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 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΔΗ 

  ηεο 24εο Ηνπιίνπ 2017 
           Αξηζκόο Πξαθηηθνύ 27 

 
ηδ Λαιία ηαζ ζηα βναθεία ηδξ Πενζθένεζαξ ηενεάξ Δθθάδαξ (Λ. Καθοαίςκ 2, 3μξ υνμθμξ), 

ζήιενα ζηζξ 24 Ηνπιίνπ 2017, διένα Γεπηέξα ηαζ χνα 11:00 π.κ., ζοκήθεε ζε (ηαηηζηή) ζοκεδνίαζδ 
δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή, πμο ζοβηνμηήεδηε ιε ηδκ οπ’ ανζει. 44/5-3-2017 (ΑΓΑ:ΧΖΣΗ7ΛΖ-Ζ07) 
απυθαζδ ημο Πενζθενεζαημφ οιαμοθίμο ηενεάξ Δθθάδαξ, οπυ ηδκ Πνμεδνία ημο Πενζθενεζάνπδ 
ηενεάξ Δθθάδαξ η. Κςκζηακηίκμο Π. Μπαημβζάκκδ ηαζ δοκάιεζ ηδξ οπ’ ανζει. (μζη.) 
160589/1639/18-7-2017 πνυζηθδζδξ ημο Πνμέδνμο ηδξ, πμο επζδυεδηε κυιζια ζε υθα ηα ιέθδ ηδξ 
ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο Ν. 3852/2010, βζα κα απμθαζίζεζ επί ηςκ ηάηςεζ εειάηςκ ηδξ 
διενήζζαξ δζάηαλδξ: 
 
ΘΔΜΑ 1ν: Έβηνζζδ πναηηζημφ ζοκεδνίαζδξ 25/10-7-2017 ηδξ Οζημκμιζηήξ Δπζηνμπήξ Πενζθένεζαξ 
ηενεάξ Δθθάδαξ. 
 
 
ΝΟΜΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 
 
ΘΔΜΑ 2o: Άζηδζδ ή ιδ εκδίημο ιέζμο ηαηά ηδξ ιε ανζειυ 316/2016 απυθαζδξ ημο 2μο Μμκμιεθμφξ 
Γζμζηδηζημφ Πνςημδζηείμο Υαθηίδαξ. 
 
ΘΔΜΑ 3o: Άζηδζδ ή ιδ εκδίημο ιέζμο ηαηά ηδξ ιε ανζειυ 64/2016 απυθαζδξ ημο 2μο Σιήιαημξ ημο 
Σνζιεθμφξ Γζμζηδηζημφ Πνςημδζηείμο Υαθηίδαξ. 
 
ΘΔΜΑ 4o: Άζηδζδ ή ιδ εκδίημο ιέζμο ηαηά ηδξ ιε ανζειυ 65/2016 απυθαζδξ ημο 2μο Σιήιαημξ ημο 
Σνζιεθμφξ Γζμζηδηζημφ Πνςημδζηείμο Υαθηίδαξ. 
 
ΘΔΜΑ 5o: Άζηδζδ ή ιδ εκδίημο ιέζμο ηαηά ηδξ ιε ανζειυ Α144/2017 απυθαζδξ ημο 1μο Σιήιαημξ 
ημο Μμκμιεθμφξ Γζμζηδηζημφ Πνςημδζηείμο Υαθηίδαξ. 
 
ΘΔΜΑ 6o: Άζηδζδ ή ιδ εκδίημο ιέζμο ηαηά ηδξ ιε ανζειυ Α154/2017 απυθαζδξ ημο 1μο Σιήιαημξ 
ημο Μμκμιεθμφξ Γζμζηδηζημφ Πνςημδζηείμο Υαθηίδαξ. 
 
ΔΚΣΑΚΣΔ ΑΝΑΓΚΔ 
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ΘΔΜΑ 7o: Έβηνζζδ ηδξ οπ’ ανζει. 213754/374/01-01-2017 απυθαζδξ ημο Ακηζπενζθενεζάνπδ Π.Δ. 
Δφαμζαξ πενί θήρδξ ιέηνςκ βζα ηδ δζάεεζδ πυνςκ ηαζ ιέζςκ πνμξ ακηζιεηχπζζδ πνμαθδιάηςκ, 
θυβς έκημκςκ πζμκμπηχζεςκ απυ ηδκ 1δ Ηακμοανίμο 2017 ζημ Νμιυ Δφαμζαξ. 
 
ΘΔΜΑ 8o : Έβηνζζδ δαπάκδξ ηαζ δζάεεζδ πίζηςζδξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηαημθζζεήζεςκ ζηδκ μδυ 
Ανάπςαα - Εειεκυξ - Γίζημιμ ηδκ 5/6/2017, Π.Δ. Βμζςηίαξ. 
 
ΘΔΜΑ 9o : Έβηνζζδ δαπάκδξ ηαζ δζάεεζδ πίζηςζδξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηαημθζζεήζεςκ ζηδκ μδυ 
Ανάπςαα - Εειεκυξ - Γίζημιμ ηδκ 11/4/2017, Π.Δ. Βμζςηίαξ. 
 
ΘΔΜΑ 10o : Έβηνζζδ δαπάκδξ ηαζ δζάεεζδ πίζηςζδξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ θαδζχκ ζημ μδυζηνςια 
ζημ Νμιυ Βμζςηίαξ, ζηδκ πενζμπή Ονπμιεκμφ Λζααδεζάξ, ηδκ 16/3/2017, Π.Δ. Βμζςηίαξ. 
 
ΘΔΜΑ 11o : Έβηνζζδ δαπάκδξ ηαζ δζάεεζδ πίζηςζδξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηαημθζζεήζεςκ ζηδκ μδυ 
Ανάπςαα - Γίζημιμ - Λζααδεζά - Ονπμιεκυξ ηδκ 19/6/2017, Π.Δ. Βμζςηίαξ. 
 
ΘΔΜΑ 12o: Έβηνζζδ δέζιεοζδξ ηαζ πθδνςιήξ δαπάκδξ απμθμβζζηζηά βζα ηδκ πανμπή ενβαζίαξ 
«Δηηέθεζδ ηαζ ζοκηήνδζδ ένβςκ», ζηα πθαίζζα ημο ένβμο: «Ακηζιεηχπζζδ εηηάηηςκ ακαβηχκ Π.Δ. 
Δονοηακίαξ βζα ηα έηδ 2016-2017», πνήζδ 2017, ημο ηεπκζημφ πνμβνάιιαημξ (βζα ημκ ηαεανζζιυ ημο 
μδζημφ δζηηφμο ζηα υνζα ηςκ Γδιμηζηχκ Δκμηήηςκ Αβνάθςκ, Απενακηίςκ, Αζπνμπμηάιμο, 
Βίκζακδξ, Κανπεκδζίμο, Φναβηίζηαξ, Γμικίζηαξ ηαζ Πνμοζμφ). 
 
ΘΔΜΑ 13o: Έβηνζζδ δαπάκδξ ηδξ 1δξ εκημθήξ πθδνςιήξ ηαζ πζζημπμίδζδξ ημο ένβμο: «Μίζεςζδ 
ιδπακδιάηςκ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ εηηάηηςκ ακαβηχκ πμθζηζηήξ πνμζηαζίαξ 2017-2019», πνήζδ 
2017, Π.Δ. Δονοηακίαξ.  
 
ΘΔΜΑ 14o: Έβηνζζδ δαπακχκ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ έηηαηηςκ θοζζηχκ θαζκμιέκςκ ηδξ Π.Δ. 
Φςηίδαξ. 

 
 
ΓΖΜΟΗΑ ΔΡΓΑ – ΜΔΛΔΣΔ – ΠΑΡΑΣΑΔΗ 
 
ΘΔΜΑ 15o: Έβηνζζδ ηςκ υνςκ δζαηήνολδξ ημο ακμζπημφ δζαβςκζζιμφ ημο ένβμο: «Πνμζηαζία 
πνακχκ  επανπζαημφ μδζημφ δζηηφμο Κνέκηδ - Κνομκένζ ζηδ εέζδ Αηυκζα», Π.Δ. Δονοηακίαξ, 
πνμτπμθμβζζιμφ 550.000,00 € ιε ΦΠΑ. 
 
ΘΔΜΑ 16o: Έβηνζζδ ηςκ υνςκ δζαηήνολδξ ημο ακμζπημφ δζαβςκζζιμφ ημο ένβμο: «Βεθηίςζδ μδζηήξ 
αζθάθεζαξ μδζημφ δζηηφμο Σνμαάημ - Σνία φκμνα (Έημοξ 2017)», Π.Δ. Δονοηακίαξ, 
πνμτπμθμβζζιμφ 240.000,00 € ιε ΦΠΑ. 
 
ΘΔΜΑ 17o: Έβηνζζδ 2μο πναηηζημφ δδιμπναζίαξ ηαζ ηαηαηφνςζδ απμηεθέζιαημξ ημο δζαβςκζζιμφ 
ημο ένβμο: «Απμηαηάζηαζδ ηαημθζζεαίκμκηςκ ηιδιάηςκ πνακχκ ζημ 1μ πθι ημο μδζημφ άλμκα 
Υνφζς – Άβζμξ Γδιήηνζμξ», Π.Δ. Δονοηακίαξ, πνμτπμθμβζζιμφ 150.000,00 € ιε ΦΠΑ. 
 
ΘΔΜΑ 18o: Έβηνζζδ 2μο πναηηζημφ δδιμπναζίαξ ηαζ ηαηαηφνςζδ απμηεθέζιαημξ ημο δζαβςκζζιμφ 
ημο ένβμο: «Απμηαηάζηαζδ αθααχκ μδζημφ δζηηφμο ανηίκδξ – Καηααυεναξ», Π.Δ. Δονοηακίαξ, 
πνμτπμθμβζζιμφ 350.000,00 € ιε ΦΠΑ. 
 
ΘΔΜΑ 19o: Έβηνζζδ 2μο πναηηζημφ δδιμπναζίαξ ηαζ ηαηαηφνςζδ απμηεθέζιαημξ ημο δζαβςκζζιμφ 
ημο ένβμο: «Απμηαηάζηαζδ ηαείγδζδξ μδμζηνχιαημξ ζηδκ επ. μδυ Ραπηυπμοθμο – Πναζζζάξ απυ 
π.ε. 2+000 έςξ π.ε. 5+000», Π.Δ. Δονοηακίαξ, πνμτπμθμβζζιμφ 230.000,00 € ιε ΦΠΑ. 
 
ΘΔΜΑ 20o: Έβηνζζδ 2μο πναηηζημφ δδιμπναζίαξ ηαζ ηαηαηφνςζδ απμηεθέζιαημξ ημο δζαβςκζζιμφ 
ημο ένβμο: «Απμηαηάζηαζδ αθααχκ – ηαηαζηεοή ηεπκζηχκ Δεκζημφ ηαζ Δπανπζαημφ μδζημφ δζηηφμο 
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ζηα υνζα ημο Γήιμο Αβνάθςκ (Έημοξ 2016)», Π.Δ. Δονοηακίαξ, πνμτπμθμβζζιμφ 150.000,00 € ιε 
ΦΠΑ. 
 
ΘΔΜΑ 21o: Έβηνζζδ πναηηζηχκ δδιμπναζίαξ ηαζ ακάδεζλδ πνμζςνζκμφ ιεζμδυηδ ημο ένβμο: 
«οκηήνδζδ δθεηηνμθςηζζιμφ ηυιαςκ πενζμπήξ Λίικδξ ηαζ Ρμαζχκ Ν. Δφαμζαξ», πνμτπμθμβζζιμφ 
74.400,00 € ιε ΦΠΑ. 
 
ΘΔΜΑ 22o: Έβηνζζδ πναηηζημφ δδιμπναζίαξ Η ηαζ ακάδεζλδ πνμζςνζκμφ ιεζμδυηδ ημο οπμένβμο: 
«Απμηαηάζηαζδ αζθαθηζημφ μδμζηνχιαημξ ηεπκζηχκ ένβςκ ηαζ ζήιακζδξ ζηδκ επανπζαηή μδυ Νμ 
11 χηαζκα Πενζεζχηζζζα» ημο ένβμο: «οκηήνδζδ μδζημφ δζηηφμο Π.Δ. Φςηίδαξ βζα ηα έηδ 2016 ηαζ 
2017», πνμτπμθμβζζιμφ 140.000,00 € ιε ΦΠΑ. 
 
ΘΔΜΑ 23o: Έβηνζζδ πναηηζημφ δδιμπναζίαξ Η ηαζ ακάδεζλδ πνμζςνζκμφ ιεζμδυηδ ημο ένβμο: 
«Βεθηίςζδ οπάνπμκημξ μδζημφ ηυιαμο πενζμπή Γθοθάδαξ Π.Δ. Φςηίδαξ», πνμτπμθμβζζιμφ 
1.100.000,00 € ιε ΦΠΑ. 
 
ΘΔΜΑ 24o: Έβηνζζδ πναηηζημφ δδιμπναζίαξ Η ηαζ ακάδεζλδ πνμζςνζκμφ ιεζμδυηδ ημο οπμένβμο: 
«Απμηαηάζηαζδ γδιζχκ αζθαθηζημφ μδμζηνχιαημξ ηαζ ηεπκζηχκ ένβςκ ζηδκ επανπζαηή μδυ Νμ 5 
Καζηνζχηζζζα Αεακάζζμ Γζάημ», ημο ένβμο: «οκηήνδζδ μδζημφ δζηηφμο Π.Δ. Φςηίδαξ βζα ηα έηδ 
2015 - 2016 & 2017», Π.Δ. Φςηίδαξ, πνμτπμθμβζζιμφ 80.000,00 € ιε ΦΠΑ. 
 
ΘΔΜΑ 25o: Έβηνζζδ πναηηζημφ δδιμπναζίαξ ΗΗ ηαζ ηαηαηφνςζδ απμηεθέζιαημξ ημο δζαβςκζζιμφ 
ημο οπμένβμο: «Απμηαηάζηαζδ γδιζχκ αζθαθηζημφ μδμζηνχιαημξ, ηεπκζηχκ ένβςκ ηαζ ζήιακζδξ 
ηδξ οπ’ ανζει. 27 Δεκζηήξ Οδμφ Άιθζζζα - Γνααζά - νζα κμιμφ - Β’ Φάζδ» ημο ένβμο: «οκηήνδζδ 
Οδζημφ Γζηηφμο Π.Δ. Φςηίδαξ βζα ηα έηδ 2015 – 2016 ηαζ 2017», πνμτπμθμβζζιμφ 160.000,00 € ιε 
ΦΠΑ. 
 
ΘΔΜΑ 26o: Έβηνζζδ πναηηζημφ δδιμπναζίαξ ΗΗ ηαζ ηαηαηφνςζδ απμηεθέζιαημξ ημο δζαβςκζζιμφ 
ημο οπμένβμο: «Απμηαηάζηαζδ γδιζχκ αζθαθηζημφ μδμζηνχιαημξ, ηεπκζηχκ ένβςκ ηαζ ζήιακζδξ 
ηδξ οπ’ ανζει. 27 Δεκζηήξ Οδμφ Άιθζζζα Γνααζά νζα Νμιμφ – Γ΄ Φάζδ» ημο ένβμο: «οκηήνδζδ 
μδζημφ δζηηφμο Π.Δ. Φςηίδαξ, βζα ηα έηδ 2015 - 2016 & 2017», πνμτπμθμβζζιμφ 290.000,00 € ιε 
ΦΠΑ. 
 
ΘΔΜΑ 27o: Έβηνζζδ πναηηζημφ δδιμπναζίαξ ΗΗ ηαζ ηαηαηφνςζδ απμηεθέζιαημξ ημο δζαβςκζζιμφ 
ημο οπμένβμο: «οκηήνδζδ - Απμηαηάζηαζδ ηεπκζηχκ ένβςκ ηαζ ηαεανζζιυξ νέιαημξ Κυηηζκμξ απυ 
θενηά οθζηά» ημο ένβμο: «οκηήνδζδ - Απμηαηάζηαζδ ηεπκζηχκ ηαζ θμζπχκ ένβςκ ηαζ ηαεανζζιυξ 
νειάηςκ ηαζ πμηαιχκ απυ θενηά οθζηά ηδξ Π.Δ. Φςηίδαξ, βζα ηα έηδ 2016 ηαζ 2017», 
πνμτπμθμβζζιμφ 300.000,00 ιε ΦΠΑ. 
 
ΘΔΜΑ 28o: Έβηνζζδ 1μο πναηηζημφ δδιμπναζίαξ ηαζ ακάδεζλδ πνμζςνζκμφ ιεζμδυηδ ημο ένβμο: 
«οκηήνδζδ μδζημφ δζηηφμο Π.Δ. Φεζχηζδαξ 2017», πνμτπμθμβζζιμφ 4.100.000,00 € ιε ΦΠΑ. 
 
ΘΔΜΑ 29o: Έβηνζζδ 1μο πναηηζημφ δδιμπναζίαξ ηαζ ακάδεζλδ πνμζςνζκμφ ιεζμδυηδ ημο ένβμο: 
«Πνυβναιια πνυθδρδξ ηαζ ακηζιεηχπζζδξ γδιζχκ ηαζ ηαηαζηνμθχκ πμο πνμηαθμφκηαζ απυ 
εεμιδκίεξ ζημοξ ΟΣΑ Α’ ηαζ Β’ ααειμφ ηδξ πχναξ» (Απμηαηάζηαζδ θεζημονβίαξ Β΄ 
απμζηναββζζηζημφ ακηθζμζηαζίμο πενζμπήξ Αοθαηίμο ηαζ επζζηεοή ηεπκζηχκ ηαηαζηεοχκ ΣΟΔΒ 
Ρμδίηζαξ), Π.Δ. Φεζχηζδαξ, πνμτπμθμβζζιμφ 22.000,00 € ιε ΦΠΑ. 
 
ΘΔΜΑ 30o: Έβηνζζδ 1μο πναηηζημφ δδιμπναζίαξ ηαζ ακάδεζλδ πνμζςνζκμφ ιεζμδυηδ ημο ένβμο: 
«Δπέηηαζδ Λζιέκα Γθφθαξ», Π.Δ. Φεζχηζδαξ, πνμτπμθμβζζιμφ 2.000.000,00 ιε ΦΠΑ. 
 
ΘΔΜΑ 31o: Έβηνζζδ πναηηζημφ δδιμπναζίαξ ηαζ ηαηαηφνςζδ απμηεθέζιαημξ ημο δζαβςκζζιμφ ημο 
ένβμο: «οκηήνδζδ ηαζ ζοιπθήνςζδ θςηεζκήξ ζδιαημδυηδζδξ ηυιαςκ ζημ Δ.Ο.Γ., ανιμδζυηδηαξ 
Γ/κζδξ Σεπκζηχκ Ένβςκ Π..Δ. (2014-2017) Β΄ Φάζδ», πνμτπμθμβζζιμφ 88.000,00 € ιε ΦΠΑ. 
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ΘΔΜΑ 32o: Έβηνζζδ πναηηζημφ δδιμπναζίαξ ηαζ ακάδεζλδ πνμζςνζκμφ ιεζμδυηδ ημο ένβμο: 
«Πανειαάζεζξ βζα ηδ αεθηίςζδ μδζηήξ αζθάθεζαξ ζημ πανάπθεονμ δίηηομ ζηδκ πενζμπή Σναβάκα – 
Πνμζηοκάξ (Μεθέηδ ηαζ Καηαζηεοή)», ανιμδζυηδηαξ Γ/κζδξ Σεπκζηχκ Ένβςκ Π..Δ., 
πνμτπμθμβζζιμφ 2.000.000,00 € ιε ΦΠΑ. 
 
ΘΔΜΑ 33o: Έβηνζζδ πανάηαζδξ ηδξ ζοιααηζηήξ πνμεεζιίαξ ημο ένβμο: «οκηήνδζδ – Βεθηίςζδ 
δζαζηαφνςζδξ Δ.Ο. Λαιίαξ – Κανπεκδζίμο ιε δνυιμ πνμξ ακαημθζηή πνυζααζδ ζήναββαξ 
Σοιθνδζημφ», Π.Δ. Φεζχηζδαξ, πνμτπμθμβζζιμφ 150.000,00 € ιε ΦΠΑ. 
 
ΘΔΜΑ 34o: Έβηνζζδ πανάηαζδξ ηδξ ζοιααηζηήξ πνμεεζιίαξ ημο ένβμο: «Δπείβμκηα 
ακηζπθδιιονζηά ένβα ζηδκ ημίηδ ημο πενπεζμφ πμηαιμφ, ζημ ηιήια απυ Μενζζηή ιέπνζ ηζξ εηαμθέξ 
ημο», Π.Δ. Φεζχηζδαξ, πνμτπμθμβζζιμφ 600.000,00 € ιε ΦΠΑ. 
 
 
ΜΑΘΖΣΗΚΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΑ 
 
ΘΔΜΑ 35ν: Κήνολδ ςξ έηπηςηςκ ηςκ πνμζςνζκχκ ακαδυπςκ ηςκ δζαπναβιαηεφζεςκ ηδξ 
15δξ/12/2016 ηαζ ηδξ 25δξ/01/2017, βζα ηδκ ακάεεζδ οπδνεζζχκ ιεηαθμνάξ ιαεδηχκ, πςνζηήξ 
ανιμδζυηδηαξ Π.Δ. Δφαμζαξ, ζπμθζημφ έημοξ 2016-2017. 
 
 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 
 
ΘΔΜΑ 36ν: Έβηνζζδ α) δζεκένβεζαξ ζοκμπηζημφ δδιυζζμο δζαβςκζζιμφ βζα ηδκ: «Πνμιήεεζα 
ακηαθθαηηζηχκ (ιδπακμθμβζηχκ ηαζ δθεηηνμθμβζηχκ) ζηυθμο μπδιάηςκ ηαζ ιδπακδιάηςκ ένβςκ 
Π.Δ. Δονοηακίαξ, έημοξ 2017», ζοκμθζημφ πνμτπμθμβζζιμφ 56.000,00 €, α) ηςκ υνςκ ηδξ 
δζαηήνολδξ ημο δζαβςκζζιμφ ηαζ μνζζιυξ ηδξ ανιυδζαξ επζηνμπήξ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ 
πνμζθμνχκ. 
 
ΘΔΜΑ 37ν: Έβηνζζδ α) δζεκένβεζαξ ζοκμπηζημφ δδιυζζμο δζαβςκζζιμφ βζα ηδ: «οκηήνδζδ ηαζ 
επζζηεοή μπδιάηςκ ηαζ ιδπακδιάηςκ ένβμο Π.Δ. Δονοηακίαξ, έημοξ 2017», ζοκμθζημφ 
πνμτπμθμβζζιμφ 40.000,00 €, α) ηςκ υνςκ ηδξ δζαηήνολδξ ημο δζαβςκζζιμφ ηαζ μνζζιυξ ηδξ 
ανιυδζαξ επζηνμπήξ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ πνμζθμνχκ. 
 
ΘΔΜΑ 38ν: Έβηνζζδ απεοεείαξ ακάεεζδξ ηδξ δαπάκδξ βζα ηδκ «Πνμιήεεζα ηαζ ιεηαθμνά άθαημξ 
2017», Π.Δ. Δονοηακίαξ. 
 
