ.
Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
απνθαζίδεη νκόθσλα
1. Δγθξίλεη ην ππ΄αξηζκ. 3/8-6-2017 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ:
«πληήξεζε επαξρηαθήο νδνχ 32 (πεξηνρήο Αλαηνιηθήο Φζηψηηδαο), Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 200.000,00 € κε ΦΠΑ, πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν ησλ απαηηνχκελσλ απφ ηε δηαθήξπμε
δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ αλαδεηρζέληνο πξνζσξηλνχ κεηνδφηε, ήηνη ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο
«ΣΔΚΣΟΝΗΚΖ Α.Σ.Δ.Β.Δ.».
2. Καηαθπξψλεη ηε ζχκβαζε ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε ηελ επσλπκία «ΣΔΚΣΟΝΗΚΖ
Α.Σ.Δ.Β.Δ.», νπνίνο πξνζέθεξε κέζε ηεθκαξηή έθπησζε εμήληα έμη θαη ηέζζεξα εθαηνζηά επί ηνηο εθαηφ
(66,04%), κε ζπλνιηθφ πνζφ ζχκβαζεο 54.777,47 €, ρσξίο ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν.4412/2016, άξζξν 103, παξάγξαθνο 6.
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1203
ΘΔΜΑ 8o: Έγθξηζε πξαθηηθψλ δεκνπξαζίαο θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ έξγνπ:
«πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ πεξηνρήο Γίξθπο γηα ην έηνο 2017», Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ
1.400.000,00 € κε ΦΠΑ.
Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. 140159/2899/27-6-2017
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ.
Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
απνθαζίδεη νκόθσλα
1. Δγθξίλεη ηα ππ΄αξηζκ. 1 θαη 1α/20-6-2017 πξαθηηθά ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ:
«πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ πεξηνρήο Γίξθπο γηα ην έηνο 2017», Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ
1.400.000,00 € κε ΦΠΑ, πνπ αθνξνχλ ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ θαη ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ.
2. Αλαδεηθλχεη πξνζσξηλφ κεηνδφηε ηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε «SEC ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ
ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΒΔΔ», κε δ.η. ”SEC“, πνπ πξνζέθεξε έθπησζε 57,87%,
επηθπιαζζνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 103 & 106 ηνπ Ν. 4412/2016.
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1204
ΘΔΜΑ 9o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή επελδεδπκέλεο
ηάθξνπ θαη ηερληθψλ ζην επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν ηνπ Γήκνπ Γνκνθνχ», Π.Δ. Φζηψηηδαο,
πξνυπνινγηζκνχ 300.000,00 € κε ΦΠΑ.
Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. 123147/4525/20-6-2017
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φζηψηηδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ.
Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
απνθαζίδεη νκόθσλα
Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή επελδεδπκέλεο
ηάθξνπ θαη ηερληθψλ ζην επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν ηνπ Γήκνπ Γνκνθνχ», Π.Δ. Φζηψηηδαο,
πξνυπνινγηζκνχ 300.000,00 € κε ΦΠΑ θαηά ηξηάληα επηά (37) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πέξαλ ηεο
εγθεθξηκέλεο εκεξνκελίαο πεξαηψζεσο ηνπ, ήηνη κέρξη 28-07-2017.
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1205
ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ
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ΘΔΜΑ 10o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ θαη πξνζθπγψλ ζρεηηθά κε ηελ
έλζηαζε-πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ηεο εηαηξείαο «ΟΓΤΔΑ ΜΑΤΡΟΓΖΜΟ & ΗΑ Δ.Δ» θαη κε
δηαθξηηηθφ ηίηιν «SAFETY FIRST Co» θαηά ηεο κε αξ. πξση. 121140/2727/06-06-2017 (ΑΓΑΜ:
17PROC006293341 2017-06-07) δηαθήξπμεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
ππνέξγνπ: «Πξνκήζεηα ρξψκαηνο δηαγξάκκηζεο νδψλ γηα ην έηνο 2017 ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη κέρξη ηηο 31/12/2017».
Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. νηθ.
137812/3187/23-6-2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ
Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ.
Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
απνθαζίδεη νκόθσλα
Αλαβάιιεη ην ζέκα θαη ην παξαπέκπεη γηα γλσκνδφηεζε ζηε Ννκηθή Τπεξεζία.
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1206
ΘΔΜΑ 11o: Έγθξηζε 4νπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο ηνπ ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ, δηεζλή δηαγσληζκνχ γηα
ηελ: «Πξνκήζεηα κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ (πξνζσπηθνί ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη επίπεδεο
νζφλεο) γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», πξνυπνινγηζκνχ
161.290,00 € ρσξίο ΦΠΑ.
Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. νηθ.
140007/3834/27-6-2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ.
Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία
Δγθξίλεη:
1. ην ππ΄αξηζκ. 4/26-6-2017 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο ηνπ ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ, δηεζλή
δηαγσληζκνχ γηα ηελ: «Πξνκήζεηα κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ (πξνζσπηθνί ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο
θαη επίπεδεο νζφλεο) γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο»,
πξνυπνινγηζκνχ 161.290,00 € ρσξίο ΦΠΑ, πνπ αθνξά ζηελ εμέηαζε ηεο πξφηαζεο επηθαηξνπνίεζεο
ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ απφ ηελ αλάδνρν εηαηξεία «BYTE COMPUTER ΑΔΒΔ»,
2. ηελ πξνκήζεηα ηνπ λένπ κνληέινπ “DELL OptiPlex 5050 Small Form Factor”, δηφηη ν
πξνζθεξφκελνο εμνπιηζκφο ηνπ είλαη αλψηεξνο ηνπ παιαηνχ θαη ππεξθαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηεο
δηαθήξπμεο.
Καηαςήθηζε ηελ εηζήγεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, κε ηελ αηηηνινγία φηη “ε αλάδνρνο εηαηξεία
ζα δηαζέζεη δηαθνξεηηθό κνληέιν ππνινγηζηή από απηό πνπ αξρηθά ε ίδηα πξόηεηλε θαη ε δηαθήξπμε
πξνέβιεπε, γεγνλόο πνπ δείρλεη αζπλέπεηα εθ κέξνπο ηεο”. Δπίζεο, ε επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ ζεσξείηαη “αλαξκόδηα” θαηά ηε γλψκε ηνπ λα θξίλεη ην πξνζθεξφκελν κνληέιν, ελψ “ε
αληηκεηαζεηηθή ηδηόηεηα δελ κπνξεί λα ηζρύζεη ζηε ζύγθξηζε πξαγκάησλ πνπ εμεηάδνληαη κε πνιιά
θξηηήξηα, όπσο απηά πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλαλ ππνινγηζηή”.
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1207
ΓΑΠΑΝΔ
ΘΔΜΑ 12o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ,
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Φσθίδαο.
Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. 139697/1311/26-6-2017
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ.
Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
απνθαζίδεη νκόθσλα
Δγθξίλεη:
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A. ηελ πιεξσκή δαπαλψλ γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο θαη παξνρή ππεξεζηψλ, πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην έηνο 2017 ζηελ Π.Δ. Φσθίδαο, σο θαησηέξσ:

Α/Α

Κ.Α.Δ.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Δ.

ΠΟΟ
ΓΑΠΑΝΗ

02.04.073.0719.01

Λνηπά έμνδα
κεηαθίλεζεο
(πεξηιακβάλνληαη ην
αληίηηκν ησλ εηζηηεξίσλ
εζσηεξηθνύ &
εμσηεξηθνύ, ε
ρηιηνκεηξηθή
απνδεκίσζε, ε δαπάλε
δηνδίσλ, ν λαύινο
νρήκαηνο θαη ε
κίζζσζε απηνθηλήηνπ
Ι.Υ. ε Γ.Υ.) εθηόο όζσλ
εληάζζνληαη ζηνπο ΚΑΔ
0715, 0716 θαη 0717

2.165,50

920,00

761,00

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ

1

δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή
ινηπψλ εμφδσλ (11)
έληεθα ππαιιήισλ, ηεο
Γ/λζεο Αγξνηηθήο
Οηθνλνκίαο, ηνπ ηκήκαηνο
Κηεληαηξηθήο, γηα ηνπο
κήλεο Μάην θαη Ηνχλην
2017.

2

δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή
εκεξήζηαο απνδεκίσζεο
11) έληεθα ππαιιήισλ,
ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο
Οηθνλνκίαο, ηνπ ηκήκαηνο
Κηεληαηξηθήο, γηα ηνπο
κήλεο Μάην θαη Ηνχλην

02.04.073.0721.01

Ηκεξήζηα απνδεκίσζε
κεηαθηλνπκέλσλ ζην
εζσηεξηθό & εμσηεξηθό
εθηόο όζσλ
εληάζζνληαη ζηνπο ΚΑΔ
0715, 0716 θαη 0717

3

δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή
ινγαξηαζκψλ ΓΔΖ

02.04.073.0832.01

Ηιεθηξηθή ελέξγεηα

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΗ

3.846,50

Β. ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο θαη
παξνρή ππεξεζηψλ, πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ην Οηθνλνκηθφ Έηνο 2017 απφ ηνλ
εηδηθφ Φνξέα 073 ζηελ Π.Δ. Φσθίδαο, σο θαησηέξσ:

Κ.Α.Δ.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Δ.

ΠΟΟ
ΓΔΜΔΤ
Η
ΠΙΣΩΗ


1.

Πιεξσκή εξγαζίαο
γηα ηελ ηνπνζέηεζε
θαη επηζθεπή ηνπ Μ.Δ
123237 ΗΥ ( Φαλνί,
Φιαο, Φάξνο,
Ταινθαζαξηζηήξεο )
νρήκαηνο ηεο Π.Δ.
ΦΧΚΗΓΑ.

