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ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΔΗ
ηεο 21εο Απγνχζηνπ 2017
Αξηζκφο Πξαθηηθνχ 30
ηε Λακία θαη ζηα γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο (Λ. Καιπβίσλ 2, 3νο φξνθνο),
ζήκεξα 21 Απγνχζηνπ 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, ππφ ηελ Πξνεδξία ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο
Διιάδαο θ. Κσλζηαληίλνπ Π. Μπαθνγηάλλε θαη δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζκ. (νηθ.) 180094/1880/16-8-2017
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 πξαθηηθψλ ζπλεδξίαζεο 28/31-7-2017 θαη 29/7-8-2017 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο.
ΝΟΜΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ
ΘΔΜΑ 2o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αγσγήο ηνπ Φσηίνπ Ενξκπά πεξί θαηαβνιήο ακνηβήο
απφ ζχκβαζε έξγνπ, ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Λακίαο.
ΘΔΜΑ 3o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΤΒΟΚΑΣ
Α.Δ.», ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά.
ΔΚΣΑΚΣΔ ΑΝΑΓΚΔ
ΘΔΜΑ 4o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 174442/572/4-8-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ.
Φζηψηηδαο πεξί δηάζεζεο πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ (θαζαξηζκφο
βιάζηεζεο γηα ηελ πξφιεςε δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζε πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Μαθξαθψκεο).
ΘΔΜΑ 5o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 175616/578/8-8-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ.
Φζηψηηδαο πεξί δηάζεζεο πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ (απνθαηάζηαζε
νδψλ γηα ηελ πξφιεςε ππξθαγηψλ ζηελ πεξηνρή ηεο ΓΔ Μαιεζίλαο ηνπ Γήκνπ Λνθξψλ).
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ΘΔΜΑ 6o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 178382/594/10-8-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ.
Φζηψηηδαο πεξί δηάζεζεο πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ (θαζαξηζκφο
βιάζηεζεο γηα ηελ πξφιεςε δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζε πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Μψινπ - Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ).
ΘΔΜΑ 7o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 178424/596/10-8-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ.
Φζηψηηδαο πεξί δηάζεζεο πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ (επηθπιαθή κέζσλ
γηα ηελ αληηκεηψπηζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζηελ Π.Δ. Φζηψηηδαο).
ΘΔΜΑ 8o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 179144/604/11-8-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ.
Φζηψηηδαο πεξί δηάζεζεο πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ (ππξθαγηά απφ ηελ
9/8/2017).
ΘΔΜΑ 9o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 179552/611/14-8-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ.
Φζηψηηδαο πεξί δηάζεζεο πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ (ππξθαγηέο απφ
12/8/2017).
ΘΔΜΑ 10o : Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 168950/500/30-7-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ.
Δπξπηαλίαο πεξί δηάζεζεο πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξνο αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ
θαηλνκέλσλ (εθδήισζε ππξθαγηάο ζηηο 30/07/2017).
ΓΖΜΟΗΑ ΔΡΓΑ – ΜΔΛΔΣΔ – ΠΑΡΑΣΑΔΗ
ΘΔΜΑ 11o: Έγθξηζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο ηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Σνπνζέηεζε
ζηεζαίσλ αζθαιείαο θαη πηλαθίδσλ ζήκαλζεο έηνπο 2017», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ
200.000,00 € κε ΦΠΑ.
ΘΔΜΑ 12o: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ δηαγσληζκνχ
ηνπ έξγνπ: «Δπηζθεπή ζρνιηθψλ κνλάδσλ Γήκνπ Καξπελεζίνπ», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ
139.000,00 € κε ΦΠΑ.
ΘΔΜΑ 13o: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ δηαγσληζκνχ
ηνπ έξγνπ: «Πξφγξακκα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο δεκηψλ θαη θαηαζηξνθψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ
ζενκελίεο ζηνπο ΟΣΑ Α’ θαη Β’ βαζκνχ ηεο ρψξαο» (Καζαξηζκφο απνζηξαγγηζηηθήο ηάθξνπ αληιηνζηάζην
«Αιεμίλα» ΣΟΔΒ Αλζήιεο), Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 15.000,00€ κε ΦΠΑ.
ΘΔΜΑ 14o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο ΗΗ θαη θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ 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.
ΘΔΜΑ 15o: Έγθξηζε πξαθηηθψλ δεκνπξαζίαο ΗΗ & ΗΗΗ θαη αλάζεζε εθπφλεζεο ησλ ππνινίπσλ ζηαδίσλ
ηεο κειέηεο: «Μειέηε έξγσλ άκεζεο απνθαηάζηαζεο αξδεπηηθνχ θαλαιηνχ Καιαπνδίνπ Π. Λήιαληα Ν.
Δχβνηαο», πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο 384.871,58 € κε ΦΠΑ.
ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ
ΘΔΜΑ 16ν: Έγθξηζε δηελέξγεηαο ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα άιαηνο
ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ 2017-2018», Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 200.000,00 € θαη ησλ
φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο.
ΘΔΜΑ 17ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο ελζηάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ έλζηαζε - πξνδηθαζηηθή
πξνζθπγή ηνπ Οδπζζέα Μαπξνδήκνπ θαηά ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ
γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ: «Πξνκήζεηα ρξψκαηνο δηαγξάκκηζεο νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Βνησηίαο,
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έηνπο 2017», πξνυπνινγηζκνχ 70.000,00 € κε ΦΠΑ - αλάθιεζε ηεο αξηζκ. 1010/6-6-2017 απφθαζεο ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΠΔ πεξί έγθξηζεο ηεο δηελέξγεηαο θαη ησλ φξσλ δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο σο πξνο ηηο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη έγθξηζε δηελέξγεηαο
επαλαιεπηηθνχ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ ππνέξγνπ.
ΘΔΜΑ 18ν: Έγθξηζε πξαθηηθψλ δεκνπξαζίαο θαη αλάδεημε πξνζσξηλψλ κεηνδνηψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ,
αλνηθηνχ, δηεζλνχο δηαγσληζκνχ γηα ηελ: «Πξνκήζεηα πνπιεξηθψλ, βφεηνπ θαη ρνηξηλνχ θξέαηνο, γάιαθηνο
εβαπνξέ, βξεθηθψλ ηξνθψλ, νζπξίσλ, ξπδηνχ, δπκαξηθψλ, εηδψλ παληνπσιείνπ, πειηέ ληνκάηαο, ειηψλ,
θαθέ-δαραξσδψλ, κειηνχ, ειαηνιάδνπ, γαιαθηνθνκηθψλ, εηδψλ νπσξνπσιείνπ γηα ην επηρεηξεζηαθφ
πξφγξακκα επηζηηηζηηθήο θαη βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο γηα ην ηακείν επξσπατθήο βνήζεηαο γηα ηνπο
απφξνπο (ΣΔΒΑ/FEAD)», Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 631.735,54€ κε ΦΠΑ.
ΘΔΜΑ 19ν: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο & πιηθψλ εθηχπσζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ
ππεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο θαη ησλ Γ/λζεσλ Α/ζληαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ», ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ 43.341,32 € κε ΦΠΑ.
ΓΑΠΑΝΔ
ΘΔΜΑ 20ν: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δέζκεπζε πίζησζεο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ
έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, εξγαζίεο, παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Φζηψηηδαο.
ΘΔΜΑ 21ν: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, έηνπο
2017 ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο.
ΘΔΜΑ 22ν: Έγθξηζε πνιπεηνχο δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα ηελ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε ηεο Πεξηθέξεηαο
ηεξεάο Διιάδαο θαη ηνπ “Ηλζηηηνχηνπ Prolepsis” γηα ην έξγν: «Δθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Τγηεηλήο
Γηαηξνθήο - ΓΗΑΣΡΟΦΖ ζε καζεηέο ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο ΠΔ,
γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018.
ΘΔΜΑ 23ν: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δέζκεπζε πίζησζεο γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε δέθα ηεζζάξσλ (14)
θσηνηππηθψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο.
ΘΔΜΑ 24ν: Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο δαπαλψλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ, Π.Δ. Φζηψηηδαο.
ΘΔΜΑ 25ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, γηα
ηε ζπλδηνξγάλσζε θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζην ΦΔΣΗΒΑΛ «ΑΡΓΧ» Δπεμία Γεκηνπξγία - Σνπξηζκφο - Αζιεηηζκφο, ζηα Λνπηξά Τπάηεο.
ΘΔΜΑ 26ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, γηα
ηε ζπλδηνξγάλσζε θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηηο εθδειψζεηο Μηθξαζηαηηθήο
Μλήκεο «ΗΧΝΗΚΑ 2017», ζηε Νέα Μαγλεζία Λακίαο.
ΘΔΜΑ 27ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, γηα
ηε ζπλδηνξγάλσζε θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζε εθδήισζε ηνπ Αζιεηηθνχ
Πνιηηηζηηθνχ πιιφγνπ ΑΜΦΗΚΣΤΟΝΔ Λακίαο.
ΘΔΜΑ 28ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, γηα
ηε ζπλδηνξγάλσζε θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηελ 19ε Αλάβαζε Μνζρνθαξπάο
κε ηελ Αγσληζηηθή Λέζρε Λακίαο.
ΘΔΜΑ 29ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, γηα
ηε ζπλδηνξγάλσζε θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηελ πνιηηηζηηθή εθδήισζε
«ΑΦΗΔΡΧΜΑ ΣΖ ΜΑΡΗΑ ΚΑΛΛΑ», ζηε Λακία.
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ΘΔΜΑ 30ν: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δέζκεπζεο πίζησζεο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ
έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Δχβνηαο.
ΘΔΜΑ 31ν: Μεξηθή ηξνπνπνίεζε - δηφξζσζε ηεο ππ΄αξηζκ. 1025/6-6-2017 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο Π..Δ. πεξί έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζηνπο
Γξεγφξην θαη ηαπξνχια Θενδψξνπ βάζεη ηεο αξηζκ. 69/2009 απφθαζεο ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ
Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο.
ΘΔΜΑ 32ν: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δέζκεπζε πίζησζεο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ
έηνπο 2017, γηα ακνηβή δηθεγφξνπ, Π.Δ. Δχβνηαο.
ΘΔΜΑ 33ν: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα επηζηξνθή πνζψλ αρξεσζηήησο
εηζπξαρζέλησλ, Π.Δ. Δχβνηαο.
ΘΔΜΑ 34ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ,
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε, κε ηνλ Πνιηηηζηηθφ χιινγν Απαληαρνχ Πάλσ
Μακνπιαίσλ (Γπκλνχ), ηεο εηήζηαο εθδήισζεο «Γηνξηή Πξνβαηίλαο», ζην Γπκλφ Δπβνίαο.
ΘΔΜΑ 35ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ,
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε εθδήισζεο κε ηνλ χιινγν Γνλέσλ & Κεδεκφλσλ 2νπ
Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Φαρλψλ θαη ηνπ πιιφγνπ Δζεινληψλ Γαζνπξνζηαζίαο Φαρλψλ, ζηα Φαρλά
Δχβνηαο.
ΘΔΜΑ 36ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ,
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε, κε ηνλ Δθπνιηηηζηηθφ χιινγν Αγίνπ Νηθνιάνπ, ηεο
εθδήισζεο «Μεγάιν Γιέληη», ζηνλ Άγην Νηθφιαν (Μπνχξηδη) Δχβνηαο.
ΘΔΜΑ 37ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ,
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ Π.Δ. Φσθίδαο.
ΘΔΜΑ 38ν: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα έξγα - κειέηεο - πξνκήζεηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Φσθίδαο.
ΘΔΜΑ 39ν: Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο δαπαλψλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ, Π.Δ. Φσθίδαο.
ΘΔΜΑ 40ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ,
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Βνησηίαο.
ΘΔΜΑ 41ν: Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο δαπαλψλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ, Π.Δ. Βνησηίαο.
ΘΔΜΑ 42ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο
Π.Δ. Δπξπηαλίαο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα δαπάλεο πξνκεζεηψλ, ζπληεξήζεσλ, παξνρή ππεξεζηψλ,
απνδεκηψζεσλ, ζπλδηνξγαλψζεηο, θιπ.
ΜΑΘΖΣΗΚΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΑ
ΘΔΜΑ 43ν: Γηφξζσζε ηνπ εκεξήζηνπ θφζηνπο δξνκνινγίνπ κεηαθνξάο καζεηψλ κε θσδηθφ 890, Π.Δ.
Δχβνηαο.
ΘΔΜΑ 44ν: Γηφξζσζε ηεο ππ΄αξηζκ. 311/20-2-2017 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π..Δ. πεξί
ηξνπνπνίεζεο – δηφξζσζεο δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2016 - 2017, Π.Δ.
Δχβνηαο.
ΘΔΜΑ 45ν: Γηφξζσζε ηεο ππ΄αξηζκ. 956/29-5-2017 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π..Δ. πεξί
έγθξηζεο πιεξσκήο δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ, ζρνιηθνχ έηνπο 2016-2017, Π.Δ. Δχβνηαο.
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ΘΔΜΑ 46ν: Έγθξηζε θαηαβνιήο επηδφηεζεο ελνηθίνπ κεηαθνξάο καζεηψλ, γηα ην ζρνιηθφ έηνο
2016-2017, Π.Δ. Φζηψηηδαο.
ΘΔΜΑ 47ν: Έγθξηζε θαηαβνιήο επηδφκαηνο κεηαθνξάο καζεηψλ Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζρνιηθνχ έηνπο
2016-17.
ΘΔΜΑ 48ν: Γηφξζσζε ηεο ππ΄αξηζκ. 1302/2017 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π..Δ. πεξί
έγθξηζεο ηνπ 2νπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ αλνηθηνχ, δηεζλή ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ
κεηαθνξάο καζεηψλ ησλ δεκφζησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Α΄/βάζκηαο θαη Β΄/βάζκηαο εθπαίδεπζεο, ρσξηθήο
αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Φζηψηηδαο, γηα ηξία ζρνιηθά έηε 2017-18, 2018-19 & 2019-20, πξνυπνινγηζκνχ
10.540.816,23 € ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζπλνιηθψλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο θαη ΦΠΑ.
ΘΔΜΑ 49ν: πκπιήξσζε ηεο ππ΄αξηζκ. 1303/17-7-2017 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π..Δ.
πεξί έγθξηζεο πξαθηηθψλ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ, δεκφζηνπ, δηεζλνχο
δηαγσληζκνχ γηα ηε «Μεηαθνξά καζεηψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ρσξηθήο
αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Βνησηίαο, γηα ηξία (3) ζρνιηθά έηε 2017 - 2018, 2018 - 2019 θαη 2019 - 2020 κε
δεκφζηα ζχκβαζε», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 6.947.529,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δηθαησκάησλ
πξναίξεζεο θαη ΦΠΑ.
ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ
ΘΔΜΑ 50ν: Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ 1971/28-12-2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π..Δ.
πεξί ζπγθξφηεζεο επηηξνπψλ έηνπο 2017 ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο.
ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΚΟΤΝΟΤΠΗΩΝ
ΘΔΜΑ 51ν: Έγθξηζε πξαθηηθψλ 2 θαη 3 ηεο επηηξνπήο ζπληνληζκνχ θαη παξαιαβήο ηνπ έξγνπ:
«Καηαπνιέκεζε θνπλνππηψλ ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο, ηα έηε 2016-2017».
ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΓΑΚΟΤ ΣΖ ΔΛΗΑ
ΘΔΜΑ 52ν: Κήξπμε αλαδφρνπ σο έθπησηνπ θαη θαηαθχξσζε ζηνλ επφκελν κεηνδφηε γηα ην έξγν:
«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.
ΜΔΣΑΚΗΝΖΔΗ
ΘΔΜΑ 53ν: Έγθξηζε κεηαθίλεζεο εθηφο έδξαο Πεξηθεξεηαθνχ πκβνχινπ Δπξπηαλίαο γηα ηε ζπκκεηνρή
ηνπ ζην Παγθφζκην πλέδξην Αξρηηεθηφλσλ ζηε Νφηηα Κνξέα.
Παξφληα κέιε ελλέα (9) νη θ.θ. Κσλζηαληίλνο Μπαθνγηάλλεο, Βαζίιεηνο Φαθίηζαο, Γεκήηξηνο
Αξγπξίνπ, Υάξεο αληδάο, Δπζηάζηνο Κάππνο, Κσλζηαληίλνο Βαξδαθψζηαο, Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο,
Παλαγηψηεο Δπαγγειίνπ θαη Γεκήηξηνο Σηκπιαιέμεο (αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηνπ Θσκά Γξεβελίηε).
Απφ ηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθε λφκηκα, απνπζίαδε ν θ. Θσκάο Γξεβελίηεο, ν νπνίνο
αλαπιεξψζεθε σο αλσηέξσ.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε απαξηία, ν Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξίαζεο.
Υξέε γξακκαηέα άζθεζε ε Ηππνιχηε Μπαιθνχξα ηνπ Αζαλαζίνπ, θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ, κε
βαζκφ Β΄, ζηελ νπνία αλαηέζεθαλ θαζήθνληα γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
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Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο κε ηελ αξηζκ. πξση. νηθ. 164195/4318/24-7-2017 απφθαζε ηνπ
Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Φζηψηηδαο.
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε επίζεο ν θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο ησλ
Γεληθψλ Γ/λζεσλ Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Αλάπηπμεο ΠΔ.
Με ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζε ζπλέρεηα πξνεγνχκελσλ παξεκβάζεψλ ηνπ ν θ. Γεψξγηνο
Γθηθφπνπινο δήηεζε λα απνζαθεληζηνχλ, πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηίζεη νινθιεξσκέλε γλψκε γηα ηε
ιεηηνπξγία ηεο Πεξηθέξεηαο, ηα παξαθάησ:
1. “Σί ζπδεηάεη θαη ηί απνθαζίδεη ε Εθηειεζηηθή Επηηξνπή; Πνηνο ηελ θξίλεη θαη πψο ηελ ειέγρεη ην
Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην;
2. Πνηνο ν απνινγηζκφο θαη ην πξφγξακκα ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σακείνπ; Σί πιεξσκέο θάλεη θάζε
ηξίκελν;
3. Πνηα ε δξάζε ηεο Δηαρεηξηζηηθήο Αξρήο θαη ν απνινγηζκφο ηεο; Σί πιεξσκέο θάλεη θάζε ρξφλν;
4. Πνηα ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα παξαιήθζεθαλ απφ ηελ δνπιεηά πνπ έθαλαλ κέρξη ζήκεξα
ζχκβνπινη, ζπκβνπιεπηηθέο νκάδεο ή γξαθεία κειεηψλ ;”.
ΘΔΜΑ 1ν: Έγθξηζε πξαθηηθψλ ζπλεδξίαζεο 28/31-7-2017 θαη 29/7-8-2017 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο.
Ζ Δπηηξνπή ελέθξηλε νκφθσλα ηα κε αξηζκ. 28/31-7-2017 θαη 29/7-8-2017 πξαθηηθά
ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο.
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1518
ΝΟΜΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ
ΘΔΜΑ 2o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αγσγήο ηνπ Φσηίνπ Ενξκπά πεξί θαηαβνιήο ακνηβήο
απφ ζχκβαζε έξγνπ, ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Λακίαο.
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. ΣΣ. 156904/1180/3-8-2017
έγγξαθν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ
παξφληνο πξαθηηθνχ.
Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία
1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ηε δηθεγφξν Δπζπκία
Σζαηζάλε ηνπ Αλαζηαζίνπ [Α.Μ./Γ.. Λακίαο: 219], θάηνηθν Λακίαο επί ηεο νδνχ αησβξηάλδνπ, αξ. 12,
ε νπνία λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Λακίαο, ζηε δηθάζηκν πνπ ζα νξηζηεί κεηά ην
θιείζηκν ηνπ θαθέινπ ηεο ππφζεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 237 παξ. 4 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο,
φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην δεχηεξν άξζξν ηνπ άξζξνπ 1 Ν. 4335/2015 θαη ηζρχεη, ή ζε θάζε κεη’
αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα απνθξνχζεη ηελ απφ 7/07/2017 θαη κε αξηζκφ θαηάζεζεο
826/ΣΜ/112/17 αγσγή, πνπ άζθεζε ν Φψηηνο Ενξκπάο, ζπληάζζνληαο θαη θαηαζέηνληαο πξνηάζεηο
εληφο ηεο πξνζεζκίαο ησλ 100 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο αγσγήο [ήηνη ηελ
20/11/2017], πξνβάιινληαο ελζηάζεηο θαη ηζρπξηζκνχο θαη γεληθά λα πξάμεη φ, ηη θαηά ηελ θξίζε ηεο
απαηηείηαη γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο ππνζέζεσο.
2. Καζνξίδεη ηελ ακνηβή ηεο αλσηέξσ δηθεγφξνπ, κε βάζε ηελ ππ’ αξηζ. 376/2015 απφθαζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζην πνζφ ησλ 428 € ζπλ ΦΠΑ 24% (= 102,72),
ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 530,72 €, ε νπνία πξνθχπηεη σο εμήο:
- Παξάζηαζε θαη πξνηάζεηο 268 € [134€ παξάζηαζε ζπλ 134 € πξνηάζεηο], κε βάζε ηνλ πίλαθα
ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 4194/2013.
- Δπηπιένλ ακνηβή ρξνλνρξέσζεο γηα δχν (2) ψξεο, κε πνζφ 80 €/ ψξα, ήηνη ακνηβή πνζνχ [80 €
Υ 2 =] 160 €, γηα κειέηε θαθέινπ ζε ππφζεζε ελψπηνλ πξσηνβαζκίνπ Γηθαζηεξίνπ, ιφγσ ηεο θχζεο ηεο
ππφζεζεο θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ απηήο.
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Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, ν νπνίνο πξφηεηλε λα γίλεη εμσδηθαζηηθφο ζπκβηβαζκφο,
κε ηελ αηηηνινγία φηη “ηα πεξηζηαηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αγσγή είλαη πξαγκαηηθά θαη πξφθεηηαη γηα έξγν
πνπ έγηλε θαη επηβεβαηψλεηαη αληηθεηκεληθά, αιιά δελ εμνθιήζεθε”.
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1519
ΘΔΜΑ 3o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΤΒΟΚΑΣ
Α.Δ.», ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά.
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. νηθ. 174238/1390/4-8-2017
έγγξαθν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ
παξφληνο πξαθηηθνχ.
Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
απνθαζίδεη νκφθσλα
1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» ηε δηθεγφξν Φσηεηλή
Καλέηε ηνπ Υαξαιάκπνπο [Α.Μ./Γ.. Λακίαο: 90], θάηνηθν Λακίαο επί ηεο νδνχ Λεσλίδνπ, αξ. 6, ε νπνία
λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Πεηξαηά [Σκήκα Σ΄], ζηε δηθάζηκν ηεο 19/09/2017 ή ζε
θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα απνθξνχζεη ηελ απφ 20/10/2016 θαη κε Α.Β.Δ.Μ.
ΠΡ615/21-10-2016 πξνζθπγή, πνπ άζθεζε ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΔΤΒΟΚΑΣ Α.Δ.»,
ζπληάζζνληαο ππφκλεκα, πξνβάιινληαο ελζηάζεηο θαη ηζρπξηζκνχο θαη γεληθά λα πξάμεη φ, ηη θαηά ηελ
θξίζε ηεο απαηηείηαη γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο ππνζέζεσο.
2. Καζνξίδεη ηελ ακνηβή ηεο αλσηέξσ δηθεγφξνπ, κε βάζε ηελ ππ’ αξηζ. 376/2015 απφθαζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζην πνζφ ησλ 661 € ζπλ ΦΠΑ 24% (= 158,64),
ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 819,64 €, ε νπνία πξνθχπηεη σο εμήο:
- Παξάζηαζε θαη ππφκλεκα 341 € [256 € παξάζηαζε ζπλ 85 € ππφκλεκα], κε βάζε ηνλ πίλαθα
ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 4194/2013.
- Δπηπιένλ ακνηβή ρξνλνρξέσζεο γηα ηέζζεξηο (4) ψξεο, κε πνζφ 80 επξψ αλά ψξα, ήηνη πνζφ
[80 Υ 4 =] 320 €, γηα κειέηε θαθέινπ ππφζεζεο ελψπηνλ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο
θχζεο ηεο ππφζεζεο θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ απηήο.
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1520
ΔΚΣΑΚΣΔ ΑΝΑΓΚΔ
ΘΔΜΑ 4o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 174442/572/4-8-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ.
Φζηψηηδαο πεξί δηάζεζεο πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ (θαζαξηζκφο
βιάζηεζεο γηα ηελ πξφιεςε δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζε πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Μαθξαθψκεο).
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 174492/573/4-8-2017 έγγξαθν
ηεο Απηνηεινχο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Σκήκα Π.Δ. Φζηψηηδαο) πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ.
Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
απνθαζίδεη νκφθσλα
Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 174442/572/4-8-2017 απφθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Φζηψηηδαο
πεξί δηάζεζεο πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ (θαζαξηζκφο βιάζηεζεο γηα
ηελ πξφιεςε δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζε πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Μαθξαθψκεο) θαη ζπγθεθξηκέλα:
1.- Σελ απεπζείαο κίζζσζε ησλ παξαθάησ ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ:
α) ηνπ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ 121649 ρνξηνθνπηηθνχ κεραλήκαηνο κε βξαρίνλα θαη β) ηνπ κε
αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΗΔ-7920 θνξηεγνχ, ηδηνθηεζίαο «Σ. ΝΣΟΤΒΑ & ΗΑ Ο.Δ.», γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηεο
βιάζηεζεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ αξκνδηφηεηαο ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο ζηνλ Γήκν Μαθξαθψκεο κε
πξνηεξαηφηεηα ην πξσηεχνλ νδηθφ δίθηπν.
2.- Ζ δαπάλε κίζζσζεο ζα ππνινγηζηεί ζχκθσλα κε ηηο ψξεο εξγαζίαο ηνπ κεραλήκαηνο, πνπ ζα
πξνθχπηνπλ απφ ην εκεξνιφγην θίλεζεο θαη ηνλ πίλαθα σξψλ εξγαζίαο, ν νπνίνο 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.
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47/28-11-2016 (ΑΓΑ: ΧΓΓ7ΛΖ-5Ξ8) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο
Διιάδαο.
3.- Ζ κίζζσζε απηή γίλεηαη κε ηνπο εμήο φξνπο:
(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 ηελ 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 ΟΥΗΜΑ – ΗΜΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Σ. ΕΛΛΑΔΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΦΘΙΩΣΙΔΑ».
(δ6) Σν φρεκα ζα θέξεη θαη ζπλνδεπηηθφ φρεκα ζε αζθαιή απφζηαζε γηα ηελ έγθαηξε
πξνεηδνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ.
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1521
ΘΔΜΑ 5o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 175616/578/8-8-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ.
Φζηψηηδαο πεξί δηάζεζεο πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ (απνθαηάζηαζε
νδψλ γηα ηελ πξφιεςε ππξθαγηψλ ζηελ πεξηνρή ηεο ΓΔ Μαιεζίλαο ηνπ Γήκνπ Λνθξψλ).
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 175621/579/8-8-2017 έγγξαθν
ηεο Απηνηεινχο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Σκήκα Π.Δ. Φζηψηηδαο) πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ.
Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
απνθαζίδεη νκφθσλα
Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 175616/578/8-8-2017 απφθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Φζηψηηδαο
πεξί δηάζεζεο πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ (απνθαηάζηαζε νδψλ γηα ηελ
πξφιεςε δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζηελ πεξηνρή ηεο ΓΔ Μαιεζίλαο ηνπ Γήκνπ Λνθξψλ) θαη ζπγθεθξηκέλα:
1.- Σελ απεπζείαο κίζζσζε ηνπ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ 49823 ηδησηηθνχ κεραλήκαηνο έξγνπ,
ηχπνπ εξππζηξηνθφξνπ πξνσζεηή γαηψλ (416 ΖΡ), ηδηνθηεζίαο «ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΗΧΑΝΝΖ», γηα ηνλ
θαζαξηζκφ, ηελ απνθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε νδψλ πνπ ρξεζηκεχνπλ σο αληηππξηθέο ισξίδεο
πξνζηαζίαο ζηελ ΓΔ Μαιεζίλαο ηνπ Γήκνπ Λνθξψλ.
2.- Ζ δαπάλε κίζζσζεο ζα ππνινγηζηεί ζχκθσλα κε ηηο ψξεο εξγαζίαο ηνπ κεραλήκαηνο, πνπ ζα
πξνθχπηνπλ απφ ην εκεξνιφγην θίλεζεο θαη ηνλ πίλαθα σξψλ εξγαζίαο, ν νπνίνο ζα ππνγξάθεηαη απφ
ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ κεραλήκαηνο, ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ αξκνδίνπ Σκήκαηνο θαη ηνλ Πξντζηάκελν ηεο
Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φζηψηηδαο, θαζψο θαη απφ βεβαίσζε ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππ’ αξηζ. 1535/2015 (Πξαθη. 32/18-11-2015)
απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο.
3.- Ζ κίζζσζε απηή γίλεηαη κε ηνπο εμήο φξνπο:
(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 ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο.
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(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 ΟΥΗΜΑ – ΗΜΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Σ. ΕΛΛΑΔΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΦΘΙΩΣΙΔΑ».
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1522
ΘΔΜΑ 6o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 178382/594/10-8-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ.
Φζηψηηδαο πεξί δηάζεζεο πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ (θαζαξηζκφο
βιάζηεζεο γηα ηελ πξφιεςε δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζε πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Μψινπ - Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ).
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 178385/595/10-8-2017
έγγξαθν ηεο Απηνηεινχο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Σκήκα Π.Δ. Φζηψηηδαο) πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ.
Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
απνθαζίδεη νκφθσλα
Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 178382/594/10-8-2017 απφθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Φζηψηηδαο
πεξί δηάζεζεο πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ (θαζαξηζκφο βιάζηεζεο γηα
ηελ πξφιεςε δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζε πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Μψινπ - Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ) θαη
ζπγθεθξηκέλα:
1.- Σελ απεπζείαο κίζζσζε ησλ παξαθάησ ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ:
α) ηνπ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ 83314 ρνξηνθνπηηθνχ κεραλήκαηνο κε βξαρίνλα θαη β) ηνπ κε
αξηζκφ θπθινθνξίαο ΝΗΚ 7347 θνξηεγνχ, ηδηνθηεζίαο «ΥΡΗΣΟΦΟΡΟΤ ΚΑΗΡΗΓΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ
ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ», γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηεο βιάζηεζεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ αξκνδηφηεηαο
ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο ζην Γήκν Μψινπ - Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ.
2.- Ζ δαπάλε κίζζσζεο ζα ππνινγηζηεί ζχκθσλα κε ηηο ψξεο εξγαζίαο ηνπ κεραλήκαηνο, πνπ ζα
πξνθχπηνπλ απφ ην εκεξνιφγην θίλεζεο θαη ηνλ πίλαθα σξψλ εξγαζίαο, ν νπνίνο 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:
(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.
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(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 ΟΥΗΜΑ – ΗΜΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Σ. ΕΛΛΑΔΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΦΘΙΩΣΙΔΑ».
(δ6) Σν φρεκα ζα θέξεη θαη ζπλνδεπηηθφ φρεκα ζε αζθαιή απφζηαζε γηα ηελ έγθαηξε
πξνεηδνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ.
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1523
ΘΔΜΑ 7o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 178424/596/10-8-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ.
Φζηψηηδαο πεξί δηάζεζεο πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ (επηθπιαθή κέζσλ
γηα ηελ αληηκεηψπηζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζηελ Π.Δ. Φζηψηηδαο).
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 178427/597/10-8-2017
έγγξαθν ηεο Απηνηεινχο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Σκήκα Π.Δ. Φζηψηηδαο) πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ.
Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
απνθαζίδεη νκφθσλα
Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 178424/596/10-8-2017 απφθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Φζηψηηδαο
πεξί δηάζεζεο πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ (επηθπιαθή κέζσλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζηελ Π.Δ. Φζηψηηδαο) θαη ζπγθεθξηκέλα:
1.- Σελ απεπζείαο κίζζσζε ησλ παξαθάησ ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ:
α) ησλ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ 120699 θαη ΜΔ 117080 θνξηεγψλ κεηαθνξάο λεξνχ πδξνθφξσλ νρεκάησλ, ηδηνθηεζίαο «ΥΡΗΣΟΦΟΡΟΤ ΚΑΗΡΗΓΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ
ΔΣΑΗΡΗΑ», γηα επηθπιαθή, ζχκθσλα κε ηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα,
β) ηνπ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΗΝ-4712 θνξηεγνχ κεηαθνξάο λεξνχ - πδξνθφξνπ νρήκαηνο,
ηδηνθηεζίαο «ΚΔΡΑΜΗΓΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΑ», γηα επηθπιαθή, ζχκθσλα κε ηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα,
γ) ηνπ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΡΟΕ-1034 θνξηεγνχ κεηαθνξάο λεξνχ - πδξνθφξνπ νρήκαηνο,
ηδηνθηεζίαο «ΟΦΗΑ ΠΑΡΖΓΟΡΖ – ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ», γηα επηθπιαθή, ζχκθσλα κε ηνλ ζπλεκκέλν
πίλαθα,
δ) ηνπ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΗΔ-9816 θνξηεγνχ κεηαθνξάο λεξνχ - πδξνθφξνπ νρήκαηνο,
ηδηνθηεζίαο «ΣΡΧΜΑΣΗΑ ΧΣΖΡΖ», γηα επηθπιαθή, ζχκθσλα κε ηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα.
ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ
ΥΡΗΣΟΦΟΡΟ ΚΑΗΡΗΓΖ
ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ
ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ
ΚΔΡΑΜΗΓΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΑ
ΟΦΗΑ ΠΑΡΖΓΟΡΖ –
ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ
ΣΡΧΜΑΣΗΑ ΧΣΖΡΖ