ΘΔΜΑ 39ν: Έβηνζζδ απεοεείαξ ακάεεζδξ ηδξ δαπάκδξ βζα ηδκ «Πνμιήεεζα ροπνήξ αζθάθημο», 
Π.Δ. Δονοηακίαξ. 
 
 
ΠΑΡΑΥΧΡΖΔΗ 
 
ΘΔΜΑ 40o: Παναπχνδζδ πνήζδξ αηζκήημο ζημ Μμοζζηυ Γοικάζζμ Λαιίαξ - Γεκζηυ Λφηεζμ. 
 
ΘΔΜΑ 41o: Παναπχνδζδ ηαηά πνήζδ ηαζ πςνίξ ακηάθθαβια (δςνεάκ) ιδπακήιαημξ ένβμο (ηφπμο 
grater) ζημ Γήιμ Μαηναηχιδξ. 
 
ΘΔΜΑ 42o: Γςνεάκ παναπχνδζδ πνήζδξ πμνημημπηζηήξ θέιαμο ζημκ Γήιμ Ονπμιεκμφ, Π.Δ. 
Βμζςηίαξ. 
 
 
ΜΗΘΧΔΗ - ΔΚΜΗΘΧΔΗ 
 
ΘΔΜΑ 43o: Έβηνζζδ α) δζεκένβεζαξ δδιυζζμο, ακμζηημφ, πθεζμδμηζημφ δζαβςκζζιμφ βζα ηδκ 
εηιίζεςζδ ημο ηοθζηείμο ημο Μεβάνμο ηδξ Π.Δ. Δφαμζαξ ηαζ α) ηςκ υνςκ ηδξ ζπεηζηήξ δζαηήνολδξ. 
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ΓΑΠΑΝΔ 
 
ΘΔΜΑ 44o: Έβηνζζδ δέζιεοζδξ πίζηςζδξ ηαζ πθδνςιήξ δαπάκδξ απυ ημκ Σαηηζηυ 
Πνμτπμθμβζζιυ, μζημκμιζημφ έημοξ 2017, βζα πνμιήεεζεξ, ζοκηδνήζεζξ ή πανμπή οπδνεζζχκ, Π.Δ. 
Βμζςηίαξ ηαζ δζυνεςζδ ηδξ οπ’ ανζει. 1283/10-7-17 απυθαζδξ ηδξ Οζημκμιζηήξ Δπζηνμπήξ ΠΔ. 
 
ΘΔΜΑ 45ν: Έβηνζζδ απεοεείαξ ακάεεζδξ ηςκ δαπακχκ οπδνεζζχκ ηαζ πνμιδεεζχκ, Π.Δ. Βμζςηίαξ. 
 
ΘΔΜΑ 46o: Έβηνζζδ δέζιεοζδξ πίζηςζδξ ηαζ πθδνςιήξ δαπάκδξ απυ ημκ Σαηηζηυ 
Πνμτπμθμβζζιυ, μζημκμιζημφ έημοξ 2017, βζα πνμιήεεζεξ, ζοκηδνήζεζξ, πανμπή οπδνεζζχκ, 
απμγδιζχζεζξ, ζοκδζμνβακχζεζξ, η.θ.π., Π.Δ. Δονοηακίαξ. 
 
ΘΔΜΑ 47o: Έβηνζζδ απεοεείαξ ακάεεζδξ ηςκ δαπακχκ οπδνεζζχκ ηαζ πνμιδεεζχκ, Π.Δ. 
Δονοηακίαξ. 
 
ΘΔΜΑ 48o: Έβηνζζδ δέζιεοζδξ πίζηςζδξ ηαζ πθδνςιήξ δαπάκδξ απυ ημκ Σαηηζηυ 
Πνμτπμθμβζζιυ, μζημκμιζημφ έημοξ 2017, βζα πνμιήεεζεξ, ζοκηδνήζεζξ ή πανμπή οπδνεζζχκ, Π.Δ. 
Φςηίδαξ. 
 
ΘΔΜΑ 49ν: Έβηνζζδ απεοεείαξ ακάεεζδξ ηςκ δαπακχκ οπδνεζζχκ ηαζ πνμιδεεζχκ, Π.Δ. 
Φςηίδαξ. 
 
ΘΔΜΑ 50o: Έβηνζζδ δαπάκδξ ηαζ δέζιεοζδξ πίζηςζδξ απυ ημκ Σαηηζηυ Πνμτπμθμβζζιυ, 
μζημκμιζημφ έημοξ 2017, βζα πνμιήεεζεξ, ζοκηδνήζεζξ ή πανμπή οπδνεζζχκ, Π.Δ. Δφαμζαξ. 
 
ΘΔΜΑ 51o: Έβηνζζδ δαπάκδξ ηαζ δζάεεζδ πίζηςζδξ βζα επζζηνμθή πμζμφ απνεςζηήηςξ 
εζζπναπεέκημξ, Π.Δ. Δφαμζαξ. 
 
ΘΔΜΑ 52o: Έβηνζζδ δέζιεοζδξ πίζηςζδξ ηαζ πθδνςιήξ δαπάκδξ απυ ημκ Σαηηζηυ 
Πνμτπμθμβζζιυ, μζημκμιζημφ έημοξ 2017, βζα ζοκδζμνβάκςζδ ηδξ Π.Δ. Δφαμζαξ ιε ημκ Πμθζηζζηζηυ & 
Δπζιμνθςηζηυ  φθθμβμ Βαζζθζημφ ―Π.Δ..Β.‖ ηςκ πμθζηζζηζηχκ εηδδθχζεςκ “ΛΗΛΑΝΤΙΑ 2017”. 
 
ΘΔΜΑ 53o: Έβηνζζδ δαπάκδξ ηαζ δέζιεοζδ πίζηςζδξ απυ ημκ Σαηηζηυ Πνμτπμθμβζζιυ, 
μζημκμιζημφ έημοξ 2017, βζα πνμιήεεζεξ, ενβαζίεξ ηαζ πανμπή οπδνεζζχκ, Π.Δ. Φεζχηζδαξ. 
 
ΘΔΜΑ 54o: Έβηνζζδ δαπάκδξ ηαζ δζάεεζδ πίζηςζδξ ημο Πνμβνάιιαημξ Γδιμζίςκ Δπεκδφζεςκ, 
έημοξ 2017 ηδξ Π.Δ. Φεζχηζδαξ. 
 
ΘΔΜΑ 55ν: Έβηνζζδ απεοεείαξ ακάεεζδξ ηςκ δαπακχκ οπδνεζζχκ ηαζ πνμιδεεζχκ, Π.Δ. 
Φεζχηζδαξ. 
 
ΘΔΜΑ 56ν: Έβηνζζδ δαπάκδξ ηαζ δέζιεοζδ πίζηςζδξ απυ ημκ Σαηηζηυ Πνμτπμθμβζζιυ, 
μζημκμιζημφ έημοξ 2017, βζα ηδ ζφκαρδ Πνμβναιιαηζηήξ φιααζδξ Πμθζηζζιζηήξ Ακάπηολδξ ιεηαλφ 
ημο Τπμονβείμο Πμθζηζζιμφ ηαζ Αεθδηζζιμφ, Πενζθένεζαξ ηενεάξ Δθθάδαξ, Γήιμο Λαιζέςκ ηαζ 
ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ. Ρμφιεθδξ. 
 
 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 
 
ΘΔΜΑ 57ν: Έβηνζζδ ηδξ 5δξ ηνμπμπμίδζδξ ημο Πνμτπμθμβζζιμφ, μζημκμιζημφ έημοξ 2017, ηδξ 
Πενζθένεζαξ ηενεάξ Δθθάδαξ.  
  
ΘΔΜΑ 58ν: Έβηνζζδ ηδξ έηεεζδξ απμηεθεζιάηςκ εηηέθεζδξ ημο Πνμτπμθμβζζιμφ ηδξ Πενζθένεζαξ 
ηενεάξ Δθθάδαξ έςξ ημ A’ ηνίιδκμ 2017. 
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ΘΔΜΑ 59ν: Έβηνζζδ ηδξ έηεεζδξ απμηεθεζιάηςκ εηηέθεζδξ ημο Πνμτπμθμβζζιμφ ηδξ Πενζθένεζαξ 
ηενεάξ Δθθάδαξ έςξ ημ Β’ ηνίιδκμ 2017. 
 

Πανυκηα ιέθδ μηηχ (8) μζ η.η. Κςκζηακηίκμξ Μπαημβζάκκδξ, Γδιήηνζμξ Ανβονίμο, 
Δοζηάεζμξ Κάππμξ, Γεχνβζμξ Γηζηυπμοθμξ, Πακαβζχηδξ Δοαββεθίμο, Λάιπνμξ Σζζηζάκδξ 
(ακαπθδνςιαηζηυ ιέθμξ ημο Βαζίθεζμο Φαηίηζα), πφνμξ Παπαπνζζημδμφθμο (ακαπθδνςιαηζηυ 
ιέθμξ ημο Υάνδ ακζδά) ηαζ Γδιήηνζμξ Σζιπθαθέλδξ (ακαπθδνςιαηζηυ ιέθμξ ημο Θςιά Γνεαεκίηδ).   

Απυ ηδ ζοκεδνίαζδ, ακ ηαζ ηθήεδηακ κυιζια, απμοζίαγακ μζ η.η. Βαζίθεζμξ Φαηίηζαξ ηαζ 
Υάνδξ ακζδάξ, μζ μπμίμζ ακαπθδνχεδηακ ςξ ακςηένς, ηαζ μ η. Κςκζηακηίκμξ Βανδαηχζηαξ ιε ημ 
ακαπθδνςιαηζηυ ιέθμξ αοημφ. 

Αθμφ δζαπζζηχεδηε απανηία, μ Πνυεδνμξ ηδξ Οζημκμιζηήξ Δπζηνμπήξ ηήνολε ηδκ έκανλδ 
ηδξ ζοκεδνίαζδξ. 

Υνέδ βναιιαηέα άζηδζε δ Ηππμθφηδ Μπαθημφνα ημο Αεακαζίμο, ηθάδμο ΠΔ Γζμζηδηζημφ, ιε 
ααειυ Β΄, πμο μνίζεδηε βναιιαηέαξ ηδξ Οζημκμιζηήξ Δπζηνμπήξ ιε ηδκ ανζει. 9460/222/27-1-2012 
απυθαζδ ημο Πενζθενεζάνπδ ηενεάξ Δθθάδαξ, υπςξ ηνμπμπμζήεδηε ηαζ ζζπφεζ. 
 

Δπίζδξ, ζηδ ζοκεδνίαζδ πανέζηδζακ μζ: 
1. Ηςάκκδξ Κμκηγζάξ, Ακηζπενζθενεζάνπδξ Σμονζζιμφ, Πμθζηζζιμφ & Αεθδηζζιμφ, 
2. Ηςάκκδξ Κανκάααξ, Ακαπθδνςηήξ Πνμσζηάιεκμξ Γεκζηήξ Γ/κζδξ Δζςηενζηήξ Λεζημονβίαξ 

ΠΔ ηαζ Γεκζηήξ Γ/κζδξ Ακάπηολδξ ΠΔ, 
3. Ακαζηάζζμξ Παπακαζηαζίμο, Ακαπθδνςηήξ Πνμσζηάιεκμξ Γεκζηήξ Γ/κζδξ Ακαπηολζαημφ 

Πνμβναιιαηζζιμφ, Πενζαάθθμκημξ, Τπμδμιχκ ηαζ Μεηαθμνχκ ΠΔ,  
4. ηαφνμξ Σζεθάξ, Πνμσζηάιεκμξ Γεκζηήξ Γ/κζδξ Πενζθενεζαηήξ Αβνμηζηήξ Οζημκμιίαξ & 

Κηδκζαηνζηήξ ΠΔ ηαζ 
5. Βαΐα Συθθζθδ, Ακαπθδνχηνζα Πνμσζηαιέκδ Γ/κζδξ Οζημκμιζημφ – Γδιμζζμκμιζημφ 

Δθέβπμο ΠΔ.   
 
Με ηδκ έκανλδ ηδξ ζοκεδνίαζδξ μ η. Γεχνβζμξ Γηζηυπμοθμξ γήηδζε ελδβήζεζξ βζα: 
- ηζξ πνμζθήρεζξ πμο έβζκακ βζα ηδ δζμζηδηζηή οπμζηήνζλδ ηςκ θεζημονβζχκ ηδξ ημζκςθεθμφξ 

μνβάκςζδξ – επζπείνδζδξ «ΓΔΦΤΡΑ» ηδξ Πενζθένεζαξ, πςνίξ πμηέ ημ Πενζθενεζαηυ οιαμφθζμ κα 
ζογδηήζεζ μθμηθδνςιέκα ημ πχξ αοηή εα θεζημονβεί ηαζ ηί αηνζαχξ εα ηάκεζ, 

- ηδ ζφκεεζδ ημο Γ.. ημο Πενζθενεζαημφ Σαιείμο ηαζ,  
- ηδ δζηαζηζηή δζέκελδ ηδξ Πενζθένεζαξ ιε ημκ επζπεζνδιαηία ΝΗΚ. ΣΡΑΚΟ ηαζ ΤΝ, πμο 

ζογδηείηαζ ζημ Γζμζηδηζηυ Δθεηείμ ημο Πεζναζά. 
Γζενςηήεδηε, επίζδξ, μ η. Γηζηυπμοθμξ πμφ ηαζ πχξ ειπθέηεηαζ ημ Πενζθενεζαηυ Σαιείμ ηαζ 

θοζζηά εάκ έπεζ άθθεξ μζημκμιζηέξ οπμπνεχζεζξ ηαζ δζηαζηζηέξ εηηνειυηδηεξ. 
 
Πνζκ απυ ηα εέιαηα ηδξ διενήζζαξ δζάηαλδξ μ Πνυεδνμξ ηδξ Οζημκμιζηήξ Δπζηνμπήξ 

πνυηεζκε ζηα ιέθδ κα ζογδηδεμφκ ηαζ ηα παναηάης εέιαηα, ςξ έθηαθηα: 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 1ν: Απμδμπή δςνεάξ ηδξ ιεθέηδξ: «Γζαιυνθςζδ πενζαάθθμκημξ πχνμο Σαφνμο 
Χνεχκ ηαζ ακηζηαηάζηαζδ ζηεβάζηνμο», Π.Δ. Δφαμζαξ, αλίαξ 25.000 €. 

Ζ εζζαβςβή ημο εέιαημξ πνμ διενδζίαξ δζάηαλδξ ηαείζηαηαζ επζηαηηζηή θυβς ηδξ 
ηαηεπείβμοζαξ θφζδξ ημο. 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 2ν: Έβηνζζδ 1μο πναηηζημφ ηδξ επζηνμπήξ δζεκένβεζαξ ημο δθεηηνμκζημφ, ακμζηημφ 
δδιυζζμο δζαβςκζζιμφ βζα ηδκ «Πνμιήεεζα οβνχκ ηαοζίιςκ βζα είημζζ ηέζζενζξ (24) ιήκεξ, βζα ηζξ 
ακάβηεξ ηςκ οπδνεζζχκ ηδξ Πενζθένεζαξ ηενεάξ Δθθάδαξ ζηδκ Φεζχηζδα», ζοκμθζημφ 
πνμτπμθμβζζιμφ 512.640,80 € ιε ΦΠΑ. 

Σμ ηαηεπείβμκ ημο εέιαημξ έβηεζηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ δ δζαδζηαζία ημο εκ θυβς δζαβςκζζιμφ 
είκαζ πμθφπθμηδ ηαζ ζδζαίηενα πνμκμαυνα, µε αολδιέκεξ πζεακυηδηεξ κα πνμηφρμοκ πνυζεεηεξ 
ηαεοζηενήζεζξ ζηζξ δζαδζηαζίεξ, ιε απμηέθεζια ηα μπήιαηα ηςκ Τπδνεζζχκ ηδξ Π..Δ. κα ιείκμοκ 
εηηυξ θεζημονβίαξ. Ζ επίζπεοζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ ζοκεπχξ, έζης ηαζ βζα θίβεξ διένεξ, απμηεθεί 
ηνίζζιμ ζδιείμ.  
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ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 3ν: Έβηνζζδ δαπάκδξ ηαζ δέζιεοζδ πίζηςζδξ απυ ημκ Σαηηζηυ Πνμτπμθμβζζιυ 
μζημκμιζημφ έημοξ 2017, βζα πνμιήεεζεξ, ενβαζίεξ, πανμπή οπδνεζζχκ, Π.Δ. Φεζχηζδαξ.  

Ζ εζζαβςβή ημο εέιαημξ εηηυξ διενήζζαξ δζάηαλδξ ηνίκεηαζ ακαβηαία θυβς θήλδξ ηδξ 
πνμεεζιίαξ πθδνςιήξ ηδξ ηαοηυηδηαξ μθεζθήξ.  

 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 4ν: Έβηνζζδ απεοεείαξ ακάεεζδξ ηςκ δαπακχκ οπδνεζζχκ ηαζ πνμιδεεζχκ, 
Π.Δ. Δονοηακίαξ. 

Ζ εζζαβςβή ημο εέιαημξ πνμ διενδζίαξ δζάηαλδξ ηαείζηαηαζ επζηαηηζηή θυβς ηδξ 
ηαηεπείβμοζαξ θφζδξ ημο. 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 5ν: Έβηνζζδ πναηηζημφ ηδξ επζηνμπήξ δζεκένβεζαξ ημο ζοκμπηζημφ δζαβςκζζιμφ 
βζα ηδκ «Πανμπή οπδνεζζχκ θφθαλδξ ηςκ ηηζνζαηχκ εβηαηαζηάζεςκ ηδξ Π.Δ. Δφαμζαξ», ιε πνμκζηή 
δζάνηεζα εκυξ έημοξ απυ ηδκ οπμβναθή ηδξ ζπεηζηήξ ζφιααζδξ ηαζ πνμτπμθμβζζιμφ 35.960,00 €  
ιε ΦΠΑ.  

Ζ επίζπεοζδ ηδξ δζαβςκζζηζηήξ δζαδζηαζίαξ ηνίκεηαζ ακαβηαία, ηαευηζ δ πανμφζα ζφιααζδ 
θφθαλδξ ηςκ ηηζνζαηχκ εβηαηαζηάζεςκ ηδξ Π.Δ. Δφαμζαξ θήβεζ ζηζξ 18/08/2017. 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 6ν: Έβηνζζδ δέζιεοζδξ πίζηςζδξ ηαζ πθδνςιήξ δαπάκδξ απυ ημκ Σαηηζηυ 
Πνμτπμθμβζζιυ μζημκμιζημφ έημοξ 2017, βζα πνμιήεεζεξ, ζοκηδνήζεζξ ή πανμπή οπδνεζζχκ, Π.Δ. 
Βμζςηίαξ. 

Ζ εζζαβςβή ημο εέιαημξ πνμ διενδζίαξ δζάηαλδξ ηνίκεηαζ ακαβηαία, δζυηζ δεκ οπάνπεζ 
πνμκζηυ πενζεχνζμ βζα ηδ θήρδ ζπεηζηήξ απυθαζδξ ζε ιεηαβεκέζηενδ ζοκεδνίαζδ ηδξ Οζημκμιζηήξ 
Δπζηνμπήξ ηαζ θυβς ηδξ επείβμοζαξ ακάβηδξ άνδεοζδξ ηδξ Κςπαΐδαξ. 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 7ν: Έβηνζζδ πανάηαζδξ ηδξ πνμεεζιίαξ οπμαμθήξ ηςκ πνμζθμνχκ ημο 
ακμζηημφ, δζεεκή, δθεηηνμκζημφ, δδιυζζμο δζαβςκζζιμφ βζα ηδκ ακάεεζδ οπδνεζζχκ ιεηαθμνάξ 
ιαεδηχκ ηςκ δδιυζζςκ ζπμθζηχκ ιμκάδςκ Α΄/ειζαξ ηαζ Β΄/ειζαξ Δηπ/ζδξ, πςνζηήξ ανιμδζυηδηαξ 
Π.Δ. Φςηίδαξ, βζα ηνία ζπμθζηά έηδ 2017 - 2018, 2018 - 2019  ηαζ 2019 - 2020, ζοκμθζημφ 
πνμτπμθμβζζιμφ 2.926.018,79 €. 

Ζ εζζαβςβή ημο εέιαημξ πνμ διενδζίαξ δζάηαλδξ ηνίκεηαζ ακαβηαία, επεζδή δ 1δ Αοβμφζημο 
2017, πμο έπεζ μνζζεεί ςξ ηαηαθδηηζηή διενμιδκία, πνέπεζ κα παναηαεεί ιέπνζ 11-8-2017 θυβς ημο 
βεβμκυημξ υηζ δ δθεηηνμκζηή πθαηθυνια οπμαμθήξ πνμζθμνχκ εα παναιείκεζ ηθεζζηή ιέπνζ 1 
Αοβμφζημο 2017. 

 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 8ν: Έβηνζζδ απεοεείαξ ακάεεζδξ ηςκ δαπακχκ οπδνεζζχκ ηαζ πνμιδεεζχκ, 
Π.Δ. Δφαμζαξ. 

 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 9ν: Λήρδ απυθαζδξ επί ημο πναηηζημφ ηδξ επζηνμπήξ εκζηάζεςκ ημο 
δθεηηνμκζημφ, ακμζηημφ, δζεεκμφξ δζαβςκζζιμφ βζα ηδκ: «Πνμιήεεζα πμοθενζηχκ, αυεζμο ηαζ πμζνζκμφ 
ηνέαημξ, βάθαηημξ εααπμνέ, ανεθζηχκ ηνμθχκ, μζπνίςκ, νογζμφ, γοιανζηχκ, εζδχκ πακημπςθείμο, 
πεθηέ κημιάηαξ, εθζχκ, ηαθέ-γαπανςδχκ, ιεθζμφ, εθαζμθάδμο, βαθαηημημιζηχκ, εζδχκ 
μπςνμπςθείμο βζα ημ επζπεζνδζζαηυ πνυβναιια επζζζηζζηζηήξ ηαζ ααζζηήξ οθζηήξ ζοκδνμιήξ βζα ημ 
ηαιείμ εονςπασηήξ αμήεεζαξ βζα ημοξ απυνμοξ (ΣΔΒΑ/FEAD)», Π.Δ. Βμζςηίαξ, πνμτπμθμβζζιμφ 
631.735,54€ ιε ΦΠΑ. 

Ζ εζζαβςβή ηςκ ακςηένς εειάηςκ πνμ διενδζίαξ δζάηαλδξ ηαείζηαηαζ επζηαηηζηή θυβς ηδξ 
ηαηεπείβμοζαξ θφζδξ ημοξ. 
 

Ζ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή νκόθσλα απμδέπηδηε ηδκ πνυηαζδ ημο Πνμέδνμο ηαζ απμθάζζζε 
ηα παναπάκς εέιαηα κα ζογδηδεμφκ πνζκ απυ ηα εέιαηα ηδξ διενήζζαξ δζάηαλδξ. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1338 
 

ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 1ν: Απμδμπή δςνεάξ ηδξ ιεθέηδξ: «Γζαιυνθςζδ πενζαάθθμκημξ πχνμο Σαφνμο 
Χνεχκ ηαζ ακηζηαηάζηαζδ ζηεβάζηνμο», Π.Δ. Δφαμζαξ, αλίαξ 25.000 €. 