02.04.073.0861.01

Ακνηβέο γηα ζπληήξεζε
θαη επηζθεπή
κεηαθνξηθώλ κέζσλ
μεξάο γεληθά

148,00

11.935,60

5.218,60

6.569,00

2.

Πιεξσκή εξγαζίαο
γηα ηελ αληηθαηάζηαζε
θαη επηζθεπή ηνπ Μ.Δ
123238 ΗΥ (Γπλακφ,
Φψηα) νρήκαηνο ηεο
Π.Δ. ΦΧΚΗΓΑ.

02.04.073.0861.01

Ακνηβέο γηα ζπληήξεζε
θαη επηζθεπή
κεηαθνξηθώλ κέζσλ
μεξάο γεληθά

204,60

11.935,60

5.366,60

6.364,40

Α/Α

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΟ
ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝΟ
Τ ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΔ
Ι ΔΣΟΤ 2016

ΓΔΜΔΤΘΔ
Ν ΠΟΟ
ΠΡΙΝ ΣΗΝ
ΠΑΡΟΤΑ
ΔΙΗΓΗΗ

ΤΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΩΗ
ΓΙΑΘΔΙΜΟ
ΓΙΑ
ΓΔΜΔΤΗ
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02.04.073.0861.01

Ακνηβέο γηα ζπληήξεζε
θαη επηζθεπή
κεηαθνξηθώλ κέζσλ
μεξάο γεληθά

150,00

11.935,60

5.571,20

6.214,40

02.04.073.0861.01

Ακνηβέο γηα ζπληήξεζε
θαη επηζθεπή
κεηαθνξηθώλ κέζσλ
μεξάο γεληθά

124,00

11.935,60

5.721,20

6.090,40

220,00

11.935,60

5.845,20

5.870,40

3.

Πιεξσκή εξγαζίαο
γηα SERVISES ζην
ΚΖΖ 1601 ηεο ΠΔ
Φσθίδαο

4.

Πιεξσκή Δξγαζίαο
γηα επηζθεπή
ειαζηηθνχ ζην ΜΔ
123238 ΗΥ φρεκα ηεο
Γ/λζεο Σερληθψλ
Έξγσλ).

5.

Πιεξσκή εξγαζίαο
γηα SERVISES ζην
ΚΖΤ-7902 ηεο ΠΔ
Φσθίδαο

02.04.073.0861.01

Ακνηβέο γηα ζπληήξεζε
θαη επηζθεπή
κεηαθνξηθώλ κέζσλ
μεξάο γεληθά

6.

Γηα ηελ πιεξσκή
πξνκήζεηαο εηδψλ
θαζαξηφηεηαο γηα ηηο
αλάγθεο ηεο Γ/λζεο
Μεηαθνξψλ θαη
Δπηθνηλσληψλ ηεο Π.Δ
Φσθίδαο

02.04.073.1231.01

Πξνκήζεηα εηδώλ
θαζαξηόηεηαο

360,00

3.190,00

1.043,40

1.786,60

02.04.073.1321.01

Πξνκήζεηα εηδώλ
ζπληήξεζεο &
επηζθεπήο
κεηαθνξηθώλ κέζσλ
μεξάο γεληθά

241,80

23.138,60

9.103,68

13.793,12

02.04.073.1321.01

Πξνκήζεηα εηδώλ
ζπληήξεζεο &
επηζθεπήο
κεηαθνξηθώλ κέζσλ
μεξάο γεληθά

508,40

23.138,60

9.345,48

13.284,72

02.04.073.1321.01

Πξνκήζεηα εηδώλ
ζπληήξεζεο &
επηζθεπήο
κεηαθνξηθώλ κέζσλ
μεξάο γεληθά

254,20

23.138,60

9.853,88

13.030,52

02.04.073.1321.01

Πξνκήζεηα εηδώλ
ζπληήξεζεο &
επηζθεπήο
κεηαθνξηθώλ κέζσλ
μεξάο γεληθά

465,00

23.138,60

10.108,08

12.565,52

02.04.073.1321.01

Πξνκήζεηα εηδώλ
ζπληήξεζεο &
επηζθεπήο
κεηαθνξηθώλ κέζσλ
μεξάο γεληθά

49,60

23.138,60

10.573,08

12.515,92

7.

8.

9.

Πιεξσκή πξνκήζεηαο
αληαιιαθηηθψλ
(Μπαηαξία, Οπίζζηνο
Φαλφο) γηα ηελ
επηζθεπή ηνπ Μ.Δ
100697 ΗΥ νρήκαηνο
ηεο Π.Δ. ΦΧΚΗΓΑ.
Πιεξσκή πξνκήζεηαο
αληαιιαθηηθψλ γηα
ηελ επηζθεπή ηνπ Μ.Δ
123237 ΗΥ (Φαλνί,
Φιαο, Φάξνο,
Ταινθαζαξηζηήξεο
νρήκαηνο ηεο Π.Δ.
ΦΧΚΗΓΑ.
Πιεξσκή πξνκήζεηαο
αληαιιαθηηθψλ γηα
ηελ επηζθεπή ηνπ
Μ.Δ 123238 ΗΥ
(Γπλακφ, Φψηα)
νρήκαηνο ηεο Π.Δ.
ΦΧΚΗΓΑ.

10.

Γηα ηελ πιεξσκή
αληαιιαθηηθψλ γηα
SERVISES ζην ΚΖΖ
1601 ηεο ΠΔ Φσθίδαο

11.

Πιεξσκή Πξνκήζεηαο
(θαηαζθεπή) Βάζεο
Καζξέθηε γηα ην ΚΖΖ1627 φρεκα ηεο Γ/λζεο
Σερληθψλ Έξγσλ.
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12.

Γηα ηελ πιεξσκή
αληαιιαθηηθψλ γηα
SERVISES ζην
ΚΖΤ-7902 ηεο ΠΔ
Φσθίδαο

02.04.073.1321.01

Πξνκήζεηα εηδώλ
ζπληήξεζεο &
επηζθεπήο
κεηαθνξηθώλ κέζσλ
μεξάο γεληθά

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΗ

568,00

23.138,60

10.622,68

11.947,92

3.293,60

201.699,60

88.373,08

110.032,92

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1208
ΘΔΜΑ 13o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ,
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Βνησηίαο.
Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. 132139/2855/27-6-2017
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Βνησηίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ.
Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία
Α. Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο γηα πξνκήζεηεο,
ζπληεξήζεηο θαη παξνρή ππεξεζηψλ, πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ην Οηθνλνκηθφ Έηνο
2017 ζηελ Π.Δ. Βνησηίαο, σο θαησηέξσ:

Α/Α

1

2

3

4

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ

Κάιπςε εμφδσλ ηεο
ζπλδηνξγάλσζεο κε ην
Πνιηηηζηηθφ χιινγν
Φηινπξφνδσλ „Αζθξεο,
Ο ΖΗΟΓΟ πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί απφ
10 έσο 13 Απγνχζηνπ
2017, ζχκθσλα κε ηνλ
Ν.3852/10αξζξν 186
παξ.ΗΗΖ
Κάιπςε εμφδσλ ηεο
ζπλδηνξγάλσζεο κε ην
Πνιηηηζηηθφ - Υνξεπηηθφ
χιινγν Αιηάξηνπ
πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο
27 θαη 28 Απγνχζηνπ
2017, ζχκθσλα κε ηνλ
Ν.3852/10αξζξν 186
παξ.ΗΗΖ
Κάιπςε εμφδσλ ηεο
ζπλδηνξγάλσζεο κε ην
Πνιηηηζηηθφ χιινγν
Γπλαηθψλ Θεζπηψλ πνπ
ζα πξαγκαηνπνηεζεί
ζηηο 19 Απγνχζηνπ
2017, ζχκθσλα κε ηνλ
Ν.3852/10αξζξν 186
παξ.ΗΗΖ
Πξνκήζεηα
αληαιιαθηηθψλ γηα
επηζθεπή ησλ θση/θψλ
ησλ Γ/λζεσλ Γ/θνπΟηθ/θνπ θαη Γεκ. Τγείαο

ΠΟΟ
ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝΟ
Τ ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΔΙ
 ΔΣΟΤ 2016

ΓΔΜΔΤΘΔΝ
ΠΟΟ ΠΡΙΝ
ΣΗΝ
ΠΑΡΟΤΑ
ΔΙΗΓΗΗ

ΤΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΩΗ
ΓΙΑΘΔΙΜΟ
ΓΙΑ
ΓΔΜΔΤΗ

Κ.Α.Δ.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Δ.