ΖΜΔΡΑ
12/8, 13/8
14/8, 15/8

ΩΡΔ ΔΠΗΦΤΛΑΚΖ
8:00 – 24:00

12/8, 13/8
14/8, 15/8
12/8, 13/8
14/8, 15/8
12/8, 13/8
14/8, 15/8

8:00 – 24:00
8:00 – 24:00
8:00 – 24:00

2.- Ζ δαπάλε κίζζσζεο ζα ππνινγηζηεί ζχκθσλα κε ηηο ψξεο εξγαζίαο ηνπ κεραλήκαηνο, πνπ ζα
πξνθχπηνπλ απφ ην εκεξνιφγην θίλεζεο θαη ηνλ πίλαθα σξψλ εξγαζίαο, ν νπνίνο 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:
(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 ηε 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 ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο.
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(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 ΟΥΗΜΑ – ΗΜΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Σ. ΕΛΛΑΔΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΦΘΙΩΣΙΔΑ».
(δ6) Σν φρεκα ζα θέξεη θαη ζπλνδεπηηθφ φρεκα ζε αζθαιή απφζηαζε γηα ηελ έγθαηξε
πξνεηδνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ.
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1524
ΘΔΜΑ 8o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 179144/604/11-8-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ.
Φζηψηηδαο πεξί δηάζεζεο πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ (ππξθαγηά απφ ηελ
9/8/2017).
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 179145/605/11-8-2017
έγγξαθν ηεο Απηνηεινχο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Σκήκα Π.Δ. Φζηψηηδαο) πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ.
Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
απνθαζίδεη νκφθσλα
Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 179144/604/11-8-2017 απφθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Φζηψηηδαο
πεξί δηάζεζεο πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ (ππξθαγηά απφ ηελ 9/8/2017)
θαη ζπγθεθξηκέλα:
1.- Σελ απεπζείαο κίζζσζε ηνπ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΗΔ - 9816 ηδησηηθνχ θνξηεγνχ
κεηαθνξάο λεξνχ - πδξνθφξνπ νρήκαηνο, ηδηνθηεζίαο «ΣΡΧΜΑΣΗΑ ΧΣΖΡΗΟΤ», γηα ηελ θαηάζβεζε
δαζηθήο ππξθαγηάο ζε πεξηνρή ηεο ΣΚ Εειίνπ ηεο ΓΔ Διάηεηαο ηνπ Γήκνπ Ακθίθιεηαο - Διάηεηαο.
2.- Ζ δαπάλε κίζζσζεο ζα ππνινγηζηεί ζχκθσλα κε ηηο ψξεο εξγαζίαο ηνπ κεραλήκαηνο, πνπ ζα
πξνθχπηνπλ απφ ην εκεξνιφγην θίλεζεο θαη ηνλ πίλαθα σξψλ εξγαζίαο, ν νπνίνο 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:
(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 επηβεβαίσζε 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 ηελ 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.
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(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 «ΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
– ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Σ. ΕΛΛΑΔΑ».
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1525
ΘΔΜΑ 9o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 179552/611/14-8-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ.
Φζηψηηδαο πεξί δηάζεζεο πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ (ππξθαγηέο απφ
12/8/2017).
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 179554/612/14-8-2017
έγγξαθν ηεο Απηνηεινχο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Σκήκα Π.Δ. Φζηψηηδαο) πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ.
Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
απνθαζίδεη νκφθσλα
Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 179552/611/14-8-2017 απφθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Φζηψηηδαο
πεξί δηάζεζεο πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ (ππξθαγηέο απφ 12/8/2017) θαη
ζπγθεθξηκέλα:
1.- Σελ απεπζείαο κίζζσζε ησλ παξαθάησ ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ:
α) ηνπ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ 117080 θνξηεγνχ κεηαθνξάο λεξνχ - πδξνθφξνπ νρήκαηνο,
ηδηνθηεζίαο «ΥΡΗΣΟΦΟΡΟΤ ΚΑΗΡΗΓΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ», γηα ηελ
θαηάζβεζε δαζηθήο ππξθαγηάο ζε πεξηνρή ηεο ΣΚ Κακέλσλ Βνχξισλ ηνπ Γήκνπ Κακέλσλ Βνχξισλ απφ
ηελ 12/8/2017,
β) ηνπ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΗΔ-9816 θνξηεγνχ κεηαθνξάο λεξνχ - πδξνθφξνπ νρήκαηνο,
ηδηνθηεζίαο «ΣΡΧΜΑΣΗΑ ΧΣΖΡΖ», γηα ηελ θαηάζβεζε δαζηθήο ππξθαγηάο ζε πεξηνρή ηεο ΣΚ
Κακέλσλ Βνχξισλ ηνπ Γήκνπ Κακέλσλ Βνχξισλ απφ ηελ 12/8/2017,
γ) ηνπ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΗΝ-4712 θνξηεγνχ κεηαθνξάο λεξνχ - πδξνθφξνπ νρήκαηνο,
ηδηνθηεζίαο «ΚΔΡΑΜΗΓΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΑ», γηα ηελ θαηάζβεζε δαζηθήο ππξθαγηάο ζε πεξηνρή ησλ ΣΚ
Κφκλελαο θαη Ρεγγηλίνπ ηνπ Γήκνπ Κακέλσλ Βνχξισλ απφ ηελ 13/8/2017,
δ) ηνπ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΡΟΕ - 1034 θνξηεγνχ κεηαθνξάο λεξνχ - πδξνθφξνπ νρήκαηνο,
ηδηνθηεζίαο «ΟΦΗΑ ΠΑΡΖΓΟΡΖ – ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ», γηα ηελ θαηάζβεζε δαζηθήο ππξθαγηάο ζε
πεξηνρή ησλ ΣΚ Κφκλελαο θαη Ρεγγηλίνπ ηνπ Γήκνπ Κακέλσλ Βνχξισλ απφ ηελ 13/8/2017.
2.- Ζ δαπάλε κίζζσζεο ζα ππνινγηζηεί ζχκθσλα κε ηηο ψξεο εξγαζίαο ηνπ κεραλήκαηνο, πνπ ζα
πξνθχπηνπλ απφ ην εκεξνιφγην θίλεζεο θαη ηνλ πίλαθα σξψλ εξγαζίαο, ν νπνίνο 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:
(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 επηβεβαίσζε 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 ηελ 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.
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(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 «ΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
– ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Σ. ΕΛΛΑΔΑ».
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1526
ΘΔΜΑ 10o : Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 168950/500/30-7-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ.
Δπξπηαλίαο πεξί δηάζεζεο πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξνο αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ
θαηλνκέλσλ (εθδήισζε ππξθαγηάο ζηηο 30/07/2017).
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 173847/520/4-8-2017 έγγξαθν
ηεο Απηνηεινχο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Σκήκα Π.Δ. Δπξπηαλίαο) πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ.
Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
απνθαζίδεη νκφθσλα
Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 168950/500/30-7-2017 απφθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Δπξπηαλίαο
πεξί δηάζεζεο πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξνο αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ
(εθδήισζε ππξθαγηάο ζηηο 30/07/2017), πνπ αθνξά αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηε δηάζεζε
πξφρεηξσλ γεπκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο θαη ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πνπ
παξέκεηλαλ ζηνλ ηφπν εθδήισζεο ηεο ππξθαγηάο ζηελ πεξηνρή «Κνπκάζηα» ηεο Σ.Κ. Κνξπζράδσλ ηνπ
Γήκνπ Καξπελεζίνπ Π.Δ. Δπξπηαλίαο, ζηελ επηρείξεζε ηνπ Γεσξγίνπ Καξδακπίθε κε ηελ επσλπκία «Ζ
ΓΧΝΗΑ» νδφο πχξνπ Σζηηζάξα ζην Καξπελήζη (ΑΦΜ 028957919 –ΓΟΤ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ).
Οη ελ ιφγσ ππεξεζίεο ζα βαξχλνπλ ηνλ Φνξέα 073, ΚΑΔ 5151 (δαπάλεο Αληηκεηψπηζεο Φπζηθψλ
Καηαζηξνθψλ).
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1527
ΓΖΜΟΗΑ ΔΡΓΑ – ΜΔΛΔΣΔ – ΠΑΡΑΣΑΔΗ
ΘΔΜΑ 11o: Έγθξηζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο ηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Σνπνζέηεζε
ζηεζαίσλ αζθαιείαο θαη πηλαθίδσλ ζήκαλζεο έηνπο 2017», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ
200.000,00 € κε ΦΠΑ.
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 174094/2741/4-8-2017
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 νκφθσλα
1. Δγθξίλεη ηνπο φξνπο δηαθήξπμεο ηνπ αλνηρηνχ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Σνπνζέηεζε ζηεζαίσλ
αζθαιείαο θαη πηλαθίδσλ ζήκαλζεο έηνπο 2017», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 200.000,00 € κε
ΦΠΑ.
2. Οξίδεη ηε Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δπξπηαλίαο σο αξρή πνπ ζα δηελεξγήζεη ηνλ
δηαγσληζκφ.
3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ πξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δπξπηαλίαο γηα:
α) ηνλ νξηζκφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ,
β) ηνλ θαζνξηζκφ ηεο εκεξνκελίαο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ.
4. Δμνπζηνδνηεί ηε Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δπξπηαλίαο λα θνηλνπνηεί ζηνπο ππνςεθίνπο ηηο
απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ,
θαη΄ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν. 4055/2012.
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1528
ΘΔΜΑ 12o: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ δηαγσληζκνχ
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ηνπ έξγνπ: «Δπηζθεπή ζρνιηθψλ κνλάδσλ Γήκνπ Καξπελεζίνπ», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ
139.000,00 € κε ΦΠΑ.
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 171850/2680/2-8-2017
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 νκφθσλα
1. Δγθξίλεη ην ππ΄αξηζκ. 1/29-6-2017 πξαθηηθφ (νινθιεξψζεθε ηελ 1-8-2017) ηεο επηηξνπήο
δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Δπηζθεπή ζρνιηθψλ κνλάδσλ Γήκνπ Καξπελεζίνπ», Π.Δ. Δπξπηαλίαο,
πξνυπνινγηζκνχ 139.000,00 € 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 «ΥΔΗΜΑΡΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ
ΑΘΑΝΑΗΟΤ», ε νπνία πξνζέθεξε κέζε έθπησζε πελήληα έμη θαη εμήληα δχν ηνηο εθαηφ (56,62%).
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1529
ΘΔΜΑ 13o: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ δηαγσληζκνχ
ηνπ έξγνπ: «Πξφγξακκα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο δεκηψλ θαη θαηαζηξνθψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ
ζενκελίεο ζηνπο ΟΣΑ Α’ θαη Β’ βαζκνχ ηεο ρψξαο» (Καζαξηζκφο απνζηξαγγηζηηθήο ηάθξνπ αληιηνζηάζην
«Αιεμίλα» ΣΟΔΒ Αλζήιεο), Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 15.000,00€ κε ΦΠΑ.
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 170586/4770/1-8-2017
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην
ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ.
Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
απνθαζίδεη νκφθσλα
1. Δγθξίλεη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016, άξζξν 98, παξάγξαθνο 1.ε., ην ππ΄αξηζκ.
1/15-6-2017 πξαθηηθφ (νινθιεξψζεθε ζηηο 4-7-2017) ηεο επηηξνπήο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ
έξγνπ: «Πξφγξακκα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο δεκηψλ θαη θαηαζηξνθψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ
ζενκελίεο ζηνπο ΟΣΑ Α’ θαη Β’ βαζκνχ ηεο ρψξαο» (Καζαξηζκφο απνζηξαγγηζηηθήο ηάθξνπ αληιηνζηάζην
«Αιεμίλα» ΣΟΔΒ Αλζήιεο), Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 15.000,00€ κε ΦΠΑ, πνπ αθνξά ζηνλ
έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ
ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ, αιιά θαη ηε δηελέξγεηα θιήξσζεο κεηαμχ ησλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ
«ΜΠΟΤΛΗΟ Κ. ΗΧΑΝΝΖ» θαη «ΑΦΟΗ ΣΧΜΟΤ Ο.Δ.», πνπ θαηέζεζαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο.
2. Αλαδεηθλχεη πξνζσξηλφ κεηνδφηε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε ηελ επσλπκία «ΑΦΟΗ ΣΧΜΟΤ
Ο.Δ.», νπνίνο πξνζέθεξε κέζε ηεθκαξηή έθπησζε πελήληα επηά ηνηο εθαηφ (57,00 %).
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ςεθίδεη ζεηηθά, αιιά εμέθξαζε ηελ άπνςε πσο “φιεο νη
δαπάλεο απηνχ ηνπ είδνπο ζα ήηαλ πνιχ κηθξφηεξεο γηα ην δεκφζην, εάλ ππήξρε δεκφζηα ππεξεζία
θαηαζθεπψλ – επηζθεπψλ, δηφηη ηφηε ζα έιεηπε ην εξγνιαβηθφ θέξδνο θαη ν ΦΠΑ 24 %”.
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1530
ΘΔΜΑ 14o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο ΗΗ θαη θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ 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.
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 176418/3520/8-8-2017
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 νκφθσλα
1. Δγθξίλεη ην ππ΄αξηζκ. ΗΗ/8-8-2017 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ 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, πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, φπσο
απηά θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 23.2-23.10 ηεο εγθεθξηκέλεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο.
2. Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε «αθειιάξεο Γ.
– Ληάξνο Υ.», πνπ πξνζέθεξε πνζνζηφ έθπησζεο 57,04 %.
ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε
εθηηκψκελε αμία θάησ ησλ 60.000,00 € ρσξίο ΦΠΑ ε πξνζεζκία άζθεζεο είλαη (5) εκέξεο απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα, ζχκθσλα κε ην άξζξν
127 ηνπ Ν. 4412/2016.
Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο
πξνθχπηνπλ, εθφζνλ θαη φηαλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο:
α) Άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο
(ζηάδην πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ).
β) Οινθιήξσζε πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, εθφζνλ απαηηείηαη (άξζξα
35 θαη 36 ηνπ Ν. 4129/2013)
γ) Κνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο
ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 4412/2016, έπεηηα απφ ζρεηηθή
πξφζθιεζε ηεο Γ.Σ.Δ. Π.Δ. Φσθίδαο.
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1531
ΘΔΜΑ 15o: Έγθξηζε πξαθηηθψλ δεκνπξαζίαο ΗΗ & ΗΗΗ θαη αλάζεζε εθπφλεζεο ησλ ππνινίπσλ ζηαδίσλ
ηεο κειέηεο: «Μειέηε έξγσλ άκεζεο απνθαηάζηαζεο αξδεπηηθνχ θαλαιηνχ Καιαπνδίνπ Π. Λήιαληα Ν.
Δχβνηαο», πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο 384.871,58 € κε ΦΠΑ.
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 173333/3656/3-8-2017
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 θαηά πιεηνςεθία
1. Δγθξίλεη ηα ππ΄αξηζκ. ΗΗ/13-4-2017 θαη ΗΗΗ/2-5-2017 πξαθηηθά ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ γηα
ηελ αλάζεζε εθπφλεζεο ησλ ππνινίπσλ ζηαδίσλ ηεο κειέηεο: «Μειέηε έξγσλ άκεζεο απνθαηάζηαζεο
αξδεπηηθνχ θαλαιηνχ Καιαπνδίνπ Π. Λήιαληα Ν. Δχβνηαο», πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο 384.871,58 € κε
ΦΠΑ, πνπ αθνξνχλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ
κειεηεηψλ.
2. Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αλαζέηεη ηελ εθπφλεζε ησλ ππνινίπσλ
ζηαδίσλ ηεο κειέηεο ζην κειεηεηηθφ ζρήκα πνπ ζπγθέληξσζε ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία, ήηνη:
- «ΑΚΚΣ - ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ»
- «CONCEPT ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥ/ΚΟΗ ΑΔ»
- «ΦΔΣΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤΣΖΛΔΜΑΥΟΤ»
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη απέρεη απφ ηελ ςεθνθνξία, κε ηελ αηηηνινγία φηη “θαη
παιηφηεξα είρε εθθξάζεη ηελ άπνςε πσο ζηελ πεξηνρή ηνπ Λήιαληα πνηακνχ ρξεηάδεηαη εληαία
νινθιεξσκέλε κειέηε γηα ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο θαη φρη απνζπαζκαηηθέο παξεκβάζεηο”.
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1532
ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ
ΘΔΜΑ 16ν: Έγθξηζε δηελέξγεηαο ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα άιαηνο
ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ 2017-2018», Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 200.000,00 € θαη ησλ
φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο.
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 171992/6845/11-8-2017
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ – Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ.
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Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
απνθαζίδεη νκφθσλα
1. Δγθξίλεη:
α) ηε δηελέξγεηα ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα άιαηνο ρεηκεξηλήο