ΑΔΑ: 6ΔΝΒ7ΛΗ-02Π



 

 

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. 160551/3361/18-7-2017 
έββναθμ ηδξ Γ/κζδξ Σεπκζηχκ Ένβςκ Π.Δ. Δφαμζαξ πνμξ ηδκ Δπζηνμπή, ημ μπμίμ απμηεθεί 
ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ, πανμοζία ημο Ακηζπενζθενεζάνπδ Σμονζζιμφ, Πμθζηζζιμφ & 
Αεθδηζζιμφ η. Ηςάκκδ Κμκηγζά ηαζ ηδξ μιάδαξ ιεθεηδηχκ ηςκ η.η. πφνμο Μμφκηνζπα, Πακαβζχηδ 
Πμκδνίδδ ηαζ Εαθείναξ Κονζαημφ, δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 

 
  απνθαζίδεη νκόθσλα 

Απμδέπεηαζ ηδ δςνεά ηδξ ιεθέηδξ ιε ηίηθμ: «Γζαιυνθςζδ πενζαάθθμκημξ πχνμο Σαφνμο 
Χνεχκ ηαζ ακηζηαηάζηαζδ ζηεβάζηνμο» αλίαξ 25.000 €, υπςξ ζοκηάπεδηε ηαζ οπμαθήεδηε ζηδ 
Γ/κζδ Σεπκζηχκ Ένβςκ Π.Δ. Δφαμζαξ απυ ημοξ πφνμ Μμφκηνζπα, Πακαβζχηδ Πμκδνίδδ ηαζ 
Εαθείνα Κονζαημφ. 
 

Ο η. Γεχνβζμξ Γηζηυπμοθμξ δήθςζε υηζ ζοιθςκεί ιε ηδκ εζζήβδζδ, ―εθόζνλ ε απνδνρή ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο δωξεάο δελ δεζκεύεη νύηε ππνρξεώλεη ζε θάηη ηελ Πεξηθέξεηα Σηεξεάο Ειιάδαο‖. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1339 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 2ν: Έβηνζζδ 1μο πναηηζημφ ηδξ επζηνμπήξ δζεκένβεζαξ ημο δθεηηνμκζημφ, ακμζηημφ 
δδιυζζμο δζαβςκζζιμφ βζα ηδκ «Πνμιήεεζα οβνχκ ηαοζίιςκ βζα είημζζ ηέζζενζξ (24) ιήκεξ, βζα ηζξ 
ακάβηεξ ηςκ οπδνεζζχκ ηδξ Πενζθένεζαξ ηενεάξ Δθθάδαξ ζηδκ Φεζχηζδα», ζοκμθζημφ 
πνμτπμθμβζζιμφ 512.640,80 € ιε ΦΠΑ. 

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. μζη. 
161459/6623/19-7-2017 έββναθμ ηδξ Γ/κζδξ Οζημκμιζημφ & Γδιμζζμκμιζημφ Δθέβπμο Π..Δ. πνμξ 
ηδκ Δπζηνμπή, ημ μπμίμ απμηεθεί ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

  απνθαζίδεη νκόθσλα 
Δβηνίκεζ: 
1. ημ οπ΄ανζει. 1/19-7-2017 πναηηζηυ ηδξ επζηνμπήξ δζεκένβεζαξ ημο δθεηηνμκζημφ, ακμζηημφ 

δδιυζζμο δζαβςκζζιμφ βζα ηδκ «Πνμιήεεζα οβνχκ ηαοζίιςκ βζα είημζζ ηέζζενζξ (24) ιήκεξ, βζα ηζξ 
ακάβηεξ ηςκ οπδνεζζχκ ηδξ Πενζθένεζαξ ηενεάξ Δθθάδαξ ζηδκ Φεζχηζδα», ζοκμθζημφ 
πνμτπμθμβζζιμφ 512.640,80 € ιε ΦΠΑ, πμο αθμνά ζημκ έθεβπμ ηςκ δζηαζμθμβδηζηχκ ζοιιεημπήξ 
ηαζ ηςκ ηεπκζηχκ πνμζθμνχκ ηςκ οπμρδθίςκ ακαδυπςκ, 

2. ηδ ζοκέπζζδ ημο δζαβςκζζιμφ ζημ επυιεκμ ζηάδζμ (Άκμζβια Οζημκμιζηχκ Πνμζθμνχκ), ιε 
ημοξ ηάηςεζ οπμρήθζμοξ ακαδυπμοξ, μζ μπμίμζ οπέααθθακ πθήνδ δζηαζμθμβδηζηά, ζφιθςκα ιε ημοξ 
υνμοξ ηδξ δζαηήνολδξ ηαζ βζα ηα είδδ πμο θαίκμκηαζ ζημκ αηυθμοεμ πίκαηα: 
 
Α/Α Πξνκεζεπηήο ΣΜΖΜΑ  

1 Γ. ΚΗΛΣΟΠΟΤΛΟ – Κ. ΝΗΚΟΠΟΤΛΟ Ο.Δ. ηαζ βζα ηα 2 Σιήιαηα 

2 ΥΑΛΚΗΑ OIL ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Σιήια 1 (Πνμιήεεζα Βεκγίκδξ – Πεηνεθαίμο 
Κίκδζδξ) 

3  VD TRANS OIL Α.Δ. Σιήια 2 (Πεηνέθαζμ Θένιακζδξ) 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1340 

 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 3ν: Έβηνζζδ δαπάκδξ ηαζ δέζιεοζδ πίζηςζδξ απυ ημκ Σαηηζηυ Πνμτπμθμβζζιυ 
μζημκμιζημφ έημοξ 2017, βζα πνμιήεεζεξ, ενβαζίεξ, πανμπή οπδνεζζχκ, Π.Δ. Φεζχηζδαξ.  

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. 163216/6670/21-7-2017 
έββναθμ ηδξ Γ/κζδξ Οζημκμιζημφ & Γδιμζζμκμιζημφ Δθέβπμο Π..Δ. πνμξ ηδκ Δπζηνμπή, ημ μπμίμ 
απμηεθεί ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

  απνθαζίδεη νκόθσλα 
Δβηνίκεζ ηδ δαπάκδ ηαζ ηδ ζπεηζηή δέζιεοζδ πίζηςζδξ βζα πνμιήεεζεξ, ενβαζίεξ, πανμπή 

οπδνεζζχκ βζα ηδκ Π..Δ. ηαηά ημ Οζημκμιζηυ Έημξ 2017, ςξ ηαηςηένς:  

ΑΔΑ: 6ΔΝΒ7ΛΗ-02Π



 

 

 
 
 
α/α 

 
 

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ 

 
 

Λνγαξηαζκόο 

 
 

Πεξηγξαθή 

 
ΠΟΟ 

ΓΔΜΔΤ 
Ζ 

ΠΗΣΧΖ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ

Τ 
ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+Α
ΝΑΜΟΡΦΧΔΗ 

ΔΣΟΤ 2017 

 
ΓΔΜΔΤΘΔΝ 
ΠΟΟ ΠΡΗΝ 

ΣΖΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

 
ΤΠΟΛΟΗΠΟ 

ΓΔΜΔΤΖ 
ΠΗΣΧΖ 

1 
Γαπάκδ βζα 
πθδνςιή θυνμο 
εζζμδήιαημξ Π..Δ. 

02.01.073.0899.
01 

Λμζπέξ 
δαπάκεξ ηαζ 
εζδζηέξ αιμζαέξ     

15.000,00 304.736,00 234.256,91 70.479,09 

    15.000,00 304.736,00 234.256,91 70.479,09 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1341 

 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 4ν: Έβηνζζδ απεοεείαξ ακάεεζδξ ηςκ δαπακχκ οπδνεζζχκ ηαζ πνμιδεεζχκ, 
Π.Δ. Δονοηακίαξ. 

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. 163341/1738/21-7-2017 
έββναθμ ηδξ Γ/κζδξ Γζμζηδηζημφ - Οζημκμιζημφ Π.Δ. Δονοηακίαξ πνμξ ηδκ Δπζηνμπή, ημ μπμίμ 
απμηεθεί ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

  απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 
Δβηνίκεζ ηδκ απεοεείαξ ακάεεζδ ηδξ παναηάης δαπάκδξ ζημκ πνμιδεεοηή, μ μπμίμξ 

ακαδείπεδηε οπμρήθζμξ ακάδμπμξ έπεζηα απυ πνυζηθδζδ οπμαμθήξ πνμζθμνάξ, ζφιθςκα ιε ημ 
άνενμ 118 ημο Ν. 4412/2016 «Γδιυζζεξ οιαάζεζξ Ένβςκ, Πνμιδεεζχκ & 
Τπδνεζζχκ(πνμζανιμβή ζηζξ μδδβίεξ 2014/24/ΔΔ & 2014/25/ΔΔ)», ηαζ ημκ έθεβπμ υηζ πθδνμί ηα 
ηνζηήνζα επζθμβήξ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 75 ημο Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α΄/2016):θ 

 
Μεζμρήθδζε μ η. Γεχνβζμξ Γηζηυπμοθμξ, ιε ηδκ αζηζμθμβία υηζ ―πξόθεηηαη γηα πεξηνξηζκέλεο 

εκβέιεηαο θαη ελδηαθέξνληνο εθδήιωζε, πνπ νξγαλώλεηαη ζε έλα μελνδνρείν ηνπ Καξπελεζίνπ”. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1342 
 

ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 5ν: Έβηνζζδ πναηηζημφ ηδξ επζηνμπήξ δζεκένβεζαξ ημο ζοκμπηζημφ δζαβςκζζιμφ 
βζα ηδκ «Πανμπή οπδνεζζχκ θφθαλδξ ηςκ ηηζνζαηχκ εβηαηαζηάζεςκ ηδξ Π.Δ. Δφαμζαξ», ιε πνμκζηή 

Γαπάλε Πξνκεζεπηήο 

Απόθαζε Έγθξηζεο 
Γαπάλεο  

Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο 

Δ.Φ. 
Κ.Α.Δ. 

Απόθαζε 
Γέζκεπζεο 

Πνζό 
 

ΜΔ 
24%ΦΠΑ  
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δζάνηεζα εκυξ έημοξ απυ ηδκ οπμβναθή ηδξ ζπεηζηήξ ζφιααζδξ ηαζ πνμτπμθμβζζιμφ 35.960,00 €  
ιε ΦΠΑ.  

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. μζη. 
161592/3793/19-7-2017 έββναθμ ηδξ Γ/κζδξ Γζμζηδηζημφ - Οζημκμιζημφ Π.Δ. Δφαμζαξ πνμξ ηδκ 
Δπζηνμπή, ημ μπμίμ απμηεθεί ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

  απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 
1. Δβηνίκεζ ημ απυ 17-7-2017 (μθμηθδνχεδηε ζηζξ 19-7-2017) πναηηζηυ ζοκεδνίαζδξ ηδξ 

επζηνμπήξ δζεκένβεζαξ ημο ζοκμπηζημφ δζαβςκζζιμφ βζα ηδκ «Πανμπή οπδνεζζχκ θφθαλδξ ηςκ 
ηηζνζαηχκ εβηαηαζηάζεςκ ηδξ Π.Δ. Δφαμζαξ», ιε πνμκζηή δζάνηεζα εκυξ έημοξ απυ ηδκ οπμβναθή ηδξ 
ζπεηζηήξ ζφιααζδξ ηαζ πνμτπμθμβζζιμφ 35.960,00 € ιε ΦΠΑ, πμο αθμνά ζημκ έθεβπμ ηςκ 
δζηαζμθμβδηζηχκ ζοιιεημπήξ, ηδξ ηεπκζηήξ ηαζ μζημκμιζηήξ πνμζθμνάξ ηςκ οπμρδθίςκ ακαδυπςκ. 

2. Ακαδεζηκφεζ, ηαηά ζεζνά ιεζμδμζίαξ, πνμζςνζκυ ιεζμδυηδ ημο εκ θυβς δζαβςκζζιμφ, 
ζφιθςκα ιε ημκ αηυθμοεμ πίκαηα: 
 

Α/Α Δπσλπκία Σηκή πξνζθνξάο (ζε  €) 

 

1
μξ

 «MYSERVISES SECURITY FACILITY- ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
-ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ, 
ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΌ» 

26.400,00 € (ρσξίο Φ.Π.Α.) 

ή  

32.736.00 € κε Φ.Π.Α.    

 

2
μξ

 «ΑΝΣΧΝΗΟ Κ. ΚΟΡΗΑΝΗΣΖ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ 
ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΗΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 
ΑΦΑΛΔΗΑ» 

28.660,18 € (ρσξίο Φ.Π.Α.) 

ή 

35.538.62 € κε Φ.Π.Α.  

 

3. Δβηνίκεζ ηδ ζοκέπζζδ ηδξ δζαβςκζζηζηήξ δζαδζηαζίαξ ζημ επυιεκμ ζηάδζμ ηδξ ηαηαηφνςζδξ.  

Μεζμρήθδζε μ η. Γεχνβζμξ Γηζηυπμοθμξ, ιε ηδκ αζηζμθμβία υηζ ―πξόθεηηαη γηα εξγνιαβία, κηα 
κνξθή ηδηωηηθνπνίεζεο”. 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1343 

ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 6ν: Έβηνζζδ δέζιεοζδξ πίζηςζδξ ηαζ πθδνςιήξ δαπάκδξ απυ ημκ Σαηηζηυ 
Πνμτπμθμβζζιυ μζημκμιζημφ έημοξ 2017, βζα πνμιήεεζεξ, ζοκηδνήζεζξ ή πανμπή οπδνεζζχκ, Π.Δ. 
Βμζςηίαξ. 

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. 163439/3475/21-7-2017 
έββναθμ ηδξ Γ/κζδξ Γζμζηδηζημφ - Οζημκμιζημφ Π.Δ. Βμζςηίαξ πνμξ ηδκ Δπζηνμπή, ημ μπμίμ απμηεθεί 
ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

  απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 
Δβηνίκεζ ηδκ πθδνςιή δαπάκδξ ηαζ ηδ ζπεηζηή δέζιεοζδ πίζηςζδξ βζα ηζξ παναηάης 

δαπάκεξ, πμο πνυηεζηαζ κα πναβιαημπμζδεμφκ ηαηά ημ Οζημκμιζηυ Έημξ 2017 ζηδκ Π.Δ. Βμζςηίαξ, 
ςξ ηαηςηένς:  
 

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ Κ.Α.Δ. 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Κ.Α.Δ. 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤΖ 

ΠΗΣΧΖ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ
Τ ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΧΔΗ
 ΔΣΟΤ 2016 

ΓΔΜΔΤΘΔΝ 
ΠΟΟ ΠΡΗΝ 

ΣΖΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΠΗΣΧΖ 

ΓΗΑΘΔΗΜΟ 
ΓΗΑ 

ΓΔΜΔΤΖ 

ΑΔΑ: 6ΔΝΒ7ΛΗ-02Π



 

 

1 

Γέζιεοζδ ηαζ έβηνζζδ 
πμζμφ βζα πθδνςιή 
ημο ηζιήιαημξ ηςκ 
ακαβηαίςκ πμζμηήηςκ 
αηαηένβαζημο κενμφ , 
απυ ημ ακηθζμζηάζζμ 
άνδεοζδξ Γζζηυιμο βζα 
ηδκ εκίζποζδ  ηδξ 
άνδεοζδξ ηδξ 
Κςπαΐδαξ βζα ηδκ 
ανδεοηζηή πενίμδμ 
2017,  ζηδκ Δηαζνεία 
παβίςκ ΔΤΓΑΠ.  

02.05.073.5429
.01 

Λμζπέξ 
Γεςνβζηέξ 
δαπάκεξ (Ο. Κ) 

70.000,00 1.740.489.80 1.409.626.31 330.863.49 

2 

φκηαλδ ιεθέηδξ – 
πανμπή οπδνεζζχκ βζα 
ηαηαβναθή 
οθζζηάιεκδξ 
ηαηάζηαζδξ- 
απμηφπςζδξ ακαβηχκ 
ζοκηήνδζδξ ηαζ 
θεζημονβίαξ  ηςκ 
ακηθζμζηαζίςκ 
άνδεοζδξ Κςπαΐδαξ, 
δοκαηυηδηα ηαζ ηνυπμζ 
πνδιαημδυηδζδξ βζα 
ακααάειζζδ- 
ακηζηαηάζηαζδ ηςκ 
οπανπυκηςκ, 
εβηαηάζηαζδ 
ζοζηδιάηςκ  
ακακεχζζιςκ πδβχκ 
εκένβεζαξ ηαζ εηήζζα 
ζοκηήνδζδ ημο 
ζοκυθμο ηςκ 
εβηαηαζηάζεςκ 

02.05.073.5429
.01 

Λμζπέξ 
Γεςνβζηέξ 
δαπάκεξ (Ο. Κ 

24.800.00 1.740.489.80 1.479.626.31 260.863.49 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 
      
94.800,00 

1.740.489,80 
     
1.479.626,31 

260.863,49 2000,00 0 2000,00 

 
Ο η. Γεχνβζμξ Γηζηυπμοθμξ δήθςζε υηζ δεκ ρδθίγεζ ηδ δαπάκδ ιε α/α 2, ηαευηζ εεςνεί 

―ζθόπηκε θαη αλαγθαία ηελ νξγάλωζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο από δεκόζηα ππεξεζία, πνπ ζα 
ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα ελόο θνξέα εληαίαο δηαρείξηζεο ηεο Κωπαΐδαο‖. 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1344 

ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 7ν: Έβηνζζδ πανάηαζδξ ηδξ πνμεεζιίαξ οπμαμθήξ ηςκ πνμζθμνχκ ημο 
ακμζηημφ, δζεεκή, δθεηηνμκζημφ, δδιυζζμο δζαβςκζζιμφ βζα ηδκ ακάεεζδ οπδνεζζχκ ιεηαθμνάξ 
ιαεδηχκ ηςκ δδιυζζςκ ζπμθζηχκ ιμκάδςκ Α΄/ειζαξ ηαζ Β΄/ειζαξ Δηπ/ζδξ, πςνζηήξ ανιμδζυηδηαξ 
Π.Δ. Φςηίδαξ, βζα ηνία ζπμθζηά έηδ 2017 - 2018, 2018 - 2019  ηαζ 2019 - 2020, ζοκμθζημφ 
πνμτπμθμβζζιμφ 2.926.018,79 €. 

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. 163166/1589/21-7-2017 
έββναθμ ηδξ Γ/κζδξ Γζμζηδηζημφ - Οζημκμιζημφ Π.Δ. Φςηίδαξ πνμξ ηδκ Δπζηνμπή, ημ μπμίμ απμηεθεί 
ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

  απνθαζίδεη νκόθσλα 
Δβηνίκεζ ηδκ πανάηαζδ ηδξ πνμεεζιίαξ οπμαμθήξ ηςκ πνμζθμνχκ ημο ακμζηημφ, δζεεκή, 

δθεηηνμκζημφ, δδιυζζμο δζαβςκζζιμφ βζα ηδκ ακάεεζδ οπδνεζζχκ ιεηαθμνάξ ιαεδηχκ ηςκ 
δδιυζζςκ ζπμθζηχκ ιμκάδςκ Α΄/ειζαξ ηαζ Β΄/ειζαξ Δηπ/ζδξ, πςνζηήξ ανιμδζυηδηαξ Π.Δ. Φςηίδαξ, 
βζα ηνία ζπμθζηά έηδ 2017 - 2018, 2018 - 2019  ηαζ 2019 - 2020, ζοκμθζημφ πνμτπμθμβζζιμφ 
2.926.018,79 €, ιέπνζ 11-8-2017. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1345 

ΑΔΑ: 6ΔΝΒ7ΛΗ-02Π



 

 

ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 8ν: Έβηνζζδ απεοεείαξ ακάεεζδξ ηςκ δαπακχκ οπδνεζζχκ ηαζ πνμιδεεζχκ, 
Π.Δ. Δφαμζαξ. 

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. μζη. 
163434/3830/21-7-2017 έββναθμ ηδξ Γ/κζδξ Γζμζηδηζημφ - Οζημκμιζημφ Π.Δ. Δφαμζαξ πνμξ ηδκ 
Δπζηνμπή, ημ μπμίμ απμηεθεί ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

  απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 
Δβηνίκεζ ηδκ απεοεείαξ ακάεεζδ ηδξ ηάηςεζ δαπάκδξ ζημκ πνμιδεεοηή, πμο ακαδείπεδηε 

οπμρήθζμξ ακάδμπμξ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 118 ημο Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄147) «Γδιυζζεξ 
οιαάζεζξ Ένβςκ, Πνμιδεεζχκ & Τπδνεζζχκ (πνμζανιμβή ζηζξ μδδβίεξ 2014/24/ΔΔ & 
2014/25/ΔΔ)». 

 

Μεζμρήθδζε μ η. Γεχνβζμξ Γηζηυπμοθμξ. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1346 
 

ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 9ν: Λήρδ απυθαζδξ επί ημο πναηηζημφ ηδξ επζηνμπήξ εκζηάζεςκ ημο 
δθεηηνμκζημφ, ακμζηημφ, δζεεκμφξ δζαβςκζζιμφ βζα ηδκ: «Πνμιήεεζα πμοθενζηχκ, αυεζμο ηαζ πμζνζκμφ 
ηνέαημξ, βάθαηημξ εααπμνέ, ανεθζηχκ ηνμθχκ, μζπνίςκ, νογζμφ, γοιανζηχκ, εζδχκ πακημπςθείμο, 
πεθηέ κημιάηαξ, εθζχκ, ηαθέ-γαπανςδχκ, ιεθζμφ, εθαζμθάδμο, βαθαηημημιζηχκ, εζδχκ 
μπςνμπςθείμο βζα ημ επζπεζνδζζαηυ πνυβναιια επζζζηζζηζηήξ ηαζ ααζζηήξ οθζηήξ ζοκδνμιήξ βζα ημ 
ηαιείμ εονςπασηήξ αμήεεζαξ βζα ημοξ απυνμοξ (ΣΔΒΑ/FEAD)», Π.Δ. Βμζςηίαξ, πνμτπμθμβζζιμφ 
631.735,54€ ιε ΦΠΑ. 

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. 160280/3412/21-7-2017 
έββναθμ ηδξ Γ/κζδξ Γζμζηδηζημφ - Οζημκμιζημφ Π.Δ. Βμζςηίαξ πνμξ ηδκ Δπζηνμπή, ημ μπμίμ απμηεθεί 
ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

  απνθαζίδεη νκόθσλα 
1. Δβηνίκεζ ημ απυ 14-7-2017 πναηηζηυ ηδξ επζηνμπήξ εκζηάζεςκ ημο δθεηηνμκζημφ, 

ακμζηημφ, δζεεκμφξ δζαβςκζζιμφ βζα ηδκ: «Πνμιήεεζα πμοθενζηχκ, αυεζμο ηαζ πμζνζκμφ ηνέαημξ, 
βάθαηημξ εααπμνέ, ανεθζηχκ ηνμθχκ, μζπνίςκ, νογζμφ, γοιανζηχκ, εζδχκ πακημπςθείμο, πεθηέ 
κημιάηαξ, εθζχκ, ηαθέ-γαπανςδχκ, ιεθζμφ, εθαζμθάδμο, βαθαηημημιζηχκ, εζδχκ μπςνμπςθείμο βζα 

A/A Δαπάνη Προμηθεστής 

Αρ. Πρωτ. 
Εισήγησης 
Λογιστικής 
Διατείρισης 

Απόυαση 
Έγκρισης 
Δαπάνης  

Οικονομικής 
Επιτροπής 

Ε.Φ. 
Κ.Α.Ε. 