ΠΟΟ
ΓΔΜΔΤΗ
ΠΙΣΩΗ

02.05.073.0844.
01

Δθζέζεηο,
νξγάλσζε
ζπλεδξίσλ θαη
πνιηηηζηηθψλ
εθδειψζεσλ

1.860,00

68.000,00

50.688,00

17.312,00

02.05.073.0844.
01

Δθζέζεηο,
νξγάλσζε
ζπλεδξίσλ θαη
πνιηηηζηηθψλ
εθδειψζεσλ

3.000,00

68.000,00

52.548,00

15.452,00

02.05.073.0844.
01

Δθζέζεηο,
νξγάλσζε
ζπλεδξίσλ θαη
πνιηηηζηηθψλ
εθδειψζεσλ

1.500,00

68.000,00

55.548,00

12.452,00

02.05.073.1329.
01

Πξνκήζεηα
εηδψλ
ζπληήξεζεο θαη
επηζθεπήο θάζε
είδνπο ινηπνχ

776,01

11.000,00

2.901,51

8.098,49
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εμνπιηζκνχ

5

6

Δπηζηξνθή δηαθφξσλ
πνζψλ ζηνπο
MEHMETAJ
SHEFIT,TOYΡΚΟΥΧΡΗ
ΣΖ ΧΣΖΡΗΟ,
ΜΠΟΛΜΠΑΖ
ΔΤΘΤΜΗΟ,
02.05.073.3199.
ΜΔΛΗΑΡΖ
01
ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΚΑΗ
ΠΑΗΗΟΤ ΚΤΡΗΑΚΖ,
επεηδή θαηέβαιαλ ηα
πνζά απηά γηα
αξδεπηηθά ηέιε
επηπιένλ απφ ηελ
νθεηιή ηνπο.
Κάιπςε δαπάλεο γηα
ζπληήξεζεππνζηήξημε ινγηζκηθνχ
ηεο Π.Δ. Βνησηίαο απφ
ηελ ΟΣ θαη
πεξηιακβάλεη
δηαρείξηζε νηθνλνκηθνχ,
δεκνζίεπζε ζηνηρείσλ
02.05.073.0879.
Π/Τ θαη έξγσλ
01
,δηαρείξηζε
αλζξσπίλσλ πφξσλ,
δηαρείξηζε έξγσλ
θαζψο θαη δηαρείξηζε
ειεθηξνληθνχ
πξσηνθφιινπ. Γηα ην
έηνο 2017 6317,00 € θαη
γηα ην 2018 3158,50€
ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΗ

Λνηπέο
επηζηξνθέο
εμφδσλ

Λνηπέο ακνηβέο
φζσλ εθηεινχλ
εηδηθέο
ππεξεζίεο

214,24

5.000,00

3.178,15

1.821,85

6.317,00

64.624,86

53.856,70

10.768,16

13.667,00

148.624,86

115.484,36

33140,50

Β. Γηνξζψλεη ηελ ππ΄ αξηζκ. 388/1-3-17 απφθαζή ηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηε δαπάλε κε α/α 28, πνπ
αθνξά ηελ “Δπηζθεπή ηνπ Κ.Τ 3930-Μ.Δ (δηαγξακκηζηηθφ)”, σο πξνο ηνλ ΚΑΔ, απφ ην εζθαικέλν «ΚΑΔ
5429», πνπ εθ παξαδξνκήο δεηήζεθε, ζην νξζφ «ΚΑΔ 1321».
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ςεθίδεη φιεο ηηο αλσηέξσ δαπάλεο, πιελ εθείλσλ κε α/α
1, 2 θαη 3, πνπ αθνξνχλ ηε ρξεκαηνδφηεζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, γηα ηηο νπνίεο έρεη πξνηείλεη
κηθξφηεξα πνζά.
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1209
ΘΔΜΑ 14o: Έγθξηζε δαπάλεο, δέζκεπζεο πίζησζεο θαη έθδνζεο ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο
πξνπιεξσκήο (Υ.Δ.Π.), Π.Δ. Βνησηίαο.
Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. νηθ.
140492/3015/27-6-2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Βνησηίαο πξνο ηελ
Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ.
Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
απνθαζίδεη νκόθσλα
Δγθξίλεη ηε δαπάλε, ηε δέζκεπζε πίζησζεο θαη ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο
πξνπιεξσκήο (Υ.Δ.Π.), Π.Δ. Βνησηίαο, ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ Π/Τ ηνπ έηνπο 2017, φπσο
παξαθάησ:
1

Πνζφ 2.000,00 €, κε ππφινγν ηνλ ππάιιειν ηεο Γ/λζεο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο
Οηθνλνκίαο ηνπ θιάδνπ ΓΔ Πξνζσπηθνχ, κε βαζκφ Α΄, ΓΔΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΑΘΑΝΑΗΟ, γηα ηελ θάιπςε επεηγνπζψλ αλαγθψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο
Γαθνθηνλίαο. Ζκεξνκελία απφδνζεο απηνχ νξίδεηαη 31-12-17.

2.000,00
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Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ Δ.Φ 073 ΚΑΔ 5241
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1210
ΘΔΜΑ 15o: Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο ησλ δαπαλψλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ, Π.Δ. Βνησηίαο.
Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. νηθ.
140511/3016/27-6-2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Βνησηίαο πξνο ηελ
Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ.
Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
απνθαζίδεη νκόθσλα
Δγθξίλεη ηελ απεπζείαο αλάζεζε ησλ δαπαλψλ, πνπ απνηππψλνληαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ ηνπ
παξφληνο, ζηνπο πξνκεζεπηέο, νη νπνίνη αλαδείρζεθαλ ππνςήθηνη αλάδνρνη έπεηηα απφ πξφζθιεζε
ππνβνιήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 118 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄ 147) «Γεκφζηεο
πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ & Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ & 2014/25/ΔΔ)»,
θαη ηνλ έιεγρν φηη πιεξνχλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄
147).
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1211
ΘΔΜΑ 16ν: Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο “Παξνρήο ππεξεζηψλ Δπηζθεπήο – πληήξεζεο Ορεκάησλ”,
Π.Δ. Βνησηίαο.
Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. νηθ.
138963/2979/26-6-2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Βνησηίαο πξνο ηελ
Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ.
Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία
Δγθξίλεη ηελ απεπζείαο αλάζεζε παξνρήο ππεξεζίαο ζηνπο θάησζη πξνκεζεπηέο, πνπ
αλαδείρζεθαλ ππνςήθηνη αλάδνρνη έπεηηα απφ πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 118 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄ 147) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ & Τπεξεζηψλ
(πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ & 2014/25/ΔΔ)», θαη ηνλ έιεγρν φηη πιεξνχλ ηα θξηηήξηα
επηινγήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄ 147), σο εμήο:
1. ζηνλ Παπιηψηε Φση. Αιέμαλδξνπ, γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ επηζθεπήο – ζπληήξεζεο ησλ
ελλέα (9) ππεξεζηαθψλ απηνθηλήησλ ηεο Π.Δ. Βνησηίαο, πνπ εδξεχνπλ ζηελ Θήβα αληί ηνπ
πνζνχ ησλ 11.160,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, (πνζνζηφ έθπησζεο 10%) γηα έλα (1)
έηνο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο,
2. ζηελ εηαηξεία Κακηλάξε Νηθ.- Πάιια Θεφδσξνπ Ο.Δ., γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ επηζθεπήο –
ζπληήξεζεο ησλ νθηψ (8) ππεξεζηαθψλ απηνθηλήησλ ηεο Π.Δ. Βνησηίαο, πνπ εδξεχνπλ ζηελ
Ληβαδεηά, αληί ηνπ πνζνχ ησλ 11.160,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, (πνζνζηφ
έθπησζεο 10%), γηα έλα (1) έηνο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, κε ηελ αηηηνινγία φηη “ζεσξεί πνιηηηθά απαξάδεθηε ηε
δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο. Σν ζσζηό ζα ήηαλ λα γίλεη πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο
θαη ζπιινγή πξνζθνξώλ από ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο”.
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1212
ΘΔΜΑ 17o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δέζκεπζεο πίζησζεο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ
έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Δχβνηαο.
Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. 140065/3235/27-6-2017
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ.
Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία
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Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο θαη παξνρή
ππεξεζηψλ, πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2017 ζηελ Π.Δ. Δχβνηαο, σο
θαησηέξσ:

Α/Α

1

2

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΔ

Πιεξσκή δαπάλεο
παξνρήο ππεξεζηψλ
θχιαμεο ησλ θηηξηαθψλ
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ
Μεγάξνπ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο
γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα
απφ 14/7/2017 έσο
18/8/2017.
17REQ001570900
Πξνκήζεηα θηβσηίσλ
πνιπζηεξίλεο γηα ηηο
αλάγθεο ηεο ΓΑΟΚ ηεο Π.Δ.
Δχβνηαο

02.02.073.
0899.01

02.02.073.
5244.01

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΔ

ΠΟΟ
ΓΔΜΔΤΗ

ΠΙΣΩΗ

ΠΟΟ
ΔΓΚΔΚΡΙΜΔ
ΝΟΤ
ΠΡΟΫ/ΜΟΤ
+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ
ΔΙ
ΔΣΟΤ 2017

ΓΔΤΜΔΤΘ
ΔΝ
ΠΟΟ
ΠΡΙΝ
ΣΗΝ
ΠΑΡΟΤΑ
ΔΙΗΓΗΗ

ΤΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΩΗ
ΓΙΔΘΔΙΜΟ
ΓΙΑ
ΓΔΜΔΤΗ

3.036,76

115.073,11

83.467,45

28.568,9

290,16

6.813,51

1.702,52

4.820,83

3.326,92

121.886,62

85.169,97

33.389,73

ινηπέο εηδηθέο
ακνηβέο

Γαπάλεο
γεσξγίαο,
θηελνηξνθίαο θιπ
πνπ δελ
πξνβιέπνληαη ζε
άιινπο αξηζκνχο
εμφδσλ

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΗ

Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη δελ ςεθίδεη ηε δαπάλε κε α/α 1.
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1213
ΘΔΜΑ 18o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ,
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, εξγαζίεο θαη παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Φζηψηηδαο.
Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. 138072/3804/26-6-2017
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ.
Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
απνθαζίδεη νκόθσλα
Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο, γηα πξνκήζεηεο, εξγαζίεο
θαη παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ ΠΔ θαηά ην Οηθνλνκηθφ Έηνο 2017, σο θαησηέξσ:

α/α

1

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ

Παξνρή ππεξεζηψλ
γηα ΚΖΖ 2774
(αιιαγή
ηαθάθηα-βαιβίδα)
-ΚΑΡΔΛΛΖ ΔΠΔ

Λνγαξηαζκόο

02.01.073.0861.01

Πεξηγξαθή

Ακνηβέο γηα
ζπληήξεζε
θαη
επηζθεπή
κεηαθνξηθψ
λ κέζσλ
μεξάο
γεληθά.