πεξηφδνπ 2017-2018», Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 200.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ
24%»,
2. ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζρέδην,
3. ηε δαπάλε πνζνχ 200.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Δλάξηζκνπ 2013ΔΠ06600009 ηεο ΑΔΠ 066 γηα
ην ππνέξγν "Πξνκήζεηα Άιαηνο Υεηκεξηλήο Πεξηφδνπ 2017-2018 " ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο.
Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε ζα βαξχλεη ηελ ΑΔ 066 θαη ζα θαηαλεκεζεί ζηα έηε 2017 & 2018, σο
εμήο:
- 2017: 80.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.
- 2018: 120.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1533
ΘΔΜΑ 17ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο ελζηάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ έλζηαζε - πξνδηθαζηηθή
πξνζθπγή ηνπ Οδπζζέα Μαπξνδήκνπ θαηά ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ
γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ: «Πξνκήζεηα ρξψκαηνο δηαγξάκκηζεο νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Βνησηίαο,
έηνπο 2017», πξνυπνινγηζκνχ 70.000,00 € κε ΦΠΑ - αλάθιεζε ηεο αξηζκ. 1010/6-6-2017 απφθαζεο ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΠΔ πεξί έγθξηζεο ηεο δηελέξγεηαο θαη ησλ φξσλ δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο σο πξνο ηηο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη έγθξηζε δηελέξγεηαο
επαλαιεπηηθνχ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ ππνέξγνπ.
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 145721/3117/3-8-2017
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 27-6-2017 (νινθιεξψζεθε ζηηο 30-6-2017) πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο
αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ & πξνζθπγψλ, πνπ αθνξά ζηελ εμέηαζε ηεο έλζηαζεο - πξνδηθαζηηθήο
πξνζθπγήο, ηελ νπνία θαηέζεζε ε εηεξφξξπζκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Οδπζζέαο Μαπξνδήκνο &
ΗΑ» θαηά ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ:
«Πξνκήζεηα ρξψκαηνο δηαγξάκκηζεο νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Βνησηίαο, έηνπο 2017», πξνυπνινγηζκνχ
70.000,00 € κε ΦΠΑ.
2. Κάλεη δεθηή ηελ απφ 22-6-2017 θαηαηεζείζα έλζηαζε ηνπ Οδπζζέα Μαπξνδήκνπ.
3. Αλαθαιεί ηελ αξηζκ. 1010/6-6-2017 (ζέκα 30ν, πξαθηηθφ 20, ΑΓΑ:ΦΟ157ΛΖ-ΗΥΔ) απφθαζή ηεο
πεξί έγθξηζεο ηεο δηελέξγεηαο θαη ησλ φξσλ δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ.
4. Σξνπνπνηεί ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο σο πξνο ηηο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο.
5. Δγθξίλεη ηε δηελέξγεηα επαλαιεπηηθνχ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, πξνυπνινγηζκνχ 70.000,00 €
κε ΦΠΑ, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ ππνέξγνπ.
Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δειψλνληαο φηη, “κνινλφηη ε επηρεηξεκαηνινγία ηεο
πξνζθπγήο θαίλεηαη ινγηθή, ζεσξεί απνιχησο αλαγθαία, πξηλ θαηαιήμεη, ηε γλσκνδφηεζε ηεο Ννκηθήο
Τπεξεζίαο θαη καδί κε απηή ηε γλψκε ηνπ Σερληθνχ Επηκειεηεξίνπ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Εκπνξίνπ”.
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1534
ΘΔΜΑ 18ν: Έγθξηζε πξαθηηθψλ δεκνπξαζίαο θαη αλάδεημε πξνζσξηλψλ κεηνδνηψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ,
αλνηθηνχ, δηεζλνχο δηαγσληζκνχ γηα ηελ: «Πξνκήζεηα πνπιεξηθψλ, βφεηνπ θαη ρνηξηλνχ θξέαηνο, γάιαθηνο
εβαπνξέ, βξεθηθψλ ηξνθψλ, νζπξίσλ, ξπδηνχ, δπκαξηθψλ, εηδψλ παληνπσιείνπ, πειηέ ληνκάηαο, ειηψλ,
θαθέ-δαραξσδψλ, κειηνχ, ειαηνιάδνπ, γαιαθηνθνκηθψλ, εηδψλ νπσξνπσιείνπ γηα ην επηρεηξεζηαθφ
πξφγξακκα επηζηηηζηηθήο θαη βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο γηα ην ηακείν επξσπατθήο βνήζεηαο γηα ηνπο
απφξνπο (ΣΔΒΑ/FEAD)», Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 631.735,54€ κε ΦΠΑ.
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Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 179176/3880/11-8-2017
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 νκφθσλα
1. Δγθξίλεη ηα ππ΄αξηζκ. 10/2-8-2017 θαη 11/10-8-2017 πξαθηηθά ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ
ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ, δηεζλνχο δηαγσληζκνχ γηα ηελ: «Πξνκήζεηα πνπιεξηθψλ, βφεηνπ θαη ρνηξηλνχ
θξέαηνο, γάιαθηνο εβαπνξέ, βξεθηθψλ ηξνθψλ, νζπξίσλ, ξπδηνχ, δπκαξηθψλ, εηδψλ παληνπσιείνπ,
πειηέ ληνκάηαο, ειηψλ, θαθέ-δαραξσδψλ, κειηνχ, ειαηνιάδνπ, γαιαθηνθνκηθψλ, εηδψλ νπσξνπσιείνπ
γηα ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα επηζηηηζηηθήο θαη βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο γηα ην ηακείν επξσπατθήο
βνήζεηαο γηα ηνπο απφξνπο (ΣΔΒΑ/FEAD)», Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 631.735,54€ κε ΦΠΑ, πνπ
αθνξνχλ ζηελ απνζθξάγηζε – αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ,
αιιά θαη ηε δηελέξγεηα θιήξσζεο κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ «ΑΡΣΟ ΚΑΗ ΕΤΜΖ ΑΛΗΜΠΗΝΗΖ ΑΒΔΔ» θαη
ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΑ «ΜΑΝΓΡΔΚΑ Α.Δ.», νη νπνίεο θαηέζεζαλ ηζφηηκεο θαη ηζνδχλακεο πξνζθνξέο.
2. Αλαδεηθλχεη πξνζσξηλνχο κεηνδφηεο γηα θάζε νκάδα ρσξηζηά σο θαησηέξσ:
 ΟΜΑΓΑ
Α
ηνλ
ππνςήθην
αλάδνρν
«ΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΑΓΟΡΑ
ΚΡΔΑΣΩΝ
ΔΠΔ»,
κε πξνζθεξφκελε ηηκή 36.313,92 επξψ ρσξίο ΦΠΑ θαη πνζνζηφ έθπησζεο 19%,
 ΟΜΑΓΑ
Β
ηνλ
ππνςήθην
αλάδνρν
«ΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΑΓΟΡΑ
ΚΡΔΑΣΩΝ
ΔΠΔ»,
κε πξνζθεξφκελε ηηκή 56.021,76 επξψ ρσξίο ΦΠΑ θαη πνζνζηφ έθπησζεο 20%,
 ΟΜΑΓΑ
Γ
ηνλ
ππνςήθην
αλάδνρν
«ΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΑΓΟΡΑ
ΚΡΔΑΣΩΝ
ΔΠΔ»,
κε πξνζθεξφκελε ηηκή 30.734,16 επξψ ρσξίο ΦΠΑ θαη πνζνζηφ έθπησζεο 21%,
 ΟΜΑΓΑ Γ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν «ΑΡΣΟ ΚΑΗ ΕΤΜΖ ΑΛΗΜΠΗΝΗΖ ΑΒΔΔ», κε πξνζθεξφκελε
ηηκή 16.513,20 επξψ ρσξίο ΦΠΑ, κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά βάζε ηηκήο γηα ηελ
αληίζηνηρε Οκάδα,
 ΟΜΑΓΑ Δ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν «ΑΡΣΟ ΚΑΗ ΕΤΜΖ ΑΛΗΜΠΗΝΗΖ ΑΒΔΔ»,
κε πξνζθεξφκελε ηηκή 28.274,40 επξψ ρσξίο ΦΠΑ, κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά βάζε
ηηκήο γηα ηελ αληίζηνηρε Οκάδα,
 ΟΜΑΓΑ Σ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν «ΑΦΟΗ ΜΑΝΣΟΤΒΑΛΟΗ Α.Δ.», κε πξνζθεξφκελε ηηκή
23.005,08 επξψ ρσξίο ΦΠΑ, κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά βάζε ηηκήο γηα ηελ αληίζηνηρε
Οκάδα,
 ΟΜΑΓΑ Ε ηνλ ππνςήθην αλάδνρν «ΑΡΣΟ ΚΑΗ ΕΤΜΖ ΑΛΗΜΠΗΝΗΖ ΑΒΔΔ», κε πξνζθεξφκελε
ηηκή 8.225,28 επξψ ρσξίο ΦΠΑ, κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά βάζε ηηκήο γηα ηελ
αληίζηνηρε Οκάδα,
 ΟΜΑΓΑ Ζ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν «ΑΦΟΗ ΜΑΝΣΟΤΒΑΛΟΗ Α.Δ.», κε πξνζθεξφκελε ηηκή
15.483,66 επξψ ρσξίο ΦΠΑ, κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά βάζε ηηκήο γηα ηελ αληίζηνηρε
Οκάδα,
 ΟΜΑΓΑ Θ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν «ΑΦΟΗ ΜΑΝΣΟΤΒΑΛΟΗ Α.Δ.», κε πξνζθεξφκελε ηηκή 3.256,20
επξψ ρσξίο ΦΠΑ, κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά βάζε ηηκήο γηα ηελ αληίζηνηρε Οκάδα,
 ΟΜΑΓΑ Η ηνλ ππνςήθην αλάδνρν «NUTRIA ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ
ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ», κε πξνζθεξφκελε ηηκή 14.741,04 επξψ ρσξίο ΦΠΑ,
κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά βάζε ηηκήο γηα ηελ αληίζηνηρε Οκάδα,
 ΟΜΑΓΑ Κ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν «ΑΦΟΗ ΜΑΝΣΟΤΒΑΛΟΗ Α.Δ.», κε πξνζθεξφκελε ηηκή
17.178,00 επξψ ρσξίο ΦΠΑ, κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά βάζε ηηκήο γηα ηελ αληίζηνηρε
Οκάδα,
 ΟΜΑΓΑ Λ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν «ΑΡΣΟ ΚΑΗ ΕΤΜΖ ΑΛΗΜΠΗΝΗΖ ΑΒΔΔ», κε πξνζθεξφκελε
ηηκή 44.484,06 επξψ ρσξίο ΦΠΑ, κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά βάζε ηηκήο γηα ηελ
αληίζηνηρε Οκάδα,
 ΟΜΑΓΑ Μ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν «ΑΦΟΗ ΜΑΝΣΟΤΒΑΛΟΗ Α.Δ.», κε πξνζθεξφκελε ηηκή 6.178,20
επξψ ρσξίο ΦΠΑ, κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά βάζε ηηκήο γηα ηελ αληίζηνηρε Οκάδα,
 ΟΜΑΓΑ Ν ηνλ ππνςήθην αλάδνρν «NUTRIA ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ
ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ», κε πξνζθεξφκελε ηηκή 48.066,48 επξψ ρσξίο ΦΠΑ
θαη πνζνζηφ έθπησζεο 15%,
 ΟΜΑΓΑ Ξ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν «ΑΦΟΗ ΜΑΝΣΟΤΒΑΛΟΗ Α.Δ.», κε πξνζθεξφκελε ηηκή 68.597,28
επξψ ρσξίο ΦΠΑ, κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά βάζε ηηκήο γηα ηελ αληίζηνηρε Οκάδα.
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 ΟΜΑΓΑ Ο ηνλ ππνςήθην αλάδνρν «ΑΦΟΗ ΜΑΝΣΟΤΒΑΛΟΗ Α.Δ.», κε πξνζθεξφκελε ηηκή
21.968,50 επξψ ρσξίο ΦΠΑ θαη πνζνζηφ έθπησζεο 20%.
3. Δγθξίλεη ηε ζπλέρηζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ζην επφκελν ζηάδην αλνίγκαηνο ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο.
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ζπκθσλεί κε ηηο άλσ δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο. Χζηφζν
παξακέλεη πνιηηηθφ ην δήηεκα “πψο απηή ε βνήζεηα δηαηίζεηαη… Πψο θαη κε πνηα θξηηήξηα ζπληάρζεθε ν
θαηάινγνο ησλ δηθαηνχρσλ… Πψο θαη κε πνην ηξφπν απνθιείεηαη ε αλάκεημε ΜΚΟ θαη εθθιεζίαο”.
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1535
ΘΔΜΑ 19ν: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο & πιηθψλ εθηχπσζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ
ππεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο θαη ησλ Γ/λζεσλ Α/ζληαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ», ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ 43.341,32 € κε ΦΠΑ.
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. νηθ. 178878/4216/11-8-2017
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 νκφθσλα
1. Δγθξίλεη ην ππ΄αξηζκ. 1/24-7-2017 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα
ηελ «Πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο & πιηθψλ εθηχπσζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο
Π.Δ. Δχβνηαο θαη ησλ Γ/λζεσλ Α/ζληαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ», ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ 43.341,32 € κε ΦΠΑ, πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο,
ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ κνλαδηθνχ ζπκκεηέρνληα ζην δηαγσληζκφ, ήηνη ηεο εηαηξείαο
«ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ - Π. ΝΗΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟ Α.Δ» ΑΝΧΝ. ΔΜΠΟΡ. & ΠΑΡ. ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΑΗΡΗΑ
ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΟΡΓΑΝ. & ΑΤΣΟΜΑΣ. ΓΡΑΦΔΗΟΤ.
2. Αλαδεηθλχεη πξνζσξηλφ κεηνδφηε γηα ην Σκήκα Β – Τιηθά Δθηχπσζεο, ζχκθσλα κε ηνλ
αθφινπζν πίλαθα:
ΔΠΩΝΤΜΗΑ

ΣΗΜΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΜΖΜΑ
Β – ΤΛΗΚΑ ΔΚΣΤΠΩΖ (Δ
€)

«ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ - Π.ΝΗΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟ Α.Δ » ΑΝΧΝ. ΔΜΠΟΡ. &
ΠΑΡ. ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΟΡΓΑΝ. &
ΑΤΣΟΜΑΣ. ΓΡΑΦΔΗΟΤ - Γ/λζε: ΚΑΝΗΓΓΟ 26, - ΑΘΖΝΑ 106
82

19.427,00 € (ρσξίο Φ.Π.Α.)
ή
24.089,48 € κε Φ.Π.Α.

3. Δγθξίλεη ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ζην επφκελν ζηάδην, ήηνη ηεο θαηαθχξσζεο, γηα ην Σκήκα
Β - Τιηθά Δθηχπσζεο.
4. Κεξχζζεη άγνλν ην Σκήκα Α - Γξαθηθή Ύιε, δηφηη θακία πξνζθνξά δελ ππνβιήζεθε θαη
εγθξίλεη ηελ πξνζθπγή γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο
πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε (ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2α ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν.4412/2016).
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1536
ΓΑΠΑΝΔ
ΘΔΜΑ 20ν: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δέζκεπζε πίζησζεο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ
έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, εξγαζίεο, παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Φζηψηηδαο.
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Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 174267/6903/11-8-2017
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 νκφθσλα
Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο γηα πξνκήζεηεο, εξγαζίεο, παξνρή
ππεξεζηψλ γηα ηελ ΠΔ θαηά ην Οηθνλνκηθφ Έηνο 2017, σο θαησηέξσ:

α/α

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ

1

Πιεξσκή δαπάλεο
δηθαζηηθήο
απφθαζεο 174/2016
(Θενράξε, Σζακαδηά,
Σζηάκε)

2

3

4

5

Έμνδα κεηαθίλεζεο
ππαιιήισλ
(εηζηηήξηα) κειψλ ηνπ
Πεξηθεξεηαθνχ
πκβνπιίνπ Έξεπλαο
θαη Καηλνηνκίαο ηεο
Π..Δ.
Δπηζθεπή θαη
ζπληήξεζε θαπζηήξα
θαινξηθέξ
ζέξκαλζεο Σκήκαηνο
Κηεληαηξηθήο
πεξρεηάδαο
Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ
γηα εθπξνζψπεζε
Π..Δ. ζην
Μνλνκειέο
Πξσηνδηθείν Λακίαο
(αγσγή θαηαβνιήο
ακνηβήο εξγνιάβνπ
απφ ζχκβαζε έξγνπ
Φσηίνπ
Ενξκπά)-αξ.πξ.1569
04/1180-3-8-2017
έγγξαθν Ννκ.
Τπεξεζίαο
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο
ππνδνκήο γηα
ηνπνζέηεζε (13)
δεθαηξηψλ θακεξψλ
αζθαιείαο ζηνλ
πεξηβάιινληα ρψξν
ηνπ Γηνηθεηεξίνπ
Π..Δ.
17REQ001818296

ΠΟΟ
ΓΔΜΔΤ
Ζ
ΠΗΣΩΖ

ΠΟΟ
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ
Τ
ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+Α
ΝΑΜΟΡΦΩΔΗ
ΔΣΟΤ 2017

ΓΔΜΔΤΘΔΝ
ΠΟΟ ΠΡΗΝ
ΣΖΝ
ΠΑΡΟΤΑ
ΔΗΖΓΖΖ

ΤΠΟΛΟΗΠΟ
ΓΔΜΔΤΖ
ΠΗΣΩΖ

02.01.073.0288.
01

Καηαβνιή
απνδνρψλ,
επηδνκάησλ
θιπ,
παξειζφλησλ
εηψλ ζε
εθηέιεζε
δηθαζηηθψλ
απνθάζεσλ

41.000,00

100.000,00

31.018,52

68.981,48

02.01.073.0719.
01

Λνηπά έμνδα
κεηαθίλεζεο

1.500,00

40.000,00

5.850,00

34.150,00

64.384,06

47.472,28

16.911,78

530,72

210.000,00

105.960,61

104.039,39

15.000,00

404.736,00

250.756,91

153.979,09

Λνγαξηαζκφο

02.01.073.0869.
01

Πεξηγξαθή

Ακνηβέο γηα
ζπληήξεζε θαη
επηζθεπή
ινηπνχ
εμνπιηζκνχ

02.01.073.0871.
01

Ακνηβέο
θπζηθψλ
πξνζψπσλ

02.01.073.0899.
01

Λνηπέο
δαπάλεο θαη
εηδηθέο ακνηβέο

85,00
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2017-07-14

6

7

8

9

Αλαλέσζε ηνπ
DomainName
Stereaellada.gov.gr
(γηα ηέζζεξα ρξφληα)
Γαπάλεο
πξνγξάκκαηνο
«Αλίρλεπζεο-Πξνζδη
νξηζκνχ
αθιαηνμηλψλ θαη
επηδεκηνινγίαο ησλ
κπθεηνμηθνγφλσλ
κπθήησλ ζηηο
θαιιηέξγεηεο ηεο
θηζηηθηάο Π.Δ.
Φζηψηηδαο»-Οδνηπνξ
ηθά έμνδα νκάδαο
εξγαζίαο ηνπ
Γεσπνληθνχ
Παλεπηζηεκίνπ
Αζελψλ
Πξνκήζεηα κνλάδσλ
απεηθφληζεο
(image-units)
εθηππσηψλ

Πξνκήζεηα (13)
δεθαηξηψλ θακεξψλ
αζθαιείαο ζηνλ
πεξηβάιινληα ρψξν
ηνπ Γηνηθεηεξίνπ
Π..Δ.
17REQ001818296
2017-07-14

02.01.073.0899.
01

Λνηπέο
δαπάλεο θαη
εηδηθέο ακνηβέο

59,32

404.736,00

250.756.91

138.979.09

02.01.073.1699.
01

Λνηπέο
πξνκήζεηεο

500,00

63.000,00

40.663,40

22.336,60

02.01.073.1723.
01

Πξνκήζεηα
ειεθηξνληθψλ
ππνινγηζηψλ
πξνγξακκάησ
λ θαη ινηπψλ
πιηθψλ

1.000,00

73.000,00

55.069,20

02.01.073.1729.
01

Πξνκήζεηα
θάζε είδνπο
κεραληθνχ θαη
ινηπνχ
εμνπιηζκνχ

40.000,00

5.850,00

ΤΝΟΛΑ

3.700,00

17.930,80

34.150,00

63.375,04

Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1537
ΘΔΜΑ 21ν: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, έηνπο
2017 ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο.
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 177651/7005/14-8-2017
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 θαηά πιεηνςεθία
Δγθξίλεη ηηο παξαθάησ δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο, έηνπο 2017 ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 4071/2012, σο εμήο:
AA

Σίηινο έξγνπ

Δηδηθφο
θνξέαο/
ΚΑΔ

Πξνκεζεπηήο

Πνζφ
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1

Τπνζηήξημε ηνπ εξεπλεηηθνχ –
εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο «Ζ ηνπηθή
ηζηνξία κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε» ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Γ/λζεο Δθπαίδεπζεο
ηεξεάο Διιάδαο & ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θεζζαιίαο.