Απόυαση 
Δέσμεσσης 

Ποσό 

1 

 

 

 

οκδζμνβάκςζδ 
ηδξ Π.Δ. Δφαμζαξ 
ιε ημ ενβαζηήνζ 
πμθζηζζιμφ 
«Πακαβία 
Φακενςιέκδ», ηςκ 
εηδδθχζεςκ 
ΚΤΕΗΚΔΗΑ πμο εα 
δζελαπεμφκ ζηζξ 04 
& 05 Αοβμφζημο 
2017 ζηδ Νέα 
Ανηάηδ ηαζ ζηζξ 23 
Αοβμφζημο 2017 
εα 
πναβιαημπμζδεεί 
Θεία Λεζημονβία 
ζηα ενείπζα ηδξ 
Ηενάξ Μμκήξ 
Πακαβίαξ 
Φακενςιέκδξ ζηδ 
Παθζά Ανηάηδ 

         
ΒΔΣΗΑΡΗΟ 
Γ.ΦΡΑΓΚΗΑΓΑΚ
Ζ & ΗΑ Δ.Δ. 
Σαπ. 
Γ/κζδ:ΡΟΤΣΗΚ
Α ΡΔΘΤΜΝΟΤ 
ΚΡΖΣΖ 
 
ΑΦΜ:093497048
- 
Γ.Ο.Τ.ΡΔΘΤΜΝ
ΟΤ 

Αν. πνςη.: 
148644/3470
/11-07-2017 

1330/17-07-2017 
Πναηηζηυ 26

μ
,Θέια 

27
μ
  

(ΑΓΑ: 
ΦΠΞΦ7ΛΖ-24). 

Δ.Φ.: 
073  
ΚΑΔ: 
0844 
 

Αν. Γέζιεοζδξ: 
161969/3804 
ΑΓΑΜ:17REQ0017
31887 2017-07-21  
ΑΓΑ: 
739Γ7ΛΖ-2ΣΓ 

1.302,00 
€ 
 
 
 

ΑΔΑ: 6ΔΝΒ7ΛΗ-02Π



 

 

ημ επζπεζνδζζαηυ πνυβναιια επζζζηζζηζηήξ ηαζ ααζζηήξ οθζηήξ ζοκδνμιήξ βζα ημ ηαιείμ εονςπασηήξ 
αμήεεζαξ βζα ημοξ απυνμοξ (ΣΔΒΑ/FEAD), Π.Δ. Βμζςηίαξ, πνμτπμθμβζζιμφ 631.735,54€ ιε ΦΠΑ, 
πμο αθμνά ζηδκ ελέηαζδ ημο απυ 7-7-2017 οπμικήιαημξ, ημ μπμίμ ηαηέεεζε δ ακχκοιδ εηαζνεία ιε 
ηδκ επςκοιία ―SALAS INTER GROUP SA‖ ηαηά ηδξ οπ΄ανζει. 1163/26-6-2017 απυθαζδξ ηδξ 
Οζημκμιζηήξ Δπζηνμπήξ ΠΔ. 

2. Απμννίπηεζ ημ απυ 7-7-2017 οπυικδια ηδξ εηαζνείαξ ―SALAS INTER GROUP SA‖, βζα 
ημοξ θυβμοξ πμο ακαθοηζηά ακαθένμκηαζ ζημ ςξ άκς πναηηζηυ. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1347 

 
ΘΔΜΑ 1ν: Έβηνζζδ πναηηζημφ ζοκεδνίαζδξ 25/10-7-2017 ηδξ Οζημκμιζηήξ Δπζηνμπήξ Πενζθένεζαξ 
ηενεάξ Δθθάδαξ. 

Ζ Δπζηνμπή εκέηνζκε νκόθσλα ημ ιε ανζει. 25/10-7-2017 πναηηζηυ ζοκεδνίαζδξ ηδξ 
Οζημκμιζηήξ Δπζηνμπήξ Πενζθένεζαξ ηενεάξ Δθθάδαξ. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1348 

 
ΝΟΜΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 
 
ΘΔΜΑ 2o: Άζηδζδ ή ιδ εκδίημο ιέζμο ηαηά ηδξ ιε ανζειυ 316/2016 απυθαζδξ ημο 2μο Μμκμιεθμφξ 
Γζμζηδηζημφ Πνςημδζηείμο Υαθηίδαξ. 

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. μζη. 
158032/228/14-7-2017 έββναθμ ημο Γναθείμο Νμιζηήξ Τπδνεζίαξ Π.Δ. Δφαμζαξ πνμξ ηδκ 
Δπζηνμπή, ημ μπμίμ απμηεθεί ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

   απνθαζίδεη νκόθσλα 
Να ιδκ αζηδεεί ημ έκδζημ ιέζμ ηδξ έθεζδξ ηαηά ηδξ ιε ανζειυ 316/2016 απυθαζδξ ημο 2μο 

Μμκμιεθμφξ Γζμζηδηζημφ Πνςημδζηείμο Υαθηίδαξ. 
 

Ο η. Γεχνβζμξ Γηζηυπμοθμξ δήθςζε υηζ ρδθίγεζ εεηζηά, ιμθμκυηζ πνυηεζηαζ βζα ηδκ έηηδ 
οπυεεζδ επζαμθήξ δζμζηδηζηχκ ηονχζεςκ ιεηά απυ δζαπίζηςζδ κμεείαξ ηαοζίιςκ, πμο 
αηονχκεηαζ δζηαζηζηά θυβς ακεπανηχκ ζημζπείςκ. Χξ εη ημφημο, γήηδζε κα απμζαθδκζζηεί ―πώο 
γίλνληαη νη έιεγρνη, πώο αμηνινγνύληαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο θαη πώο ηεθκεξηώλνληαη νη δηνηθεηηθέο 
θπξώζεηο. Ζ ζοπκυηδηα ημο θαζκμιέκμο, ζοκέπζζε, επζαάθθεζ ηδκ πανμπή αμήεεζαξ ζημοξ 
ενβαγμιέκμοξ ζημκ ημιέα εθέβπςκ, χζηε αοημί κα πναβιαημπμζμφκηαζ ιε ιεβαθφηενδ πθδνυηδηα. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1349 
 
ΘΔΜΑ 3o: Άζηδζδ ή ιδ εκδίημο ιέζμο ηαηά ηδξ ιε ανζειυ 64/2016 απυθαζδξ ημο 2μο Σιήιαημξ ημο 
Σνζιεθμφξ Γζμζηδηζημφ Πνςημδζηείμο Υαθηίδαξ. 

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. μζη. 
158821/231/17-7-2017 έββναθμ ημο Γναθείμο Νμιζηήξ Τπδνεζίαξ Π.Δ. Δφαμζαξ πνμξ ηδκ 
Δπζηνμπή, ημ μπμίμ απμηεθεί ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

   απνθαζίδεη νκόθσλα 
Να ιδκ αζηδεεί ημ έκδζημ ιέζμ ηδξ έθεζδξ ηαηά ηδξ ιε ανζειυ 64/2016 απυθαζδξ ημο 2μο 

Σιήιαημξ ημο Σνζιεθμφξ Γζμζηδηζημφ Πνςημδζηείμο Υαθηίδαξ. 
 

Ο η. Γεχνβζμξ Γηζηυπμοθμξ δήθςζε υηζ ―πξηλ από όια θαη θπζηθά πξηλ από ηελ άζθεζε 
έθεζεο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζπλελλόεζε Δήκνπ θαη Πεξηθέξεηαο, πνπ έπξεπε λα έρεη γίλεη πξηλ ην 
δηθαζηήξην πξώηνπ βαζκνύ‖. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1350 

 

ΑΔΑ: 6ΔΝΒ7ΛΗ-02Π



 

 

ΘΔΜΑ 4o: Άζηδζδ ή ιδ εκδίημο ιέζμο ηαηά ηδξ ιε ανζειυ 65/2016 απυθαζδξ ημο 2μο Σιήιαημξ ημο 
Σνζιεθμφξ Γζμζηδηζημφ Πνςημδζηείμο Υαθηίδαξ. 

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. μζη. 
159026/233/17-7-2017 έββναθμ ημο Γναθείμο Νμιζηήξ Τπδνεζίαξ Π.Δ. Δφαμζαξ πνμξ ηδκ 
Δπζηνμπή, ημ μπμίμ απμηεθεί ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

   απνθαζίδεη νκόθσλα 
Να ιδκ αζηδεεί ημ έκδζημ ιέζμ ηδξ έθεζδξ ηαηά ηδξ ιε ανζειυ 65/2016 απυθαζδξ ημο 2μο 

Σιήιαημξ ημο Σνζιεθμφξ Γζμζηδηζημφ Πνςημδζηείμο Υαθηίδαξ. 
 
Ο η. Γεχνβζμξ Γηζηυπμοθμξ δήθςζε υηζ ―πξηλ από όια θαη θπζηθά πξηλ από ηελ άζθεζε 

έθεζεο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζπλελλόεζε Δήκνπ θαη Πεξηθέξεηαο, πνπ έπξεπε λα έρεη γίλεη πξηλ ην 
δηθαζηήξην πξώηνπ βαζκνύ‖. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1351 
 
ΘΔΜΑ 5o: Άζηδζδ ή ιδ εκδίημο ιέζμο ηαηά ηδξ ιε ανζειυ Α144/2017 απυθαζδξ ημο 1μο Σιήιαημξ 
ημο Μμκμιεθμφξ Γζμζηδηζημφ Πνςημδζηείμο Υαθηίδαξ. 

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. μζη. 
159558/234/18-7-2017 έββναθμ ημο Γναθείμο Νμιζηήξ Τπδνεζίαξ Π.Δ. Δφαμζαξ πνμξ ηδκ 
Δπζηνμπή, ημ μπμίμ απμηεθεί ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

   απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 
Να ιδκ αζηδεεί ημ έκδζημ ιέζμ ηδξ έθεζδξ ηαηά ηδξ ιε ανζειυ Α144/2017 απυθαζδξ ημο 1μο 

Σιήιαημξ ημο Μμκμιεθμφξ Γζμζηδηζημφ Πνςημδζηείμο Υαθηίδαξ. 
 
Ο η. Γεχνβζμξ Γηζηυπμοθμξ γήηδζε ημ εέια κα ακααθδεεί, δζυηζ ―ε εηζήγεζε είλαη ειιηπήο θαη 

δελ αλαγξάθεη πνπζελά ηελ αηηία ηεο επηβνιήο πξνζηίκνπ”, πνμηεζιέκμο κα επακέθεεζ βζα ζογήηδζδ 
μθμηθδνςιέκα.  

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1352 

 
ΘΔΜΑ 6o: Άζηδζδ ή ιδ εκδίημο ιέζμο ηαηά ηδξ ιε ανζειυ Α154/2017 απυθαζδξ ημο 1μο Σιήιαημξ 
ημο Μμκμιεθμφξ Γζμζηδηζημφ Πνςημδζηείμο Υαθηίδαξ. 

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. μζη. 
159562/235/18-7-2017 έββναθμ ημο Γναθείμο Νμιζηήξ Τπδνεζίαξ Π.Δ. Δφαμζαξ πνμξ ηδκ 
Δπζηνμπή, ημ μπμίμ απμηεθεί ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

   απνθαζίδεη νκόθσλα 
Να ιδκ αζηδεεί ημ έκδζημ ιέζμ ηδξ έθεζδξ ηαηά ηδξ ιε ανζειυ Α154/2017 απυθαζδξ ημο 1μο 

Σιήιαημξ ημο Μμκμιεθμφξ Γζμζηδηζημφ Πνςημδζηείμο Υαθηίδαξ. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1353 
 
 
ΔΚΣΑΚΣΔ ΑΝΑΓΚΔ 
 
ΘΔΜΑ 7o: Έβηνζζδ ηδξ οπ’ ανζει. 213754/374/01-01-2017 απυθαζδξ ημο Ακηζπενζθενεζάνπδ Π.Δ. 
Δφαμζαξ πενί θήρδξ ιέηνςκ βζα ηδ δζάεεζδ πυνςκ ηαζ ιέζςκ πνμξ ακηζιεηχπζζδ πνμαθδιάηςκ, 
θυβς έκημκςκ πζμκμπηχζεςκ απυ ηδκ 1δ Ηακμοανίμο 2017 ζημ Νμιυ Δφαμζαξ. 

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. 157918/3296/14-7-2017 
έββναθμ ηδξ Γ/κζδξ Σεπκζηχκ Ένβςκ Π.Δ. Δφαμζαξ πνμξ ηδκ Δπζηνμπή, ημ μπμίμ απμηεθεί 
ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

ΑΔΑ: 6ΔΝΒ7ΛΗ-02Π



 

 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

  απνθαζίδεη νκόθσλα 
Δβηνίκεζ ηδκ οπ’ ανζει. 213754/374/1-01-2017 (μνεή επακάθδρδ ζηζξ 12-6-2017) απυθαζδ 

ημο Ακηζπενζθενεζάνπδ Π.Δ. Δφαμζαξ πενί θήρδξ ιέηνςκ βζα ηδ δζάεεζδ πυνςκ ηαζ ιέζςκ πνμξ 
ακηζιεηχπζζδ πνμαθδιάηςκ, θυβς έκημκςκ πζμκμπηχζεςκ απυ ηδκ 1δ Ηακμοανίμο 2017 ζημ Νμιυ 
Δφαμζαξ, ηαζ ζοβηεηνζιέκα: 

 
1) ηδ δζάεεζδ πυνςκ ηαζ ιέζςκ πνμξ ακηζιεηχπζζδ πνμαθδιάηςκ, θυβς έκημκςκ 

πζμκμπηχζεςκ ζημ Νμιυ Δφαμζαξ, απυ ηδκ 1
δ
 Ηακμοανίμο 2017, πμο εα αανφκμοκ ηζξ πζζηχζεζξ 

ημο Πνμβνάιιαημξ Γδιμζίςκ Δπεκδφζεςκ ηδξ Πενζθένεζαξ ηενεάξ Δθθάδαξ – Π.Δ. Δφαμζαξ, 
2) ηδκ εκενβμπμίδζδ ηςκ Μκδιμκίςκ οκενβαζίαξ ιεηαλφ ηδξ Πενζθένεζαξ ηενεάξ Δθθάδαξ 

– Π.Δ. Δφαμζαξ ηαζ ηςκ μζημκμιζηχκ θμνέςκ (εηαζνζχκ – θοζζηχκ πνμζχπςκ). Οζ δαπάκεξ εα 
αθμνμφκ ηδκ ηάθορδ ηδξ πνήζδξ ηςκ ιδπακδιάηςκ ένβμο ηαζ μπδιάηςκ ζδζςηχκ, ζφιθςκα ιε 
ημοξ υνμοξ πμο ακαθένμκηαζ ζε αοηά ηαζ ζηδκ πανάβναθμ 4 ημο πανυκημξ, 

3) ηδκ απεοεείαξ ιίζεςζδ ηςκ πζμ ηάης ζδζςηζηχκ ιδπακδιάηςκ: 

 ME 82705 JCB & ME 116950 Πνμςεδηήναξ D-7, Ηδζμηηδζίαξ Κςκ. Κζμφζδ βζα απμπζμκζζιυ 
    ΔΟΓ πενζμπήξ Αθζαενίμο. 

 ΜΔ 59399 Φμνηςηήξ, ΜΔ 63354 Φμνηςηήξ, ΜΔ 132881 Γηνεσκηεν, ΜΔ 36168 Πνμςεδηήναξ 
D8, Ηδζμηηδζίαξ Λμοηά Μεηαλά βζα απμπζμκζζιυ ΔΟΓ πενζμπήξ Αθζαενίμο. 

 ΜΔ 79610 JCB, Iδζμηηδζίαξ Γδι. Κυηηδ βζα απμπζμκζζιυ ΔΟΓ πενζμπήξ Κφιδξ.

 ΜΔ 102815 JCB, Ηδζμηηδζίαξ Πακ. Κυηηδ βζα απμπζμκζζιυ ΔΟΓ πενζμπήξ Κφιδξ.

 ΜΔ 100349 JCB, ME 80407 θμνηςηήξ ενπζζηνζμθυνμξ, Ηδζμηηδζίαξ Υνδζη. Κμοθμονίδδ βζα 

απμπζμκζζιυ ΔΟΓ πενζμπήξ Κφιδξ.

 ΜΔ 26476 θμνηςηήξ ενπζζηνζμθυνμξ, ΜΔ 22564 θμνηςηήξ, Ηδζμηηδζίαξ ΑΦΟΗ Ν. Κυηημο βζα 

απμπζμκζζιυ ΔΟΓ πενζμπήξ Κφιδξ.

 ΜΔ 56148 θμνηςηήξ ενπζζηνζμθυνμξ, ΜΔ 111628 θμνηςηήξ ενπζζηνζμθυνμξ, Ηδζμηηδζίαξ 

Αεακ. Καιπμφνδ βζα απμπζμκζζιυ ΔΟΓ πενζμπήξ Κφιδξ.

 Φμνηςηήξ L 190, θμνηςηήξ ενπζζηνζμθυνμξ CAT 963, CAT 444 JCB, Ηδζμηηδζίαξ Κυηημο Γδι. 

& ΗΑ ΟΔ βζα απμπζμκζζιυ ΔΟΓ πενζμπήξ Κφιδξ.

 ΜΔ 058196 JCB, ME 128458 JCB, ME 92337 Γηνεσκηεν, ΜΔ 114721 JCB, Ηδζμηηδζίαξ ΓΟΜΗΚΑ 

ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΔΠΔ (Νζη. Φςηίηδξ) βζα απμπζμκζζιυ ΔΟΓ πενζμπήξ Κφιδξ.

 ΜΔ 26546 θμνηςηήξ, ΜΔ 87006 θμνηςηήξ, Ηδζμηηδζίαξ Πενζηθή Απμζηυθμο βζα απμπζμκζζιυ 

ΔΟΓ πενζμπήξ Κφιδξ.

 ΜΔ 77168 θμνηςηήξ ενπζζηνζμθυνμξ, Ηδζμηηδζίαξ Ηςάκκαξ ζογ. Φ.Πέηνμο & ΗΑ ΟΔ βζα 

απμπζμκζζιυ ΔΟΓ πενζμπήξ Κφιδξ.

 ΜΔ 94743 Αθαηζένα/θεπίδα, ΜΔ 75647 Αθαηζένα/θεπίδα, ΜΔ 86998 Αθαηζένα/θεπίδα, ΜΔ 

57197 Γηνεΐκηεν, ΜΔ 26509 θμνηςηήξ, ΜΔ 107035 θμνηςηήξ, ΜΔ 73875 JCB, XAN 9564 

θμνηδβυ, Ηδζμηηδζίαξ ΑΦΟΗ Υαθζμφθζα & ΗΑ ΔΔ βζα απμπκζμκζζιυ ΔΟΓ 

Φαπκά-Πνμηυπζ-Μακημφδζ, Πνμηυπζ-παεάνζ, Πήθζ-Πνμηυπζ.

 ΜΔ 59373 Φμνηςηήξ ενπζζηνζμθυνμξ, Ηδζμηηδζίαξ Ηςάκκδ Μπμογάθα βζα απμπζμκζζιυ ΟΓ 

Πήθζ- Βθαπζά- Λζικζχκαξ- Γθοθάδα.

 ΜΔ 73889 Γηνεσκηεν, ΜΔ 100955 JCB, Ηδζμηηδζίαξ Γαΰζδ Μανμφδδ βζα απμπζμκζζιυ ΔΟΓ 

Ρμαζέξ- Λίικδ- ηνμθοθζά & Ρμαζέξ- Μανμφθζ.

 
 
 

ΑΔΑ: 6ΔΝΒ7ΛΗ-02Π



 

 

 ΜΔ 73889 Γηνεσκηεν, Ηδζμηηδζίαξ Γεςνβίμο Μανμφδδ βζα απμπζμκζζιυ ΔΟΓ 

Ρμαζέξ-Λίικδ-ηνμθοθζά.

 ΜΔ 56163 Γηνεσκηεν, ΜΔ 96003 JCB, ΜΔ 26524 Φμνηςηήξ, Ηδζμηηδζίαξ Βαζ. 

ηαιαηυβζακκδ βζα απμπζμκζζιυ ΔΟΓ Βμφηαξ- Κμηηζκμιδθζά- Κνομκενίηδξ- Μδθζέξ.

 ΜΔ 73882 Γηνεσκηεν, ΜΔ 12837 Πνμςεδηήναξ D-7, Iδζμηηδζίαξ Γδι. ηαιαηυβζακκδ βζα 

απμπζμκζζιυ ΔΟΓ Βμοηάξ - Κμηηζκμιδθζά- Κνομκενίηδξ- Μδθζέξ.

 ΜΔ 56154 Φμνηςηήξ, ΜΔ 107028 Αθαηζένα/θεπίδα, ΜΔ 87024 JCB, Ηδζμηηδζίαξ Κμζκ.Κθδν. 

Η Παπαβεςνβίμο βζα απμπζμκζζιυ ΔΟΓ Λ. Αζδδρμφ - Ήθζα- Ρμαζέξ.

 ΜΔ 49437 Φμνηςηήξ, ΜΔ 56151, Πνμςεδηήναξ D-7, ME 27514 Γηνεσκηεν, ΜΔ 77196 

Γηνεσκηεν, Ηδζμηηδζίαξ Ακηςκ. Ακαβκχζημο βζα απμπζμκζζιυ ΔΟΓ Κεναζζά - Ο.Δ.77.

 ΜΔ 68312 Γηνεσκηεν, Ηδζμηηδζίαξ Ηςάκκδ Αθελίμο βζα απμπζμκζζιυ ΔΟΓ Βαζζθζηά - Αβ. Ακκά.

 ΜΔ 101396 Αθαηζένα/θεπίδα, ΜΔ 68868 JCB, ME 44170 Γηνέζκηεν, XAM 2326 

Φμνηδβυ>10η., Ηδζμηηδζίαξ Ανηέιζμο Καθμφηζα βζα απμπζμκζζιυ ΔΟΓ Χνεμί- 

Σαλζάνπδξ-Καζηακζχηζζζα, Βαζζθζηά-Παπάδεξ.

 ΜΔ 82723 Φμνηςηήξ, ΜΔ 86846 Γηνεσκηεν, ΜΔ 58204 Γηνεσκηεν, Ηδζμηηδζίαξ Καθμφηζα 

Ανηει.& ΗΑ ΟΔ βζα απμπζμκζζιυ ΔΟΓ Ηζηζαία- Βαζζθζηά- Αβ. Άκκα- ηνμθοθζά.

 ΜΔ 63370 Φμνηςηήξ ενπζζηνζμθυνμξ, Ηδζμηηδζίαξ Γεςνβίμο Παπαβεςνβίμο βζα 

απμπζμκζζιυ ΔΟΓ ηεκή- ηνυπςκεξ.