ΠΟΟ
ΓΔΜΔΤ
Η
ΠΙΣΩΗ

133,92

ΠΟΟ
ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝΟ
Τ
ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+Α
ΝΑΜΟΡΦΩΔΙ
ΔΣΟΤ 2017

ΓΔΜΔΤΘΔΝ
ΠΟΟ ΠΡΙΝ
ΣΗΝ
ΠΑΡΟΤΑ
ΔΙΗΓΗΗ

ΤΠΟΛΟΙΠΟ
ΓΔΜΔΤΗ
ΠΙΣΩΗ

40.000,00

30.000,00

10.000,00
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2

Παξνρή ππεξεζηψλ
γηα ΚΖΗ 3878
(αιιαγή
ηαθάθηα)-ΚΑΡΔΛΛ
Ζ ΔΠΔ

02.01.073.0861.01

3

Παξνρή ππεξεζηψλ
γηα ΚΖΖ 6100
(αιιαγή
ιάδηα-θίιηξα)-ΚΑΡ
ΔΛΛΖ ΔΠΔ

02.01.073.0861.01

4

Παξνρή ππεξεζηψλ
γηα ΕΚΕ 8068
(αιιαγή
ιάδηα-θίιηξα-αλη/ζ
ε4
ακνξηηζέξ-επζπγξά
κκηζε
4ρ4-ζέξβηο)-ΚΑΡΔ
ΛΛΖ ΔΠΔ

5

Παξνρή ππεξεζηψλ
γηα ΕΚΕ 8068
(επηζθεπή
εμάηκηζεο)
ΑΤΓΔΡΑΝΣΧΝΖ
Α. ΥΡΖΣΟ

Ακνηβέο γηα
ζπληήξεζε
θαη
επηζθεπή
κεηαθνξηθψ
λ κέζσλ
μεξάο
γεληθά.
Ακνηβέο γηα
ζπληήξεζε
θαη
επηζθεπή
κεηαθνξηθψ
λ κέζσλ
μεξάο
γεληθά.

158,72

40.000,00

30.133,92

9.866,08

74,40

40.000,00

30.292,64

9.707,36

02.01.073.0861.01

Ακνηβέο γηα
ζπληήξεζε
θαη
επηζθεπή
κεηαθνξηθψ
λ κέζσλ
μεξάο
γεληθά.

577,84

40.000,00

30.367,04

9.623,96

02.01.073.0861.01

Ακνηβέο γηα
ζπληήξεζε
θαη
επηζθεπή
κεηαθνξηθψ
λ κέζσλ
μεξάο
γεληθά.

49,60

40.000,00

30.944,88

9.055,12

6

Πιεξσκή ηειψλ
ρξήζεο
κεραλεκάησλ
έξγσλ Π.Δ.
Φζηψηηδαο

02.01.073.0899.01

Λνηπέο
δαπάλεο
θαη εηδηθέο
ακνηβέο

4.881,15

304.736,00

215.515,76

89.220,24

7

Δπηζηξνθή πνζνχ
ζηελ «ΚΑΡΔΛΛΖ
ΔΠΔ», θαηάζεζε εθ
παξαδξνκήο

02.01.073.3199.01

Λνηπέο
επηζηξνθέο
εζφδσλ

815,02

40.000,00

19.601,27

20.398,73

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1214
ΘΔΜΑ 19o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα εμφθιεζε νθεηιψλ έηνπο 2017
ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο.
Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. 136923/3781/27-6-2017
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ.
Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία
Δγθξίλεη ηε δέζκεπζε πίζησζεο θαη ηελ πιεξσκή δαπάλεο, γηα εμφθιεζε νθεηιψλ έηνπο 2017
ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 4071/2012, σο εμήο:
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Σίηινο έξγνπ

A

1

Δμφθιεζε νθεηιψλ πξνεγνπκέλσλ εηψλ απφ
εθηειεζζείζεο εξγαζίεο, ιεμηπξφζεζκεο
νθεηιέο, δηθαζηηθέο απνθάζεηο ΟΚΧ δηαθφξσλ
έξγσλ θιπ (αθνξά δαπάλε γηα ζπκβηβαζηηθή
επίιπζε ηεο δηαθνξάο επί ηεο αξηζκ. 65/2017
απφθαζεο ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ
Λακίαο)

Δηδηθόο
θνξέαο/
ΚΑΔ
01.071.
9779

Πξνκεζεπηήο

Πνζό

Κσλ/λνο Πάηηαο

23.475,48

Τπφ Γεκνπξάηεζε

15.000,00

Υξεκαηνδφηεζε: ΚΑΠ
2

Αζθαιηφζηξσζε πξναχιηνπ ρψξνπ
εθθιεζηαζηηθνχ Λπθείνπ Λακίαο

01.071.
9779

Υξεκαηνδφηεζε: ΚΑΠ
Πξσηνγελέο αίηεκα: 17REQ001569322

Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη δελ ςεθίδεη ηε δαπάλε κε α/α 2, κε ηελ αηηηνινγία φηη “ην
ζπγθεθξηκέλν έξγν είλαη επζύλε ηεο εθθιεζίαο”.
Ο θ. Γεκήηξηνο Αξγπξίνπ δήισζε φηη απέρεη ηεο ςεθνθνξίαο.
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1215
ΘΔΜΑ 20ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε ηνπ 13νπ
Φεζηηβάι Παξαδνζηαθψλ Υνξψλ ζηε πεξρεηάδα.
Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. 133575/3699/20-6-2017
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ.
Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία
Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο πνζνχ ρηιίσλ ηεηξαθνζίσλ
επξψ (1.400,00 €) κε ΦΠΑ, γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο
ζην 13ν Φεζηηβάι Παξαδνζηαθψλ Υνξψλ, ην νπνίν ζα δηεμαρζεί ην άββαην 12 Απγνχζηνπ 2017, ζηε
πεξρεηάδα.
Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε αθνξά ζε έμνδα: α) εθηππψζεσλ (αθίζεο - εθεκεξίδα), β) ελνηθίαζεο
(θαζίζκαηα), γ) πξνκήζεηαο (αλακλεζηηθέο πιαθέηεο) θαη ζα βαξχλεη ηνλ Δ.Φ. 073 Κ.Α.Δ.: 0844.01.
Σν πξσηνγελέο αίηεκα έρεη θαηαρσξεζεί ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ (ΚΖΜΓ) κε κνλαδηθφ αξηζκφ θαηαρψξεζεο 17REQ001550956 2017-06-20.
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ςεθίδεη ην 50% ηεο ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο.
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1216
ΘΔΜΑ 21ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε ηεο
εθδήισζεο «ΛΔΧΝΗΓΑ ΣΡΟΠΑΗΟ 2017».
Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. 133566/3698/20-6-2017
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ.
Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία
Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο πνζνχ δχν ρηιηάδσλ
πεληαθνζίσλ επξψ (2.500,00 €) κε ΦΠΑ, γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο
ηεξεάο Διιάδαο ζηε δηεμαγσγή ηεο εηήζηαο πνξείαο ηηκήο Λεσλίδα Σξφπαην, ζε ηκήκα ηεο δηαδξνκήο

20

ΑΔΑ: ΩΧΩΧ7ΛΗ-ΟΥ3

ηεο Αλνπαίαο αηξαπνχ επί ηνπ φξνπο Καιιίδξνκν, «ΛΔΧΝΗΓΑ ΣΡΟΠΑΗΟ 2017», ε νπνία έρεη
πξνγξακκαηηζηεί γηα ηελ Κπξηαθή 17 επηεκβξίνπ 2017.
Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε αθνξά ζε έμνδα: α) θαηαζθεπήο κεηαιιίσλ θαη αξηζκψλ
ζπκκεηερφλησλ, β) εθηππψζεσλ (θάξηαο- αλακλεζηηθψλ), γ) θηινμελίαο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο θαη
ζα βαξχλεη ηνλ Δ.Φ. 073 Κ.Α.Δ. : 0844.01.
Σν πξσηνγελέο αίηεκα έρεη θαηαρσξεζεί ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ (ΚΖΜΓ) κε κνλαδηθφ αξηζκφ θαηαρψξεζεο 17REQ001550801 2017-06-20.
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ζπκθσλεί κφλν κε ην 20% ηεο δαπάλεο, θαζψο “δελ
αληηιακβάλεηαη πνύ ζα δηαηεζνύλ ηα ρξήκαηα, νύηε ζεσξεί ηε ζπγθεθξηκέλε εθδήισζε επξύηεξνπ
ελδηαθέξνληνο”.
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1217
ΘΔΜΑ 22o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ,
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο, παξνρή ππεξεζηψλ, απνδεκηψζεηο θ.ι.π., Π.Δ.
Δπξπηαλίαο.
Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. 137982/1388/27-6-2017
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δπξπηαλίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ.
Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία
Δγθξίλεη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο θαη ηελ πιεξσκή δαπάλεο, γηα πξνκήζεηεο,
ζπληεξήζεηο, παξνρή ππεξεζηψλ, απνδεκηψζεηο θαη ζπλδηνξγαλψζεηο, πνπ πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ην Οηθνλνκηθφ έηνο 2017 ζηελ Π.Δ. Δπξπηαλίαο, σο θαησηέξσ:
Πνζό
Πνζό
Α/Α

Αηηηνινγία

Κ.Α.Δ.