01.071.
9899

Πξνγξακκαηηθή
ζχκβαζε

25.000,00

01.071.
9899

Τπνγξαθή ζχκβαζεο

24.800,00

01.071.
9899

Γηάθνξνη πξνκεζεπηέο

24.800,00

01.071.
9899

Τπνγξαθή ζχκβαζεο

24.800.00

01.071.
9899

Τπνγξαθή ζχκβαζεο

20.000.00

01.071.
9899

Τπνγξαθή ζχκβαζεο

20.000.00

01.071.
9899

Τπνγξαθή ζχκβαζεο

24.800.00

01.071.
9899

Τπνγξαθή ζχκβαζεο

10.000.00

Υξεκαηνδφηεζε: 20% ΠΔ

2

Πξσηνγελέο: 17REQ001798735
Γεκηνπξγία πξνσζεηηθνχ πιηθνχ
ειεθηξνληθνχ θαη έληππνπ γηα ηελ
απνηχπσζε θαη αλάδεημε ηεο
Γαζηξνλνκηθήο ηαπηφηεηαο ΠΔ
Υξεκαηνδφηεζε: 20% ΠΔ

3

Πξσηνγελέο: 17REQ001799770
Γηνξγάλσζε θεζηηβάι ηξνθίκσλ & πνηψλ
θαη παξάιιειε δηελέξγεηα επηρεηξεκαηηθψλ
ζπλαληήζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ
αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα
Υξεκαηνδφηεζε: 20% ΠΔ

4

Πξσηνγελέο: 17REQ001799883
Γεκηνπξγία ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο
δηθηχσζεο ησλ επαγγεικαηηψλ ηξνθίκσλ &
αγξνηηθψλ πξντφλησλ
Υξεκαηνδφηεζε: 20% ΠΔ

5

Πξσηνγελέο: 17REQ001799965
Γεκηνπξγία επηδαπέδησλ πξνζεθψλ
πξνβνιήο θαη πψιεζεο ηνπηθψλ
πξντφλησλ
Υξεκαηνδφηεζε: 20% ΠΔ

6

Πξσηνγελέο: 17REQ001800019
Γηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ επηκφξθσζεο
παξαγσγψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζηηο
ζχγρξνλεο δεμηφηεηεο δηαρείξηζεο
πσιήζεσλ, marketing θαη γεληθφηεξα
εκπνξηθήο επηθνηλσλίαο
Υξεκαηνδφηεζε: 20% ΠΔ

7

Πξσηνγελέο: 17REQ001799892
Πξφγξακκα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο
«Σν Μνπζείν πάεη ζρνιείν»
Υξεκαηνδφηεζε: 20% ΠΔ

8

Πξσηνγελέο: 17REQ001793893
Γεκηνπξγία νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ
πξνβνιήο αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα
Υξεκαηνδφηεζε: 20% ΠΔ
Πξσηνγελέο: 17REQ001811999
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Έληαμε ζρνιείσλ ηεο ΠΔ ζην πξφγξακκα
“The Tipping Point”

9

01.071.
9899

Τπνγξαθή ζχκβαζεο

01.071.
9919

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ
ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

13.950,00

Υξεκαηνδφηεζε: 20% ΠΔ

10

Πξσηνγελέο: 17ΡΔ;001796989
Δπηζηξνθή ππεξβάιινληνο πνζνχ
επηρνξήγεζεο ηεο Κνηλφηεηαο γηα ην
πξφγξακκα LIFE CHARM

969,03

Υξεκαηνδφηεζε: E.E

Καηαςήθηζε ηελ εηζήγεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δειψλνληαο “θαηεγνξεκαηηθά αληίζεηνο κε
φια απηά πνπ αθνξνχλ ηελ πξνβνιή ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ αιιά θαη θάπνηα εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα, πνπ δελ είλαη αξκνδηφηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο, θαζψο δελ εμαζθαιίδνληαη θάπνηα, έζησ
κηθξά, ζεηηθά απνηειέζκαηα, αιιά αληίζεηα θαιιηεξγνχληαη ζηξεβιψζεηο θαη απηαπάηεο”.
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1538
ΘΔΜΑ 22ν: Έγθξηζε πνιπεηνχο δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα ηελ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε ηεο Πεξηθέξεηαο
ηεξεάο Διιάδαο θαη ηνπ “Ηλζηηηνχηνπ Prolepsis” γηα ην έξγν: «Δθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Τγηεηλήο
Γηαηξνθήο - ΓΗΑΣΡΟΦΖ ζε καζεηέο ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο ΠΔ,
γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018.
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 176819/6950/14-8-2017
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 θαηά πιεηνςεθία
Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή πνιπεηή δέζκεπζε πίζησζεο γηα ηελ
πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο θαη ηνπ «Ηλζηηηνχηνπ Prolepsis» γηα ην έξγν:
«Δθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Τγηεηλήο Γηαηξνθήο - ΓΗΑΣΡΟΦΖ ζε καζεηέο ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο
θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο ΠΔ, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018», σο θαησηέξσ:
Α. Γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2017, ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα:
Α/Α

1

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ

Πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε ηεο
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο
θαη ηνπ «Ηλζηηηνχην
Prolepsis» γηα ην έξγν
«Δθαξκνγή ηνπ
πξνγξάκκαηνο Τγηεηλήο
Γηαηξνθήο-ΓΗΑΣΡΟΦΖ ζε
καζεηέο ζρνιείσλ
πξσηνβάζκηαο θαη
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
ηεο ΠΔ γηα ην ζρνιηθφ έηνο
2017-2018»

ΚΑΔ

02.01.071.9899
.01

Πξσηνγελέο:
17REQ001789673
ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ

Πεξηγξαθή
ΚΑΔ

Λνηπέο
δαπάλεο
20% Έξγα
Πεξηθέξεηαο

ΠΟΟ
ΓΔΜΔΤΖ
ΠΗΣΩΖ

ΠΟΟ
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝ
ΟΤ
ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ
ΔΗ ΔΣΟΤ
2017

ΓΔΜΔΤΘΔΝ
ΠΟΟ ΠΡΗΝ
ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΑ
ΔΗΖΓΖΖ

ΤΠΟΛΟΗΠΟ
ΓΔΜΔΤΖ
ΠΗΣΩΖ

200.000,00

2.616.762.73

2.217.961.61

398.801,12

200.000,00

2.616.762.73

2.217.961,61

398.801.12
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Β. Γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018, πνιπεηή δέζκεπζε πίζησζεο ΚΑΔ 02.01.071.9899.001, πνζνχ
200.000,00 ΚΑΔ.
Καηαςήθηζε ηελ εηζήγεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, κε ηελ αηηηνινγία φηη “ην πξφγξακκα
Τγηεηλήο Δηαηξνθήο - ΔΙΑΣΡΟΦΗ ζε καζεηέο ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
ηεο ΠΕ γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018 δελ θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ, ελψ ζε απηφ
εκπιέθεηαη παξάιιεια θαη αμηνπνηείηαη κία ΜΚΟ”.
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1539
ΘΔΜΑ 23ν: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δέζκεπζε πίζησζεο γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε δέθα ηεζζάξσλ (14)
θσηνηππηθψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο.
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 179557/7072/14-8-2017
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 θαηά πιεηνςεθία
Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο πνζνχ 14.000 €
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.), γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε δέθα ηεζζάξσλ (14) θσηνηππηθψλ ηεο Π.Δ.
Φζηψηηδαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο θαη γηα έλα έηνο, ησλ νπνίσλ νη ζεηξηαθνί αξηζκνί
απνηππψλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ΣΤΠΟ ΦΩΣΟΣΤΠΗΚΟΤ
XEROX 5945 V_K
XEROX 5945 V_K
XEROX 5945 V_K
XEROX 5945 V_K
XEROX 5945 V_K
XEROX 5330 V_S
XEROX 5330 V_S
XEROX 5330 V_S
XEROX 5330 V_S
XEROX 5330 V_S
XEROX B7030V-D
XEROX B7030V-D
XEROX B7030V-D
XEROX B7030V-D

ΔΗΡΗΑΚΟ ΑΡΗΘΜΟ
3666857690
3666857916
3666857193
3666856758
3667686791
3338014421
3338013255
3337994392
3337982653
3322640128
3390561937
3390561813
3390561791
3390560620

Ζ ηερληθή ππνζηήξημε ησλ αλσηέξσ θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ ζα πεξηιακβάλεη:
Όια ηα αλαιψζηκα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ toner (αλεμαξηήησο θάιπςεο) πνπ ζα
ρξεηάδνληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο
Σηο επηζθέςεηο ησλ ηερληθψλ ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Π.Δ.
Φζηψηηδαο γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ, θαζψο θαη αληαιιαθηηθψλ πνπ ζα ρξεηάδνληαη αλά
πεξίπησζε.
Σειεθσληθή ηερληθή εμππεξέηεζε γηα επίιπζε απιψλ πξνβιεκάησλ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε
ζπλερήο ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ ρσξίο αλακνλή
Γελ ζα πεξηιακβάλεη:
Σα ραξηηθά θαη ζπξξαπηηθά, ηα νπνία ζα ρξεψλνληαη μερσξηζηά.
Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ ΔΦ 01.073, ΚΑΔ 0869.01 (πεξί ακνηβψλ γηα ζπληήξεζε
θαη επηζθεπή ινηπνχ εμνπιηζκνχ) θαη ζα θαηαλεκεζεί ζηα έηε 2017 & 2018, σο εμήο:
- 2017: 5.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.
- 2018: 9.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ
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Καηαςήθηζε ηελ εηζήγεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο θαη δήηεζε γηα άιιε κηα θνξά “λα ππάξμεη
εληαία θαη νινθιεξσκέλε θαηαγξαθή φισλ απηψλ ησλ κεραλεκάησλ θαη λα δεκηνπξγεζνχλ
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπο απφ ηελ ίδηα ηελ ππεξεζία”.
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1540
ΘΔΜΑ 24ν: Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο δαπαλψλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ, Π.Δ. Φζηψηηδαο.
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 179553/7071/14-8-2017
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 θαηά πιεηνςεθία
Δγθξίλεη ηελ απεπζείαο αλάζεζε ησλ δαπαλψλ, πνπ απνηππψλνληαη ζην Παξάξηεκα Η ηνπ
παξφληνο, ζηνπο πξνκεζεπηέο, νη νπνίνη αλαδείρζεθαλ ππνςήθηνη αλάδνρνη έπεηηα απφ δηαγσληζηηθή
δηαδηθαζία κε πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 118 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄
147) «Δεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ & Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΕΕ &
2014/25/ΕΕ)», θαη ηνλ έιεγρν φηη πιεξνχλ ηα θξηηήξηα επηινγήο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 & 2 ηνπ άξζξνπ
73 ηνπ Ν. 4412/2016.θ
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ςεθίδεη φιεο ηηο αλαθεξφκελεο δαπάλεο, πιελ εθείλεο κε
α/α 6, ε νπνία αθνξά ζπλδηνξγάλσζε ζπλεδξίνπ πφιεσλ κε ηακαηηθέο πεγέο, πνπ “αλακέλεηαη λα
αμηνπνηεζεί ζηε ινγηθή ηεο πξνζέιθπζεο ηδησηηθνχ θεθαιαίνπ - επελδπηψλ θαη ηεο ηδησηηθνπνίεζεο”.
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1541
ΘΔΜΑ 25ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, γηα
ηε ζπλδηνξγάλσζε θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζην ΦΔΣΗΒΑΛ «ΑΡΓΧ» Δπεμία Γεκηνπξγία - Σνπξηζκφο - Αζιεηηζκφο, ζηα Λνπηξά Τπάηεο.
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 176752/6945/10-8-2017
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 θαηά πιεηνςεθία
Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο πνζνχ πέληε ρηιηάδσλ επξψ
(5.000,00 €) κε ΦΠΑ, γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζην
ΦΔΣΗΒΑΛ «ΑΡΓΧ» Δπεμία - Γεκηνπξγία - Σνπξηζκφο - Αζιεηηζκφο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 11-17
επηεκβξίνπ 2017 ζηα Λνπηξά Τπάηεο.
Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ζπκκεηνρήο ηεο Π. η. Δ., ε νπνία αθνξά ζε έμνδα γηα: α) ηε κίζζσζε
θαζηζκάησλ θαη β) ηελ ερεηηθή θάιπςε, 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 17REQ001788562 2017-08-09.
Καηαςήθηζε ηελ εηζήγεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, κε ηελ αηηηνινγία φηη “πξφθεηηαη γηα έλα
θεζηηβάι πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ κηα θεξδνζθνπηθή εηαηξεία, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ
ινπηξψλ θαη ηελ επηρνξήγεζε ηεο Πεξηθέξεηαο γηα λα νξγαλψζεη εθδειψζεηο πξνψζεζεο ηνπ ηακαηηθνχ
ηνπξηζκνχ”.
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1542
ΘΔΜΑ 26ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, γηα
ηε ζπλδηνξγάλσζε θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηηο εθδειψζεηο Μηθξαζηαηηθήο
Μλήκεο «ΗΧΝΗΚΑ 2017», ζηε Νέα Μαγλεζία Λακίαο.

24

ΑΔΑ: ΨΖΕΙ7ΛΗ-Λ9Β

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 176594/6926/11-8-2017
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 νκφθσλα
Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο πνζνχ ρηιίσλ ηξηαθνζίσλ
επξψ (1.300,00 €) κε ΦΠΑ, γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο
ζηηο εθδειψζεηο Μηθξαζηαηηθήο Μλήκεο «ΗΧΝΗΚΑ 2017», πνπ ζα δηεμαρζνχλ 9-10 επηεκβξίνπ 2017 ζηε
Νέα Μαγλεζία Λακίαο.
Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ζπκκεηνρήο ηεο Π. η. Δ., ε νπνία αθνξά ζε έμνδα γηα: α) ηε κίζζσζε
θαζηζκάησλ θαη β) ηηο εθηππψζεηο πξνγξακκάησλ – αθηζψλ, 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 17REQ001786582 2017-08-09.
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1543
ΘΔΜΑ 27ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, γηα
ηε ζπλδηνξγάλσζε θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζε εθδήισζε ηνπ Αζιεηηθνχ
Πνιηηηζηηθνχ πιιφγνπ ΑΜΦΗΚΣΤΟΝΔ Λακίαο.
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 176625/6927/11-8-2017
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 θαηά πιεηνςεθία
Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο πνζνχ ρηιίσλ ηεηξαθνζίσλ
εμήληα επξψ (1.460,00 €) κε ΦΠΑ, γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο
Διιάδαο ζηελ εθδήισζε ηνπ 2ν Ακθηθηπνληθνχ αγψλα δξφκνπ 10ρηι. (Θεξκνπχιεο - Αλζήιε), κε ηελ
νλνκαζία «ΔΤΘΤΜΗΟ ΥΡΗΣΟΠΟΤΛΟ», θαζψο θαη ηνπ παηδηθνχ αγψλα 1.500 κέηξσλ, ηνπ Αζιεηηθνχ
Πνιηηηζηηθνχ πιιφγνπ ΑΜΦΗΚΣΤΟΝΔ Λακίαο, ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2017.
Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ζπκκεηνρήο ηεο Π. η. Δ., ε νπνία αθνξά ζε έμνδα γηα: α) ηελ θαηαζθεπή
κεηαιιίσλ ζπκκεηνρήο θαη β) έπαζια – θχπειια ληθεηψλ, 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 17REQ001786888 2017-08-09.
Καηαςήθηζε ηελ εηζήγεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, κε ηελ αηηηνινγία φηη “δελ αληηιακβάλεηαη ηη
αθξηβψο ζα πξνζθέξνπλ ηέηνηεο εθδειψζεηο, πνπ απιά ππεξζεκαηίδνπλ ηελ αξραία Ειιάδα
θαιιηεξγψληαο θπξίσο εζληθηζηηθέο αληηιήςεηο”.
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1544
ΘΔΜΑ 28ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, γηα
ηε ζπλδηνξγάλσζε θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηελ 19ε Αλάβαζε Μνζρνθαξπάο
κε ηελ Αγσληζηηθή Λέζρε Λακίαο.
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 176686/6930/11-8-2017
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 θαηά πιεηνςεθία
Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο πνζνχ νρηψ ρηιηάδσλ επξψ
(8.000,00 €) κε ΦΠΑ, γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηελ
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19ε Αλάβαζε Μνζρνθαξπάο κε ηελ Αγσληζηηθή Λέζρε Απηνθηλήηνπ Λακίαο, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί
ζηηο 16 θαη 17 επηεκβξίνπ 2017.
Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ζπκκεηνρήο ηεο Π. η. Δ. αθνξά ζε έμνδα γηα ηππνγξαθηθά 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 17REQ001787945 2017-08-09.
Καηαςήθηζε ηελ εηζήγεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, κε ηελ αηηηνινγία “φηη ε ζπγθεθξηκέλε
εθδήισζε δελ έρεη επξχηεξν ελδηαθέξνλ θαη ζεκαζία, θαζψο πξφθεηηαη γηα άζιεκα ιίγσλ θαη κάιηζηα κε
θάπνηεο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο”.
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1545
ΘΔΜΑ 29ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, γηα
ηε ζπλδηνξγάλσζε θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηελ πνιηηηζηηθή εθδήισζε
«ΑΦΗΔΡΧΜΑ ΣΖ ΜΑΡΗΑ ΚΑΛΛΑ», ζηε Λακία.
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 176664/6929/11-8-2017
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 θαηά πιεηνςεθία
Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο πνζνχ έληεθα ρηιηάδσλ
ηξηαθνζίσλ δέθα ηξηψλ επξψ (11.313,00 €) κε ΦΠΑ, γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηελ πνιηηηζηηθή εθδήισζε «ΑΦΗΔΡΧΜΑ ΣΖ ΜΑΡΗΑ ΚΑΛΛΑ», πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 8 επηεκβξίνπ 2017 ζηε Λακία.
Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ζπκκεηνρήο ηεο Π. η. Δ., ε νπνία αθνξά ζε έμνδα γηα: α) ακνηβέο ησλ
θαιιηηερλψλ β) Παξαγσγή βίληεν, παξαγσγή καθεηψλ αθίζαο, πξνγξάκκαηνο, πξφζθιεζε, γ)
Δθηχπσζε Αθίζαο, Banner, πξνγξακκάησλ, δ) Γηακνλή ζπληειεζηψλ, ε) Ζρεηηθή θάιπςε - θσηηζκφο
εθδήισζεο, ζη) Πξνβνιή εθδήισζεο ζε ΜΜΔ θαη δ) Φσηνγξαθηθή θάιπςε εθδήισζεο, 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 17REQ001814894 2017-08-11.
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη απέρεη απφ ηελ ςεθνθνξία, κε ηελ αηηηνινγία φηη “δελ
γλσξίδεη ην πεξηερφκελν ηεο εθδήισζεο θαη ηελ ζθνπηκφηεηα πξαγκαηνπνίεζήο ηεο”.
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1546
ΘΔΜΑ 30ν: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δέζκεπζεο πίζησζεο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ
έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Δχβνηαο.
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 179588/4226/14-8-2017
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 νκφθσλα
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

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ

ΚΑΔ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
ΚΑΔ

ΠΟΟ
ΓΔΜΔΤΖ
ΠΗΣΩΖ

ΠΟΟ
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝ
ΟΤ
ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+

ΓΔΤΜΔΤΘΔ
Ν
ΠΟΟ ΠΡΗΝ
ΣΖΝ

ΤΠΟΛΟΗΠΟ
ΠΗΣΩΖ
ΓΗΔΘΔΗΜΟ
ΓΗΑ
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1
2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Βαζηθφο κηζζφο
Δπίδνκα Θέζεο
Δηζθνξέο ζε ινηπνχο
αζθαιηζηηθνχο
νξγαληζκνχο
Δξγνδνηηθή εηζθνξά ππέξ
ΔΟΠΤΤ (παξ. 1β, αξζξ.
19, λ. 3918/2011)
Ακνηβέο επνρηαθνχ
πξνζσπηθνχ
Δηζθνξέο ζε
αζθαιηζηηθνχο
νξγαληζκνχο επνρηαθνχ
πξνζσπηθνχ
παξνρή ππεξεζηψλ
επηζθεπήο γηα
κεραλήκαηα έξγνπ θαη
νρήκαηα κε ηνπο
αθφινπζνπο αξηζκνχο
θπθινθνξίαο: ΜΔ 123055,
ΜΔ 092348, ΚΖΟ
3384,ΚΖΗ 8805, ΜΔ
123053, ΚΖΖ 6117 ηεο
Π.Δ. Δχβνηαο
παξνρή ππεξεζηψλ
επηζθεπήο (επηζθεπή ηνπ
δηαθνξηθνχ θαη αιιαγή
ξνπιεκάλ δηαθνξηθνχ) ηνπ
θνξηεγνχ κε αξ. θπθι.
ΚΖΖ 6146(
NISSANVEHICULO) ηεο
Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ
ηεο Π.Δ. Δχβνηαο
παξνρήο ππεξεζηψλ γηα
ηελ ζπληήξεζε θαη
επηζθεπή θσηνηππηθνχ
κεραλήκαηνο
KONICAMINOLTABIZHU
B 250 γηα ηηο αλάγθεο ηεο
Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ ηεο Π.Δ.
Δχβνηαο
παξνρή ππεξεζηψλ γηα
ηελ εηήζηα απεξηφξηζηε
πξφζβαζε ηξηψλ (3)
ρξεζηψλ, ζηε βηβιηνζήθε
Γεκνζηνλνκηθήο
Ννκνζεζίαο
(www.DOCMAN.GR), γηα
ηηο αλάγθεο ησλ
ππεξεζηψλ ηεο Π.Δ.
Δχβνηαο
πξνκήζεηα δχν (2)
αληαιιαθηηθψλ
(MINOLTABIZHUB 250
FEEDROLLERA00J56
&MINOLTABIZHUB 250
FEEDCLUTCH) γηα ηελ
επηζθεπή θσηνηππηθνχ
κεραλήκαηνο ηεο Γ/λζεο
Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ
ηεο Π.Δ. Δχβνηαο
πξνκήζεηα αλαισζίκσλ
πιηθψλ (αιπζίδεο,
κεηαιιηθή θεθαιή,
κηζηλέδα, θ.α ) γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ ζπλεξγείνπ
κεραλεκάησλ ηεο Γ/λζεο
Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Π.Δ.
Δχβνηαο.
πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ

02.02.073.0211.01
02.02.073.0215.01
02.02.073.0292.01

02.02.073.0293.01

02.02.073.0342.01

02.02.073.0352.01

02.02.073.0861.01

Βαζηθφο κηζζφο
Δπίδνκα Θέζεο
Δηζθνξέο ζε ινηπνχο
αζθαιηζηηθνχο
νξγαληζκνχο
Δξγνδνηηθή εηζθνξά
ππέξ ΔΟΠΤΤ (παξ.
1β, αξζξ. 19, λ.
3918/2011)
Ακνηβέο επνρηαθνχ
πξνζσπηθνχ
Δηζθνξέο ζε
αζθαιηζηηθνχο
νξγαληζκνχο
επνρηαθνχ
πξνζσπηθνχ
Ακνηβέο γηα
ζπληήξεζε θαη
επηζθεπή
κεηαθνξηθψλ κέζσλ

250.000,00

ΑΝΑΜΟΡΦΩ
ΔΗ
ΔΣΟΤ 2017
3.697.513,00

ΠΑΡΟΤΑ
ΔΗΖΓΖΖ

ΓΔΜΔΤΖ

3.447.513,00

0,00

13.257,03

153.537,03

30.000,00

340.297,44

310.297,44

0,00

20.000,00

157.041,56

137.041,56

0,00

7.000,00

29.000,00

22.000,00

0,00

3.000,00

12.000,00

9.000,00

0,00

140.280,00

0,00

7.220,00

02.02.073.0861.01

02.02.073.0869.01

02.02.073.0899.01

02.02.073.1329.01

02.02.073.1321.01

02.02.073.1321.01

Ακνηβέο γηα
ζπληήξεζε θαη
επηζθεπή
κεηαθνξηθψλ κέζσλ
700,60

13.517,16

3.936,40

1.660,16

37,20

34.437,33

26.236,32

8.163,81

620,00

115.073,11

104.616,21

9.836,90

23,93

6.000,00

4.115,58

1.860,49

Ακνηβέο γηα
ζπληήξεζε θαη
επηζθεπή ινηπνχ
εμνπιηζκνχ

Λνηπέο εηδηθέο
ακνηβέο

Πξνκήζεηα εηδψλ
ζπληήξεζεο
επηζθεπήο θάζε
είδνπο ινηπνχ
εμνπιηζκνχ

Πξνκήζεηα εηδψλ
ζπληήξεζεο
επηζθεπήο
κεηαθνξηθψλ κέζσλ
μεξάο

620,00

3.280,00
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14

15

16

17

γηα κεραλήκαηα έξγνπ
θαη νρεκάησλ κε ηνπο
αθφινπζνπο αξηζκνχο
θπθινθνξίαο: ΜΔ 092348,
ΜΔ 123053, ΜΔ 123055,
ΚΖΟ 3384, ΚΖΖ 6117 ηεο
Π.Δ. Δχβνηαο
πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ
(θαδαλάθη εμάηκηζεο) γηα
ην φρεκα κε αξ. θπθι.
ΚΖΖ 6117
(MercedesU2100) ηεο
Π.Δ. Δχβνηαο.
πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ
(γξχιινη ειεθηξηθψλ
παξαζχξσλ) γηα ην φρεκα
κε αξ. θπθι. ΚΖΟ 3384
(SuzukiVitara) γηα ηηο
αλάγθεο ηεο Γ/λζεο
Σερληθψλ Έξγσλ.
πξνκήζεηα δηαιπηηθνχ
ρξψκαηνο δηαγξάκκηζεο
γηα ηηα αλάγθεο
θαζαξηζκνχ ησλ
δηαγξακκηζηηθψλ ηεο
Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ.
πξνκήζεηα θψλσλ
ζήκαλζεο (30 ηεκ. Κψλνη
PVC, χςνπο 45 cm) θαη
θνισλάθηα (10ηεκ.
Κνισλάθηα PU, χςνπο 75
cm) γηα ηηο αλάγθεο ηεο
Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ.

02.02.073.1321.01
180,00

02.02.073.1321.01
430,00

02.02.073.1699.01

11.955,84

2.373,40

5.072,44

582,80

21.479,85

12.165,18

7.736,30

337.947,13

4.591.852,32

4.219.575,09

34.330,10

Λνηπέο πξνκήζεηεο
995,57

02.02.073.1699.01

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ

Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1547
ΘΔΜΑ 31ν: Μεξηθή ηξνπνπνίεζε - δηφξζσζε ηεο ππ΄αξηζκ. 1025/6-6-2017 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο Π..Δ. πεξί έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζηνπο
Γξεγφξην θαη ηαπξνχια Θενδψξνπ βάζεη ηεο αξηζκ. 69/2009 απφθαζεο ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ
Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο.
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 179590/4228/14-8-2017
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 νκφθσλα
Σξνπνπνηεί κεξηθψο - δηνξζψλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 1025/6-6-2017 απφθαζή ηεο πεξί έγθξηζεο
δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζηνπο Γξεγφξην θαη ηαπξνχια
Θενδψξνπ βάζεη ηεο αξηζκ. 69/2009 απφθαζεο ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο, σο
πξνο ην πνζφ, απφ ην ιαλζαζκέλν 8.808,56 € ζην νξζφ 9.104,54 €, ιφγσ θαηάζρεζεο εηο ρείξαο ηεο
Σξάπεδαο Πεηξαηψο σο ηξίηεο, ζηελ νπνία πξνέβεζαλ νη δηθαηνχρνη Γξεγφξηνο Θενδψξνπ θαη ηαπξνχια
Θενδψξνπ ηελ 21/6/2017, απφ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ ηεξεί ε Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ.
Δχβνηαο ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο, ιφγσ κε δπλαηφηεηαο θαηαβνιήο απεπζείαο απφ ηελ ελ ιφγσ ππεξεζία
ηνπ νθεηινκέλνπ πνζνχ ζηνπο δηθαηνχρνπο, ην νπνίν αλαιχεηαη σο εμήο:
ην Γξεγφξην Θενδψξνπ : Δπηδηθαζζέλ πνζφ:
4.816,40 €
Σφθνη θαη έμνδα
χλνιν
: 8.045,98 €

: 3.229,58 €

ηε ηαπξνχια Θενδψξνπ : Δπηδηθαζζέλ πνζφ: 500,00 €
Σφθνη θαη έμνδα
χλνιν
: 1.058,56 €

:

558,56 €
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Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο έηνπο
2017 θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, ΚΑΔ 02.073.0892 κε ηίηιν «Πάζεο θχζεσο δαπάλεο ζε
εθηέιεζε δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ή ζπκβηβαζηηθψλ πξάμεσλ».
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ςεθίδεη ηελ εηζήγεζε, δήηεζε, φκσο πνιηηηθέο θαη
δηνηθεηηθέο εμεγήζεηο “γηα πνην ιφγν θηάζακε ζην ζεκείν λα θαηαζρέζνπλ νη σο άλσ δηθαηνχρνη απηφ ην
κηθξφ πνζφ απφ ηελ Πεξηθέξεηα…”.
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1548
ΘΔΜΑ 32ν: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δέζκεπζε πίζησζεο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ
έηνπο 2017, γηα ακνηβή δηθεγφξνπ, Π.Δ. Δχβνηαο.
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 174295/4142/4-8-2017
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 νκφθσλα
Δγθξίλεη ηελ παξαθάησ δαπάλε θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ,
πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2017 ζηελ Π.Δ. Δχβνηαο, σο θαησηέξσ:

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
ΚΑΔ

Α/Α

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ

ΚΑΔ

02.02.073.0894.
01

1

Ακνηβή δηθεγφξνπ γηα
εθπξνζψπεζε ηεο
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο
Διιάδαο ζην Γηνηθεηηθφ
Δθεηείν Πεηξαηά ζηηο
19/9/2017 ή ζε θάζε
κεη’ αλαβνιή (ζρεηηθά
κε ηελ κε ρξνλνινγία
21/10/2016 πξνζθπγή
ηεο εηαηξείαο
“ΔΤΒΟΚΑΣ Α.Δ.”

ΠΟΟ
ΓΔΜΔΤΖ
ΠΗΣΩΖ

ΠΟΟ
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝ
ΟΤ
ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ
ΔΗ
ΔΣΟΤ 2017

ΓΔΤΜΔΤΘΔ
Ν
ΠΟΟ ΠΡΗΝ
ΣΖΝ
ΠΑΡΟΤΑ
ΔΗΖΓΖΖ

ΤΠΟΛΟΗΠΟ
ΠΗΣΩΖ
ΓΗΔΘΔΗΜΟ
ΓΗΑ
ΓΔΜΔΤΖ

819,64

29.589,56

15.829,04

12.940,88

819,64

29.589,56

15.829,04

12.940,88

Γηθαζηηθά
ζπκβνιαηνγξαθηθ
ά έμνδα

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ

Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1549
ΘΔΜΑ 33ν: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα επηζηξνθή πνζψλ αρξεσζηήησο
εηζπξαρζέλησλ, Π.Δ. Δχβνηαο.
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 179589/4227/14-8-2017
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 νκφθσλα
Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο, χςνπο ρηιίσλ επηαθνζίσλ δέθα πέληε επξψ θαη δχν
ιεπηψλ (1.715,02 €), γηα επηζηξνθή πνζψλ αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλησλ απφ κε ρξήζε παξαβφισλ
ζηελ Π.Δ. Δχβνηαο, ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα:
Α/Α

ΔΠΩΝΤΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ

ΣΡΑΠΔΕΑ

1

ΦΡΑΓΚΑΛΔΞΖ

ΒΑΗΛΗΚΖ

ΓΔΧΡΓΗΟ

ΠΔΗΡΑΗΧ

2

NIKOΛΑΟΤ

ΗΧΑΝΝΖ

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ

ΔΘΝΗΚΖ

ΠΟΟ
1.616,02
9,00
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3

ΗΜΧΖ

ΣΑΤΡΟΤΛΑ

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ

ΔΘΝΗΚΖ
ΤΝΟΛΟ

90,00
1.715,02

Όιεο νη αλσηέξσ επηζηξνθέο πνζψλ ζα βαξχλνπλ ηηο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Π.Δ.
Δχβνηαο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, Δ.Φ. 02073, ΚΑΔ 3199 “Λνηπέο επηζηξνθέο εζφδσλ”.
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1550
ΘΔΜΑ 34ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ,
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε, κε ηνλ Πνιηηηζηηθφ χιινγν Απαληαρνχ Πάλσ
Μακνπιαίσλ (Γπκλνχ), ηεο εηήζηαο εθδήισζεο «Γηνξηή Πξνβαηίλαο», ζην Γπκλφ Δπβνίαο.
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 179593/4230/14-8-2017
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 πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο πνζνχ ρηιίσλ επξψ
(1.000,00), γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε, κε ηνλ Πνιηηηζηηθφ χιινγν Απαληαρνχ Πάλσ Μακνπιαίσλ (Γπκλνχ),
ηεο εηήζηαο εθδήισζεο «Γηνξηή Πξνβαηίλαο», πνπ ζα δηεμαρζεί ζηηο 9 επηεκβξίνπ 2017 ζην Γπκλφ
Δπβνίαο.
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 5.900,00 € θαη ε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα
Δχβνηαο ζα θαιχςεη ηηο παξαθάησ δαπάλεο :
Αλαςπθηηθά, λεξά, πνηά ………………...1.000,00
---------------χλνιν …………………………………… 1.000,00 € κε ΦΠΑ
Ζ αλσηέξσ δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, Δ.Φ. 02073, ΚΑΔ 0844.
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ςεθίδεη κφλν ην 25% ηεο αηηνχκελεο δαπάλεο.
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1551
ΘΔΜΑ 35ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ,
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε εθδήισζεο κε ηνλ χιινγν Γνλέσλ & Κεδεκφλσλ 2νπ
Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Φαρλψλ θαη ηνπ πιιφγνπ Δζεινληψλ Γαζνπξνζηαζίαο Φαρλψλ, ζηα Φαρλά
Δχβνηαο.
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 179591/4229/14-8-2017
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 νκφθσλα
Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο πνζνχ επηαθνζίσλ ζαξάληα
ηεζζάξσλ επξψ (744,00) €, γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε εθδήισζεο κε ηνλ χιινγν Γνλέσλ & Κεδεκφλσλ 2νπ
Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Φαρλψλ θαζψο θαη ηνλ χιινγν Δζεινληψλ Γαζνπξνζηαζίαο Φαρλψλ, ε
νπνία ζα δηεμαρζεί ζηηο 8 επηεκβξίνπ 2017 ζηα Φαρλά.
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 8.370,00 € θαη ε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα
Δχβνηαο ζα θαιχςεη ηηο παξαθάησ δαπάλεο :
Ζρεηηθή θάιπςε……………………………………744,00
----------------
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χλνιν…………………………………………… 744,00 € κε ΦΠΑ
Ζ αλσηέξσ δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο νηθνλνκηθνχ
έηνπο 2017, Δ.Φ. 02073, ΚΑΔ 0844.
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ζπκθσλεί κε ηελ σο άλσ εθδήισζε ιφγσ ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηεο.
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1552
ΘΔΜΑ 36ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ,
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε, κε ηνλ Δθπνιηηηζηηθφ χιινγν Αγίνπ Νηθνιάνπ, ηεο
εθδήισζεο «Μεγάιν Γιέληη», ζηνλ Άγην Νηθφιαν (Μπνχξηδη) Δχβνηαο.
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 179741/4236/14-8-2017
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 πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο πνζνχ εμαθνζίσλ ελελήληα
επηά επξψ θαη πελήληα ιεπηψλ (697,50 €), γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε, κε ηνλ Δθπνιηηηζηηθφ χιινγν Αγίνπ
Νηθνιάνπ, ηεο εθδήισζεο «Μεγάιν Γιέληη», πνπ ζα δηεμαρζεί ζηηο 16 επηεκβξίνπ 2017 ζηνλ Άγην
Νηθφιαν (Μπνχξηδη) Δχβνηαο.
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 3.912,50 € θαη ε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα
Δχβνηαο ζα θαιχςεη ηηο παξαθάησ δαπάλεο:
Μίζζσζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ …………………697,50
---------------χλνιν …………………………………………… 697,50 κε ΦΠΑ
Ζ αλσηέξσ δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο νηθνλνκηθνχ
έηνπο 2017, Δ.Φ. 02073, ΚΑΔ 0844.
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ, δηφηη δελ αληηιακβάλεηαη ην νπζηαζηηθφ
πεξηερφκελν ηεο εθδήισζεο.
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1553
ΘΔΜΑ 37ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ,
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ Π.Δ. Φσθίδαο.
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 178651/1775/10-8-2017
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 νκφθσλα
Δγθξίλεη
Α. ηελ πιεξσκή δαπαλψλ γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο θαη παξνρή ππεξεζηψλ, πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην έηνο 2017 ζηελ Π.Δ. Φσθίδαο, σο θαησηέξσ:

Α/Α

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ

Κ.Α.Δ.

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Κ.Α.Δ.

ΠΟΟ
ΓΑΠΑΝΖ
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1

2

δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή
ινηπψλ εμφδσλ ελφο (1)
ππαιιήινπ
ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο
Οηθνλνκίαο, γηα ηνπο
κήλεο Μάξηην θαη Απξίιην
2017.

δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή
εκεξήζηαο απνδεκίσζεο
ελφο (1) ππαιιήινπ
ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο
Οηθνλνκίαο, γηα ηνπο
κήλεο Μάξηην θαη Απξίιην
2017.

02.04.073.0719.01

Λνηπά έμνδα
κεηαθίλεζεο
(πεξηιακβάλνληαη ην
αληίηηκν ησλ εηζηηεξίσλ
εζσηεξηθνχ &
εμσηεξηθνχ, ε
ρηιηνκεηξηθή
απνδεκίσζε, ε δαπάλε
δηνδίσλ, ν λαχινο
νρήκαηνο θαη ε
κίζζσζε απηνθηλήηνπ
Η.Υ. ε Γ.Υ.) εθηφο φζσλ
εληάζζνληαη ζηνπο ΚΑΔ
0715, 0716 θαη 0717

394,80

02.04.073.0721.01

Ζκεξήζηα απνδεκίσζε
κεηαθηλνπκέλσλ ζην
εζσηεξηθφ & εμσηεξηθφ
εθηφο φζσλ
εληάζζνληαη ζηνπο ΚΑΔ
0715, 0716 θαη 0717

160,00

2.235,00

2.338,99

3

δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή
ινγαξηαζκψλ OTE

02.04.073.0824.01

Τπνρξεψζεηο απφ
παξνρή
ηειεπηθνηλσληαθψλ
ππεξεζηψλ (ηέιε,
κηζζψκαηα θαη δαπάλεο
εγθαηαζηάζεσλ)

4

δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή
ινγαξηαζκψλ ΓΔΖ

02.04.073.0832.01

Ζιεθηξηθή ελέξγεηα

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ

5.128,79

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, σο θαησηέξσ:

Α/Α

1.

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ

Πιεξσκή Πξνκήζεηαο
ηεζζάξσλ ειαζηηθψλ
γηα ην ΚΖΤ 7933 φρεκα
ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ
Έξγσλ ηεο Π.Δ.
Φσθίδαο.

Κ.Α.Δ.

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Κ.Α.Δ.

ΠΟΟ
ΓΔΜΔΤΖ

ΠΗΣΩΖ

02.04.073.1321.01

Πξνκήζεηα εηδψλ
ζπληήξεζεο &
επηζθεπήο κέζσλ
μεξάο γεληθά

390,00

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ

390,00

ΠΟΟ
ΔΓΚΔΚΡΗΜ
ΔΝΟΤ
ΠΡΟΫ/ΜΟ
Τ+
ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΔΗ
ΔΣΟΤ
2016

ΓΔΜΔΤΘΔΝ
ΠΟΟ ΠΡΗΝ
ΣΖΝ
ΠΑΡΟΤΑ
ΔΗΖΓΖΖ

ΤΠΟΛΟΗΠΟ
ΠΗΣΩΖ
ΓΗΑΘΔΗΜΟ
ΓΗΑ
ΓΔΜΔΤΖ

23.138,60

15.615,13

7.133,47

15.615,13

7.133,47

23.138,60

Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1554
ΘΔΜΑ 38ν: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα έξγα - κειέηεο - πξνκήζεηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Φσθίδαο.
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 178652/1776/10-8-2017
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ.
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Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
απνθαζίδεη νκφθσλα
Δγθξίλεη ηε δέζκεπζε πίζησζεο θαη ηελ πιεξσκή δαπάλεο ησλ παξαθάησ Πηζηνπνηήζεσλ –
ινγαξηαζκψλ - έξγσλ - κειεηψλ - πξνκεζεηψλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ Γ.Δ. ηεο Π.Δ. Φσθίδαο,
ζχκθσλα κε ην αξζ.5 ηνπ Ν.4071/2012, σο εμήο:
α/α

1

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ

Πξνκήζεηα ειαζηηθψλ επηζθεπή θαη ηνπνζέηεζε
έηνπο 2017
ΑΔΠ 566- ΔΝΑΡΗΘΜΟ 2016 566000011
(17REQ001800699)
ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ : 468.000,00 €
ΤΠΟΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΛΑΣΗΚΧΝ, ΔΠΗΚΔΤΖ
& ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΔΣΟΤ 2017
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 15.000,00 €

ΔΗΓ.ΦΟΡΔΑ
ΚΑΔ
071.9459.01

ΑΝΑ
ΓΟΥΟ

ΠΟΟ

14.979,20

Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1555
ΘΔΜΑ 39ν: Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο δαπαλψλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ, Π.Δ. Φσθίδαο.
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. νηθ. 179823/1792/14-8-2017
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 νκφθσλα
Δγθξίλεη ηελ απεπζείαο αλάζεζε ησλ θάησζη αλαθεξνκέλσλ δαπαλψλ ζηνπο πξνκεζεπηέο, νη
νπνίνη αλαδείρζεθαλ ππνςήθηνη αλάδνρνη έπεηηα απφ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία κε πξφζθιεζε ππνβνιήο
πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 118 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄ 147) «Δεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ,
Πξνκεζεηψλ & Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», θαη ηνλ έιεγρν φηη
πιεξνχλ ηα θξηηήξηα επηινγήο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 & 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016.θ
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A/A

1

2

Δαπάνη

Προμηθεστής

ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΠOIOΣΖΣΑ
Δ ΔΣΖΗΑ ΒΑΖ
ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΠΔΓΗΟΤ
ΑΠΟ 1/8/2017 ΔΧ 31/7/2018
ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ
ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΚΑΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ
ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΟΤ
ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΤΜΦΧΝΑ
ΜΔ ΣΗ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΣΟΤ
ΠΡΟΣΤΠΟΤ ISO 9001: 2008
ΣΟ ΚΣΔΟ ΦΧΚΗΓΑ
ΔΠΑΝΔΚΓΟΖ
ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ ISO
9001/2008 ΟΠΧ ΟΡΗΕΔΗ Ζ
Τ.Α. 20794/2222/03.05.2012
ΣΟ ΚΣΔΟ ΦΧΚΗΓΑ

AUTOVISION-SAKA
R A.E.
ΓΚΑΛΛΗ ΡΟΒΔΡΣΟΤ
77 ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ
16346ΣΖΛ: 2109966827
ΑΦΜ: 099354386
ΓΟΤ: ΦΑΔ ΠΔΗΡΑΗΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΔΠΗΚΔΤΖ ΓΧΜΑΣΟ
ΣΟ ΚΣΗΡΗΟ ΣΟΤ ΚΣΔΟ ΣΖ
Π.Δ.ΦΧΚΗΓΑ

3

4

5

6

ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΚΔΤΖ
ΓΧΜΑΣΟ ΣΟ ΚΣΗΡΗΟ ΣΟΤ
ΚΣΔΟ ΣΖ
Π.Δ.ΦΧΚΗΓΑ(ΜΟΝΧΖ
ΣΖΘΑΗΧΝ, ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΑΗ
ΔΠΗΚΔΤΖ ΤΓΡΟΡΡΟΧΝ
Κ.Λ.Π.)