 ΜΔ 63352 Φμνηςηήξ ενπζζηνζμθυνμξ, ΜΔ 113036 JCB, Iδζμηηδζίαξ Κςκ. Γακςηή βζα

 απμπζμκζζιυ ΔΟΓ Μεηυπζ-Κφιδ.

 ΜΔ 44073 Φμνηςηήξ Ηδζμηηδζίαξ Ακαζη. Καηζή βζα απμπζμκζζιυ ΔΟΓ Μεηυπζ-Κφιδ.

 ΜΔ 116905 Γηνεσκηεν, Ηδζμηηδζίαξ Ακαζη. θφνθα βζα απμπζμκζζιυ ΔΟΓ Μεηυπζ- Κφιδ.

 ΜΔ 44089 Φμνηςηήξ ενπζζηνζμθυνμξ & ΔΚΑ 6418 υπδια ιεηαθ. ιδπ/ηςκ (πθαηθυνια), 

    Ηδζμηηδζίαξ Γεςν. Νημφια βζα απμπζμκζζιυ ΔΟΓ ηεκή- ηνυπςκεξ.

 ΜΔ 116925 Φμνηςηήξ, Ηδζμηηδζίαξ Θςιά Κανθή βζα απμπζμκζζιυ ΔΟΓ ηεκή- ηνυπςκεξ.

 ΜΔ 107041 Φμνηςηήξ, ΜΔ 31513 Πνoςεδηήναξ D-8, Iδζμηηδζίαξ Αεακ. Κμοηζαοθή βζα 

    απμπζμκζζιυ ΔΟΓ ηεκή- ηνυπςκεξ.

 ΜΔ 44038 Φμνηςηήξ ενπζζηνζμθυνμξ, ΜΔ 102807 Φμνηςηήξ, Ηδζμηηδζίαξ Γεχνβ. 

Μπαζμφημο βζα απμπζμκζζιυ ΟΓ Αβ. Αεακάζζμξ- Γθοθάδα.

 ΜΔ 056162 Φμνηςηήξ ενπζζηνζμθυνμξ, ΔΒ 1880 Σναηηέν/ιαπαίνζ, Ηδζμηηδζίαξ Ζναηθ Υν.

    Σζυημξ & Ηςάκκδ Υν. Σζυημξ βζα απμπζμκζζιυ ΔΟΓ ηεκή - ηνυπςκεξ, 

    Πζζζχκαξ-Μίζηνμξ.

 ΜΔ 106620 Πνμςεδηήναξ D-8, ME 73896 Γηνεσκηεν, Ηδζμηηδζίαξ Απμζηυθμο Παπαπνήζημο 

& ΗΑ ΟΔ βζα απμπζμκζζιυ ΔΟΓ Κάνοζημξ- Κάραθα, έηηα- Μαηνοπχνζ.

 ΜΔ 92341 JCB, ME 125368 Φμνηςηήξ ενπζζηνζμθυνμξ, Ηδζμηηδζίαξ Πακαβζχηδ 

Παπαπνήζημο βζα απμπζμκζζιυ ΔΟΓ Κάνοζημξ - Πυνημ Λάθζα.

 ΜΔ 56144 JCB, Ηδζμηηδζίαξ Λεςκίδα Παπαπνήζημο βζα απμπζμκζζιυ ΔΟΓ Κάνοζημξ-ηφνα.

 ME 44138 Πνμςεδηήναξ D-7, ME 44137 Φμνηςηήξ, ΜΔ 31537 Γηνεσκηεν, ΜΔ 67938 

Φμνηςηήξ ενπζζηνζμθυνμξ, Ηδζμηηδζίαξ Ηςάκκδ Καθμβήνμο βζα απμπζμκζζιυ ΔΟΓ 

Κάνοζημξ- Αιοβδαθζά.

 ΜΔ 89746 JCB, Ηδζμηηδζίαξ Γεςνβίμο Γεςνβία βζα απμπζμκζζιυ ΔΟΓ Παναδείζζ- Αβ. 

Γδιήηνζμξ.

ΑΔΑ: 6ΔΝΒ7ΛΗ-02Π



 

 

 ΜΔ 85813 JCB, Iδζμηηδζίαξ Μζπ. Μπμφνδμξ βζα απμπζμκζζιυ ΔΟΓ Αβ.Γδιήηνζμξ-Καθθζακμί, 

Πθαηακζζηυξ- Ακηζά, Αιοβδαθία- πίγαθζ.

 ΜΔ 104979 Φμνηςηήξ, Ηδζμηηδζίαξ Κςκ/κμξ Γμοθέηα βζα απμπζμκζζιυ ΔΟΓ Γζαζη. 

Μανιανίμο-Μανιάνζ.

 ΜΔ 58236 Φμνηςηήξ, ΜΔ 132892 Φμνηςηήξ ενπζζηνζμθυνμξ, ΜΔ 67919 JCB, Ηδζμηηδζίαξ 

Ηςάκκδ Μπμονκμφξ βζα απμπζμκζζιυ ΔΟΓ Κάνοζημξ- Αβ. Γδιήηνζμξ, Αεηυξ- Πθαηακζζηυξ.

 ΜΔ 123064 JCB, ΜΔ 44036 Φμνηςηήξ, Ηδζμηηδζίαξ Γενακηχκδ Θειζζημηθή & ΗΑ ΟΔ βζα 

απμπζμκζζιυ ΔΟΓ Νήζμο ηφνμο.

 ΜΔ 82559 JCB Iδζμηηδζίαξ Κυνδδ Δθεοεενία βζα απμπζμκζζιυ ΔΟΓ Γνμζία- Λμοηίζζα.

 ΔΚΒ 2600 υπδια ιεηαθ. ιδπ/ηςκ (πθαηθυνια), Ηδζμηηδζίαξ Φχηδ Πέηνμο βζα ιεηαθμνέξ 

ιδπ/ηςκ ζημκ Ν. Δοαμίαξ.

 ΔΚΑ 6896 υπδια ιεηαθ. ιδπ/ηςκ (πθαηθυνια), Ηδζμηηδζίαξ Κςκ/κμο Λαεμονά βζα 

ιεηαθμνέξ ιδπ/ηςκ ζημκ Ν. Δοαμίαξ.

 ΔΚΒ 2415 υπδια ιεηαθ. ιδπ/ηςκ (πθαηθυνια), Ηδζμηηδζίαξ Νζη. Ακηςκίμο & ΗΑ ΟΔ βζα 

ιεηαθμνέξ ιδπ/ηςκ ζημκ Ν. Δοαμίαξ.

Ζ δαπάκδ ιίζεςζδξ εα οπμθμβζζηεί ζφιθςκα ιε ηζξ χνεξ ενβαζίαξ ημο ιδπακήιαημξ, πμο 
εα πνμηφπημοκ απυ ημ διενμθυβζμ ηίκδζδξ ηαζ ημκ πίκαηα ςνχκ ενβαζίαξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ 
οπ’ ανζε. 1762/2016 (Πναηη. 38/28-12-2016) απυθαζδ ηδξ Οζημκμιζηήξ Δπζηνμπήξ Πενζθένεζαξ 
ηενεάξ Δθθάδαξ. 

 
Ζ ιίζεςζδ αοηή βίκεηαζ ιε ημοξ ελήξ υνμοξ: 

 
(α) Ζ δζάνηεζα ηδξ ιίζεςζδξ ελανηάηαζ απυ ηζξ ζοκεήηεξ πμο δδιζμονβμφκηαζ, μζ δε 

διένεξ ηαζ χνεξ ενβαζίαξ ημο ιδπακήιαημξ εα ηαεμνίγμκηαζ απυ ηδκ ανιυδζα Τπδνεζία.  
(α) Ζ Πενζθένεζα ηενεάξ Δθθάδαξ έπεζ ημ δζηαίςια κα θφκεζ ηδ ιίζεςζδ αοηή μπμζμκδήπμηε 

πνυκμ ηαζ βζα μπμζμκδήπμηε θυβμ, ηαηά ηδκ ηνίζδ ηδξ Τπδνεζίαξ. 
(β) Σμ ιδπάκδια δεκ επζηνέπεηαζ κα ενβάγεηαζ πςνίξ θχηα, αθοζίδεξ, οαθμηαεανζζηήνεξ, 

ηαθμνζθέν, θθαξ ηαζ θμζπά ακαβηαία ελανηήιαηα βζα ηδκ ζςζηή ηαζ αζθαθή πανμπή ηδξ οπδνεζίαξ.  
(δ) ηδκ ςνζαία απμγδιίςζδ, πμο ηαεμνίζηδηε ιε ηδκ παναπάκς απυθαζδ ηδξ 

Οζημκμιζηήξ Δπζηνμπήξ, ζοιπενζθαιαάκεηαζ ηάεε δαπάκδ βζα:  
(δ1) Μίζεςια ημο ιδπακήιαημξ, ςνμιίζεζμ ημο πεζνζζηή ηαζ αμδεμφ ιε υθεξ ηζξ 
επζαανφκζεζξ ηςκ αζθαθζζηζηχκ μνβακζζιχκ ηαζ ηαιείςκ, αιμζαή οπενςνζχκ, κοηηενζκχκ, 
ανβζχκ, ζηαθίεξ, ηθπ.  
(δ2)  οκηήνδζδ ηαζ επζζηεοή ημο ιδπακήιαημξ. 
(δ3)  Πνμιήεεζα  ηαοζίιςκ, θζπακηζηχκ, ακηαθθαηηζηχκ, ηθπ. 
(δ4) Αζθάθζζδ ημο ιδπακήιαημξ ηαζ ημο πνμζςπζημφ (πεζνζζηήξ, αμδευξ) βζα ηδκ 
ακηζιεηχπζζδ αηοπήιαημξ ηαζ, βεκζηυηενα, ηάεε δαπάκδ απαναίηδηδ βζα ηδκ ηαθή θεζημονβία 
ηαζ ενβαζία ημο ιδπακήιαημξ. 

 
4) Σδκ πνυζεεηδ ηάθορδ ακαβηχκ ηαοζίιςκ, δζαιμκήξ, δζαηνμθήξ & ελμπθζζιμφ ηςκ 

ζοιιεηαζπυκηςκ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ εηηάηηςκ ηαζνζηχκ θαζκμιέκςκ, ηαεχξ ηδκ ηάθορδ εζδχκ 
δζαηνμθήξ πνχηδξ ακάβηδξ ηαζ δζακμιήξ αοηχκ ζημοξ πθδβέκηεξ η.θ.π. 

 
5) Σδκ ηάθορδ ηςκ ακαβηαίςκ οθζηχκ, αβαεχκ ηαζ θμζπχκ πανμπχκ ηδξ ακςηένς 
παναβνάθμο 4 απυ ηζξ πζμ ηάης επζπεζνήζεζξ: 

 ηζααηηή – Μαζηνμβζάκκδ Εαπανμφθα (οβνά ηαφζζια - θζπακηζηά)

 Φθχνμξ Ηςάκκδξ (οβνά ηαφζζια - θζπακηζηά)

 Πακαβζχηδξ Κμθθάνμξ (μδζηέξ ιεηαθμνέξ)

 Δοάββεθμξ Υαζκάξ (οβνά ηαφζζια – θζπακηζηά)

ΑΔΑ: 6ΔΝΒ7ΛΗ-02Π
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 Ακαζηάζζμξ Παπαεακαζίμο Ο.Δ. (ανημπμζείμ – γαπανμπθαζηζηή)

 Ηςάκκδξ Κ. Γεθδβζάκκδξ (αεθδηζηά μνεμπαζδζηά πθδνμθμνζηή media)

 Υανάθαιπμξ πακυξ (Hotel Spanos).
 

Ο η. Γεχνβζμξ Γηζηυπμοθμξ δήθςζε υηζ ρδθίγεζ εεηζηά, αθθά γήηδζε ελδβήζεζξ βζα ηδκ 
ηαεοζηένδζδ ιε ηδκ μπμία ένπμκηαζ βζα έβηνζζδ ζηδκ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή μζ δαπάκεξ ηςκ εηηάηηςκ 
ακαβηχκ. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1354 

 
ΘΔΜΑ 8o : Έβηνζζδ δαπάκδξ ηαζ δζάεεζδ πίζηςζδξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηαημθζζεήζεςκ ζηδκ μδυ 
Ανάπςαα - Εειεκυξ - Γίζημιμ ηδκ 5/6/2017, Π.Δ. Βμζςηίαξ. 

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. 3388/156433/13-7-2017 
έββναθμ ηδξ Γ/κζδξ Σεπκζηχκ Ένβςκ Π.Δ. Βμζςηίαξ πνμξ ηδκ Δπζηνμπή, ημ μπμίμ απμηεθεί 
ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

  απνθαζίδεη νκόθσλα 
Δβηνίκεζ ηδ δαπάκδ πμζμφ 744,00 €, βζα ηδκ πθδνςιή εηηάηηςκ ακαβηχκ βζα ημ ένβμ: «Δνβαζίεξ 

απμπζμκζζιμφ ζημ Δεκζηυ ηαζ Δπανπζαηυ δίηηομ ηαζ ακηζιεηχπζζδ εηηάηηςκ ακαβηχκ ηδξ Π.Δ Βμζςηίαξ», 
βζα ηδ πνμκζηή πενίμδμ 2015-2017, ημο πνμβνάιιαημξ Γδιμζίςκ επεκδφζεςκ ΑΔΠ 566, ιε ηςδζηυ 
ένβμο 2014ΔΠ 56600011, ηαζ ζοβηεηνζιέκα βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηαημθζζεήζεςκ ζηδκ μδυ Ανάπςαα - 
Εειεκυξ - Γίζημιμ ηδκ 5/6/2017, ζφιθςκα ιε ημκ παναηάης πίκαηα: 

 
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΑ ΣΤΠΟ 

ΜΖΥ/ΣΟ 
ΑΡΗΘΜ. 
ΜΖΥ/ΣΟ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΑΠΑΝΖ ΜΔ 
ΦΠΑ 24% 

1. ΑΝΑΓΝΟΤ 
ΔΤΣΑΘΗΑ 

UNIMOG 
θεπίδα 

ΜΔ 93831 5-6-2017 377,00 € 

2.  ΚΟΡΟΓΖΜΟ 
ΝΗΚΟ 

UNIMOG 
θεπίδα 

ΜΔ 74856 5-6-2017 377,00 € 

    ΤΝΟΛΟ 744,00 € 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1355 
 

ΘΔΜΑ 9o : Έβηνζζδ δαπάκδξ ηαζ δζάεεζδ πίζηςζδξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηαημθζζεήζεςκ ζηδκ μδυ 
Ανάπςαα - Εειεκυξ - Γίζημιμ ηδκ 11/4/2017, Π.Δ. Βμζςηίαξ. 

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. 3389/156443/13-7-2017 
έββναθμ ηδξ Γ/κζδξ Σεπκζηχκ Ένβςκ Π.Δ. Βμζςηίαξ πνμξ ηδκ Δπζηνμπή, ημ μπμίμ απμηεθεί 
ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

  απνθαζίδεη νκόθσλα 
Δβηνίκεζ ηδ δαπάκδ πμζμφ 1.116,00 €, βζα ηδκ πθδνςιή εηηάηηςκ ακαβηχκ βζα ημ ένβμ: 

«Δνβαζίεξ απμπζμκζζιμφ ζημ Δεκζηυ ηαζ Δπανπζαηυ δίηηομ ηαζ ακηζιεηχπζζδ εηηάηηςκ ακαβηχκ ηδξ Π.Δ 
Βμζςηίαξ», βζα ηδ πνμκζηή πενίμδμ 2015-2017, ημο πνμβνάιιαημξ Γδιμζίςκ επεκδφζεςκ ΑΔΠ 566, ιε 
ηςδζηυ ένβμο 2014ΔΠ 56600011, ηαζ ζοβηεηνζιέκα βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηαημθζζεήζεςκ ζηδκ μδυ 
Ανάπςαα - Εειεκυξ - Γίζημιμ ηδκ 11/4/2017, ζφιθςκα ιε ημκ παναηάης πίκαηα: 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΑ 
ΣΤΠΟ 

ΜΖΥ/ΣΟ 
ΑΡΗΘΜ. 

ΜΖΥ/ΣΟ 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΓΑΠΑΝΖ κε 
ΦΠΑ 24 % 

1. 
ΑΝΑΓΝΟΤ 
ΔΤΣΑΘΗΑ 

UNIMOG  
θεπίδα  

ΜΔ 93831 11-4-2017 558,00 € 

2. 
ΚΟΡΟΓΖΜΟ 
ΝΗΚΟ 

UNIMOG  
θεπίδα  

ΜΔ 74856 11-4-2017 
558,00 € 
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     ΤΝΟΛΟ                                                                                                                                                                                        1.116,00 € 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1356 

 
ΘΔΜΑ 10o : Έβηνζζδ δαπάκδξ ηαζ δζάεεζδ πίζηςζδξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ θαδζχκ ζημ μδυζηνςια ζημ 
Νμιυ Βμζςηίαξ, ζηδκ πενζμπή Ονπμιεκμφ Λζααδεζάξ, ηδκ 16/3/2017, Π.Δ. Βμζςηίαξ. 

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. 3390/156446/13-7-2017 
έββναθμ ηδξ Γ/κζδξ Σεπκζηχκ Ένβςκ Π.Δ. Βμζςηίαξ πνμξ ηδκ Δπζηνμπή, ημ μπμίμ απμηεθεί 
ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

  απνθαζίδεη νκόθσλα 
Δβηνίκεζ ηδ δαπάκδ πμζμφ 953,56 €, βζα ηδκ πθδνςιή εηηάηηςκ ακαβηχκ βζα ημ ένβμ: «Δνβαζίεξ 

απμπζμκζζιμφ ζημ Δεκζηυ ηαζ Δπανπζαηυ δίηηομ ηαζ ακηζιεηχπζζδ εηηάηηςκ ακαβηχκ ηδξ Π.Δ Βμζςηίαξ», 
βζα ηδ πνμκζηή πενίμδμ 2015-2017, ημο πνμβνάιιαημξ Γδιμζίςκ επεκδφζεςκ ΑΔΠ 566, ιε ηςδζηυ 
ένβμο 2014ΔΠ 56600011, ηαζ ζοβηεηνζιέκα βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ θαδζχκ ζημ μδυζηνςια ζημ Νμιυ 
Βμζςηίαξ, ζηδκ πενζμπή Ονπμιεκμφ Λζααδεζάξ, ηδκ 16/3/2017, ζφιθςκα ιε ημκ παναηάης πίκαηα: 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΑ 
ΣΤΠΟ 

ΜΖΥ/ΣΟ 
ΑΡΗΘΜ. 

ΜΖΥ/ΣΟ 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΓΑΠΑΝΖ κε 
ΦΠΑ 24 % 

1. 
ΓΚΧΝΗΑ 
ΗΧΑΝΝΖ 

Μδπακζηυξ 
εηζηαθέαξ  

ΜΔ 93839 16-3-2017 
457,56 

 

Φμνηδβυ ιε 

Βοηίμ- 

Πζεζη. 

ΗΖΖ 5013 16-3-2017 496,00 

    ΤΝΟΛΟ 953,56 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1357 

 
ΘΔΜΑ 11o : Έβηνζζδ δαπάκδξ ηαζ δζάεεζδ πίζηςζδξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηαημθζζεήζεςκ ζηδκ μδυ 
Ανάπςαα - Γίζημιμ - Λζααδεζά - Ονπμιεκυξ ηδκ 19/6/2017, Π.Δ. Βμζςηίαξ. 

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. 3391/156450/13-7-2017 
έββναθμ ηδξ Γ/κζδξ Σεπκζηχκ Ένβςκ Π.Δ. Βμζςηίαξ πνμξ ηδκ Δπζηνμπή, ημ μπμίμ απμηεθεί 
ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

  απνθαζίδεη νκόθσλα 
Δβηνίκεζ ηδ δαπάκδ πμζμφ 953,56 €, βζα ηδκ πθδνςιή εηηάηηςκ ακαβηχκ βζα ημ ένβμ: «Δνβαζίεξ 

απμπζμκζζιμφ ζημ Δεκζηυ ηαζ Δπανπζαηυ δίηηομ ηαζ ακηζιεηχπζζδ εηηάηηςκ ακαβηχκ ηδξ Π.Δ Βμζςηίαξ», 
βζα ηδ πνμκζηή πενίμδμ 2015-2017, ημο πνμβνάιιαημξ Γδιμζίςκ επεκδφζεςκ ΑΔΠ 566, ιε ηςδζηυ 
ένβμο 2014ΔΠ 56600011, ηαζ ζοβηεηνζιέκα βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηαημθζζεήζεςκ ζηδκ μδυ Ανάπςαα - 
Γίζημιμ - Λζααδεζά - Ονπμιεκυξ ηδκ 19/6/2017, ζφιθςκα ιε ημκ παναηάης πίκαηα: 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΑ 
ΣΤΠΟ 

ΜΖΥ/ΣΟ 
ΑΡΗΘΜ. 

ΜΖΥ/ΣΟ 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΓΑΠΑΝΖ κε 
ΦΠΑ 24 % 

1. ΓΚΧΝΗΑ ΗΧΑΝΝΖ 
Μδπακζηυξ 
εηζηαθέαξ  

ΜΔ 93839 19-6-2017 457,56 € 

2. 
ΚΟΡΟΓΖΜΟ 
ΝΗΚΟ 

UNIMOG  
θεπίδα,  

ΜΔ 74856 19-6-2017 
496,00 € 

 
 

     ΤΝΟΛΟ                                                                                                                                                                                        953,56 € 

ΑΔΑ: 6ΔΝΒ7ΛΗ-02Π
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Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1358 
 
ΘΔΜΑ 12o: Έβηνζζδ δέζιεοζδξ ηαζ πθδνςιήξ δαπάκδξ απμθμβζζηζηά βζα ηδκ πανμπή ενβαζίαξ 
«Δηηέθεζδ ηαζ ζοκηήνδζδ ένβςκ», ζηα πθαίζζα ημο ένβμο: «Ακηζιεηχπζζδ εηηάηηςκ ακαβηχκ Π.Δ. 
Δονοηακίαξ βζα ηα έηδ 2016-2017», πνήζδ 2017, ημο ηεπκζημφ πνμβνάιιαημξ (βζα ημκ ηαεανζζιυ ημο 
μδζημφ δζηηφμο ζηα υνζα ηςκ Γδιμηζηχκ Δκμηήηςκ Αβνάθςκ, Απενακηίςκ, Αζπνμπμηάιμο, Βίκζακδξ, 
Κανπεκδζίμο, Φναβηίζηαξ, Γμικίζηαξ ηαζ Πνμοζμφ). 