Πεξηγξαθή Κ.Α.Δ

δέζκεπζεο
πίζησζεο

εγθεθξηκέλνπ
πξνϋπνινγηζκνύ
κε ηηο
αλακνξθώζεηο
έηνπο 2017

1

Ζ δαπάλε αθνξά ηελ
ζπλδηνξγάλσζε ηνπ
ηνπξλνπά κπάζθεη 3 on 3
Mountainball Karpenissi,
ην νπνίν ζα
πξαγκαηνπνηεζεί 21- 22
Ηνπιίνπ 2017 θαη ζα
θαιχςεη ηελ κεηαθνξά θαη
εγθαηάζηαζε αζιεηηθνχ
πιηθνχ.
(θψηα, θεξθίδεο, ήρνο,
κεηαθνξηθά θαη FIBA)

Γεζκεπζέλ

Τπόινηπν

πνζό πξηλ

πίζησζεο

ηελ

δηαζέζηκν

παξνύζα

γηα

εηζήγεζε

δέζκεπζε

Δθζέζεηο,
νξγάλσζε
03.073.0844.01

ζπλεδξίσλ θαη

5.000,00

40.000,00

30.698,64

4.301,36

1.000,00

40.000,00

35.698,64

3.301,36

πνιηηηζηηθψλ
εθδειψζεσλ

17REQ001561801
Δθζέζεηο,

2

Ζ δαπάλε αθνξά ηελ
νπ
ζπλδηνξγάλσζε ηνπ 5
Αληακψκαηνο,
Αγξαθησηψλ
αξαθαηζαλαίσλ κε ην
χιινγν Αγξαθησηψλ
αξαθαηζαλαίσλ

νξγάλσζε
03.073.0844.01

ζπλεδξίσλ θαη
πνιηηηζηηθψλ
εθδειψζεσλ
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Αηηνισαθαξλαλίαο ζηηο
29-7-2017 θαη ζα θαιχςεη
ηελ δηακνλή.

3

Ζ δαπάλε αθνξά ηελ
πξνκήζεηα αληηγξάθνπ
αδείαο ησλ ινγηζκηθψλ α)
ACE ERP Ecm-θαηαζθεπή
θαη β) ACE ERP
Ecm-Μειέηε/θνζηνιφγεζε,
γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γ.Σ.Δ.
ηεο ΠΔ Δπξπηαλίαο.

Πξνκήζεηα Ζ/Τ,
πξνγξακκάησλ
03.073.1723.01

θαη ινηπψλ

1.610,76

8.000,00

4.818,96

1.570,28

100,00

8.000,00

348,61

7.551,39

6.317,00

39.000,00

25.907,91

6.775,09

5.456,00

39.000,00

32.224,91

1.319,09

πιηθψλ

17REQ001590089

4

5

Ζ δαπάλε αθνξά
δεκνζίεπζε πξάμεσλ
ραξαθηεξηζκνχ εθηάζεσλ,
γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γ.Σ.Δ.
ηεο ΠΔ Δπξπηαλίαο.

Ζ δαπάλε αθνξά ηελ
εηήζηα ζπληήξεζε,
αλαβάζκηζε θαη
ππνζηήξημε Λνγηζκηθνχ,
γηα ηα πξνγξάκκαηα
δηαρείξηζεο νηθνλνκηθνχ,
δηαδηθηπαθήο ελεκ.
Πξνκεζεπηψλ, δηαρ. Αλζ.
Πφξσλ, δηαρ. Έξγσλ, δηαρ.
Ζιεθηξνληθνχ
πξσηνθφιινπ, γηα ηηο
αλάγθεο ησλ Γ/λζεσλ
Γ/θνχ-Οηθ/θνχ θαη ΓΣΔ ηεο
Π.Δ. Δπξπηαλίαο.

Γηαθεκίζεηο θαη
03.073.0841.01

δεκνζηεχζεηο
γεληθά.

Λνηπέο ακνηβέο
φζσλ εθηεινχλ
03.073.0879.01

εηδηθέο
ππεξεζίεο

2017 = 6.317,00
2018 = 3.158,50
ΤΝΟΛΟ = 9.475,50
17REQ001593221

6

Ζ δαπάλε αθνξά
ππεξεζίεο επηηφπηαο
ππνζηήξημεο γηα ηελ
παξακεηξνπνίεζε θαη
έιεγρν πξνο ηνπο
ρεηξηζηέο, θαηά ηελ
δηαδηθαζία ρξήζεο ηνπ
κεραλνγξαθηθνχ
ζπζηήκαηνο νηθνλνκηθήο
δηαρείξηζεο ηεο Π.Δ.
Δπξπηαλίαο.

Λνηπέο ακνηβέο
φζσλ εθηεινχλ
03.073.0879.01

εηδηθέο
ππεξεζίεο
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Ο θ. Θσκάο Γξεβελίηεο δήισζε φηη ςεθίδεη φιεο ηηο αλσηέξσ δαπάλεο, πιελ εθείλεο κε α/α 2.
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1218
ΘΔΜΑ 23ν: Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο ησλ δαπαλψλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ, Π.Δ. Δπξπηαλίαο.
Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ηα ππ‟ αξηζκ. α) 138214/2091/23-6-2017
θαη β) 140075/1438/27-6-2017 έγγξαθα ησλ Γ/λζεσλ Σερληθψλ Έξγσλ θαη Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ
Π.Δ. Δπξπηαλίαο αληίζηνηρα πξνο ηελ Δπηηξνπή, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ
παξφληνο πξαθηηθνχ.
Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία
Δγθξίλεη ηελ απεπζείαο αλάζεζε ησλ δαπαλψλ, πνπ απνηππψλνληαη ζην Παξάξηεκα ΙΙΙ ηνπ
παξφληνο, ζηνπο πξνκεζεπηέο, νη νπνίνη αλαδείρζεθαλ ππνςήθηνη αλάδνρνη έπεηηα απφ πξφζθιεζε
ππνβνιήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 118 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄ 147) «Γεκφζηεο
πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ & Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ & 2014/25/ΔΔ)»,
θαη ηνλ έιεγρν φηη πιεξνχλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄
147).
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ςεθίδεη φιεο ηηο δαπάλεο, πιελ εθείλεο κε α/α 7, πνπ
αθνξά ηε ζπλδηνξγάλσζε δξάζεσλ πξνβνιήο ηνπ Πνιηηηζκνχ θαη ηνπ Πεξηβάιινληνο ηεο Π.Δ.
Δπξπηαλίαο, δηφηη θακηά πιεξνθνξία δελ δίλεηαη ζρεηηθά κε ην πνηνο νξγαλψλεη ηε ζπγθεθξηκέλε
εθδήισζε, νχηε πνηνη εθπαηδεπηηθνί ζα ζπκκεηέρνπλ.
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1219
ΘΔΜΑ 24ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ,
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα δαπάλεο κεηαθίλεζεο ππαιιήισλ ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο.
Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. 140835/1446/27-6-2017
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δπξπηαλίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ.
Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
απνθαζίδεη νκόθσλα
Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο γηα απνδεκίσζε
ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο θαη γηα δαπάλεο κεηαθίλεζεο ππαιιήισλ ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο», γηα ην Β΄
εμάκελν έηνπο 2017, σο θαησηέξσ:
Α/α

1

2

3

4

5

Αηηηνινγία

Κ.Α.Δ.

Πεξηγξαθή Κ.Α.Δ

Λνηπά έμνδα κεηαθίλεζεο ππαιιήισλ
Λνηπά έμνδα κεηαθίλεζεο ππαιιήισλ

Λνηπά έμνδα κεηαθίλεζεο

Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ- Οηθνλνκηθνχ Π.Δ.

(πεξηιακβάλνληαη ην αληίηηκν ησλ

Δπξπηαλίαο

εηζηηεξίσλ εζσηεξηθνχ & εμσηεξηθνχ, ε

Λνηπά έμνδα κεηαθίλεζεο ππαιιήισλ

073

ρηιηνκεηξηθή απνδεκίσζε, ε δαπάλε

Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη

0719.01

δηνδίσλ, ν λαχινο νρήκαηνο θαη ε

Κηεληαηξηθήο Π.Δ. Δπξπηαλίαο

κίζζσζε απηνθηλήηνπ Η.Υ. ε Γ.Υ.) εθηφο

Λνηπά έμνδα κεηαθίλεζεο ππαιιήισλ

φζσλ εληάζζνληαη ζηνπο ΚΑΔ 0715,

Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο

0716 θαη 0717

Γηεχζπλζεο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ

πίζησζεο
2.194,00

Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δπξπηαλίαο

Λνηπά έμνδα κεηαθίλεζεο ππαιιήισλ

Πνζό δέζκεπζεο

741,00

1.000,00

427,70

650,00
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Π.Δ. Δπξπηαλίαο
Λνηπά έμνδα κεηαθίλεζεο ππαιιήισλ
6

Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο

322,00

Μέξηκλαο
7

8

9

Λνηπά έμνδα κεηαθίλεζεο ππαιιήισλ

350,00

Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο Π.Δ. Δπξπηαλίαο
Λνηπά έμνδα κεηαθίλεζεο ππαιιήισλ

450,00

Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
Λνηπά έμνδα κεηαθίλεζεο ππαιιήισλ

1.338,60

Γξαθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε
ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΗ

Α/α

1

Αηηηνινγία

Κ.Α.Δ.

7.473,30

Πεξηγξαθή Κ.Α.Δ

Ζκεξήζηα απνδεκίσζε ππαιιήισλ

Πνζό δέζκεπζεο
πίζησζεο
6.657,00

Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δπξπηαλίαο
Ζκεξήζηα απνδεκίσζε ππαιιήισλ

2

Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ- Οηθνλνκηθνχ Π.Δ.

900,00

Δπξπηαλίαο
Ζκεξήζηα απνδεκίσζε ππαιιήισλ
3

Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη

1.870,00

Κηεληαηξηθήο Π.Δ. Δπξπηαλίαο
4

5

Ζκεξήζηα απνδεκίσζε ππαιιήισλ
Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο

Ζκεξήζηα απνδεκίσζε κεηαθηλνπκέλσλ

Ζκεξήζηα απνδεκίσζε ππαιιήισλ

073

ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ εθηφο

Γηεχζπλζεο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ

0721.01

φζσλ εληάζζνληαη ζηνπο ΚΑΔ 0715,

Π.Δ. Δπξπηαλίαο

1.210,00

660,00

0716 θαη 0717

Ζκεξήζηα απνδεκίσζε ππαιιήισλ
6

Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο

740,00

Μέξηκλαο
7

8

9

Ζκεξήζηα απνδεκίσζε ππαιιήισλ Σκήκαηνο

300,00

Πιεξνθνξηθήο Π.Δ. Δπξπηαλίαο
Ζκεξήζηα απνδεκίσζε ππαιιήισλ Σκήκαηνο

360,00

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
Ζκεξήζηα απνδεκίσζε ππαιιήισλ Γξαθείνπ

980,00

Αληηπεξηθεξεηάξρε
ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΗ

Α/α

1

Αηηηνινγία

Πεξηγξαθή Κ.Α.Δ

Έμνδα δηαλπθηέξεπζεο ππαιιήισλ
Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δπξπηαλίαο
Έμνδα δηαλπθηέξεπζεο ππαιιήισλ

2

Κ.Α.Δ.