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΟΤ Μ.Δ. 123241
ΗΥ ΟΥΖΜΑΣΟ ΣΖ
Π.Δ.ΦΧΚΗΓΑ

ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΚΔΤΖ
ΣΟΤ Μ.Δ. 123241 ΗΥ
ΟΥΖΜΑΣΟ ΣΖ
Π.Δ.ΦΧΚΗΓΑ

Απόυαση
Έγκρισης
Δαπάνης
Οικονομικής
Επιτροπής

Ποσό
Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόυαση
Δέσμεσσης

Δ.Φ.: 073

Αξ. Γέζκεπζεο
2627/26-07-2017
Α/Α 2692

ΠΡΑΚΣΗΚΟ Ο.Δ.
27/24-07-2017
ΑΠΌΦΑΖ: 1395
ΑΓΑ:
6ΓΝΒ7ΛΖ-02Π

ΚΑΔ:0879

EUROCERT A.E.
ΥΛΟΖ 89
ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ
ΑΣΣΗΚΖ 14452
ΣΖΛ.:2106252495
ΑΦΜ:094537990
Γ.Ο.Τ.: ΦΑΔ
ΑΘΖΝΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ Ο.Δ.
27/24-07-2017
ΑΠΌΦΑΖ: 1395
ΑΓΑ:
6ΓΝΒ7ΛΖ-02Π

ΖΛΗΑ
ΚΟΤΣΟΓΗΑΝΝΖ
ΠΟΛ.ΜΖΥΑΝΗΚΟ
Δ.Γ.Δ. - ΔΜΠΟΡΗΟ
ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ
ΤΛΗΚΧΝ ΑΝΓΡΟΤΣΟΤ 7
ΑΜΦΗΑ
ΣΖΛ.: 2265028241
ΑΦΜ: 025778475
Γ.Ο.Τ. : ΑΜΦΗΑ
ΖΛΗΑ
ΚΟΤΣΟΓΗΑΝΝΖ
ΠΟΛ.ΜΖΥΑΝΗΚΟ
Δ.Γ.Δ. - ΔΜΠΟΡΗΟ
ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ
ΤΛΗΚΧΝ ΑΝΓΡΟΤΣΟΤ 7
ΑΜΦΗΑ
ΣΖΛ.: 2265028241
ΑΦΜ: 025778475
Γ.Ο.Τ. : ΑΜΦΗΑ
ΑΣΣΗΚΖ
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ
ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ
ΑΝΧΝΤΜΖ
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ
ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ
ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
26 ΥΛΜ ΠΑΛΑΗΑ
ΔΘΝΗΚΖ ΟΓΟΤ
ΜΑΝΓΡΑ 19600
ΣΖΛ.: 2105551480
ΑΦΜ:998381403
Γ.Ο.Τ.: ΦΑΔ
ΑΘΖΝΧΝ
ΑΣΣΗΚΖ
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ
ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ
ΑΝΧΝΤΜΖ
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ
ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ
ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
26 ΥΛΜ ΠΑΛΑΗΑ
ΔΘΝΗΚΖ ΟΓΟΤ
ΜΑΝΓΡΑ 19600
ΣΖΛ.: 2105551480
ΑΦΜ:998381403
Γ.Ο.Τ.: ΦΑΔ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ Ο.Δ.
11/27-3 -2017
ΑΠΌΦΑΖ: 515
ΑΓΑ:
720Ε7ΛΖ-8ΣΗ

Δ.Φ.: 073
ΚΑΔ:0879

Δ.Φ.: 073
ΚΑΔ:1311

ΠΡΑΚΣΗΚΟ Ο.Δ.
11/27-3 -2017
ΑΠΌΦΑΖ: 515
ΑΓΑ:
720Ε7ΛΖ-8ΣΗ

Δ.Φ.: 073
ΚΑΔ:0851

ΠΡΑΚΣΗΚΟ Ο.Δ.
18/22-5-2017
ΑΠΌΦΑΖ: 882
ΑΓΑ:
Χ2ΜΥ7ΛΖ-Π5Γ
Δ.Φ.: 073
ΚΑΔ:1321

ΠΡΑΚΣΗΚΟ Ο.Δ.
18/22-5-2017
ΑΠΌΦΑΖ: 882
ΑΓΑ:
Χ2ΜΥ7ΛΖ-Π5Γ

Δ.Φ.: 073
ΚΑΔ:0861

ΑΓΑ:
6ΕΧ7ΛΖ-Γ0Σ

Αξ. Γέζκεπζεο
2626/26-07-2017
Α/Α 2691
ΑΓΑ:
Χ65Δ7ΛΖ-ΖΟΣ

Αξ. Γέζκεπζεο
1635/31-3-2017
Α/Α 1626
ΑΓΑ:
ΧΟΥΧ7ΛΖ-ΔΦΟ

Αξ. Γέζκεπζεο
1630/31-3 -2017
Α/Α 1621
ΑΓΑ:
6Σ0Κ7ΛΖ-ΘΖΚ

Αξ. Γέζκεπζεο
2051/24 5 -2017
Α/Α 2070
ΑΓΑ:
ΧΑΠ77ΛΖ-ΧΤ

Αξ. Γέζκεπζεο
2043/24-5-2017
Α/Α 2066
ΑΓΑ:
64ΑΚ7ΛΖ-ΟΑΥ

(ΜΕ
ΦΠΑ)

1.426,00
ΔΤΡΧ

1.116,00
ΔΤΡΧ

332,00
ΔΤΡΧ

400,00
ΔΤΡΧ

565,63
ΔΤΡΧ

589,00
ΔΤΡΧ
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ΑΘΖΝΧΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΟΤ Μ.Δ. 123241
ΗΥ ΓΗΑΓΡΑΜΜΗΣΗΚΟΤ
ΟΥΖΜΑΣΟ ΣΖ Γ/ΝΖ
ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΣΖ
Π.Δ.ΦΧΚΗΓΑ

7

ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΚΔΤΖ
ΣΟΤ Μ.Δ. 123241 ΗΥ
ΓΗΑΓΡΑΜΜΗΣΗΚΟΤ
ΟΥΖΜΑΣΟ ΣΖ Γ/ΝΖ
ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΣΖ
Π.Δ.ΦΧΚΗΓΑ

8

ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ SERVICE ΣΟ
ΚΖΤ 1629 ΟΥΖΜΑ ΣΖ
Π.Δ.ΦΧΚΗΓΑ

9

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΓΗΑ
SERVICE ΣΟ ΚΖΤ 1629
ΟΥΖΜΑ ΣΖ Π.Δ.ΦΧΚΗΓΑ

10

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΓΥΡΧΜΟΤ
ΔΚΣΤΠΧΣΖ ΓΗΑ ΣΟ ΓΡΑΦΔΗΟ
ΣΟΤ ΑΝΣΗΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ
ΣΖ Π.Δ.ΦΧΚΗΓΑ

11

ΑΣΣΗΚΖ
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ
ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ
ΑΝΧΝΤΜΖ
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ
ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ
ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
26 ΥΛΜ ΠΑΛΑΗΑ
ΔΘΝΗΚΖ ΟΓΟΤ
ΜΑΝΓΡΑ 19600
ΣΖΛ.: 2105551480
ΑΦΜ:998381403
Γ.Ο.Τ.: ΦΑΔ
ΑΘΖΝΧΝ
ΑΣΣΗΚΖ
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ
ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ
ΑΝΧΝΤΜΖ
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ
ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ
ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
26 ΥΛΜ ΠΑΛΑΗΑ
ΔΘΝΗΚΖ ΟΓΟΤ
ΜΑΝΓΡΑ 19600
ΣΖΛ.: 2105551480
ΑΦΜ:998381403
Γ.Ο.Τ.: ΦΑΔ
ΑΘΖΝΧΝ
ΚΑΡΔΛΛΖ Δ.Π.Δ.
ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟ
CITROEN-SKODA-C
HRYSLER-DODGE
ΔΜΠΟΡΗΑ
ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ-Α
ΞΔΟΤΑΡ-ΤΝΔΡΓΔ
ΗΑ
2 ΥΛΜ Ν.Δ.Ο.
ΛΑΜΗΑ ΑΘΖΝΧΝ
ΣΖΛ.: 2231023563
ΑΦΜ:999693598
Γ.Ο.Τ. ΛΑΜΗΑ
ΚΑΡΔΛΛΖ Δ.Π.Δ.
ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟ
CITROEN-SKODA-C
HRYSLER-DODGE
ΔΜΠΟΡΗΑ
ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ-Α
ΞΔΟΤΑΡ-ΤΝΔΡΓΔ
ΗΑ
2 ΥΛΜ Ν.Δ.Ο.
ΛΑΜΗΑ ΑΘΖΝΧΝ
ΣΖΛ.: 2231023563
ΑΦΜ:999693598
Γ.Ο.Τ. ΛΑΜΗΑ
Π..Μ.
ΔΞΟΠΛΗΜΟ
ΓΡΑΦΔΗΧΝ
ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ
Δ.Π.Δ. –ΥΟΝΓΡΗΚΟ
ΔΜΠΟΡΗΟ
ΜΖΥΑΝΧΝ ΚΑΗ
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
ΓΡΑΦΔΗΟΤ-ΚΟΛΟΚ
ΟΣΡΧΝΖ 108 18535
ΠΔΗΡΑΗΑ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ Ο.Δ.
14/24-4 -2017
ΑΠΌΦΑΖ: 673
ΑΓΑ:
7ΤΒΠ7ΛΖ-5Β9
Δ.Φ.: 073

Αξ. Γέζκεπζεο
1761 /27-4
-2017
Α/Α 1772

ΚΑΔ:1321

447,00
ΔΤΡΧ

ΑΓΑ:
6Δ17ΛΖ-ΓΠ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ Ο.Δ.
14/24-4 -2017
ΑΠΌΦΑΖ: 673
ΑΓΑ:
7ΤΒΠ7ΛΖ-5Β9
Δ.Φ.: 073
ΚΑΔ:0861

ΠΡΑΚΣΗΚΟ Ο.Δ.
28/31-7-2017
ΑΠΌΦΑΖ: 1454
ΑΓΑ:
6ΖΘ7ΛΖ-Τ3Β

Δ.Φ.: 073
ΚΑΔ:0861

ΠΡΑΚΣΗΚΟ Ο.Δ.
28/31-7-2017
ΑΠΌΦΑΖ: 1454
ΑΓΑ:
6ΖΘ7ΛΖ-Τ3Β

Δ.Φ.: 073
ΚΑΔ:1321

ΠΡΑΚΣΗΚΟ Ο.Δ.
14/24-4 -2017
ΑΠΌΦΑΖ: 673
ΑΓΑ:
7ΤΒΠ7ΛΖ-5Β9
Δ.Φ.: 073
ΚΑΔ:1723

Αξ. Γέζκεπζεο
1755 /27-4-2017
Α/Α 1768
ΑΓΑ:ΧΔΤ7ΛΖ-ΚΣ
9

Αξ. Γέζκεπζεο
2654/3-8-2017
Α/Α 2720
ΑΓΑ:
ΧΧ087ΛΖ-Γ1Λ

Αξ. Γέζκεπζεο
2655/3-8-2017
Α/Α 2721
ΑΓΑ:
6ΓΝΤ7ΛΖ-86

Αξ. Γέζκεπζεο
1765/27-4 -2017
Α/Α 1777
ΑΓΑ:
7ΖΓΞ7ΛΖ-Φ5Ε

471,20
ΔΤΡΧ

244,78
ΔΤΡΧ

512,01
ΔΤΡΧ

204,60
ΔΤΡΧ

ΣΖΛ.:2104118158
ΑΦΜ: 095709776
Γ.Ο.Τ. Γ΄ ΠΔΗΡΑΗΑ
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Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1556
ΘΔΜΑ 40ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ,
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Βνησηίαο.
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 179367/3883/11-8-2017
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 νκφθσλα
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

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ

Κ.Α.Δ.

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Κ.Α.Δ.

ΠΟΟ
ΓΔΜΔΤΖ
ΠΗΣΩΖ

ΠΟΟ
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ
Τ ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΔΗ
 ΔΣΟΤ 2016

ΓΔΜΔΤΘΔΝ
ΠΟΟ ΠΡΗΝ
ΣΖΝ
ΠΑΡΟΤΑ
ΔΗΖΓΖΖ

ΤΠΟΛΟΗΠΟ
ΠΗΣΩΖ
ΓΗΑΘΔΗΜΟ
ΓΗΑ
ΓΔΜΔΤΖ

2.500.00

12.000,00

8.650,00

3.350,00

1

Κάιπςε δαπαλψλ
ενξηαζκνχ ηεο Δζληθήο
επεηείνπ ηεο 28
Οθησβξίνπ 1940

02.05.073.5161.
01

Γαπάλεο
Δζληθνχ
ραξαθηήξα

2

Γέζκεπζε πνζνχ γηα
Βαζηθφ κηζζφ ηαθηηθψλ
ππαιιήισλ

02.05.073.0211.
01

Βαζηθφο κηζζφο
ηαθηηθψλ
ππαιιήισλ

200.000,00

2.851.049,42

2.651.049,42

200.000,00

3

Γέζκεπζε πνζνχ γηα
Δξγνδνηηθή εηζθνξά
ππέξ Δ.Φ.Κ.Α

02.05.073.0292.
01

Δξγνδνηηθή
εηζθνξά ππέξ
Δ.Φ.Κ.Α

20.000,00

190.732,89

170.732,89

20.000,00

4

Γέζκεπζε πνζνχ γηα
Δξγνδνηηθή εηζθνξά
ππέξ ΔΟΠΠΤ

02.05.073.0293.
01

Δξγνδνηηθή
εηζθνξά ππέξ
ΔΟΠΠΤ

10.000,00

104.466,53

94.466,53

10.000,00

5

Γέζκεπζε πνζνχ γηα
Δξγνδνηηθή εηζθνξά
ππέξ

02.05.073.0294.
01

Δξγνδνηηθή
εηζθνξά ππέξ
Δ.Φ.Κ.Α

5.000,00

82.336,00

77.336,00

5.000,00

6

Οηθνγελεηαθή παξνρή

02.05.073.0213.
01

Οηθνγελεηαθή
παξνρή

25.000,00

72.006,,68

47.006,68

25.000,00

7

Δπίδνκα ζέζεο επζχλεο

02.05.073.0215.
01

Δπίδνκα ζέζεο
επζχλεο

25.000,00

135.580,00

110.580,00

25.000,00

8

Δπίδνκα επηθίλδπλεο
θαη αλζπγηεηλήο
εξγαζίαο

02.05.073.0225.
01

Δπίδνκα
επηθίλδπλεο θαη
αλζπγηεηλήο
εξγαζίαο

5.000,00

21.250,00

16.250,00

5.000,00

9

Γέζκεπζε πνζνχ γηα
Δξγνδνηηθή εηζθνξά
ππέξ Δ.Φ.Κ.Α

02.05.073.0291.
01

Δξγνδνηηθή
εηζθνξά ππέξ
Δ.Φ.Κ.Α

60.000,00

265.178,62

205.178,62

60.000,00
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10

Γέζκεπζε πνζνχ γηα
πιεξσκή ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο

02.05.073.0832.
01

Ζιεθηξηθή
ελέξγεηα

20.000,00

165.000,00

145.000,00

20.000,00

11

Μειέηε ελίζρπζεο
γέθπξαο ζηε ζέζε
Σνχκπξη- Εεκελφ

02.05.071.9771.
01

Δθηέιεζε
ζπγθνηλσληαθψ
λ έξγσλ

10.000,00

185.000,00

175.000,00

10.000,00

4.084.600,14

3.701.250,14

383.350,00

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ

382.500,00

Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1557
ΘΔΜΑ 41ν: Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο δαπαλψλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ, Π.Δ. Βνησηίαο.
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. νηθ. 178870/3871/11-8-2017
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 νκφθσλα
Δγθξίλεη ηελ απεπζείαο αλάζεζε ησλ δαπαλψλ, πνπ απνηππψλνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ 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).
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1558
ΘΔΜΑ 42ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο
Π.Δ. Δπξπηαλίαο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα δαπάλεο πξνκεζεηψλ, ζπληεξήζεσλ, παξνρή ππεξεζηψλ,
απνδεκηψζεσλ, ζπλδηνξγαλψζεηο, θιπ.
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 179288/2047/14-8-2017
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 νκφθσλα
Δγθξίλεη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο θαη ηελ πιεξσκή δαπάλεο γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο,
επηζθεπέο, παξνρή ππεξεζηψλ, απνδεκηψζεηο θαη ζπλδηνξγαλψζεηο, πνπ πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ην Οηθνλνκηθφ έηνο 2017 ζηελ Π.Δ. Δπξπηαλίαο, σο θαησηέξσ:
Πνζφ
Πνζφ
Α/Α

Αηηηνινγία

Κ.Α.Δ.

Πεξηγξαθή Κ.Α.Δ

δέζκεπζεο
πίζησζεο

εγθεθξηκέλνπ
πξνυπνινγηζκν
χ κε ηηο
αλακνξθψζεηο
έηνπο 2017

1

Ζ δαπάλε αθνξά
ηελ πξνκήζεηα δχν
(2) ειεθηξνληθψλ
ππνινγηζηψλ γηα ηελ
θάιπςε ησλ
ππεξεζηαθψλ
αλαγθψλ ηεο Π.Δ.
Δπξπηαλίαο.

Γεζκεπζέλ

Τπφινηπν

πνζφ πξηλ

πίζησζεο

ηελ

δηαζέζηκν

παξνχζα

γηα

εηζήγεζε

δέζκεπζε

6.469,72

2.930,28

Πξνκήζεηα
ειεθηξνληθψλ
03.073.1723.01

ππνινγηζηψλ,

1.600,00

11.000,00

πξνγξακκάησλ θαη
ινηπψλ πιηθψλ
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17REQ001735164

2

3

4

5

6

7

Ζ δαπάλε αθνξά ηελ
πξνκήζεηα
πεξηθεξεηαθνχ
εμνπιηζκνχ
ειεθηξνληθψλ
ππνινγηζηψλ (κέζα
απνζήθεπζεο, κλήκεο)
γηα ηηο αλάγθεο ηεο Π.Δ.
Δπξπηαλίαο.
Ζ δαπάλε αθνξά ηελ
πξνκήζεηα ελφο (1)
θνξεηνχ επηηξαπέδηνπ
ππνινγηζηή γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ
Αληηπεξηθεξεηάξρε ηεο
Π.Δ. Δπξπηαλίαο
Ζ δαπάλε αθνξά ηελ
πξνκήζεηα ελφο (1)
ζαξσηή, γηα ηηο
ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο
ηνπ Κέληξνπ
Γηαθνξνδηάγλσζεο,
Γηάγλσζεο θαη
Τπνζηήξημεο (ΚΔΓΓΤ)
Δπξπηαλίαο.
Ζ δαπάλε αθνξά ηελ
πξνκήζεηα
ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ
γηα ηηο αλάγθεο ηεο Π. Δ.
Δπξπηαλίαο.
Ζ δαπάλε αθνξά ηελ
θάιπςε ηνπ επηδφκαηνο
ησλ ππαιιήισλ ηεο Π.
Δ. Δπξπηαλίαο πνπ
ππεξεηνχλ ζε ζέζεηο
επζχλεο.
Ζ δαπάλε αθνξά ηελ
απνδεκίσζε ησλ
κφληκσλ θαη κε ζρέζε
εξγαζίαο ηδησηηθνχ
δηθαίνπ ππαιιήισλ ηεο
Π.Δ Δπξπηαλίαο πνπ
εξγάδνληαη πέξαλ ηνπ
θαλνληθνχ σξαξίνπ
θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο
ψξεο.

Πξνκήζεηα
ειεθηξνληθψλ
03.073.1723.01

ππνινγηζηψλ,

500,00

11.000.00

8.069,72

2.430,28

378,00

11.000,00

8.569,72

2.052,28

100,00

11.000,00

8.947,72

1.952,28

280,00

7.000,00

4.902,00

1.818,00

12.000,00

100.000,00

88.000,00

0,00

32.000,00

59.000,00

27.000,00

0,00

πξνγξακκάησλ θαη
ινηπψλ πιηθψλ

Πξνκήζεηα
ειεθηξνληθψλ
03.073.1723.01

ππνινγηζηψλ,
πξνγξακκάησλ θαη
ινηπψλ πιηθψλ

Πξνκήζεηα
ειεθηξνληθψλ
03.073.1723.01

ππνινγηζηψλ,
πξνγξακκάησλ θαη
ινηπψλ πιηθψλ

Πξνκήζεηα εηδψλ
03.073.1311.01

ζπληήξεζεο θαη
επηζθεπήο
εγθαηαζηάζεσλ

03.073.0215.01

Δπίδνκα ζέζεο
επζχλεο

Απνδεκίσζε γηα
03.073.0511.01

ππεξσξηαθή
εξγαζία
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8

9

10

Ζ δαπάλε αθνξά ηελ
ακνηβή ησλ κφληκσλ θαη
κε ζρέζε εξγαζίαο
ηδησηηθνχ δηθαίνπ
ανξίζηνπ ρξφλνπ
ππαιιήισλ ηεο Π.Δ.
Δπξπηαλίαο, πνπ
εξγάδνληαη πέξαλ ηνπ
θαλνληθνχ σξαξίνπ
θαηά ηηο εμαηξέζηκεο
εκέξεο θαη ηηο
λπρηεξηλέο ψξεο.
Ζ δαπάλε αθνξά ηελ
θάιπςε ησλ
ηειεπηθνηλσληαθψλ
ππεξεζηψλ ηεο Π.Δ.
Δπξπηαλίαο θαη ησλ
ππεξεζηψλ ηεο Α/ζκηαο
Καη Β/ζκηαο
Δθπαίδεπζεο Ν.
Δπξπηαλίαο, γηα ην έηνο
2017.
Ζ δαπάλε αθνξά ηε
ζπλδηνξγάλσζε ηεο
Π.Δ. Δπξπηαλίαο κε ηελ
Κνιπκβεηηθή
Οκνζπνλδία Διιάδαο
(ΚΟΔ), γηα ηε δηεμαγσγή
ηνπ Παλειιελίνπ
Πξσηαζιήκαηνο
Κνιχκβεζεο πιιφγσλ,
πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζην
Γεκνηηθφ Κνιπκβεηήξην
Καξπελεζίνπ ην
ρξνληθφ δηάζηεκα 9-10
επηεκβξίνπ 2017 θαη
ζα πεξηιακβάλεη ηε
δηακνλή ησλ
ζπκκεηερφλησλ-κειψλ
ηεο ΚΟΔ.

Ακνηβή γηα εξγαζία
θαηά ηηο
03.073.0512.01

εμαηξέζηκεο εκέξεο

6.000,00

13.000,00

7.000,00

0,00

3.500,00

17.500,00

14.000,00

0,00

3.500,00

60.000,00

48.198,64

8.301,36

θαη λπρηεξηλέο
ψξεο

Τπνρξεψζεηο απφ
03.073.0824.01

παξνρή
ηειεπηθνηλσληαθψλ
ππεξεζηψλ

Δθζέζεηο,
Οξγάλσζε
03.073.0844.01

πλεδξίσλ θαη
πνιηηηζηηθψλ
εθδειψζεσλ

17REQ001811985

Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1559
ΜΑΘΖΣΗΚΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΑ
ΘΔΜΑ 43ν: Γηφξζσζε ηνπ εκεξήζηνπ θφζηνπο δξνκνινγίνπ κεηαθνξάο καζεηψλ κε θσδηθφ 890, Π.Δ.
Δχβνηαο.
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Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 177274/4189/9-8-2017
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 νκφθσλα
1. Γηνξζψλεη ην δξνκνιφγην κεηαθνξάο καζεηψλ Π.Δ. Δχβνηαο κε θσδηθφ 890, ηνπ νπνίνπ
αλάδνρνο είλαη ε εηαηξεία «ΣΟΣΡΑ & ΗΑ Δ.Δ» ζχκθσλα κε ηελ 80/23-1-2017 απφθαζή ηεο θαη ηελ
7/20-6-2017 Πξάμε ηεο 2εο Τπεξεζίαο Δπηηξφπνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζην Ννκφ Δχβνηαο, σο πξνο ην
εκεξήζην θφζηνο, φπσο απηφ απνηππψλεηαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, δηφηη εθ παξαδξνκήο
θνζηνινγήζεθε απφ ηελ Γηεχζπλζε Σερληθψλ έξγσλ κε ηνλ καζεκαηηθφ ηχπν ηεο 24001/2013 ΚΤΑ., πνπ
αληηζηνηρεί ζε Σαμί – Γ. Υ. Δπηβαηηθά αληί γηα κηθξφ Λεσθνξείν, πνπ ήηαλ ην απαηηνχκελν κεηαθνξηθφ
κέζν ζχκθσλα κε ηελ 163294/6003/14-10-2016 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηεο Π.Δ.
Δχβνηαο γηα ηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ηεο 21εο Οθησβξίνπ 2016.