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. 155823/2413/13-7-2017 
έββναθμ ηδξ Γ/κζδξ Σεπκζηχκ Ένβςκ Π.Δ. Δονοηακίαξ πνμξ ηδκ Δπζηνμπή, ημ μπμίμ απμηεθεί 
ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

  απνθαζίδεη νκόθσλα 
Δβηνίκεζ ηδ δέζιεοζδ ηαζ πθδνςιή δαπάκδξ απμθμβζζηζηά, ζοκμθζημφ πμζμφ 59.936,64 € ιε 

Φ.Π.Α. (ΦΟΡΔΑ 071 ΚΑΔ 9771.01) «Δηηέθεζδ ηαζ ζοκηήνδζδ ένβςκ», ζηα πθαίζζα ημο ένβμο 
«Ακηζιεηχπζζδ εηηάηηςκ ακαβηχκ Π.Δ. Δονοηακίαξ βζα ηα έηδ 2016-2017», πνήζδ 2017, ημο ηεπκζημφ 
πνμβνάιιαημξ (βζα ημκ ηαεανζζιυ ημο μδζημφ δζηηφμο ζηα υνζα ηςκ Γδιμηζηχκ Δκμηήηςκ Αβνάθςκ, 
Απενακηίςκ, Αζπνμπμηάιμο, Βίκζακδξ, Κανπεκδζίμο, Φναβηίζηαξ, Γμικίζηαξ ηαζ Πνμοζμφ), δ μπμία 
ακαθφεηαζ ςξ ηαηςηένς:  

Α/Α Σίηινο Έξγνπ 
Δηδηθόο 

Φνξέαο 
Πξνκεζεπηήο / Αλάδνρνο Πνζό € 

1 

Ακηζιεηχπζζδ εηηάηηςκ 
ακαβηχκ Π.Δ. Δονοηακίαξ βζα ηα 
έηδ 2016-2017, ηαεανζζιυξ 
μδζημφ δζηηφμο ζηα υνζα ηδξ ΓΔ 
Αβνάθςκ 

ΦΟΡΔΑ 071 

ΚΑΔ 9771.01 
ΑΛΔΞΗΟΤ ΠΤΡΗΓΧΝ 1.706,24 

2 

Ακηζιεηχπζζδ εηηάηηςκ 
ακαβηχκ Π.Δ. Δονοηακίαξ βζα ηα 
έηδ 2016-2017, ηαεανζζιυξ 
ηεπκζηχκ ζηα υνζα ηδξ ΓΔ 
Φναβηίζηαξ 

ΦΟΡΔΑ 071 

ΚΑΔ 9771.01 
ΓΟΤΛΑ ΓΔΧΡΓΗΟ 5.456,00 

3 

Ακηζιεηχπζζδ εηηάηηςκ 
ακαβηχκ Π.Δ. Δονοηακίαξ βζα ηα 
έηδ 2016-2017, ηαεανζζιυξ 
μδζημφ δζηηφμο ζηα υνζα ηδξ ΓΔ 
Αζπνμπμηάιμο 

ΦΟΡΔΑ 071 

ΚΑΔ 9771.01 
ΕΑΥΑΡΑΚΖ ΑΠΟΣΟΛΟ 4.265,60 

4 

Ακηζιεηχπζζδ εηηάηηςκ 
ακαβηχκ Π.Δ. Δονοηακίαξ βζα ηα 
έηδ 2016-2017, ηαεανζζιυξ 
ηεπκζηχκ ζηα υνζα ηδξ ΓΔ 
Πνμοζμφ 

ΦΟΡΔΑ 071 

ΚΑΔ 9771.01 
ΚΑΣΑΡΖ ΑΝΣΧΝΗΟ 5.456,00 

5 

Ακηζιεηχπζζδ εηηάηηςκ 
ακαβηχκ Π.Δ. Δονοηακίαξ βζα ηα 
έηδ 2016-2017, ηαεανζζιυξ 
μδζημφ δζηηφμο ζηα υνζα ηδξ ΓΔ 
Πνμοζμφ 

ΦΟΡΔΑ 071 

ΚΑΔ 9771.01 

ΚΟΛΟΚΧΣΗΟ 
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

3.769,60 

6 
Ακηζιεηχπζζδ εηηάηηςκ 
ακαβηχκ Π.Δ. Δονοηακίαξ βζα ηα 
έηδ 2016-2017, ηαεανζζιυξ 

ΦΟΡΔΑ 071 

ΚΑΔ 9771.01 
ΚΟΤΜΠΑΡΔΛΟ ΛΑΜΠΡΟ 3.769,60 
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21 

μδζημφ δζηηφμο ζηα υνζα ηδξ ΓΔ 
Αβνάθςκ 

7 

Ακηζιεηχπζζδ εηηάηηςκ 
ακαβηχκ Π.Δ. Δονοηακίαξ βζα ηα 
έηδ 2016-2017, ηαεανζζιυξ 
ηεπκζηχκ ζηα υνζα ηδξ ΓΔ 
Βίκζακδξ 

ΦΟΡΔΑ 071 

ΚΑΔ 9771.01 
ΜΖΣΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ 4.364,80 

8 

Ακηζιεηχπζζδ εηηάηηςκ 
ακαβηχκ Π.Δ. Δονοηακίαξ βζα ηα 
έηδ 2016-2017, ηαεανζζιυξ 
ηεπκζηχκ ζηα υνζα ηδξ ΓΔ 
Απενακηίςκ 

ΦΟΡΔΑ 071 

ΚΑΔ 9771.01 
ΝΣΑΛΑΦΟΤΡΑ ΗΧΑΝΝΖ 10.912,00 

9 

Ακηζιεηχπζζδ εηηάηηςκ 
ακαβηχκ Π.Δ. Δονοηακίαξ βζα ηα 
έηδ 2016-2017, ηαεανζζιυξ 
μδζημφ δζηηφμο ζηα υνζα ηδξ ΓΔ 
Κανπεκδζίμο 

ΦΟΡΔΑ 071 

ΚΑΔ 9771.01 
ΗΓΖΡΟΜΠΔΣΟΝ Α.Δ. 4.692,16 

10 

Ακηζιεηχπζζδ εηηάηηςκ 
ακαβηχκ Π.Δ. Δονοηακίαξ βζα ηα 
έηδ 2016-2017, ηαεανζζιυξ 
μδζημφ δζηηφμο ζηα υνζα ηδξ ΓΔ 
Απενακηίςκ 

ΦΟΡΔΑ 071 

ΚΑΔ 9771.01 
ΦΟΤΚΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 1.736,00 

11 

Ακηζιεηχπζζδ εηηάηηςκ 
ακαβηχκ Π.Δ. Δονοηακίαξ βζα ηα 
έηδ 2016-2017, ηαεανζζιυξ 
μδζημφ δζηηφμο ζηα υνζα ηδξ ΓΔ 
Γμικίζηαξ 

ΦΟΡΔΑ 071 

ΚΑΔ 9771.01 
ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΖΛΗΑ 8.680,00 

12 

Ακηζιεηχπζζδ εηηάηηςκ 
ακαβηχκ Π.Δ. Δονοηακίαξ βζα ηα 
έηδ 2016-2017, ηαεανζζιυξ 
μδζημφ δζηηφμο ζηα υνζα ηδξ ΓΔ 
Πνμοζμφ 

ΦΟΡΔΑ 071 

ΚΑΔ 9771.01 

ΦΛΧΡΑΚΖ Δ. & ΒΑΞΔΒΑΝΟ 
Θ. Α.Δ.  

5.128,64 

ΤΝΟΛΟ 59.936,64 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1359 

 
ΘΔΜΑ 13o: Έβηνζζδ δαπάκδξ ηδξ 1δξ εκημθήξ πθδνςιήξ ηαζ πζζημπμίδζδξ ημο ένβμο: «Μίζεςζδ 
ιδπακδιάηςκ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ εηηάηηςκ ακαβηχκ πμθζηζηήξ πνμζηαζίαξ 2017-2019», πνήζδ 2017, 
Π.Δ. Δονοηακίαξ.  

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. 157573/2421/14-7-2017 
έββναθμ ηδξ Γ/κζδξ Σεπκζηχκ Ένβςκ Π.Δ. Δονοηακίαξ πνμξ ηδκ Δπζηνμπή, ημ μπμίμ απμηεθεί 
ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

  απνθαζίδεη νκόθσλα 
Δβηνίκεζ ηδ δαπάκδ ζοκμθζημφ πμζμφ 39.997,44 € ιε Φ.Π.Α. (ΑΔΠ 566 2014ΔΠ56600015) ηδξ 

1δξ εκημθήξ πθδνςιήξ ηαζ πζζημπμίδζδξ ημο ένβμο: «Μίζεςζδ ιδπακδιάηςκ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ 
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εηηάηηςκ ακαβηχκ πμθζηζηήξ πνμζηαζίαξ 2017-2019», πνήζδ 2017, Π.Δ. Δονοηακίαξ, δ μπμία ακαθφεηαζ 
ςξ ηαηςηένς:  

 

Α/Α Σίηινο Έξγνπ Δηδηθόο Φνξέαο Πξνκεζεπηήο / Αλάδνρνο Πνζό € 

1 

1
δ
 εκημθή πθδνςιήξ ημο ένβμο 

«ΜΗΘΧΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΓΗΑ 

ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΔΚΣΑΚΣΧΝ 

ΑΝΑΓΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

2017-2019», πνήζδ 2017, Π.Δ. 

Δονοηακίαξ, βζα ημκ ηαεανζζιυ 

ηεπκζηχκ ζηα υνζα ηδξ Γδιμηζηήξ 

Δκυηδηαξ Γμικίζηαξ. 

2014ΔΠ56600015 
ΒΟΝΟΡΣΑ 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 
5.555,20 

2 

1
δ
 εκημθή πθδνςιήξ ημο ένβμο 

«ΜΗΘΧΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΓΗΑ 

ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΔΚΣΑΚΣΧΝ 

ΑΝΑΓΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

2017-2019», πνήζδ 2017, Π.Δ. 

Δονοηακίαξ, βζα ημκ ηαεανζζιυ ημο 

μδζημφ δζηηφμο ζηα υνζα ηδξ Γδιμηζηήξ 

Δκυηδηαξ Πνμοζμφ. 

2014ΔΠ56600015 
ΚΧΣΟΡΡΗΕΟΤ 

ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 
3.769,60 

3 

1
δ
 εκημθή πθδνςιήξ ημο ένβμο 

«ΜΗΘΧΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΓΗΑ 

ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΔΚΣΑΚΣΧΝ 

ΑΝΑΓΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

2017-2019», πνήζδ 2017, Π.Δ. 

Δονοηακίαξ, βζα ημκ ηαεανζζιυ ημο 

μδζημφ δζηηφμο ζηα υνζα ηδξ Γδιμηζηήξ 

Δκυηδηαξ Απενακηίςκ. 

2014ΔΠ56600015 
ΓΚΟΤΡΛΗΑ 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 
5.277,44 

4 

1
δ
 εκημθή πθδνςιήξ ημο ένβμο 

«ΜΗΘΧΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΓΗΑ 

ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΔΚΣΑΚΣΧΝ 

ΑΝΑΓΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

2017-2019», πνήζδ 2017, Π.Δ. 

Δονοηακίαξ, βζα ημκ ηαεανζζιυ ημο 

μδζημφ δζηηφμο ζηα υνζα ηδξ Γδιμηζηήξ 

Δκυηδηαξ Φμονκάξ. 

2014ΔΠ56600015 
ΚΑΚΟΤΡΑ 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 
4.017,60 

5 

1
δ
 εκημθή πθδνςιήξ ημο ένβμο 

«ΜΗΘΧΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΓΗΑ 

ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΔΚΣΑΚΣΧΝ 

ΑΝΑΓΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

2017-2019», πνήζδ 2017, Π.Δ. 

Δονοηακίαξ, βζα ημκ ηαεανζζιυ ημο 

μδζημφ δζηηφμο – εηαναπζζιμφ ζηα 

υνζα ηδξ Γδιμηζηήξ Δκυηδηαξ 

Αβνάθςκ. 

2014ΔΠ56600015 
ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 
5.356,80 

6 

1
δ
 εκημθή πθδνςιήξ ημο ένβμο 

«ΜΗΘΧΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΓΗΑ 

ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΔΚΣΑΚΣΧΝ 

ΑΝΑΓΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

2017-2019», πνήζδ 2017, Π.Δ. 

Δονοηακίαξ, βζα ημκ ηαεανζζιυ ημο 

μδζημφ δζηηφμο ζηα υνζα ηδξ Γδιμηζηήξ 

Δκυηδηαξ Γμικίζηαξ. 

2014ΔΠ56600015 ΚΑΣΗΑΓΑ ΓΔΧΡΓΗΟ 7.916,16 

7 1
δ
 εκημθή πθδνςιήξ ημο ένβμο 2014ΔΠ56600015 ΣΔΡΟΠΟΤΛΟ 8.104,64 
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«ΜΗΘΧΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΓΗΑ 

ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΔΚΣΑΚΣΧΝ 

ΑΝΑΓΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

2017-2019», πνήζδ 2017, Π.Δ. 

Δονοηακίαξ, βζα ημκ ηαεανζζιυ ημο 

μδζημφ δζηηφμο ζηα υνζα ηδξ Γδιμηζηήξ 

Δκυηδηαξ Βίκζακδξ. 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

ΤΝΟΛΟ 39.997,44 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1360 

 
ΘΔΜΑ 14o: Έβηνζζδ δαπακχκ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ έηηαηηςκ θοζζηχκ θαζκμιέκςκ ηδξ Π.Δ. Φςηίδαξ. 

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. 158266/369/17-7-2017 
έββναθμ ηδξ Αοημηεθμφξ Γ/κζδξ Πμθζηζηήξ Πνμζηαζίαξ Π.Δ. Φςηίδαξ πνμξ ηδκ Δπζηνμπή, ημ μπμίμ 
απμηεθεί ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

απνθαζίδεη νκόθσλα 
Δβηνίκεζ ηδκ πθδνςιή ηςκ παναηάης δαπακχκ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ έηηαηηςκ θοζζηχκ 

θαζκμιέκςκ ηδξ Π.Δ. Φςηίδαξ, ζημοξ: 
1. ΘΑΝΟ ΓΖΜΟ, φρμοξ 3.020,64 εονχ.  
2. ΚΤΡΗΑΕΖ ΓΖΜΖΣΡΑ, φρμοξ 6.024,40 εονχ. 
3. ΚΡΟΝΟ ΔΣΔ ΟΔ, φρμοξ 18.182,12 εονχ. 
4. ΣΡΗΒΖΛΟ ΒΑΗΛΔΗΟ, φρμοξ 5.044,32 εονχ. 
5. ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ ΔΤΘΤΜΗΟ, φρμοξ14.016,96 εονχ. 
6. ΡΑΠΣΖ ΓΔΧΡΓΗΟ, φρμοξ 6.547,20 εονχ. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1361 
 

Με αθμνιή ηα παναπάκς εέιαηα, ζηα πθαίζζα ηςκ δαπακχκ εηηάηηςκ ακαβηχκ, μ η. Γεχνβζμξ 
Γηζηυπμοθμξ γήηδζε: 

- κα δμεεί ημ ζφκμθμ ηςκ δαπακχκ, πμο πναβιαημπμζήεδηακ απυ 1/9/2014 ιέπνζ ζήιενα, ηαηά 
ηαηδβμνία ηαζ ηαηά Πενζθενεζαηή Δκυηδηα ηαζ 

- κα απμζαθδκζζηεί, εάκ δ ακαβηαία ζοιαμθή ηςκ ζδζςηχκ αθμνμφζε ένβα ή οπδνεζίεξ. 
 

 
ΓΖΜΟΗΑ ΔΡΓΑ – ΜΔΛΔΣΔ – ΠΑΡΑΣΑΔΗ 
 
ΘΔΜΑ 15o: Έβηνζζδ ηςκ υνςκ δζαηήνολδξ ημο ακμζπημφ δζαβςκζζιμφ ημο ένβμο: «Πνμζηαζία πνακχκ  
επανπζαημφ μδζημφ δζηηφμο Κνέκηδ - Κνομκένζ ζηδ εέζδ Αηυκζα», Π.Δ. Δονοηακίαξ, πνμτπμθμβζζιμφ 
550.000,00 € ιε ΦΠΑ. 

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. 159608/2451/18-7-2017 
έββναθμ ηδξ Γ/κζδξ Σεπκζηχκ Ένβςκ Π.Δ. Δονοηακίαξ πνμξ ηδκ Δπζηνμπή, ημ μπμίμ απμηεθεί 
ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

  απνθαζίδεη νκόθσλα 
1. Δβηνίκεζ ημοξ υνμοξ δζαηήνολδξ ημο ακμζπημφ δζαβςκζζιμφ ημο ένβμο: «Πνμζηαζία πνακχκ  

επανπζαημφ μδζημφ δζηηφμο Κνέκηδ - Κνομκένζ ζηδ εέζδ Αηυκζα», Π.Δ. Δονοηακίαξ, πνμτπμθμβζζιμφ 
550.000,00 € ιε ΦΠΑ. 

2. Ονίγεζ ηδ Γ/κζδ Σεπκζηχκ Ένβςκ Π.Δ. Δονοηακίαξ ςξ ανπή πμο εα δζεκενβήζεζ ημκ δζαβςκζζιυ. 
3. Δλμοζζμδμηεί ημκ πνμσζηάιεκμ ηδξ Γ/κζδξ Σεπκζηχκ Ένβςκ Π.Δ. Δονοηακίαξ: 
α) βζα ημκ μνζζιυ ηδξ επζηνμπήξ δζαβςκζζιμφ, 
α) ημκ ηαεμνζζιυ ηδξ διενμιδκίαξ δζελαβςβήξ ημο δζαβςκζζιμφ,  
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β) ημκ ηαεμνζζιυ ηδξ διενμιδκίαξ επακάθδρήξ ημο, εάκ βζα μπμζμδήπμηε θυβμ δεκ δζεκενβδεεί δ 
δδιμπναζία ηαηά ηδκ μνζζεείζα διενμιδκία ή δζεκενβδεεί ιεκ, αθθά δεκ ηαηαηεεεί ηαιζά πνμζθμνά 
ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 18 ηδξ δζαηήνολδξ ηαζ ηζξ ζπεηζηέξ δζαηάλεζξ (άνενμ 98 ημο Ν.4412/16) ηαζ  

δ) κα εκδιενχκεζ ημοξ οπμρδθίμοξ βζα ηδκ δζαδζηαζία ζφκαρδξ ηδξ ζφιααζδξ ημο εκ θυβς ένβμο,  
ζε εθανιμβή ηςκ δζαηάλεςκ ημο άνενμο 77 ημο Ν. 4055/2012 ηαζ ημο άνενμο 98 ημο Ν.4412/2016.   

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1362 

 
ΘΔΜΑ 16o: Έβηνζζδ ηςκ υνςκ δζαηήνολδξ ημο ακμζπημφ δζαβςκζζιμφ ημο ένβμο: «Βεθηίςζδ μδζηήξ 
αζθάθεζαξ μδζημφ δζηηφμο Σνμαάημ - Σνία φκμνα (Έημοξ 2017)», Π.Δ. Δονοηακίαξ, πνμτπμθμβζζιμφ 
240.000,00 € ιε ΦΠΑ. 

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. 159077/2448/17-7-2017 
έββναθμ ηδξ Γ/κζδξ Σεπκζηχκ Ένβςκ Π.Δ. Δονοηακίαξ πνμξ ηδκ Δπζηνμπή, ημ μπμίμ απμηεθεί 
ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

  απνθαζίδεη νκόθσλα 
1. Δβηνίκεζ ημοξ υνμοξ δζαηήνολδξ ημο ακμζπημφ δζαβςκζζιμφ ημο ένβμο: «Βεθηίςζδ μδζηήξ 

αζθάθεζαξ μδζημφ δζηηφμο Σνμαάημ - Σνία φκμνα (Έημοξ 2017)», Π.Δ. Δονοηακίαξ, πνμτπμθμβζζιμφ 
240.000,00 € ιε ΦΠΑ. 

2. Ονίγεζ ηδ Γ/κζδ Σεπκζηχκ Ένβςκ Π.Δ. Δονοηακίαξ ςξ ανπή πμο εα δζεκενβήζεζ ημκ δζαβςκζζιυ. 
3. Δλμοζζμδμηεί ημκ πνμσζηάιεκμ ηδξ Γ/κζδξ Σεπκζηχκ Ένβςκ Π.Δ. Δονοηακίαξ: 
α) βζα ημκ μνζζιυ ηδξ επζηνμπήξ δζαβςκζζιμφ, 
α) ημκ ηαεμνζζιυ ηδξ διενμιδκίαξ δζελαβςβήξ ημο δζαβςκζζιμφ,  
β) ημκ ηαεμνζζιυ ηδξ διενμιδκίαξ επακάθδρήξ ημο, εάκ βζα μπμζμδήπμηε θυβμ δεκ δζεκενβδεεί δ 

δδιμπναζία ηαηά ηδκ μνζζεείζα διενμιδκία ή δζεκενβδεεί ιεκ, αθθά δεκ ηαηαηεεεί ηαιζά πνμζθμνά 
ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 18 ηδξ δζαηήνολδξ ηαζ ηζξ ζπεηζηέξ δζαηάλεζξ (άνενμ 98 ημο Ν.4412/16) ηαζ  

δ) κα εκδιενχκεζ ημοξ οπμρδθίμοξ βζα ηδκ δζαδζηαζία ζφκαρδξ ηδξ ζφιααζδξ ημο εκ θυβς ένβμο,  
ζε εθανιμβή ηςκ δζαηάλεςκ ημο άνενμο 77 ημο Ν. 4055/2012 ηαζ ημο άνενμο 98 ημο Ν.4412/2016.   
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1363 
 
ΘΔΜΑ 17o: Έβηνζζδ 2μο πναηηζημφ δδιμπναζίαξ ηαζ ηαηαηφνςζδ απμηεθέζιαημξ ημο δζαβςκζζιμφ ημο 
ένβμο: «Απμηαηάζηαζδ ηαημθζζεαίκμκηςκ ηιδιάηςκ πνακχκ ζημ 1μ πθι ημο μδζημφ άλμκα Υνφζς – 
Άβζμξ Γδιήηνζμξ», Π.Δ. Δονοηακίαξ, πνμτπμθμβζζιμφ 150.000,00 € ιε ΦΠΑ. 

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. 140305/2124/7-7-2017 
έββναθμ ηδξ Γ/κζδξ Σεπκζηχκ Ένβςκ Π.Δ. Δονοηακίαξ πνμξ ηδκ Δπζηνμπή, ημ μπμίμ απμηεθεί 
ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

  απνθαζίδεη νκόθσλα 
1. Δβηνίκεζ ημ οπ΄ανζει. 2/7-7-2017 πναηηζηυ ηδξ επζηνμπήξ δζαβςκζζιμφ ημο ένβμο: 

«Απμηαηάζηαζδ ηαημθζζεαίκμκηςκ ηιδιάηςκ πνακχκ ζημ 1μ πθι ημο μδζημφ άλμκα Υνφζς – Άβζμξ 
Γδιήηνζμξ», Π.Δ. Δονοηακίαξ, πνμτπμθμβζζιμφ 150.000,00 € ιε ΦΠΑ, πμο αθμνά ζημκ έθεβπμ ηςκ 
δζηαζμθμβδηζηχκ ηαηαηφνςζδξ ημο ακαδεζπεέκημξ ιεζμδυηδ, ήημζ ηδξ ενβμθδπηζηήξ επζπείνδζδξ 
«ΡΟΤΜΠΑ ΑΡΗΣΔΗΓΖ». 