13.677,00

Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ- Οηθνλνκηθνχ Π.Δ.

073
0722.01

Έμνδα δηαλπθηέξεπζεο ζην εζσηεξηθφ

Πνζό δέζκεπζεο
πίζησζεο
450,00

θαη εμσηεξηθφ εθηφο φζσλ εληάζζνληαη
ζηνπο ΚΑΔ 0715, 0716 θαη 0717

250,00

Δπξπηαλίαο
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Έμνδα δηαλπθηέξεπζεο ππαιιήισλ
3

Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη

250,00

Κηεληαηξηθήο Π.Δ. Δπξπηαλίαο
4

Έμνδα δηαλπθηέξεπζεο ππαιιήισλ

250,00

Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο
Έμνδα δηαλπθηέξεπζεο ππαιιήισλ

5

Γηεχζπλζεο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ

250,00

Π.Δ. Δπξπηαλίαο
Έμνδα δηαλπθηέξεπζεο ππαιιήισλ
6

Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο

250,00

Μέξηκλαο
7

8

9

Έμνδα δηαλπθηέξεπζεο ππαιιήισλ Σκήκαηνο

250,00

Πιεξνθνξηθήο Π.Δ. Δπξπηαλίαο
Έμνδα δηαλπθηέξεπζεο ππαιιήισλ Σκήκαηνο

250,00

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
Έμνδα δηαλπθηέξεπζεο ππαιιήισλ Γξαθείνπ

300,00

Αληηπεξηθεξεηάξρε
ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΗ

Α/α

Αηηηνινγία

2.500,00

Κ.Α.Δ.

Πεξηγξαθή Κ.Α.Δ

Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δπξπηαλίαο γηα

071

Οδνηπνξηθά έμνδα φζσλ κεηαθηλνχληαη

εθηέιεζε έξγσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ

9417

ζην εζσηεξηθφ, ππαιιήισλ ή κε

Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δπξπηαλίαο γηα

071

Οδνηπνξηθά έμνδα φζσλ κεηαθηλνχληαη

εθηέιεζε έξγσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ

9417

ζην εζσηεξηθφ, ππαιιήισλ ή κε

Πνζό δέζκεπζεο
πίζησζεο

Οδνηπνξηθά έμνδα ππαιιήισλ Γηεχζπλζεο
579,30

Δπελδχζεσλ έηνπο 2017 ηεο ΑΔΠ 066
Οδνηπνξηθά έμνδα ππαιιήισλ Γηεχζπλζεο
3.845,80

Δπελδχζεσλ έηνπο 2017 ηεο ΑΔΠ 566
ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΗ

4.425,10

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1220
ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΙ
ΘΔΜΑ 25ν: Έγθξηζε κεηαθίλεζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Δμσζηξέθεηαο.
Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. νηθ.
139522/1541/26-6-2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ Π..Δ. πξνο ηελ
Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ.
Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
απνθαζίδεη νκόθσλα
Δγθξίλεη ηε κεηαθίλεζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε γηα ζέκαηα Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη
Δμσζηξέθεηαο ηεο Γηεχζπλζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, θ. Θεκηζηνθιή Υεηκάξα, ζηηο 28
Ηνπλίνπ 2017 ζηελ Αζήλα, ζε ζπλάληεζε κε ηνλ Τθππνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, θ. ηέξγην
Πηηζηφξια.
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1221
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* ΓΗΜΟΙΑ ΔΡΓΑ
ΘΔΜΑ 26ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο Η θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ ππνέξγνπ:
«πληήξεζε – Απνθαηάζηαζε ηερληθψλ έξγσλ θαη θαζαξηζκφο ξέκαηνο Σνινθψλαο απφ θεξηά πιηθά»
ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε – Απνθαηάζηαζε ηερληθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ θαη θαζαξηζκφο ξεκάησλ θαη
πνηακψλ απφ θεξηά πιηθά ηεο Π.Δ. Φσθίδαο, γηα ηα έηε 2016 θαη 2017», πξνυπνινγηζκνχ 80.000,00 κε
ΦΠΑ.
Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. 139905/2889/26-6-2017
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ.
Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
απνθαζίδεη νκόθσλα
1. Δγθξίλεη ην ππ΄αξηζκ. Η/9-5-2017 πξαθηηθφ (νινθιεξψζεθε ηελ 21-6-2017) ηεο επηηξνπήο
δηαγσληζκνχ ηνπ ππνέξγνπ: «πληήξεζε – Απνθαηάζηαζε ηερληθψλ έξγσλ θαη θαζαξηζκφο ξέκαηνο
Σνινθψλαο απφ θεξηά πιηθά» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε – Απνθαηάζηαζε ηερληθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ θαη
θαζαξηζκφο ξεκάησλ θαη πνηακψλ απφ θεξηά πιηθά ηεο Π.Δ. Φσθίδαο, γηα ηα έηε 2016 θαη 2017»,
πξνυπνινγηζκνχ 80.000,00 κε ΦΠΑ, πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ.
2. Αλαδεηθλχεη πξνζσξηλφ κεηνδφηε ηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε «Μπάκπνπ Α. – Μπαληά Μ.
Ο.Δ.», κε πνζνζηφ έθπησζεο εμήληα πέληε θαη ελελήληα νρηψ εθαηνζηά ηνηο εθαηφ (65.98%).
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1222

Πεξαησζέλησλ ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ησλ εθηάθησλ ιχεηαη ε παξνχζα
ζπλεδξίαζε. Σν πξαθηηθφ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα παξηζηάκελα κέιε, σο αθνινχζσο:

Ο ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ

ΣΑ ΜΔΛΗ

Η ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Βαζίιεηνο Φαθίηζαο

Γεκήηξηνο Αξγπξίνπ

Ηππνιχηε Μπαιθνχξα

Υάξεο αληδάο
Δπζηάζηνο Κάππνο
Κσλ/λνο Βαξδαθψζηαο
Θσκάο Γξεβελίηεο
Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι

A/A
1

Δαπάνη
Πιεξσκή δαπάλεο
γηα ηελ
ζπλδηνξγάλσζε ηεο
Π.Δ. Δχβνηαο κε ηνλ
Όκηιν Αληηζθαίξηζεο
Υαιθίδαο γηα ην
παλειιήλην
πξσηάζιεκα Σέληο
πνπ ζα δηεμαρζεί απφ
14 Ηνπιίνπ εσο 18
Ηνπιίνπ 2017

Προμηθεστής

HYPERSPORTS ΔΠΔ
ΑΦΜ: 099603893
ΓΟΤ: ΑΜΑΡΟΤΗΟΤ
Σ. Γ/λζε: Κπζήξσλ-3
Μειίζζηα
Σ.Κ.15127
(US OPEN 3 BALL 99
ΣΜΥ)
(15/21
BLACK
QS
TENNIS NET DNT 6S 3
ΣΜΥ)

Αρ. Πρωτ.
Εισήγησης
Λογιστικής
Διατείρισης
Αξ.πξση.:133578
/3070/20-06-2017

Απόυαση Έγκρισης
Δαπάνης Οικονομικής
Επιτροπής
1178/26-06-2017
ν
ν
Πξαθηηθφ 23 ,Θέκα 39
(ΑΓΑ: 7ΖΧΚ7ΛΖ-3ΝΜ ).

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.
Δ.Φ.:
073
ΚΑΔ:
0844

Απόυαση Δέσμεσσης
Αξ.Γέζκεπζεο:
5977/29-06-2017
ΑΓΑ: 6ΒΓΔ7ΛΖ-8Σ4

Ποσό
996,64 €
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ

A/A

1

2

3

4

5

6

Δαπάνη

Πξνκήζεηα είθνζη γηιέθσλ
θσζθφξηδε θαη θαπέισλ κε
ινγφηππν

Πξνκήζεηα απηνθφιιεησλ
πνιπκεξηθψλ κε
πιαζηηθνπνίεζε θαη πηλαθίδσλ
κηζζσκέλσλ νρεκάησλ απφ ηελ
Πνιηηηθή Πξνζηαζία
Πξνκήζεηα πέληε θνξεηψλ
αζπξκάησλ γηα ηελ Πνιηηηθή
Πξνζηαζία
Πξνκήζεηα κειαληψλ γηα ηηο
αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Π.Δ.
Βνησηίαο
θάιπςε δαπάλεο γηα αθίζεο,
πξνζθιήζεηο, αλακλεζηηθέο
πιαθέηεο γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε
εθδήισζεο κε ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΌ
χιινγν Γπλαηθψλ Άζθξεο ζηηο
8-7-2017
θάιπςε δαπάλεο γηα ελνηθίαζε
θνξεζηψλ γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε
εθδήισζεο κε ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΌ
χιινγν Γπλαηθψλ Άζθξεο ζηηο
8-7-2017

Προμηθεστής

Αρ. Πρωτ.
Εισήγησης
Υπηρεσίας

ΔΤΑΝΘΗΑ Δ. ΝΑΚΟΤ AΦΜ
095137500 Γ.Ο.Τ ΛΗΒΑΓΔΗΑ
ΛΗΒΑΓΔΗΑ

Απόυαση Έγκρισης
Δαπάνης Οικονομικής
Επιτροπής

819/15-5-2017
(ΑΓΑ:
Φ9ΔΞ7ΛΖ-ΠΒ7)

ΦΡΑΓΚΟΤ Γ. ΗΦΗΓΔΝΔΗΑ ΑΦΜ
047772598 Γ.Ο.Τ ΛΗΒΑΓΔΗΑ
ΛΗΒΑΓΔΗΑ

103179/23
1

ΗΧΑΝΝΖ .ΚΟΝΣΑΡΗΝΖ ΑΦΜ
043747798 Γ.Ο.Τ. Α ΑΘΖΝΧΝ
ΚΟΛΧΝΟ

116278/26
6

ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟ
COPYCARE
ΑΦΜ 026321307 Γ.Ο.Τ. ΛΗΒΑΓΔΗΑ
Γ/ΝΖ
ΟΦΟΚΛΔΟΤ
46
ΛΗΒΑΓΔΗΑ
ΑΡ. ΠΡΧΣ.112139/2396.