2

44.100

0,00

99,30

92,35

7%

Ζκεξήζην
θφζηνο
ηξνπνπνίεζεο

Πξνο
θεξφκε
λε
ηηκή

πνζνζηφ
έθπησζεο

Ζκεξήζην
θφζηνο
δεκνπξάηεζεο

Λνπθίζηα, Γξνζηά, Άγηνο
Μελάο, Ξεξφβξπζε,
Οληάζη, Κάλεζνο,
ρεκαηάξη, Καινρψξη,
Παληείρη & επηζηξνθή

θφζηνο
ζπλνδνχ

890

Ολνκαζία
δξνκνινγίνπ
ΤΜΒΑΖ 2016 - 2017

Υηιηνκεηξηθή
απφζηαζε

Κσδ
δξνκ

Αξηζ.
Γηαδξνκψλ

Πίλαθαο απνηχπσζεο δηφξζσζεο δξνκνινγίνπ κε θσδηθφ 890
Αλάδνρνο ΣΟΣΡΑ ΜΗΚ. &ΗΑ Δ.Δ.

Νέν
Ζκεξήζην
πκβαηηθφ
θφζηνο

124,36

115,66

ΓΗΟΡΘΩΖ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΟΤ
2

44.100

0,00

7%

2. Δγθξίλεη ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ εκεξήζηνπ θφζηνπο γηα θάζε κήλα εθηέιεζεο ηνπ
δξνκνινγίνπ ζχκθσλα κε ηελ κέζε ηηκή θαπζίκνπ θίλεζεο, φπσο απηή δηακνξθψλεηαη απφ ηα
εβδνκαδηαία δειηία επηζθφπεζεο ηηκψλ θαπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο
Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ Δηδηθνχ Φνξέα 10 073 ΚΑΔ 0821 ηεο Π.Δ. Δχβνηαο.
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1560
ΘΔΜΑ 44ν: Γηφξζσζε ηεο ππ΄αξηζκ. 311/20-2-2017 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π..Δ. πεξί
ηξνπνπνίεζεο – δηφξζσζεο δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2016 - 2017, Π.Δ.
Δχβνηαο.
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 178334/4209/10-8-2017
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 νκφθσλα
1. Γηνξζψλεη ηελ ππ΄αξηζκ. 311/20-2-2017 απφθαζή ηεο πεξί ηξνπνπνίεζεο – δηφξζσζεο
δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2016 - 2017, Π.Δ. Δχβνηαο, σο πξνο ην
δξνκνιφγην κε θσδηθφ 35, ηνπ νπνίνπ αλάδνρνο είλαη ν «ΥΡΖΣΟ ΜΠΑΗΝΑ», ηδηνθηήηεο ηνπ ΣΑΔ
2414, ζχκθσλα κε ηηο 133782/5003/2016 θαη 58815/1503/2017 ζπκβάζεηο κε ηελ Π.Δ. Δχβνηαο, φπσο
απηφ δηακνξθψλεηαη θαη απνηππψλεηαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, δηφηη εθ παξαδξνκήο δελ
πεξηιήθζεθε απφ ην Σκήκα Γηα Βίνπ Μάζεζεο Π.Δ. Δχβνηαο ε εκβφιηκε θνίηεζε ηεο Μαξίαο Μπίζηα απφ

40

ΑΔΑ: ΨΖΕΙ7ΛΗ-Λ9Β

ηνλ Πνχξλν, καζήηξηαο ηνπ Δηδηθνχ ζρνιείνπ, γηα ην δηάζηεκα απφ 22 Φεβξνπαξίνπ 2017 κέρξη 7
Απξηιίνπ 2017.

4

41.200

99,50

58,71

Ζκεξήζην
θφζηνο
ηξνπνπνίεζεο

Έξηα Καζελψλ
Βαηψληαο, Νέα Αξηάθε
Υαιθίδα & επηζηξνθή»

Πξνο
θεξφκ
ελε
ηηκή

Νέν
Ζκεξήζην
πκβαηηθφ
θφζηνο

40,99%

72,80

42,96

40,99%

99,50

58,71

40,99%

72,80

42,96

πνζνζηφ
έθπησζεο

«Έξηα Καζελψλ
Πνχξλνο, Βαηψληαο, Νέα
Αξηάθε Υαιθίδα &
επηζηξνθή»

Ζκεξήζην
θφζηνο
δεκνπξάηεζεο
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Υξνληθφ
Γηάζηεκα
Ηζρχνο
Σξνπν
πνίεζεο

Υηιηνκεηξηθή
απφζηαζε

Κσδ
δξνκ

Ολνκαζία
δξνκνινγίνπ
ΤΜΒΑΖ
133782/5003/2016

Αξηζ.
Γηαδξνκψλ

Πίλαθαο απνηχπσζεο δηφξζσζεο δξνκνινγίνπ κε θσδηθφ 35
Αλάδνρνο ΥΡΖΣΟ ΜΠΑΗΝΑ
ΣΑΔ 2414

40,99%

ε

Απφ
14-10-2016
Μέρξη
21-2-2017

1 ηξνπνπνίεζε
3
26.300

ε

«Έξηα Καζελψλ
Πνχξλνο, Βαηψληαο, Νέα
Αξηάθε Υαιθίδα &
επηζηξνθή»
Έξηα Καζελψλ
Βαηψληαο, Νέα Αξηάθε
Υαιθίδα & επηζηξνθή»

Απφ
22-2-2017
Μέρξη
7-4-2017
Απφ
8-4-2017
Μέρξη
30-6-2017

2 ηξνπνπνίεζε
4
41.200

ε

3 ηξνπνπνίεζε
3
26.300

2. Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ηηο κεληαίεο βεβαηψζεηο ηνπ Δηδηθνχ ζρνιείνπ
Υαιθίδαο, σο εμήο:
- γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 9-1-2017 κέρξη 21-2-2017, κε εκεξήζην θφζηνο 42,96 €,
- γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 22-2-2017 κέρξη 7-4-2017, κε εκεξήζην θφζηνο 58,71 €,
- γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 8-4-2017 κέρξη 30-6-2017, κε εκεξήζην θφζηνο 42,96 €.
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1561
ΘΔΜΑ 45ν: Γηφξζσζε ηεο ππ΄αξηζκ. 956/29-5-2017 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π..Δ. πεξί
έγθξηζεο πιεξσκήο δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ, ζρνιηθνχ έηνπο 2016-2017, Π.Δ. Δχβνηαο.
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 178671/4211/10-8-2017
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 νκφθσλα
Γηνξζψλεη ηελ ππ΄αξηζκ. 956/29-5-2017 απφθαζή ηεο πεξί έγθξηζεο πιεξσκήο δξνκνινγίσλ
κεηαθνξάο καζεηψλ, ζρνιηθνχ έηνπο 2016-2017, Π.Δ. Δχβνηαο, σο πξνο ηα πεξηερφκελα ησλ πηλάθσλ κε
ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ δξνκνινγίσλ, δηφηη εθ παξαδξνκήο κεηαθέξζεθαλ ιαλζαζκέλα απφ ην excel
ζην ζψκα ηεο 107971/2474/23-5-2017 εηζήγεζεο ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ ηεο Π.Δ.
Δχβνηαο.
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Πίλαθαο 1

Αμία

ΦΠΑ

πλνιηθφ
πνζφ

Κσδηθφο

ΝΟΔ

χλνιν
εκεξψ
λ
πεξηφδ
νπ

α/α

1

147

ΚΟΗΝΧΝΗΑ
ΚΛΖΡΟΝΟΜΧ
Ν Γ.
ΜΑΛΛΗΑΡΖ
(ΚΑΡΛΖ ΕΧΖ)

ΑΜΦΗΘΔΑ ΚΑΘΔΝΟΗ
&
ΔΠΗΣΡΟΦΖ
(ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗ
Ο ΚΑΘΔΝΧΝ)

20,00

17

17

340,00

81,60

421,60

2

52

ΛΗΑΠΟΓΖΜΖΣ
ΡΖ
ΓΡΟΟΤΛΑ
ΣΑΔ 2208

35,86

18

18

645,48

154,92

800,40

3

433

ΜΟΤΡΣΕΑΚΖ

ΓΔΧΡΓΗΟ
ΣΑΔ 2245

37,50

18

18

675,00

162,00

837,00

4

104

ΡΔΝΣΗΦΖ
ΝΗΚΟΛΑΟ
ΣΑΔ 2619

34,00

18

18

612,00

146,88

758,88

5

840

ΣΑΓΚΑ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ
ΣΑΔ 2468

15,00

16

16

240,00

57,60

297,60

6

147

ΚΟΗΝΧΝΗΑ
ΚΛΖΡΟΝΟΜΧ
Ν Γ.
ΜΑΛΛΗΑΡΖ
(ΚΑΡΛΖ ΕΧΖ)

ΒΛΑΥΗΑ ΠΖΛΗ &
ΔΠΗΣΡΟΦΖ
ΓΜΝΑΗΟ
ΠΡΟΚΟΠΗΟΤ
ΓΔΛ
ΜΑΝΣΟΤΗΟΤ
ΒΛΑΥΗΑ ΠΖΛΗ &
ΔΠΗΣΡΟΦΖ
ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ
ΠΖΛΗΟΤ
ΓΑΛΑΣΧΝΑ ΗΣΗΑΗΑ &
ΔΠΗΣΡΟΦΖ
ΓΤΜΝΑΗΟ
ΗΣΗΑΗΑ
Γ.. ΗΣΗΑΗΑ
1ν ΔΠΑΛ
ΗΣΗΑΗΑ
ΚΟΜΟΓΟ ΜΑΓΟΤΛΑ ΔΡΔΣΡΗΑ
ΜΟΝΟ ΠΡΧΗ
Γ..
ΔΡΔΣΡΗΑ 1ν
Γ..
ΔΡΔΣΡΗΑ 2ν
ΑΜΦΗΘΔΑ ΚΑΘΔΝΟΗ
&
ΔΠΗΣΡΟΦΖ
(ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗ
Ο ΚΑΘΔΝΧΝ)

20,00

17

17

340,00

81,60

421,60

2.512.48

603.00

3.115.48

Αλάδνρνο

Ολνκαζία
Γξνκν
ινγίνπ

Ζκεξ
ήζην
θφζηνο

α/α

Κσδηθφο

Πίλαθαο 2

Αλάδνρνο

Ολνκαζία
Γξνκνινγίνπ

Ζκεξήζην
θφζηνο

ΓΔΚ

Αμία

ΦΠΑ

πλνιηθφ
πνζφ
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1

104

ΡΔΝΣΗΦΖ
ΝΗΚΟΛΑΟ
ΣΑΔ 2619

ΓΑΛΑΣΧΝΑ ΗΣΗΑΗΑ &
ΔΠΗΣΡΟΦΖ
ΓΤΜΝΑΗΟ
ΗΣΗΑΗΑ
Γ.. ΗΣΗΑΗΑ
1ν ΔΠΑΛ ΗΣΗΑΗΑ

34,00

12

408,00

97,92

97,92

408,00

97,92

505,92

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηφζν ην ζθεπηηθφ, φζν θαη ην εηζεγεηηθφ
107971/2474/23-5-2017 εηζήγεζεο ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δχβνηαο.

ζθέινο

ηεο

Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1562
ΘΔΜΑ 46ν: Έγθξηζε θαηαβνιήο επηδφηεζεο ελνηθίνπ κεηαθνξάο καζεηψλ, γηα ην ζρνιηθφ έηνο
2016-2017, Π.Δ. Φζηψηηδαο.
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. νηθ. 6444/2-8-2017 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 νκφθσλα
Δγθξίλεη ηελ θαηαβνιή ηεο επηδφηεζεο ελνηθίνπ ζηνλ Υνλδξνγηάλλε Γεψξγην, θεδεκφλα ηνπ
καζεηή Υνλδξνγηάλλε Κσλζηαληίλνπ – εξαθείκ, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα Ηαλνπάξηνο - Ηνχληνο 2017,
δεδνκέλνπ φηη ζπληξέρνπλ νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 1α ηνπ αξ.3 ηεο αξηζ. 24001 ΚΤΑ
(ΦΔΚ 1449/η.Β΄/14-06-2013).
πγθεθξηκέλα, ε κεηαθνξά ηνπ παξαπάλσ καζεηή κε δεκφζηα ζχκβαζε ππεξεζηψλ (κίζζσζε
Γ.Υ. επηβαηηθνχ-ηαμί) απφ ην Κπξηαθνρψξη ζην Λχθεην πεξρεηάδαο θξίλεηαη νηθνλνκηθά αζχκθνξε, ήηνη:
Ζκεξήζην θφζηνο δξνκνινγίνπ κε επηζηξνθή κε κηζζσκέλν φρεκα (Γ.Υ. επηβαηηθφ-ηαμί) 83,48 €
Μεληαία επηδφηεζε ελνηθίνπ 85 €
θαη ν καζεηήο λνηθηάδεη θαηνηθία ζηε πεξρεηάδα πιεζίνλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπ.
Ζ ζπλνιηθή δαπάλε γηα ην δηάζηεκα Ηαλνπάξηνο - Ηνχληνο 2017 αλέξρεηαη ζε 85,00 € Υ 6 = 510,00
€ θαη ζα βαξχλεη ηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, Δηδηθφο Φνξέαο 01
073 ΚΑΔ 0821.
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1563
ΘΔΜΑ 47ν: Έγθξηζε θαηαβνιήο επηδφκαηνο κεηαθνξάο καζεηψλ Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζρνιηθνχ έηνπο
2016-17.
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. νηθ. 6445/2-8-2017 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 νκφθσλα
Δγθξίλεη ηελ θαηαβνιή ηνπ επηδφκαηνο κεηαθνξάο θαηά έηνο ζηνπο παξαθάησ πέληε ελήιηθεο
καζεηέο ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, δηθαηνχρνπο ηεο επηδφηεζεο, δεδνκέλνπ φηη ζπληξέρνπλ νη απαξαίηεηεο
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πξνυπνζέζεηο ηνπ αξ.3 ηεο αξηζ. 24001/2013 ΚΤΑ (ΦΔΚ 1449/η.Β΄/14-06-2013), ζχκθσλα κε ηνλ
αθφινπζν πίλαθα:
ΓΗΚΑΗΟΤΥΟ ΔΠΗΓΟΜΑΣΟ

ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ

ΠΟΟ

1) Σζψλεο Ησάλλεο ηνπ Ζιία, κφληκνο θάηνηθνο Γ.Κ Καξπελεζίνπ, ν
νπνίνο θνηηά ζην Δζπεξηλφ Γπκλάζην Λακίαο

12-09-2016
30-06-2017

έσο

1500,00

2) Καηήο Δπακεηλψλδαο ηνπ Ησάλλε, κφληκνο θάηνηθνο Γ.Κ Καξπελεζίνπ, ν
νπνίνο θνηηά Δζπεξηλφ Λχθεην Λακίαο

12-09-2016
30-06-2017

έσο

1500,00

3) Σζηψηαο Νηθφιανο ηνπ ππξίδσλα, κφληκνο θάηνηθνο ΓΚ Καξπελεζίνπ,
ν νπνίνο θνηηά ζην Δζπ. Λχθεην Λακίαο

12-09-2016
30-06-2017

έσο

1500,00

4) Υαηδήλαο Παχινο ηνπ Υξηζηφθνξνπ, κφληκνο θάηνηθνο Γ.Κ. Γνκνθνχ, ν
νπνίνο θνηηά ζην Δζπ. Λχθεην Λακίαο

12-09-2016
30-06-2017

έσο

1500,00

5) Υαπιίδεο Δπξππίδεο ηνπ Γεκεηξίνπ, κφληκνο θάηνηθνο ηεο Σ.Κ. Γιχθαο,
ν νπνίνο θνηηά ζην Δζπ. Λχθεην Λακίαο

12-09-2016
30-06-2017

έσο

1500,00

ΤΝΟΛΟ

7500,00

πλεπψο, ην πνζφ ηεο επηδφηεζεο κεηαθνξάο πνπ δηθαηνχηαη ν θάζε καζεηήο αλέξρεηαη
θαη΄έηνο ζην πνζφ ησλ 1.500,00 επξψ, ελψ ην ζπλνιηθφ πνζφ θαη γηα ηνπο 5 καζεηέο επί 1500,00 επξψ
αλά καζεηή είλαη 7500,00 επξψ.
Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο
Διιάδαο, Δηδηθφο Φνξέαο 01 073 ΚΑΔ 0821.
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1564
ΘΔΜΑ 48ν: Γηφξζσζε ηεο ππ΄αξηζκ. 1302/2017 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π..Δ. πεξί
έγθξηζεο ηνπ 2νπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ αλνηθηνχ, δηεζλή ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ
κεηαθνξάο καζεηψλ ησλ δεκφζησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Α΄/βάζκηαο θαη Β΄/βάζκηαο εθπαίδεπζεο, ρσξηθήο
αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Φζηψηηδαο, γηα ηξία ζρνιηθά έηε 2017-18, 2018-19 & 2019-20, πξνυπνινγηζκνχ
10.540.816,23 € ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζπλνιηθψλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο θαη ΦΠΑ.
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. νηθ. 179540/7070/11-8-2017
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 νκφθσλα
Γηνξζψλεη ηελ ππ΄αξηζκ. 1302/2017 απφθαζή ηεο πεξί έγθξηζεο ηνπ 2νπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο
δηελέξγεηαο ηνπ αλνηθηνχ, δηεζλή ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ κεηαθνξάο καζεηψλ ησλ δεκφζησλ
ζρνιηθψλ κνλάδσλ Α΄/βάζκηαο θαη Β΄/βάζκηαο εθπαίδεπζεο, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Φζηψηηδαο, γηα
ηξία ζρνιηθά έηε 2017-18, 2018-19 & 2019-20, πξνυπνινγηζκνχ 10.540.816,23 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζπλνιηθψλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο θαη ΦΠΑ, σο πξνο ην ηκήκα 87, απφ ην
ιαλζαζκέλν πεδίν ηνπ πίλαθα:
ΛΑΝΘΑΜΔΝΟ ΠΔΓΗΟ ΠΗΝΑΚΑ
ΜΠΑΚΑΛΔΞΖ

ΗΩΑΝΝΖ

87

5%

154,11 €

ΜΔΗΟΓΟΣΖ
ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ ΣΑΥΗ
ΛΗΒΑΓΔΗΑ

113,55 €

ΜΔΗΟΓΟΣΖ
ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ ΣΑΥΗ
ΛΗΒΑΓΔΗΑ

ζην νξζφ πεδίν:
ΟΡΘΟ ΠΔΓΗΟ ΠΗΝΑΚΑ
ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ ΣΑΞΗ
ΛΗΒΑΓΔΗΑ

87

30%

Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1565
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ΘΔΜΑ 49ν: πκπιήξσζε ηεο ππ΄αξηζκ. 1303/17-7-2017 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π..Δ.
πεξί έγθξηζεο πξαθηηθψλ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ, δεκφζηνπ, δηεζλνχο
δηαγσληζκνχ γηα ηε «Μεηαθνξά καζεηψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ρσξηθήο
αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Βνησηίαο, γηα ηξία (3) ζρνιηθά έηε 2017 - 2018, 2018 - 2019 θαη 2019 - 2020 κε
δεκφζηα ζχκβαζε», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 6.947.529,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δηθαησκάησλ
πξναίξεζεο θαη ΦΠΑ.
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 174446/3728/7-8-2017
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 νκφθσλα
πκπιεξψλεη ηελ ππ΄αξηζκ. 1303/17-7-2017 απφθαζή ηεο πεξί έγθξηζεο πξαθηηθψλ ηεο
επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ, δεκφζηνπ, δηεζλνχο δηαγσληζκνχ γηα ηε «Μεηαθνξά
καζεηψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Βνησηίαο, γηα
ηξία (3) ζρνιηθά έηε 2017 - 2018, 2018 - 2019 θαη 2019 - 2020 κε δεκφζηα ζχκβαζε», ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ 6.947.529,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο θαη ΦΠΑ, κε ηελ
πξνζζήθε ηνπ δξνκνινγίνπ 68 ζηνλ ππνςήθην “ΑΦΟΗ Μ & Γ ΚΑΚΑΓΗΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ
ΔΠΔ”, γηα ην νπνίν είρε ππνβάιιεη πξνζθνξά, πνπ εθ παξαδξνκήο δελ ζπκπεξηιήθζεθε ζηνλ πίλαθα
ηνπ πξαθηηθνχ 2, σο εμήο:
Α/Α

8

ΔΠΩΝΤΜΗΑ
ΑΦΟΗ Μ & Γ ΚΑΚΑΓΗΑ
ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΔΠΔ

ΟΜΑΓΔ

ΣΜΖΜΑΣΑ 7- 68

ΔΗΓΗΚΑ 65Α - 68 Α

66, 67, 68

Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ε ππ’ αξηζκ. 1303/17-7-2017 (ΑΓΑ: ΦΠΞΦ7ΛΖ-24) απφθαζε ηεο
επηηξνπήο.
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1566
ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ
ΘΔΜΑ 50ν: Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ 1971/28-12-2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π..Δ.
πεξί ζπγθξφηεζεο επηηξνπψλ έηνπο 2017 ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο.
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 180053/7084/16-8-2017
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 νκφθσλα
Σξνπνπνηεί ηελ ππ’ αξηζκ 1971/28-12-2016 απφθαζή ηεο (ΑΓΑ: 6ΦΝΞ7ΛΖ-ΓΗ0) πεξί
ζπγθξφηεζήο επηηξνπψλ έηνπο 2017 ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, αληηθαζηζηψληαο ην αλαπιεξσκαηηθφ κέινο
ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο απνηειεζκάησλ ησλ δηαγσληζκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο
ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, θ. Πηιάηνπ Διέλε, Σ.Δ. Γηνηθεηηθνχ - Λνγηζηηθνχ,
ππάιιειν ηεο Γ/λζεο Γηνίθεζεο, κε ηνλ Αζαλάζην Βαζηιφπνπιν, Σ.Δ. Πιεξνθνξηθήο, ππάιιειν ηεο
Γ/λζεο Γηαθάλεηαο & Ζιεθ/θεο Γηαθπβέξλεζεο Π..Δ.
Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ε ππ΄αξηζκ. 1971/28-12-2016 απφθαζε ηεο επηηξνπήο.
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ςεθίδεη ζεηηθά, αιιά ζεσξεί αλαγθαία ηελ επαξθή
αηηηνιφγεζε ηεο αηηνχκελεο αληηθαηάζηαζεο.
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1567
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ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΚΟΤΝΟΤΠΗΩΝ
ΘΔΜΑ 51ν: Έγθξηζε πξαθηηθψλ 2 θαη 3 ηεο επηηξνπήο ζπληνληζκνχ θαη παξαιαβήο ηνπ έξγνπ:
«Καηαπνιέκεζε θνπλνππηψλ ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο, ηα έηε 2016-2017».
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ηα ππ’ αξηζκ. 287/178558/10-8-2017 θαη
288/178726/10-8-2017 έγγξαθα ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο
πξνο ηελ Δπηηξνπή, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ.
Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
απνθαζίδεη νκφθσλα
Δγθξίλεη:
1. ηo ππ΄αξηζκ. 2/10-8-2017 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο ζπληνληζκνχ θαη παξαιαβήο ηνπ έξγνπ:
«Καηαπνιέκεζε θνπλνππηψλ ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο, ηα έηε 2016-2017», πνπ αθνξά ζηελ
παξαιαβή ηνπ Β2΄ Παξαδνηένπ (Δλδηάκεζεο εθζέζεηο Μαΐνπ & Ηνπλίνπ 2017) ηνπ Σκήκαηνο Α΄:
«Παξαθνινχζεζε απφ εδάθνπο ησλ πξνλπκθψλ ησλ θνπλνππηψλ θαη δηελέξγεηα απφ εδάθνπο
παξεκβάζεσλ πξνλπκθνθηνλίαο, αθκαηνθηνλίαο θαη ππνιεηκκαηηθήο αθκαηνθηνλίαο θαη δξάζεσλ
πξνζηαζίαο ηεο Δεκφζηαο Τγείαο απφ αζζέλεηεο πνπ κεηαδίδνληαη κε δηαβηβαζηέο ζηελ Πεξηθέξεηα
ηεξεάο Ειιάδαο», ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο “Βηνεθαξκνγέο Ο.Δ.” θαη
2. ηo ππ΄αξηζκ. 3/10-8-2017 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο ζπληνληζκνχ θαη παξαιαβήο ηνπ έξγνπ:
«Καηαπνιέκεζε θνπλνππηψλ ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο, ηα έηε 2016-2017», πνπ αθνξά ζηελ
παξαιαβή ηεο Έθζεζεο Πεπξαγκέλσλ ηνπ Σκήκαηνο Β΄: «Δηελέξγεηα αεξνςεθαζκψλ γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε θνπλνππηψλ κε ηε κέζνδν ηεο πξνλπκθνθηνλίαο ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Ειιάδαο», ηνπ
αλαδφρνπ “Κνηλσλία θιεξνλφκσλ Γεκεηξίνπ Πξέληδα”.
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ςεθίδεη ζεηηθά, αιιά ζεσξεί απφιπηα ζθφπηκεο θαη
αλαγθαίεο, πέξα απφ ηελ έγθξηζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο επηηξνπήο ζπληνληζκνχ:
Σελ έθζεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο, φπσο απηή θαηαγξάθεηαη ζε θάζε πεξηνρή.
Σελ απφθαζε – έθζεζε θάζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηηο ππάξρνπζεο απφςεηο γχξσ απφ ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θνπλνππνθηνλίαο.
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1568
ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΓΑΚΟΤ ΣΖ ΔΛΗΑ
ΘΔΜΑ 52ν: Κήξπμε αλαδφρνπ σο έθπησηνπ θαη θαηαθχξσζε ζηνλ επφκελν κεηνδφηε γηα ην έξγν:
«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 Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. νηθ. 179720/4234/14-8-2017
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 νκφθσλα
1. Κεξχζζεη έθπησην ηνλ ΑΧΝΗΣΖ ΥΡΖΣΟ (Λ. Μεζνγείσλ 330, Αγ. Παξαζθεπή, Σ.Κ.15341),
αλάδνρν ησλ Σκεκάησλ Α, Β, Γ, Δ ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ: «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, δηφηη δελ πξνζήιζε, γηα λα πξνζθνκίζεη ηελ εγγπεηηθή
θαιήο εθηέιεζεο θαη λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεη ε παξάγξαθνο 5 ηνπ
άξζξνπ 105 ηνπ Ν.4412/2016.
2. Δγθξίλεη ηελ θαηάπησζε ππέξ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ηνπ
(Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ Σ.Μ.Δ.Γ.Δ κε Αξ.1725949, χςνπο 1.199,00 €), ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν.4412/2016.
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3. Καηαθπξψλεη ην δηαγσληζκφ γηα ηα Σκήκαηα Α, Β, Γ ζηνλ πξνζθέξνληα ΣΗΚΣΗΡΖ ΑΝΣΧΝΗΟ
(Λειαληίσλ 58, Υαιθίδα Σ.Κ. 34100), πνπ ππέβαιιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα νηθνλνκηθή
πξνζθνξά (37,06 € αλά ηνπνζεηεκέλε παγίδα θαη γηα 34 κεηαρεηξίζεηο) γηα ηα αθφινπζα ηκήκαηα, σο
εμήο:
Σκήκα Α: 10.710,34 € ρσξίο ΦΠΑ.
Σκήκα Β: 7.337,88 € ρσξίο ΦΠΑ.
Σκήκα Γ: 11.822,14 € ρσξίο ΦΠΑ.
4. Κεξχζζεη άγνλν ην Σκήκα Δ, θαζψο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ε κνλαδηθή πξνζθνξά πνπ
ππνβιήζεθε ήηαλ απφ ηνλ ΑΧΝΗΣΖ ΥΡΖΣΟ.
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ςεθίδεη ζεηηθά, αιιά ζεσξεί απφιπηα ζθφπηκεο θαη
αλαγθαίεο κεηά ην πέξαο ηεο δαθνθηνλίαο:
Σελ έθζεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο, φπσο απηή θαηαγξάθεηαη ζε θάζε πεξηνρή.
Σελ απφθαζε – έθζεζε θάζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηηο ππάξρνπζεο απφςεηο γχξσ απφ ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δαθνθηνλίαο.
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1569
ΜΔΣΑΚΗΝΖΔΗ
ΘΔΜΑ 53ν: Έγθξηζε κεηαθίλεζεο εθηφο έδξαο Πεξηθεξεηαθνχ πκβνχινπ Δπξπηαλίαο γηα ηε ζπκκεηνρή
ηνπ ζην Παγθφζκην πλέδξην Αξρηηεθηφλσλ ζηε Νφηηα Κνξέα.
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 175694/1981/8-8-2017
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 κεηαθίλεζε εθηφο έδξαο ηνπ θ. Βαζηιείνπ Φαθίηζα, Πεξηθεξεηαθνχ πκβνχινπ
Δπξπηαλίαο, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην Παγθφζκην πλέδξην Αξρηηεθηφλσλ ζηε Νφηηα Κνξέα απφ
4-09-2017 έσο θαη 8-09-2017 (κέζν κεηαθίλεζεο: αεξνπιάλν).
Ζ πξνθαινχκελε δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο
Διιάδαο (Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Δπξπηαλίαο) έηνπο 2017, εηδ. Φνξέαο 073, Κ.Α.Δ. 0717, φπνπ ππάξρεη
ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο.
Καηαςήθηζε ηελ εηζήγεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, κε ηελ αηηηνινγία φηη “δελ αθνξά ηελ
Πεξηθέξεηα ην ζπγθεθξηκέλν ζπλέδξην, νχηε αλακέλεηαη θάηη ζπγθεθξηκέλν απφ απηφ”.
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 1570
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Πεξαησζέλησλ ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχεηαη ε παξνχζα ζπλεδξίαζε. Σν πξαθηηθφ
ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα παξηζηάκελα κέιε, σο αθνινχζσο:

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
Κσλ/λνο Π. Μπαθνγηάλλεο

ΣΑ ΜΔΛΖ
Βαζίιεηνο Φαθίηζαο

Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
Ηππνιχηε Μπαιθνχξα

Γεκήηξηνο Αξγπξίνπ
Υάξεο αληδάο
Δπζηάζηνο Κάππνο
Κσλζηαληίλνο Βαξδαθψζηαο
Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο
Παλαγηψηεο Δπαγγειίνπ
Γεκήηξηνο Σηκπιαιέμεο

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η
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Α/Α

1

Γαπάλε

Πξνκήζεηα πιπζηηθνύ
κεραλήκαηνο πςειήο πίεζεο
δεζηνύ λεξνύ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
ακαμνζηαζίνπ ηεο Π.Σ.Δ. ζηε
Φζηώηηδα

Πξνκεζεπηήο

Γ. Ντελής & ΙΑ Δ.Δ.
Α.Φ.Μ: 800459695 ΓΟΥ: Λακίαο
Ταρ. Γ/λζε: Ακθηθηπόλσλ & Μεηξ.
Ακβξνζίνπ 7 – Λακία
(Δκπόξην Βηνκεραληθώλ – Γεσξγηθώλ Δηδώλ
& Δξγαιείσλ)

Απφθαζε Έγθξηζεο
Γαπάλεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο

1400/24-7-2017
ΑΓΑ: 6ΓΝΒ7ΛΖ-02Π

2

Πξνκήζεηα αλαθιηλόκελεο
κπάξαο κε κεραληζκό θαη
ηειερεηξηζκό

ΟΓΟΗΜΑΝΗ
Κ. ΥΡΟΝΗ ΑΒΔΔ
ΑΦΜ: 094374140 ΓΟΥ: ΦΑΔ ΘΔΣ/ΝΗΚΖΣ
Ταρ. Γ/λζε: ΒΗΠΔ ΘΔΣ/ΝΗΚΖΣ Τ.Κ. 57022
(πιηθά ζήκαλζεο)

1291/10-7-2017
ΑΓΑ: ΧΦ07ΛΖ-ΠΦ9

3

Πξνκήζεηα 2 θαξεθιώλ γξαθείνπ
κε κπξάηζν

ΙΟΤΛΙΑ Π. ΛΟΗ
ΑΦΜ:042470061 ΓΟΥ: Λακίαο
Τ. Γ/λζε: 2Ο ΦΛΜ Ν.Δ.Ο. Λακίαο
(έπηπια γξαθείνπ)

1294/10-7-2015
ΑΓΑ: ΧΦ07ΛΖ-ΠΦ9

ΑLPHA Μεταφορική
Σσηεξόπνπινο Φξήζηνο
ΑΦΜ: 059268477 ΓΟΥ: Λακίαο
Ταρ. Γ/λζε: Λεσλίδνπ 64-Λακία
(Υπεξεζίεο Μεηαθνξάο)

1400/24-7-2017
ΑΓΑ: 6ΓΝΒ7ΛΖ-02Π

4

A
Μεηαθνξά πνιπιεηηνπξγηθώλ
ζπζηεκάησλ (θσηνηππηθά
κεραλήκαηα) ζε ππεξεζίεο ηεο
Π.Δ. Φζηώηηδαο

Δ.Φ.
Κ.Α.Δ.

Δ.Φ.: 073
ΚΑΔ:1699

Δ.Φ.: 073
ΚΑΔ:1699

Δ.Φ.: 073
ΚΑΔ:1711

Δ.Φ.: 073
ΚΑΔ:0829

Απφθαζε Γέζκεπζεο

Αξ. Γέζκεπζεο:2599/26-7-2017
ΑΓΑ: 75Φ57ΛΖ-3Ξ1
ΑΓΑΜ: 17REQ001805093

Πνζφ (€)

1.996,40€

Αξ. Γέζκεπζεο: 2532/13-7-2017
ΑΓΑ: 780Γ7ΛΖ-7ΤΦ

570,40€

Αξ. Γέζκεπζεο: 2547/13-7-2017
ΑΓΑ: 70Ο27ΛΖ-Σ0Μ

178,56€

Αξ. Γέζκεπζεο: 2596/26-7-2017
ΑΓΑ: 6ΞΟ77ΛΖ-9ΑΞ

560,00€
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1.

Σπληήξεζε θσηνηππηθώλ
κεραλεκάησλ ησλ Γ/λζεσλ ηεο
Π.Δ. Φζηώηηδαο

2.

Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ
γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ
θσηνηππηθώλ κεραλεκάησλ ησλ
Γ/λζεσλ ηεο ΠΔ Φζηώηηδαο

5

6

7

Σπλδηνξγάλσζε θαη ζπκκεηνρή
ηεο Π.Σ.Δ. ζην 3ν Παλειιήλην
Σπλέδξην Ηακαηηθήο Ηαηξηθήο ζηα
Κακέλα Βνύξια ζηηο 6-8
Οθησβξίνπ 2017

Σπλδηνξγάλσζε θαη ζπκκεηνρή
ηεο Πεξηθέξεηαο Σηεξεάο
Διιάδαο, ζην 1ν Φεζηηβάι
Παξαδνζηαθώλ Φνξώλ
Μαθξαθώκεο, ην νπνίν ζα
δηεμαρζεί ηελ Παξαζθεπή 1ε
Σεπηεκβξίνπ2017 ζηελ θεληξηθή
πιαηεία ηεο Μαθξαθώκεο.

Δ.Φ.: 073
ΚΑΔ:0869
HITEC - ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΚΑΡΔΛΗ
ΑΦΜ: 035597936 ΓΟΥ: Λακίαο
Ταρ. Γ/λζε: Καδνύιε 5-Λακία
(εκπνξία Ζ/Υ πξνγξακκάησλ)

1400/24-7-2017
ΑΓΑ: 6ΓΝΒ7ΛΖ-02Π
Δ.Φ.: 073
ΚΑΔ:1329

1. ΔΚΓΟΔΙ ΚΑΤΚΑ Μ. ΔΠΔ
ΑΦΜ: 082868880 ΓΟΥ: Φαιαλδξίνπ
Ταρ. Γ/λζε: Αγ. Γεσξγίνπ 4 Αγ. Παξαζθεπή
15342
(εθηππώζεηο)
2. ΓΑΛΗΝΗ ΞΣΔΔ Α.Δ.
ΑΦΜ: 094533480 ΓΟΥ: Λακίαο
Ταρ. Γ/λζε: 05 Γεξ. Βαζηιεηάδε - Κακ.
Βνύξια
(δηακνλή)

1. ΓΔΩΡΓΙΟ ΝΣΔΛΗ
ΑΦΜ: 054108630 ΓΟΥ: Λακίαο
Τ. Γ/λζε: 215ρικ Αζελώλ – Θεζ/λίθεο
(ελνηθίαζε εμέδξαο)
2. ΠΑΠpress – Γραφικές Σέχνες
Α.Φ.Μ.: 117687581 ΓΟΥ: Λακίαο
Ταρ. Γ/λζε: Υςειάληνπ 55 Λακία
(εθηππώζεηο)

Αξ. Γέζκεπζεο: 2597/26-7-2017
ΑΓΑ: 6Φ2Ε7ΛΖ-9Φ7
ΑΓΑΜ:17REQ001806444
Αξ. Γέζκεπζεο: 2602/26-7-2017
ΑΓΑ: 66ΗΞ7ΛΖ-ΓΓ8
ΑΓΑΜ:17REQ001806444

1.000,00€
(έθπησζε 18%)

5.000,00€
(έθπησζε 18%)

5.000,00€
Δ.Φ.: 073
ΚΑΔ:0844
Αξ. Γέζκεπζεο: 2664/4-8-2017
ΑΓΑ: ΨΓΒΜ7ΛΖ-ΗΦΣ
ΑΓΑΜ: 17REQ001791134

1458/31-7-2017
ΑΓΑ:6ΖΘ7ΛΖ-Τ3Β

3.000,00€

992,00€
1508/7-8-2017
ΑΓΑ:6ΒΟ37ΛΖ-ΤΔ0

Δ.Φ.: 073
ΚΑΔ:0844

Αξ. Γέζκεπζεο:2677/9-8-2017
ΑΓΑ: 6ΔΣΠ7ΛΖ-ΝΧΣ
ΑΓΑΜ: 17REQ001812765
868,00€

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ
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Αρ. Πρωτ.
A/A

Δαπάνη

Προμηθεστής
Εισήγησης
Υπηρεσίας
ΑΒΟ ΓΔΜΑΝ ΑΦΜ:998381403

1

Δπηζθεπή ηνπ ΚΤ 3930- Μ.Δ

ΓΟΤ ΦΑΔ ΑΘΖΝΧΝ

446/21244/12-17

Απόυαση Έγκρισης
Δαπάνης
Οικονομικής
Επιτροπής
388/1-3-17 ΑΓΑ
65Υ07ΛΖ-Ν2Τ
-

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόυαση Δέσμεσσης

Ποσό

Δ.Φ.: 073
ΚΑΔ:0861
,1321

Αξ. Γέζκεπζεο
2672/ΦΞΥ57ΛΖ-ΑΓΑ ΞΡΓ
7-8-2017,

2.313,96€

26 ΥΛΜ Π.Δ.Ο ΑΘΖΝΧΝ-ΘΖΒΧΝ,
ΜΑΝΓΡΑ ΑΣΣΗΚΖ

2501/
10-7-17(ΑΓΑ:6Ρ2Π7ΛΖ-ΧΡΗ
ΑΓΑΜ: 17REQ005751142)

-

2

Παξνρή ππεξεζηψλ γηα
θσηνηππίεο ζρεδίσλ θαη
ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ κειεηψλ

3

Πξνκήζεηα θηεξψλ Badminton
γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Σνπξλνπά
Αληηπηέξηζεο 2017

4

Παξνρή ππεξεζηψλ γηα δηακνλή
Διιήλσλ Αζιεηψλ γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ Σνπξλνπά
Αληηπηέξηζεο

5

Παξνρή ππεξεζηψλ γηα δσληαλή
θαη δεκνζηνγξαθηθή θάιπςε
ηνπ Σνπξλνπά Αληηπηέξηζεο

6

7

Παξνρή ππεξεζηψλ γηα κεηαθνξά
αζιεηψλ απφ θαη πξνο ην
αεξνδξφκην Δι. Βεληδέινο γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ Σνπξλνπά
Αληηπηέξηζεο
Παξνρή ππεξεζηψλ γηα
Γηνξγάλσζε ζπλαπιίαο ζηα

ΓΔΧΡΓΗΟ Λ. ΠΟΛΤΣΑΡΥΟΤ
ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ-ΦΖΦΗΑΚΔ
ΔΚΣΤΠΧΔΗ-ΔΗΓΖ ΠΡΟΒΟΛΖ

963/29-5-2017 (AΓΑ:
6ΞΔΒ7ΛΖ-ΗΦΕ)

ΔΦ.Ο73.
ΚΑΔ 0843

Αξ δέζκεπζεο 2145/1-6-2017
(ΑΓΑ: ΦΣ8Ξ7ΛΖ-ΚΔΒ)

1.800,00€

1391/24-7-17 ΑΓΑ
6ΓΝΒ7ΛΖ-02Π

ΔΦ.Ο73.
ΚΑΔ 0844

Αξ δέζκεπζεο 2639/28-7-2017
(ΑΓΑ: ΧΦΤΠ7ΛΖ-Φ7Α)
ΑΓΑΜ17REQ001705620

4.800,00

1391/24-7-17 ΑΓΑ
6ΓΝΒ7ΛΖ-02Π

ΔΦ.Ο73.
ΚΑΔ 0844

Αξ δέζκεπζεο 2639/28-7-2017
(ΑΓΑ: ΧΦΤΠ7ΛΖ-Φ7Α)
ΑΓΑΜ17REQ001705620

1.600,00

1391/24-7-17 ΑΓΑ
6ΓΝΒ7ΛΖ-02Π

ΔΦ.Ο73.
ΚΑΔ 0844

Αξ δέζκεπζεο 2639/28-7-2017
(ΑΓΑ: ΧΦΤΠ7ΛΖ-Φ7Α)
ΑΓΑΜ17REQ001705620

1.000,00

1391/24-7-17 ΑΓΑ
6ΓΝΒ7ΛΖ-02Π

ΔΦ.Ο73.
ΚΑΔ 0844

Αξ δέζκεπζεο 2639/28-7-2017
(ΑΓΑ: ΧΦΤΠ7ΛΖ-Φ7Α)
ΑΓΑΜ17REQ001705620

1.600,00

1447/31-7-2017(AΓΑ:
6ΓΘ7ΛΖ-Τ3Β)

ΔΦ.Ο73.
ΚΑΔ 0844

Αξ δέζκεπζεο 2671/4-8-2017
(ΑΓΑ: ΧΣΞ57ΛΖ-Ρ2)

13.000,00

ΑΦΜ: 102498038, ΓΟΤ ΛΗΒΑΓΔΗΑ
ΛΗΒΑΓΔΗΑ
ΒΔΣΟ ΑΔΒΔ
ΑΦΜ: 997799860, ΓΟΤ ΦΑΔ
ΠΔΗΡΑΗΑ Γ/ΝΖ ΣΑΤΡΟ
HOTEL RHILIRROS
ΑΦΜ: 041123133, ΓΟΤ ΛΗΒΑΓΔΗΑ
Γ/ΝΖ ΛΗΒΑΓΔΗΑ
ΑΝΓΡΔΑ Γ. ΣΑΚΝΑΡΗΓΖ

158422-2117
/17-7-17

158422-2117
/17-7-17

158422-2117
/17-7-17

ΑΦΜ: 06836805 ΓΟΤ ΛΑΤΡΗΟΤ
Γ/ΝΖ ΚΔΡΑΣΔΑ
ΗΧΑΝΝΖ Υ. ΠΑΠΑΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ
ΑΦΜ: 075612244 ΓΟΤ ΛΗΒΑΓΔΗΑ
Γ/ΝΖ ΛΗΒΑΓΔΗΑ
ΓΔΦΤΡΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 440ΖΕ

158422-2117
/17-7-17
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πιαίζηα ηεο γηνξηήο πέζηξνθαο
ζηνλ Οξρνκελφ

ΑΦΜ: 062569316, ΓΟΤ Γ
ΑΘΖΝΧΝ

ΣΤΛΗΑΝΟ ΔΤΑΓ. ΒΔΡΓΗΧΣΖ
8

Πξνκήζεηα ελφο ςπγείνπ θαη ελφο
θαηαςχθηε

9

Πξνκήζεηα ζεηξήλσλ θαη
κπαηαξηψλ γηα επηζθεπή ηνπ
ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ

10

Παξνρή ππεξεζηψλ γηα επηζθεπή
δπν θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ

ΑΦΜ: 044791990 ΓΟΤ ΘΖΒΧΝ
Γ/ΝΖ ΘΖΒΑ
ΛΟΤΚΑ ΥΡΖΣΟΤ
ΑΦΜ: ΓΟΤ ΛΗΒΑΓΔΗΑ Γ/ΝΖ
ΛΗΒΑΓΔΗΑ
ΑΦΟΗ Λ. ΣΟΛΗΑ
ΑΦΜ: 099910740, ΓΟΤ ΛΗΒΑΓΔΗΑ
Γ/ΝΖ ΛΗΒΑΓΔΗΑ

17REQ00618
4170
9187/23-6-17
1446/31-7-17 ΑΓΑ
6ΖΘ7ΛΖ-Τ3Β

ΔΦ.Ο73.
ΚΑΔ 1699

Αξ δέζκεπζεο 2668/4-8-17 ΑΓΑ
63ΕΥ7ΛΖ-ΠΑΗ)

518,00

1446/31-7-17 ΑΓΑ
6ΖΘ7ΛΖ-Τ3Β

ΔΦ.Ο73.
ΚΑΔ 0899

Αξ δέζκεπζεο 2670/4-8-17 ΑΓΑ
7Σ637ΛΖ-ΦΖ6)

236,19

1391/24-7-17 ΑΓΑ
6ΓΝΒ7ΛΖ-02Π

ΔΦ.Ο73.
ΚΑΔ 1311

Αξ δέζκεπζεο 2641/28-7-2017
(ΑΓΑ: 6Χ9Ρ7ΛΖ-Π2Γ

347,20
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