2. Καηαηονχκεζ ηδ ζφιααζδ, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 105 ημο Ν.4412/2016, ζηδκ ενβμθδπηζηή 
επζπείνδζδ «ΡΟΤΜΠΑ ΑΡΗΣΔΗΓΖ», ιε πμζμζηυ ιέζδξ ηεηιανηήξ έηπηςζδξ πεκήκηα μηηχ ημζξ 
εηαηυ (58,00%) επί ηςκ ηζιχκ ημο ηζιμθμβίμο ηδξ ιεθέηδξ. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1364 

 
ΘΔΜΑ 18o: Έβηνζζδ 2μο πναηηζημφ δδιμπναζίαξ ηαζ ηαηαηφνςζδ απμηεθέζιαημξ ημο δζαβςκζζιμφ ημο 
ένβμο: «Απμηαηάζηαζδ αθααχκ μδζημφ δζηηφμο ανηίκδξ – Καηααυεναξ», Π.Δ. Δονοηακίαξ, 
πνμτπμθμβζζιμφ 350.000,00 € ιε ΦΠΑ. 
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Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. 149979/2319/11-7-2017 
έββναθμ ηδξ Γ/κζδξ Σεπκζηχκ Ένβςκ Π.Δ. Δονοηακίαξ πνμξ ηδκ Δπζηνμπή, ημ μπμίμ απμηεθεί 
ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

  απνθαζίδεη νκόθσλα 
1. Δβηνίκεζ ημ οπ΄ανζει. 2/11-7-2017 πναηηζηυ ηδξ επζηνμπήξ δζαβςκζζιμφ ημο ένβμο: 

«Απμηαηάζηαζδ αθααχκ μδζημφ δζηηφμο ανηίκδξ – Καηααυεναξ», Π.Δ. Δονοηακίαξ, πνμτπμθμβζζιμφ 
350.000,00 € ιε ΦΠΑ, πμο αθμνά ζημκ έθεβπμ ηςκ δζηαζμθμβδηζηχκ ηαηαηφνςζδξ ημο ακαδεζπεέκημξ 
ιεζμδυηδ, ήημζ ηδξ ενβμθδπηζηήξ επζπείνδζδξ «ΗΓΖΡΟΜΠΔΣΟΝ ΑΒΔΔ». 

2. Καηαηονχκεζ ηδ ζφιααζδ, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 105 ημο Ν.4412/2016, ζηδκ ενβμθδπηζηή 
επζπείνδζδ «ΗΓΖΡΟΜΠΔΣΟΝ ΑΒΔΔ», ιε πμζμζηυ ιέζδξ ηεηιανηήξ έηπηςζδξ πεκήκηα εκκέα ηαζ 
ηνζάκηα ηνία ημζξ εηαηυ (59,33%) επί ηςκ ηζιχκ ημο ηζιμθμβίμο ηδξ ιεθέηδξ. 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1365 
 
ΘΔΜΑ 19o: Έβηνζζδ 2μο πναηηζημφ δδιμπναζίαξ ηαζ ηαηαηφνςζδ απμηεθέζιαημξ ημο δζαβςκζζιμφ ημο 
ένβμο: «Απμηαηάζηαζδ ηαείγδζδξ μδμζηνχιαημξ ζηδκ επ. μδυ Ραπηυπμοθμο – Πναζζζάξ απυ π.ε. 
2+000 έςξ π.ε. 5+000», Π.Δ. Δονοηακίαξ, πνμτπμθμβζζιμφ 230.000,00 € ιε ΦΠΑ. 

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. 151805/2376/13-7-2017 
έββναθμ ηδξ Γ/κζδξ Σεπκζηχκ Ένβςκ Π.Δ. Δονοηακίαξ πνμξ ηδκ Δπζηνμπή, ημ μπμίμ απμηεθεί 
ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

  απνθαζίδεη νκόθσλα 
1. Δβηνίκεζ ημ οπ΄ανζει. 2/13-7-2017 πναηηζηυ ηδξ επζηνμπήξ δζαβςκζζιμφ ημο ένβμο: 

«Απμηαηάζηαζδ ηαείγδζδξ μδμζηνχιαημξ ζηδκ επ. μδυ Ραπηυπμοθμο – Πναζζζάξ απυ π.ε. 2+000 έςξ 
π.ε. 5+000», Π.Δ. Δονοηακίαξ, πνμτπμθμβζζιμφ 230.000,00 € ιε ΦΠΑ, πμο αθμνά ζημκ έθεβπμ ηςκ 
δζηαζμθμβδηζηχκ ηαηαηφνςζδξ ημο ακαδεζπεέκημξ ιεζμδυηδ, ήημζ ηδξ ενβμθδπηζηήξ επζπείνδζδξ 
«ΛΑΠΠΑ ΒΑΗΛΔΗΟ». 

2. Καηαηονχκεζ ηδ ζφιααζδ, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 105 ημο Ν.4412/2016, ζηδκ ενβμθδπηζηή 
επζπείνδζδ «ΛΑΠΠΑ ΒΑΗΛΔΗΟ», ιε πμζμζηυ ιέζδξ ηεηιανηήξ έηπηςζδξ πεκήκηα εκκέα ηαζ ιδδέκ 
πέκηε ημζξ εηαηυ (59,05%) επί ηςκ ηζιχκ ημο ηζιμθμβίμο ηδξ ιεθέηδξ. 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1366 
 
ΘΔΜΑ 20o: Έβηνζζδ 2μο πναηηζημφ δδιμπναζίαξ ηαζ ηαηαηφνςζδ απμηεθέζιαημξ ημο δζαβςκζζιμφ ημο 
ένβμο: «Απμηαηάζηαζδ αθααχκ – ηαηαζηεοή ηεπκζηχκ Δεκζημφ ηαζ Δπανπζαημφ μδζημφ δζηηφμο ζηα υνζα 
ημο Γήιμο Αβνάθςκ (Έημοξ 2016)», Π.Δ. Δονοηακίαξ, πνμτπμθμβζζιμφ 150.000,00 € ιε ΦΠΑ. 

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. 154068/2400/13-7-2017 
έββναθμ ηδξ Γ/κζδξ Σεπκζηχκ Ένβςκ Π.Δ. Δονοηακίαξ πνμξ ηδκ Δπζηνμπή, ημ μπμίμ απμηεθεί 
ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

  απνθαζίδεη νκόθσλα 
1. Δβηνίκεζ ημ οπ΄ανζει. 2/13-7-2017 πναηηζηυ ηδξ επζηνμπήξ δζαβςκζζιμφ ημο ένβμο: 

«Απμηαηάζηαζδ αθααχκ – ηαηαζηεοή ηεπκζηχκ Δεκζημφ ηαζ Δπανπζαημφ μδζημφ δζηηφμο ζηα υνζα ημο 
Γήιμο Αβνάθςκ (Έημοξ 2016)», Π.Δ. Δονοηακίαξ, πνμτπμθμβζζιμφ 150.000,00 € ιε ΦΠΑ, πμο αθμνά 
ζημκ έθεβπμ ηςκ δζηαζμθμβδηζηχκ ηαηαηφνςζδξ ημο ακαδεζπεέκημξ ιεζμδυηδ, ήημζ ηδξ ενβμθδπηζηήξ 
επζπείνδζδξ «ΚΟΡΔΝΣΕΔΛΟ ΗΧΑΝΝΖ». 

2. Καηαηονχκεζ ηδ ζφιααζδ, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 105 ημο Ν.4412/2016, ζηδκ ενβμθδπηζηή 
επζπείνδζδ «ΚΟΡΔΝΣΕΔΛΟ ΗΧΑΝΝΖ», ιε πμζμζηυ ιέζδξ ηεηιανηήξ έηπηςζδξ δχδεηα ημζξ εηαηυ 
(12,00%) επί ηςκ ηζιχκ ημο ηζιμθμβίμο ηδξ ιεθέηδξ. 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1367 
 
ΘΔΜΑ 21o: Έβηνζζδ πναηηζηχκ δδιμπναζίαξ ηαζ ακάδεζλδ πνμζςνζκμφ ιεζμδυηδ ημο ένβμο: 
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«οκηήνδζδ δθεηηνμθςηζζιμφ ηυιαςκ πενζμπήξ Λίικδξ ηαζ Ρμαζχκ Ν. Δφαμζαξ», πνμτπμθμβζζιμφ 
74.400,00 € ιε ΦΠΑ. 

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. 155420/3246/12-7-2017 
έββναθμ ηδξ Γ/κζδξ Σεπκζηχκ Ένβςκ Π.Δ. Δφαμζαξ πνμξ ηδκ Δπζηνμπή, ημ μπμίμ απμηεθεί 
ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

  απνθαζίδεη νκόθσλα 
Δβηνίκεζ: 
1. ηα οπ΄ανζει. 1 ηαζ 1α/11-7-2017 πναηηζηά ηδξ επζηνμπήξ δζαβςκζζιμφ ημο ένβμο: «οκηήνδζδ 

δθεηηνμθςηζζιμφ ηυιαςκ πενζμπήξ Λίικδξ ηαζ Ρμαζχκ Ν. Δφαμζαξ», πνμτπμθμβζζιμφ 74.400,00 € ιε 
ΦΠΑ, πμο αθμνμφκ ζημκ έθεβπμ ηςκ δζηαζμθμβδηζηχκ ζοιιεημπήξ, ηςκ μζημκμιζηχκ πνμζθμνχκ ηαζ 
ηςκ εββοδηζηχκ επζζημθχκ ηςκ οπμρδθίςκ ακαδυπςκ,  

2. ημ απμηέθεζια ηδξ δδιμπναζίαξ, ακαδεζηκφμκηαξ πνμζςνζκυ ιεζμδυηδ ηδκ Δ/Δ «ΜΑΝΘΟ 
ΕΑΥΑΡΖ», ιε ηδκ πνμζθενεείζα απυ αοηή έηπηςζδ ελήκηα ημζξ εηαηυ (60,00%), επζθοθαζζμιέκςκ 
ηςκ δζαηάλεςκ ηςκ άνενςκ 103 & 106 ημο Ν. 4412/2016. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1368 
 
ΘΔΜΑ 22o: Έβηνζζδ πναηηζημφ δδιμπναζίαξ Η ηαζ ακάδεζλδ πνμζςνζκμφ ιεζμδυηδ ημο οπμένβμο: 
«Απμηαηάζηαζδ αζθαθηζημφ μδμζηνχιαημξ ηεπκζηχκ ένβςκ ηαζ ζήιακζδξ ζηδκ επανπζαηή μδυ Νμ 11 
χηαζκα Πενζεζχηζζζα» ημο ένβμο: «οκηήνδζδ μδζημφ δζηηφμο Π.Δ. Φςηίδαξ βζα ηα έηδ 2016 ηαζ 2017», 
πνμτπμθμβζζιμφ 140.000,00 € ιε ΦΠΑ. 

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. 156388/3205/13-7-2017 
έββναθμ ηδξ Γ/κζδξ Σεπκζηχκ Ένβςκ Π.Δ. Φςηίδαξ πνμξ ηδκ Δπζηνμπή, ημ μπμίμ απμηεθεί 
ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

  απνθαζίδεη νκόθσλα 
1. Δβηνίκεζ ημ οπ΄ανζει. Η/4-7-2017 (μθμηθδνχεδηε ζηζξ 13-7-2017) πναηηζηυ ηδξ επζηνμπήξ 

δζαβςκζζιμφ ημο οπμένβμο: «Απμηαηάζηαζδ αζθαθηζημφ μδμζηνχιαημξ ηεπκζηχκ ένβςκ ηαζ ζήιακζδξ 
ζηδκ επανπζαηή μδυ Νμ 11 χηαζκα Πενζεζχηζζζα» ημο ένβμο: «οκηήνδζδ μδζημφ δζηηφμο Π.Δ. Φςηίδαξ 
βζα ηα έηδ 2016 ηαζ 2017», πνμτπμθμβζζιμφ 140.000,00 € ιε ΦΠΑ, πμο αθμνά ζημκ έθεβπμ ηςκ 
δζηαζμθμβδηζηχκ ζοιιεημπήξ, ηςκ μζημκμιζηχκ πνμζθμνχκ ηαζ ηςκ εββοδηζηχκ επζζημθχκ ηςκ 
οπμρδθίςκ ακαδυπςκ. 

2. Ακαδεζηκφεζ πνμζςνζκυ ιεζμδυηδ ηδκ ενβμθδπηζηή επζπείνδζδ «αηεθθάνδξ Γδι. - Λζάνμξ 
Υαν. Α.Σ.Δ.», ιε πμζμζηυ έηπηςζδξ πεκήκηα μηηχ ηυιια ηνζάκηα εκκέα ημζξ εηαηυ (58,39%). 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1369 
 
ΘΔΜΑ 23o: Έβηνζζδ πναηηζημφ δδιμπναζίαξ Η ηαζ ακάδεζλδ πνμζςνζκμφ ιεζμδυηδ ημο ένβμο: 
«Βεθηίςζδ οπάνπμκημξ μδζημφ ηυιαμο πενζμπή Γθοθάδαξ Π.Δ. Φςηίδαξ», πνμτπμθμβζζιμφ 
1.100.000,00 € ιε ΦΠΑ. 

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. 145862/3003/3-7-2017 
έββναθμ ηδξ Γ/κζδξ Σεπκζηχκ Ένβςκ Π.Δ. Φςηίδαξ πνμξ ηδκ Δπζηνμπή, ημ μπμίμ απμηεθεί 
ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

  απνθαζίδεη νκόθσλα 
1. Δβηνίκεζ ημ οπ΄ανζει. Η/22-6-2017 (μθμηθδνχεδηε ζηζξ 3-7-2017) πναηηζηυ ηδξ επζηνμπήξ 

δζαβςκζζιμφ ημο ένβμο: «Βεθηίςζδ οπάνπμκημξ μδζημφ ηυιαμο πενζμπή Γθοθάδαξ Π.Δ. Φςηίδαξ», 
πνμτπμθμβζζιμφ 1.100.000,00 € ιε ΦΠΑ, πμο αθμνά ζημκ έθεβπμ ηςκ δζηαζμθμβδηζηχκ ζοιιεημπήξ, 
ηςκ μζημκμιζηχκ πνμζθμνχκ ηαζ ηςκ εββοδηζηχκ επζζημθχκ ηςκ οπμρδθίςκ ακαδυπςκ. 

2. Ακαδεζηκφεζ πνμζςνζκυ ιεζμδυηδ ηδκ ενβμθδπηζηή επζπείνδζδ «αηεθθάνδξ Γδι. - Λζάνμξ 
Υαν. Α.Σ.Δ.», ιε πμζμζηυ έηπηςζδξ ελήκηα επηά ηαζ δεηαεκκζά εηαημζηά ημζξ εηαηυ (67,19%). 

ΑΔΑ: 6ΔΝΒ7ΛΗ-02Π
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Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1370 
 
ΘΔΜΑ 24o: Έβηνζζδ πναηηζημφ δδιμπναζίαξ Η ηαζ ακάδεζλδ πνμζςνζκμφ ιεζμδυηδ ημο οπμένβμο: 
«Απμηαηάζηαζδ γδιζχκ αζθαθηζημφ μδμζηνχιαημξ ηαζ ηεπκζηχκ ένβςκ ζηδκ επανπζαηή μδυ Νμ 5 
Καζηνζχηζζζα Αεακάζζμ Γζάημ», ημο ένβμο: «οκηήνδζδ μδζημφ δζηηφμο Π.Δ. Φςηίδαξ βζα ηα έηδ 2015 - 
2016 & 2017», Π.Δ. Φςηίδαξ, πνμτπμθμβζζιμφ 80.000,00 € ιε ΦΠΑ. 

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. μζη. 156363/3204/13-7-2017 
έββναθμ ηδξ Γ/κζδξ Σεπκζηχκ Ένβςκ Π.Δ. Φςηίδαξ πνμξ ηδκ Δπζηνμπή, ημ μπμίμ απμηεθεί 
ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

  απνθαζίδεη νκόθσλα 
1. Δβηνίκεζ ημ οπ΄ανζει. Η/29-6-2017 (μθμηθδνχεδηε ζηζξ 13-7-2017) πναηηζηυ ηδξ επζηνμπήξ 

δζαβςκζζιμφ ημο οπμένβμο: «Απμηαηάζηαζδ γδιζχκ αζθαθηζημφ μδμζηνχιαημξ ηαζ ηεπκζηχκ ένβςκ 
ζηδκ επανπζαηή μδυ Νμ 5 Καζηνζχηζζζα Αεακάζζμ Γζάημ», ημο ένβμο: «οκηήνδζδ μδζημφ δζηηφμο Π.Δ. 
Φςηίδαξ βζα ηα έηδ 2015 - 2016 & 2017», Π.Δ. Φςηίδαξ, πνμτπμθμβζζιμφ 80.000,00 € ιε ΦΠΑ, πμο 
αθμνά ζημκ έθεβπμ ηςκ δζηαζμθμβδηζηχκ ζοιιεημπήξ, ηςκ μζημκμιζηχκ πνμζθμνχκ ηαζ ηςκ εββοδηζηχκ 
επζζημθχκ ηςκ οπμρδθίςκ ακαδυπςκ. 

2. Ακαδεζηκφεζ πνμζςνζκυ ιεζμδυηδ ηδκ ενβμθδπηζηή επζπείνδζδ «Γήιμξ Γ. Γνδβυνζμξ», ιε 
πμζμζηυ έηπηςζδξ ηνζάκηα επηά ηυιια ελήκηα ηνία ημζξ εηαηυ (37,63%). 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1371 
 
ΘΔΜΑ 25o: Έβηνζζδ πναηηζημφ δδιμπναζίαξ ΗΗ ηαζ ηαηαηφνςζδ απμηεθέζιαημξ ημο δζαβςκζζιμφ ημο 
οπμένβμο: «Απμηαηάζηαζδ γδιζχκ αζθαθηζημφ μδμζηνχιαημξ, ηεπκζηχκ ένβςκ ηαζ ζήιακζδξ ηδξ οπ’ 
ανζει. 27 Δεκζηήξ Οδμφ Άιθζζζα - Γνααζά - νζα κμιμφ - Β’ Φάζδ» ημο ένβμο: «οκηήνδζδ Οδζημφ 
Γζηηφμο Π.Δ. Φςηίδαξ βζα ηα έηδ 2015 – 2016 ηαζ 2017», πνμτπμθμβζζιμφ 160.000,00 € ιε ΦΠΑ. 

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. 150984/3105/12-7-2017 
έββναθμ ηδξ Γ/κζδξ Σεπκζηχκ Ένβςκ Π.Δ. Φςηίδαξ πνμξ ηδκ Δπζηνμπή, ημ μπμίμ απμηεθεί 
ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

  απνθαζίδεη νκόθσλα 
1. Δβηνίκεζ ημ οπ΄ανζει. ΗΗ/11-7-2017 πναηηζηυ ηδξ επζηνμπήξ δζαβςκζζιμφ ημο οπμένβμο: 

«Απμηαηάζηαζδ γδιζχκ αζθαθηζημφ μδμζηνχιαημξ, ηεπκζηχκ ένβςκ ηαζ ζήιακζδξ ηδξ οπ’ ανζει. 27 
Δεκζηήξ Οδμφ Άιθζζζα - Γνααζά - νζα κμιμφ - Β’ Φάζδ» ημο ένβμο: «οκηήνδζδ Οδζημφ Γζηηφμο Π.Δ. 
Φςηίδαξ βζα ηα έηδ 2015 – 2016 ηαζ 2017», πνμτπμθμβζζιμφ 160.000,00 € ιε ΦΠΑ, πμο αθμνά ζημκ 
έθεβπμ ηςκ δζηαζμθμβδηζηχκ ηαηαηφνςζδξ ημο ακαδεζπεέκημξ πνμζςνζκμφ ιεζμδυηδ, ήημζ ηδξ 
ενβμθδπηζηήξ επζπείνδζδξ «ΔΡΓΟΚΑΣ ΑΔ». 

2. Καηαηονχκεζ ημ απμηέθεζια ηδξ δδιμπναζίαξ ημο ένβμο ζηδκ ενβμθδπηζηή επζπείνδζδ 
«ΔΡΓΟΚΑΣ ΑΔ», πμο πνμζέθενε πμζμζηυ έηπηςζδξ δχδεηα ημζξ εηαηυ (12.00 %). 

 
φµθςκα µε ηδκ παν. ζη. ημο ανε 98 ημο Ν.4412/16 «ηαηά ηδξ απυθαζδξ έβηνζζδξ ημο 

απμηεθέζµαημξ ηδξ δζαδζηαζίαξ πςνεί έκζηαζδ, ζφµθςκα µε ημ άνενμ 127 βζα ζοµαάζεζξ µε 
εηηζµχµεκδ αλία έςξ ελήκηα πζθζάδςκ (60.000€) εονχ (πνμ ΦΠΑ) ή πνμδζηαζηζηή πνμζθοβή, ζφµθςκα 
µε ημ άνενμ 360 βζα ζοµαάζεζξ µε εηηζµχµεκδ αλία ακχηενδ ηςκ ελήκηα πζθζάδςκ (60.000 €) εονχ (πνμ 
ΦΠΑ)». 

Σα έκκμµα απμηεθέζµαηα ηδξ απυθαζδξ ηαηαηφνςζδξ ηαζ ζδίςξ δ ζφκαρδ ηδξ ζφµααζδξ 
πνμηφπημοκ εθυζμκ ηαζ υηακ ζοκηνέλμοκ ζςνεοηζηά ηα ελήξ:  

α) Άπναηηδ πάνμδμξ ηςκ πνμεεζµζχκ άζηδζδξ ηςκ πνμαθεπμµέκςκ ζηζξ ηείµεκεξ δζαηάλεζξ 
(ζηάδζμ πνμδζηαζηζηήξ ηαζ δζηαζηζηήξ πνμζηαζίαξ ηαζ απυ ηζξ απμθάζεζξ ακαζημθχκ επί αοηχκ).  

α) Οθμηθήνςζδ πνμζοµααηζημφ εθέβπμο απυ ημ Δθεβηηζηυ οκέδνζμ, εθυζμκ απαζηείηαζ άνενμ 
35 ηαζ 36 ημο Ν. 4129/2013)  

β) Κμζκμπμίδζδ ηδξ απυθαζδξ ηαηαηφνςζδξ ζημκ πνμζςνζκυ ακάδμπμ, εθυζμκ μ ηεθεοηαίμξ 
οπμαάθεζ επζηαζνμπμζδµέκα ηα δζηαζμθμβδηζηά ημο άνενμο 80 ημο Ν. 4412/2016, έπεζηα απυ ζπεηζηή 
πνυζηθδζδ ηδξ Γ/κζδξ Σεπκζηχκ Ένβςκ Π.Δ. Φςηίδαξ. 
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Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1372 
 
ΘΔΜΑ 26o: Έβηνζζδ πναηηζημφ δδιμπναζίαξ ΗΗ ηαζ ηαηαηφνςζδ απμηεθέζιαημξ ημο δζαβςκζζιμφ ημο 
οπμένβμο: «Απμηαηάζηαζδ γδιζχκ αζθαθηζημφ μδμζηνχιαημξ, ηεπκζηχκ ένβςκ ηαζ ζήιακζδξ ηδξ οπ’ 
ανζει. 27 Δεκζηήξ Οδμφ Άιθζζζα Γνααζά νζα Νμιμφ – Γ΄ Φάζδ» ημο ένβμο: «οκηήνδζδ μδζημφ 
δζηηφμο Π.Δ. Φςηίδαξ, βζα ηα έηδ 2015 - 2016 & 2017», πνμτπμθμβζζιμφ 290.000,00 € ιε ΦΠΑ. 