963/29-5-2017
(ΑΓΑ: 6ΞΔΒ7ΛΖ-ΗΦΕ)

1070/12-6-2017
(ΑΓΑ: 6ΘΑΡ7ΛΖ-Δ3Ζ)

104502/15
75

ΜΠΟΓΔΑ
ΦΗΛΑΝΘΖ
ΑΦΜ
069227430
Γ.Ο.Τ.
ΚΑΛΛΗΘΔΑ
Γ/ΝΖ ΛΤΚΟΤΡΓΟΤ 235, ΑΘΖΝΑ

104502/15
75

Δ.Φ.: 073
ΚΑΔ:5429

Δ.Φ.: 073
ΚΑΔ:1699

Δ.Φ 073
ΚΑΔ 1725

Απόυαση Δέσμεσσης

Ποσό

Αξ. Γέζκεπζεο 2013/22-5-17
ΑΓΑ: 72ΕΤ7ΛΖ-ΜΔΜ

Αξ. Γέζκεπζεο 2144/31-5-17
ΑΓΑ: 6ΒΡΛ7ΛΖ-ΝΜ

Αξ. Γέζκεπζεο:
2316/15-6-2017
ΑΓΑ: ΧΞΕ7ΛΖ-ΑΑ7

620.00

599,65

445.01

Δ.Φ.: 073
ΚΑΔ:1111

Αξ. Γέζκεπζεο
1209/22-2-2017
ΑΓΑ: ΧΟ6Τ7ΛΖ-ΤΜΡ
ΑΓΑΜ: 17REQ006

1070/12-6-2017
(ΑΓΑ: 6ΘΑΡ7ΛΖ-Δ3Ζ)

Δ.Φ.: 073
ΚΑΔ:0844

Αξ. Γέζκεπζεο 2315/15-6-17
ΑΓΑ:
ΑΓΑΜ 17REQ0062

458,19

1070/12-6-2017
(ΑΓΑ: 6ΘΑΡ7ΛΖ-Δ3Ζ)

Δ.Φ.: 073
ΚΑΔ:0844

Αξ. Γέζκεπζεο 2315/15-6-17
ΑΓΑ: 7ΞΒΡΛΖ-1ΗΥ
ΑΓΑΜ 17REQ006239540

691,92

322/20-2-17
(ΑΓΑ:
ΧΓΝ27ΛΖ-ΧΔΝ)

ΜΔΛΔΣΗΟΤ
ΓΔΧΡΓΗΟ
ΑΦΜ
070455362 Γ.Ο.Τ. ΛΗΒΑΓΔΗΑ
Γ/ΝΖ Λ. ΑΘΖΝΧΝ, ΑΛΗΑΡΣΟ

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

3.021.53
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7

8

θάιπςε δαπάλεο γηα θαζίζκαηα
γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε
εθδήισζεο κε ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΌ
χιινγν Γπλαηθψλ Άζθξεο ζηηο
8-7-2017
θάιπςε δαπάλεο γηα ερεηηθή
θάιπςε γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε
εθδήισζεο κε ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΌ
χιινγν Γπλαηθψλ Άζθξεο ζηηο
8-7-2017

ΜΑΡΣΗΝΟ ΝΗΚ. ΜΗΥΑΖΛ ΑΦΜ
055727740 Γ.Ο.Τ. Β ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ
Γ/ΝΖ
ΚΑΛΤΓΧΝΟ
55,ΠΔΡΗΣΔΡΗ, ΑΘΖΝΑ
ΜΑΚΡΖ
ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ
ΣΟΤ
ΚΧΝ/ΝΟΤΑΦΜ 047139990 Γ.Ο.Τ.
Γ/ΝΖ Η, ΑΘΖΝΑ

104502/15
75

1070/12-6-2017
(ΑΓΑ:
6ΘΑΡ7ΛΖ-Δ3Ζ)

Δ.Φ.: 073
ΚΑΔ:0844

Αξ. Γέζκεπζεο 2315/15-6-17
ΑΓΑ: 7ΞΒΡΛΖ-1ΗΥ
ΑΓΑΜ 17REQ006239540

104502/15
75

1070/12-6-2017
(ΑΓΑ:
6ΘΑΡ7ΛΖ-Δ3Ζ)

Δ.Φ.: 073
ΚΑΔ:0844

Αξ. Γέζκεπζεο 2315/15-6-17
ΑΓΑ: 7ΞΒΡΛΖ-1ΗΥ
ΑΓΑΜ 17REQ006239540
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279,89

430,00

ΑΔΑ: ΩΧΩΧ7ΛΗ-ΟΥ3

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ

A/A

Δαπάνη

Προμηθεστής

Ε.Φ.

Απόυαση Έγκρισης
Δαπάνης Οικονομικής
Επιτροπής

Κ.Α.Ε.

1019/6.6.2017

073

Απόυαση Δέσμεσσης

Ποσό (€)

Δθρηνληζηηθή ιεπίδα ΚΗΤ 9390
Δθζθαθέαο - θνξησηήο
ΚΤ 3152
Δθρηνληζηηθό ΙΥ 93852
Δθρηνληζηηθή ιεπίδα
ΚΗΤ 9400

1

ιάκα θνκπιέ
ιάκα
βίδεο θαη παμηκάδηα
αιπζίδεο ηξνρνχ
ζσιήλαο πηέζεσο
θνιάξν λεξνχ ζπηξάι
ζθηγθηήξεο
αληηςπθηηθφ
λαπηηθά
θίιηξν ιαδηνχ

ΑΓΑ

ΛΑΘΤΡΖ
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

1.030,50
ΑΓΑ ΦΟ157ΛΖ-ΗΥΔ

1321

ΧΑ427ΛΖ-8Τ1

1019/6.6.2017

073

ΑΓΑ

ΜΖΥΑΝΟΤΡΓΔΗΟ –
ΔΜΠΟΡΗΟ ΗΓΖΡΟΤ –

CPV:
34320000-6 (650.50 €)
42121000-3 (25,00 €)
42612000-9 (355,00 €)
Δθρηνληζηηθή ιεπίδα ΚΗΤ 9400
Φνξηεγό ΚΗΙ 4379
Απηνθίλεην ΚΗΤ 9375
Φνξησηήο ΙΥ 93851
Φνξηεγό ΚΗΤ 9373

2

ιάκεο
βίδεο
λαπηηθά
ηαρπζχλδεζκνο
ζσιήλαο πηέζεσο
ιάκεο
βίδεο

ΜΔΣΑΛΛΧΝ –
ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ
ΑΦΜ: 028607237/ΓΟΤ
ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ

1.173,00
ΑΓΑ ΦΟ157ΛΖ-ΗΥΔ

1321

7ΚΛΞ7ΛΖ-ΔΞΥ
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ηκάληεο
ιάκεο
βίδεο
ιαθέην
λαπηηθά
λαπηηθά
λαπηηθά
βίδεο
βάζεηο κεραλήο
ζπηξάι εμάηκηζεο
CPV:
34320000-6 (156,00 €)
42121000-3 (22,00 €)
42612000-9 (995,00 €)
Δθρηνληζηηθό ΙΥ 123350
Φνξηεγό ΚΗΤ 9373
Ιζνπεδσηήο ΚΤ 3151
Δθρηνληζηηθό ΚΤ 453
Δθρηνληζηηθή ιεπίδα ΚΗΤ
9390
Δθζθαθέαο-θνξησηήο ΚΤ 3152

3

θίιηξν πεηξειαίνπ
γεξκαλ/λν
θνιάξν ζπαζηφ
ιάζηηρα θαπφ
ιάκεο
βίδεο
θαζξέθηεο
λαπηηθά
ιάκεο
βίδεο θαη παμηκ. Λακψλ
ζσιήλεο πηέζεσο
θχιιν ιάζηηρνπ
ζσιήλαο πηέζεσο
ηκάληαο
θίιηξα πεηξειαίνπ
ηξνκπάθη πεηξειαίνπ
θίιηξν αέξα
βίδεο θαη παμηκ. ιακψλ
λαπηηθά

ΛΑΘΤΡΖ
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ
ΜΖΥΑΝΟΤΡΓΔΗΟ –
ΔΜΠΟΡΗΟ ΗΓΖΡΟΤ –
ΜΔΣΑΛΛΧΝ –

1019/6.6.2017

073

ΑΓΑ:

1.219,00
ΑΓΑ ΦΟ157ΛΖ-ΗΥΔ

1321

60ΥΗ7ΛΖ-ΖΝΦ

ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ
ΑΦΜ: 028607237/ΓΟΤ
ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ
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γάληηα
αληηςπθηηθά
CPV:
34320000-6 (338,00 €)
42121000-3 (206,00 €)
42612000-9 (675,00 €)
Ιζνπεδσηήο ΚΤ 3151
Δθρηνληζηηθή ιεπίδα ΚΗΤ 9390
Δθζθαθέαο - θνξησηήο
ΚΤ 3152
Φνξηεγό ΚΗΤ 9376
Φνξησηήο ΙΥ 121636
Δθρηνληζηηθή ιεπίδα ΚΗΤ 9400

4

θφιιεκα πφξηαο
εμαγσγή ιακψλ θαη πέξαζκα
θαηλνχξησλ, ηνπνζέηεζε θάησ
βάζεσλ γιχζηξαο καραηξηνχ θαη
ζχζθημε θηεξνχ.
αιιαγή βάζεσλ κεραλήο
αιαηηέξαο θαη αιιαγή ζπηξάι
εμάηκηζεο. Ίζησκα θαη θφιιεκα
βάζεο ζπξίδαο δηαλνκέα αιαηηνχ.
Ίζησκα βάζεο αιαηηέξαο θαη
ελίζρπζε κε γσλία.
εμαγσγή ηξφκπαο πδξαπιηθήο
θίλεζεο αιαηηέξαο, εμαγσγή
ζπαζκέλσλ βηδψλ θαη
μαλακνληάξηζκα.
θαηαζθεπή ζράξαο ζην
θνπβνχθιην, πφκνιν πφξηαο θαη
ίζησκα ζθαινπαηηψλ.
θνιιήκαηα αιπζίδσλ, εμαγσγή
κπνπθάιαο αλχςσζεο, καραηξηνχ
θφιιεκα ζπαζκέλνπ απηηνχ θαη
κνληάξηζκα
εμαγσγή ςπγείνπ λεξνχ θαη
ηνπνζέηεζε θαηλνχξηνπ
Έιεγρνο δηαθνξηθνχ γηα
βαιβνιίλεο θαη αιιαγή ζψκαηνο

ΛΑΘΤΡΖ
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ
ΜΖΥΑΝΟΤΡΓΔΗΟ –
ΔΜΠΟΡΗΟ ΗΓΖΡΟΤ –
ΜΔΣΑΛΛΧΝ –

1019/6.6.2017

073
Χ8ΣΛ7ΛΖ-865

ΑΓΑ ΦΟ157ΛΖ-ΗΥΔ

1.190,00

0861

ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ
ΑΦΜ: 028607237/ΓΟΤ
ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ
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ειεθηξνβαιβίδαο
Πέξαζκα θνιάξνπ λεξνχ ζην
ςπγείν λεξνχ θαη επηζθεπή ιεβηέ
ηαρπηήησλ.
θνιιήκαηα αιπζίδσλ,
ηνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθήο
ιακαξίλαο ζηνλ δηαλνκέα αιαηηνχ.
Δπηζθεπή αιπζίδσλ, αιιαγή
πεικάησλ θαη θνιιήκαηα.
Δμαγσγή πιατλψλ κπνπθαιψλ
καραηξηνχ, αιιαγή ζεη ζηεγαλψλ
θαη κνληάξηζκα ζην καραίξη.
CPV:
50531000-6 (1.072,20 €)
50110000-9 (117,80 €)
Φνξηεγό ΚΗΙ 4379
Δθρηνληζηηθό ΙΥ 123350
Δθζθαθέαο - θνξησηήο
ΚΤ 3152
Δθρηνληζηηθό ΚΤ 453
Φνξησηήο ΙΥ 121636
Φνξησηήο ΙΥ 93851
Φνξησηήο ΚΤ 7411
Δθρηνληζηηθό ΚΤ 452
Φνξηεγό ΚΗΤ 9373
Δθρηνληζηηθό ΙΥ 93852

5

Σνπνζέηεζε βάζεσλ γηα θαλάξηα
ζην θνπβνχθιην θαη πέξαζκα
ιακψλ ζην καραίξη
Καηαζθεπή βάζεο κπαηαξηψλ,
ηνπνζέηεζε θνιάξνπ ζην θίιηξν
αέξνο θαη ιαζηηράθηα ζχζθημεο
θαπφ κεραλήο
Αιιαγή ζσιήλσλ εμάηκηζεο,
πέξαζκα ζπηξάι, ζθηγθηήξσλ θαη
θνιιήκαηα.
Καηαζθεπή βάζεο εμάηκηζεο θαη
ηνπνζέηεζε παξκπξίδ
θνπβνπθιίνπ
Καηαζθεπή ληίδαο γηα έιμε

ΛΑΘΤΡΖ
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ
ΜΖΥΑΝΟΤΡΓΔΗΟ –
ΔΜΠΟΡΗΟ ΗΓΖΡΟΤ –
ΜΔΣΑΛΛΧΝ –

1019/6.6.2017

073
73Υ77ΛΖ-Γ9Λ

ΑΓΑ ΦΟ157ΛΖ-ΗΥΔ

1.450,00

0861

ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ
ΑΦΜ: 028607237/ΓΟΤ
ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ
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ειαηεξίσλ καραηξηνχ
Κφιιεκα αιπζίδσλ
Μεηαθνξά ζηνλ Πξνπζφ θαη
θφιιεκα κπξάηζνπ
Μεηαθνξά ζηελ πεξηνρή Ηηηά θαη
πέξαζκα ηκάλησλ δπλακφ
Ίζησκα βάζεο ζηήξημεο αλέκεο,
θαηαζθεπή άμνλα, κνληάξηζκα θαη
θφιιεκα κπξάηζσλ
Πέξαζκα ιάζηηρνπ ζην πάλσ
κέξνο ηνπ καραηξηνχ, αιιαγή
ζπηξάι εμάηκηζεο θαη δχν βάζεσλ
ζηε κεραλή
Κφιιεκα αιπζίδσλ θαη πέξαζκα
ηξηψλ ειαηεξίσλ
Κφιιεκα ιακαξίλαο ζην θάησ
κέξνο ηνπ ζσιήλα κεηαθνξάο
αιαηηνχ
CPV:
50531000-6 (1.021,80 €)
50110000-9 (242,20 €)
63711200-8 (186,00 €)
Γηαγξακκηζηηθό ΚΤ 3153
Φνξηεγό ΚΗΤ 9373
Φνξησηήο 121636

6

Καηαζθεπή αζθαιηζηηθψλ ζηα
θαδάληα αέξνο. Μεηαθνξά βαλψλ
θαη παξνρψλ αέξνο θαη ρξψκαηνο
ζην εζσηεξηθφ κέξνο ηνπ
θνπβνπθιίνπ. Πέξαζκα ξνδψλ
ζηα θαξφηζηα δηαγξάκκηζεο.
Καηαζθεπή 2 λέσλ ζσιελψζεσλ
αέξνο ζην πίζσ κέξνο, ιχζηκν
ζσιελψζεσλ θαη θαζάξηζκα
ρξψκαηνο.
Αληηθαηάζηαζε πάλσ ιακαξηλψλ
θαη δνθαξηνχ αιαηηέξαο κε
αλνμείδσηα, ηξίςηκν, βάςηκν,
αιιαγή κνηέξ πεξηζηξνθέα
αιαηηνχ θαη πδξαπιηθνχ θίιηξνπ.

ΛΑΘΤΡΖ
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ
ΜΖΥΑΝΟΤΡΓΔΗΟ –
ΔΜΠΟΡΗΟ ΗΓΖΡΟΤ –
ΜΔΣΑΛΛΧΝ –

1019/6.6.2017

073
6Β067ΛΖ-ΥΓΝ

ΑΓΑ ΦΟ157ΛΖ-ΗΥΔ

2.450,00

0861

ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ
ΑΦΜ: 028607237/ΓΟΤ
ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ
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Καηαζθεπή ξαθφξ θαη κνληάξηζκα
ζηε κπνπθάια ηνπ καραηξηνχ.
Κφςηκν παιηάο ιάκαο θνπβά,
θφιιεκα θαηλνχξγηαο θαη ελίζρπζε
πιατλψλ κε ιάκεο. Αιιαγή
πδξαπιηθνχ ζσιήλα πηέζεσο,
ξαθφξ αληιίαο θαη ηάπαο ζην
ξεδεξβνπάξ πεηξειαίνπ.
CPV:
50531000-6 (310,00 €)
50110000-9 (2.140,00 €)

ΚΑΔ 1321

3.422,50 €

ΚΑΔ 0861

5.090,00 €

Δαπάνη

7

ΤΝΓΗΟΡΓΑΝΧΖ
ΓΡΑΔΧΝ
ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ
ΚΑΗ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΖ
ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ ΓΗΑ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΜΔ ΣΗΣΛΟ
<< ΕΤΡΤΣΑΝΘΑ : ΦΤΗ ,
ΠΕΡΘΒΑΛΛΟΝ ΚΑΘ ΖΩΗ >>

ΑΠΟ 2 ΈΧ 9 ΗΟΤΛΗΟΤ 2017

CPV 79952000 -2

Προμηθεστής

<< ΣΟ ΥΑΓΘΑΣΘ >>
Γ.ΚΑΝΣΛΖ – Γ. ΚΑΝΣΛΖ
& ΗΑ Ο.Δ
ΚΑΦΔ ΜΠΑΡ- ΦΖΣΑΡΗΑΣΑΒΔΡΝΑ ΓΛΤΚΧΝ
ΕΤΜΑΡΗΚΧΝ ΚΛΠ
ΓΑΤΡΟ
ΜΔΓΑΛΟΤ ΥΧΡΗΟΤ
ΓΖΜΟΤ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ

Απόυαση Έγκρισης Δαπάνης
Οικονομικής Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόυαση Δέσμεσσης

073

5454/15-06-2017
ΑΓΑ 6ΠΤΡ7ΛΖ – 1ΑΦ

Ποσό
ΜΕ 24%ΦΠΑ

1074
AΡΗΘ. ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ 21
12/06/2017
ΑΓΑ 6ΘΑΡ7ΛΖ – Δ3Ζ

0844

1.000,00

Α/Α ΒΔΒΑΗΧΖ 2336

ΣΖΛ. 2237041200
ΑΦΜ. 099703382
Γ.Ο.Τ. ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ
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