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. 145546/2993/12-7-2017 
έββναθμ ηδξ Γ/κζδξ Σεπκζηχκ Ένβςκ Π.Δ. Φςηίδαξ πνμξ ηδκ Δπζηνμπή, ημ μπμίμ απμηεθεί 
ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

  απνθαζίδεη νκόθσλα 
1. Δβηνίκεζ ημ οπ΄ανζει. ΗΗ/12-7-2017 πναηηζηυ ηδξ επζηνμπήξ δζαβςκζζιμφ ημο οπμένβμο: 

«Απμηαηάζηαζδ γδιζχκ αζθαθηζημφ μδμζηνχιαημξ, ηεπκζηχκ ένβςκ ηαζ ζήιακζδξ ηδξ οπ’ ανζει. 27 
Δεκζηήξ Οδμφ Άιθζζζα Γνααζά νζα Νμιμφ – Γ΄ Φάζδ» ημο ένβμο: «οκηήνδζδ μδζημφ δζηηφμο Π.Δ. 
Φςηίδαξ, βζα ηα έηδ 2015 - 2016 & 2017», πνμτπμθμβζζιμφ 290.000,00 € ιε ΦΠΑ, πμο αθμνά ζημκ 
έθεβπμ ηςκ δζηαζμθμβδηζηχκ ηαηαηφνςζδξ ημο ακαδεζπεέκημξ πνμζςνζκμφ ιεζμδυηδ, ήημζ ηδξ 
ενβμθδπηζηήξ επζπείνδζδξ «ΔΤΘΤΜΗΟ ΞΖΡΟ & ΗΑ ΔΔ (ΞΖΡΟ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΔΣΔ)». 

2. Καηαηονχκεζ ημ απμηέθεζια ηδξ δδιμπναζίαξ ημο ένβμο ζηδκ ενβμθδπηζηή επζπείνδζδ 
«ΔΤΘΤΜΗΟ ΞΖΡΟ & ΗΑ ΔΔ (ΞΖΡΟ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΔΣΔ)», πμο πνμζέθενε πμζμζηυ 
έηπηςζδξ 58.05 %. 

 
φµθςκα µε ηδκ παν. ζη. ημο ανε 98 ημο Ν.4412/16 «ηαηά ηδξ απυθαζδξ έβηνζζδξ ημο 

απμηεθέζµαημξ ηδξ δζαδζηαζίαξ πςνεί έκζηαζδ, ζφµθςκα µε ημ άνενμ 127 βζα ζοµαάζεζξ µε 
εηηζµχµεκδ αλία έςξ ελήκηα πζθζάδςκ (60.000€) εονχ (πνμ ΦΠΑ) ή πνμδζηαζηζηή πνμζθοβή, ζφµθςκα 
µε ημ άνενμ 360 βζα ζοµαάζεζξ µε εηηζµχµεκδ αλία ακχηενδ ηςκ ελήκηα πζθζάδςκ (60.000 €) εονχ (πνμ 
ΦΠΑ)». 

Σα έκκμµα απμηεθέζµαηα ηδξ απυθαζδξ ηαηαηφνςζδξ ηαζ ζδίςξ δ ζφκαρδ ηδξ ζφµααζδξ 
πνμηφπημοκ εθυζμκ ηαζ υηακ ζοκηνέλμοκ ζςνεοηζηά ηα ελήξ:  

α) Άπναηηδ πάνμδμξ ηςκ πνμεεζµζχκ άζηδζδξ ηςκ πνμαθεπμµέκςκ ζηζξ ηείµεκεξ δζαηάλεζξ 
(ζηάδζμ πνμδζηαζηζηήξ ηαζ δζηαζηζηήξ πνμζηαζίαξ ηαζ απυ ηζξ απμθάζεζξ ακαζημθχκ επί αοηχκ).  

α) Οθμηθήνςζδ πνμζοµααηζημφ εθέβπμο απυ ημ Δθεβηηζηυ οκέδνζμ, εθυζμκ απαζηείηαζ άνενμ 
35 ηαζ 36 ημο Ν. 4129/2013)  

β) Κμζκμπμίδζδ ηδξ απυθαζδξ ηαηαηφνςζδξ ζημκ πνμζςνζκυ ακάδμπμ, εθυζμκ μ ηεθεοηαίμξ 
οπμαάθεζ επζηαζνμπμζδµέκα ηα δζηαζμθμβδηζηά ημο άνενμο 80 ημο Ν. 4412/2016, έπεζηα απυ ζπεηζηή 
πνυζηθδζδ ηδξ Γ/κζδξ Σεπκζηχκ Ένβςκ Π.Δ. Φςηίδαξ. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1373 

 
ΘΔΜΑ 27o: Έβηνζζδ πναηηζημφ δδιμπναζίαξ ΗΗ ηαζ ηαηαηφνςζδ απμηεθέζιαημξ ημο δζαβςκζζιμφ ημο 
οπμένβμο: «οκηήνδζδ - Απμηαηάζηαζδ ηεπκζηχκ ένβςκ ηαζ ηαεανζζιυξ νέιαημξ Κυηηζκμξ απυ θενηά 
οθζηά» ημο ένβμο: «οκηήνδζδ - Απμηαηάζηαζδ ηεπκζηχκ ηαζ θμζπχκ ένβςκ ηαζ ηαεανζζιυξ νειάηςκ ηαζ 
πμηαιχκ απυ θενηά οθζηά ηδξ Π.Δ. Φςηίδαξ, βζα ηα έηδ 2016 ηαζ 2017», πνμτπμθμβζζιμφ 300.000,00 ιε 
ΦΠΑ. 

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. 159502/3252/18-7-2017 
έββναθμ ηδξ Γ/κζδξ Σεπκζηχκ Ένβςκ Π.Δ. Φςηίδαξ πνμξ ηδκ Δπζηνμπή, ημ μπμίμ απμηεθεί 
ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

  απνθαζίδεη νκόθσλα 
1. Δβηνίκεζ ημ οπ΄ανζει. ΗΗ/17-7-2017 πναηηζηυ ηδξ επζηνμπήξ δζαβςκζζιμφ ημο οπμένβμο: 

«οκηήνδζδ - Απμηαηάζηαζδ ηεπκζηχκ ένβςκ ηαζ ηαεανζζιυξ νέιαημξ Κυηηζκμξ απυ θενηά οθζηά» ημο 
ένβμο: «οκηήνδζδ - Απμηαηάζηαζδ ηεπκζηχκ ηαζ θμζπχκ ένβςκ ηαζ ηαεανζζιυξ νειάηςκ ηαζ πμηαιχκ 
απυ θενηά οθζηά ηδξ Π.Δ. Φςηίδαξ, βζα ηα έηδ 2016 ηαζ 2017», πνμτπμθμβζζιμφ 300.000,00 ιε ΦΠΑ, 
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πμο αθμνά ζημκ έθεβπμ ηςκ δζηαζμθμβδηζηχκ ηαηαηφνςζδξ ημο ακαδεζπεέκημξ πνμζςνζκμφ ιεζμδυηδ, 
ήημζ ηδξ ενβμθδπηζηήξ επζπείνδζδξ «ΦΟΤΝΣΑ ΝΗΚΟΛΑΟ». 

2. Καηαηονχκεζ ημ απμηέθεζια ηδξ δδιμπναζίαξ ημο ένβμο ζηδκ ενβμθδπηζηή επζπείνδζδ 
«ΦΟΤΝΣΑ ΝΗΚΟΛΑΟ», πμο πνμζέθενε πμζμζηυ έηπηςζδξ 66.06 %. 
 

ε πενίπηςζδ έκζηαζδξ ηαηά πνάλδξ ηδξ ακαεέημοζαξ ανπήξ, βζα δδιυζζεξ ζοιαάζεζξ ιε 
εηηζιχιεκδ αλία ηάης ηςκ 60.000,00 € πςνίξ ΦΠΑ δ πνμεεζιία άζηδζδξ είκαζ (5) διένεξ απυ ηδκ 
ημζκμπμίδζδ ηδξ πνμζααθθυιεκδξ πνάλδξ ζημκ εκδζαθενυιεκμ μζημκμιζηυ θμνέα, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 
127 ημο Ν. 4412/2016. 

 
Σα έκκμια απμηεθέζιαηα ηδξ απυθαζδξ ηαηαηφνςζδξ ηαζ ζδίςξ δ ζφκαρδ ηδξ ζφιααζδξ 

πνμηφπημοκ, εθυζμκ ηαζ υηακ ζοκηνέλμοκ ζςνεοηζηά ηα ελήξ: 
α) Άπναηηδ πάνμδμξ ηςκ πνμεεζιζχκ άζηδζδξ ηςκ πνμαθεπμιέκςκ ζηζξ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ 

(ζηάδζμ πνμδζηαζηζηήξ ηαζ δζηαζηζηήξ πνμζηαζίαξ ηαζ απυ ηζξ απμθάζεζξ ακαζημθχκ επί αοηχκ). 
α) Οθμηθήνςζδ πνμζοιααηζημφ εθέβπμο απυ ημ Δθεβηηζηυ οκέδνζμ, εθυζμκ απαζηείηαζ άνενμ 35 

ηαζ 36 ημο Ν. 4129/2013) 
β) Κμζκμπμίδζδ ηδξ απυθαζδξ ηαηαηφνςζδξ ζημκ πνμζςνζκυ ακάδμπμ, εθυζμκ μ ηεθεοηαίμξ 

οπμαάθεζ επζηαζνμπμζδιέκα ηα δζηαζμθμβδηζηά ημο άνενμο 80 ημο Ν. 4412/2016, έπεζηα απυ ζπεηζηή 
πνυζηθδζδ ηδξ Γ.Σ.Δ. Π.Δ. Φςηίδαξ. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1374 

 
ΘΔΜΑ 28o: Έβηνζζδ 1μο πναηηζημφ δδιμπναζίαξ ηαζ ακάδεζλδ πνμζςνζκμφ ιεζμδυηδ ημο ένβμο: 
«οκηήνδζδ μδζημφ δζηηφμο Π.Δ. Φεζχηζδαξ 2017», πνμτπμθμβζζιμφ 4.100.000,00 € ιε ΦΠΑ. 

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. 140869/5595/11-7-2017 
έββναθμ ηδξ Γ/κζδξ Σεπκζηχκ Ένβςκ Π..Δ. πνμξ ηδκ Δπζηνμπή, ημ μπμίμ απμηεθεί ακαπυζπαζημ 
ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

  απνθαζίδεη νκόθσλα 
1. Δβηνίκεζ ημ οπ΄ανζει. 1/20-6-2017 (μθμηθδνχεδηε ζηζξ 6-7-2017) πναηηζηυ ηδξ επζηνμπήξ 

δζαβςκζζιμφ ημο ένβμο: «οκηήνδζδ μδζημφ δζηηφμο Π.Δ. Φεζχηζδαξ 2017», πνμτπμθμβζζιμφ 
4.100.000,00 € ιε ΦΠΑ, ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο Ν.4412/2016, άνενμ 98, πανάβναθμξ 1.ε., πμο 
αθμνά ζημκ έθεβπμ ηςκ δζηαζμθμβδηζηχκ ζοιιεημπήξ, ηςκ μζημκμιζηχκ πνμζθμνχκ ηαζ ηςκ εββοδηζηχκ 
επζζημθχκ ηςκ οπμρδθίςκ ακαδυπςκ. 

2. Ακαδεζηκφεζ πνμζςνζκυ ιεζμδυηδ ημκ μζημκμιζηυ θμνέα ιε ηδκ επςκοιία «ΠΡΟΜΖΘΔΑ 
Α.Σ.Δ.Β.Δ.», μ μπμίμξ πνμζέθενε ιέζδ ηεηιανηή έηπηςζδ ελήκηα ηνία ηαζ εκεκήκηα εκκέα εηαημζηά ημζξ  
εηαηυ (63,99%). 
 

Ο η. Γεχνβζμξ Γηζηυπμοθμξ δήθςζε υηζ ρδθίγεζ εεηζηά, αθθά γήηδζε ηδκ έηθναζδ βκχιδξ εη 
ιένμοξ ηδξ οπδνεζίαξ ηαζ ημο Σεπκζημφ οιαμοθίμο ηδξ Πενζθένεζαξ ακαθμνζηά ιε ημ φρμξ ηδξ 
πνμζθενεείζαξ έηπηςζδξ. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1375 
 

ΘΔΜΑ 29o: Έβηνζζδ 1μο πναηηζημφ δδιμπναζίαξ ηαζ ακάδεζλδ πνμζςνζκμφ ιεζμδυηδ ημο ένβμο: 
«Πνυβναιια πνυθδρδξ ηαζ ακηζιεηχπζζδξ γδιζχκ ηαζ ηαηαζηνμθχκ πμο πνμηαθμφκηαζ απυ εεμιδκίεξ 
ζημοξ ΟΣΑ Α’ ηαζ Β’ ααειμφ ηδξ πχναξ» (Απμηαηάζηαζδ θεζημονβίαξ Β΄ απμζηναββζζηζημφ 
ακηθζμζηαζίμο πενζμπήξ Αοθαηίμο ηαζ επζζηεοή ηεπκζηχκ ηαηαζηεοχκ ΣΟΔΒ Ρμδίηζαξ), Π.Δ. Φεζχηζδαξ, 
πνμτπμθμβζζιμφ 22.000,00 € ιε ΦΠΑ. 

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. 144220/3238/13-7-2017 
έββναθμ ηδξ Γ/κζδξ Σεπκζηχκ Ένβςκ Π..Δ. πνμξ ηδκ Δπζηνμπή, ημ μπμίμ απμηεθεί ακαπυζπαζημ 
ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
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  απνθαζίδεη νκόθσλα 
1. Δβηνίκεζ ημ οπ΄ανζει. 1/22-6-2017 (μθμηθδνχεδηε ζηζξ 10-7-2017) πναηηζηυ ηδξ επζηνμπήξ 

δζαβςκζζιμφ ημο ένβμο: «Πνυβναιια πνυθδρδξ ηαζ ακηζιεηχπζζδξ γδιζχκ ηαζ ηαηαζηνμθχκ πμο 
πνμηαθμφκηαζ απυ εεμιδκίεξ ζημοξ ΟΣΑ Α’ ηαζ Β’ ααειμφ ηδξ πχναξ» (Απμηαηάζηαζδ θεζημονβίαξ Β΄ 
απμζηναββζζηζημφ ακηθζμζηαζίμο πενζμπήξ Αοθαηίμο ηαζ επζζηεοή ηεπκζηχκ ηαηαζηεοχκ ΣΟΔΒ 
Ρμδίηζαξ), Π.Δ. Φεζχηζδαξ, πνμτπμθμβζζιμφ 22.000,00 € ιε ΦΠΑ, ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο 
Ν.4412/2016, άνενμ 98, πανάβναθμξ 1.ε., πμο αθμνά ζημκ έθεβπμ ηςκ δζηαζμθμβδηζηχκ ζοιιεημπήξ, 
ηςκ μζημκμιζηχκ πνμζθμνχκ ηαζ ηςκ εββοδηζηχκ επζζημθχκ ηςκ οπμρδθίςκ ακαδυπςκ. 

2. Ακαδεζηκφεζ πνμζςνζκυ ιεζμδυηδ ημκ μζημκμιζηυ θμνέα ιε ηδκ επςκοιία «ΠΡΟΒΟΠΟΤΛΟ 
ΓΔΧΡΓΗΟ», μ μπμίμξ πνμζέθενε εκζαίμ πμζμζηυ έηπηςζδξ πέκηε ημζξ εηαηυ (5%). 

 
Ο η. Γεχνβζμξ Γηζηυπμοθμξ δήθςζε υηζ ρδθίγεζ εεηζηά, αθθά γήηδζε ηζξ απυρεζξ ηδξ δζμίηδζδξ ηδξ 

Πενζθένεζαξ: 
- βζα ηδκ ανιμδζυηδηά ηδξ ζε γδηήιαηα απμζηνάββζζδξ, ακηζπθδιιονζηήξ πνμζηαζίαξ ηαζ 

άνδεοζδξ ηαζ 
- βζα εκζαίμ θμνέα απμηθεζζηζηά δδιυζζμο παναηηήνα, πμο εα δζαπεζνίγεηαζ ημοξ οδάηζκμοξ 

πυνμοξ ηδξ πενζμπήξ. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1376 
 
ΘΔΜΑ 30o: Έβηνζζδ 1μο πναηηζημφ δδιμπναζίαξ ηαζ ακάδεζλδ πνμζςνζκμφ ιεζμδυηδ ημο ένβμο: 
«Δπέηηαζδ Λζιέκα Γθφθαξ», Π.Δ. Φεζχηζδαξ, πνμτπμθμβζζιμφ 2.000.000,00 ιε ΦΠΑ. 

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. 153328/3753/11-7-2017 
έββναθμ ηδξ Γ/κζδξ Σεπκζηχκ Ένβςκ Π..Δ. πνμξ ηδκ Δπζηνμπή, ημ μπμίμ απμηεθεί ακαπυζπαζημ 
ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

  απνθαζίδεη νκόθσλα 
1. Δβηνίκεζ ημ οπ΄ανζει. 1/9-5-2017 (μθμηθδνχεδηε ζηζξ 30-6-2017) πναηηζηυ ηδξ επζηνμπήξ 

δζαβςκζζιμφ ημο ένβμο: «Δπέηηαζδ Λζιέκα Γθφθαξ», Π.Δ. Φεζχηζδαξ, πνμτπμθμβζζιμφ 2.000.000,00 ιε 
ΦΠΑ, ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο Ν.4412/2016, άνενμ 98, πανάβναθμξ 1.ε., πμο αθμνά ζημκ έθεβπμ 
ηςκ δζηαζμθμβδηζηχκ ζοιιεημπήξ, ηςκ μζημκμιζηχκ πνμζθμνχκ ηαζ ηςκ εββοδηζηχκ επζζημθχκ ηςκ 
οπμρδθίςκ ακαδυπςκ. 

2. Ακαδεζηκφεζ πνμζςνζκυ ιεζμδυηδ ημκ μζημκμιζηυ θμνέα ιε ηδκ επςκοιία «ΚΔΠΑ ΑΣΣΗΚΖ 
Α.Σ.Δ.», μ μπμίμξ πνμζέθενε ιέζδ ηεηιανηή έηπηςζδ ζανάκηα μηηχ ηαζ δεηαηνία εηαημζηά επί ημζξ 
εηαηυ (48,13 %). 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1377 
 
ΘΔΜΑ 31o: Έβηνζζδ πναηηζημφ δδιμπναζίαξ ηαζ ηαηαηφνςζδ απμηεθέζιαημξ ημο δζαβςκζζιμφ ημο 
ένβμο: «οκηήνδζδ ηαζ ζοιπθήνςζδ θςηεζκήξ ζδιαημδυηδζδξ ηυιαςκ ζημ Δ.Ο.Γ., ανιμδζυηδηαξ 
Γ/κζδξ Σεπκζηχκ Ένβςκ Π..Δ. (2014-2017) Β΄ Φάζδ», πνμτπμθμβζζιμφ 88.000,00 € ιε ΦΠΑ. 

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. 141381/3197/10-7-2017 
έββναθμ ηδξ Γ/κζδξ Σεπκζηχκ Ένβςκ Π..Δ. πνμξ ηδκ Δπζηνμπή, ημ μπμίμ απμηεθεί ακαπυζπαζημ 
ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

  απνθαζίδεη νκόθσλα 
1. Δβηνίκεζ ημ απυ 6-7-2017 πναηηζηυ ηδξ επζηνμπήξ δζαβςκζζιμφ ημο ένβμο: «οκηήνδζδ ηαζ 

ζοιπθήνςζδ θςηεζκήξ ζδιαημδυηδζδξ ηυιαςκ ζημ Δ.Ο.Γ., ανιμδζυηδηαξ Γ/κζδξ Σεπκζηχκ Ένβςκ 
Π..Δ. (2014-2017) Β΄ Φάζδ», πνμτπμθμβζζιμφ 88.000,00 € ιε ΦΠΑ, πμο αθμνά ζημκ έθεβπμ ηςκ 
δζηαζμθμβδηζηχκ ηαηαηφνςζδξ ηδξ ενβμθδπηζηήξ επζπείνδζδξ «ΚΑΠΠΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ 
ΔΜΠΟΡΗΚΖ Α.Δ.». 
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2. Καηαηονχκεζ ηδ ζφιααζδ ημο ένβμο ζηδκ ενβμθδπηζηή επζπείνδζδ «ΚΑΠΠΑ ΣΔΥΝΗΚΖ 
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ Α.Δ.», πμο πνμζέθενε πμζμζηυ ιέζδξ ηεηιανηήξ έηπηςζδξ πεκήκηα 
ηέζζενα ηαζ δέηα πέκηε ημζξ εηαηυ (54,15%) επί ηςκ ηζιχκ ημο ηζιμθμβίμο ηδξ ιεθέηδξ. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1378 

 
ΘΔΜΑ 32o: Έβηνζζδ πναηηζημφ δδιμπναζίαξ ηαζ ακάδεζλδ πνμζςνζκμφ ιεζμδυηδ ημο ένβμο: 
«Πανειαάζεζξ βζα ηδ αεθηίςζδ μδζηήξ αζθάθεζαξ ζημ πανάπθεονμ δίηηομ ζηδκ πενζμπή Σναβάκα – 
Πνμζηοκάξ (Μεθέηδ ηαζ Καηαζηεοή)», ανιμδζυηδηαξ Γ/κζδξ Σεπκζηχκ Ένβςκ Π..Δ., πνμτπμθμβζζιμφ 
2.000.000,00 € ιε ΦΠΑ. 

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. 159192/4072/18-7-2017 
έββναθμ ηδξ Γ/κζδξ Σεπκζηχκ Ένβςκ Π..Δ. πνμξ ηδκ Δπζηνμπή, ημ μπμίμ απμηεθεί ακαπυζπαζημ 
ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ.  

Καηά ηδ ζογήηδζδ ημο εέιαημξ πανέζηδ μ η. Κμνμπμφθδξ, εηπνυζςπμξ ηδξ ενβμθδπηζηήξ 
επζπείνδζδξ «ΛΑΣΧ Α.Σ.Δ.», μ μπμίμξ ηαηέεεζε πνμθμνζηά ηζξ απυρεζξ ημο ηαζ ελέθναζε ηδ 
δοζανέζηεζά ημο βζα ημκ απμηθεζζιυ ημο απυ ημκ εκ θυβς δζαβςκζζιυ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

  απνθαζίδεη νκόθσλα 
1. Δβηνίκεζ ςξ πνμξ ηδ κμιζιυηδηά ημο ημ οπ΄ανζει. 1/20-6-2017 (μθμηθδνχεδηε ζηζξ 17-7-2017) 

πναηηζηυ ηδξ επζηνμπήξ δζαβςκζζιμφ ημο ένβμο: «Πανειαάζεζξ βζα ηδ αεθηίςζδ μδζηήξ αζθάθεζαξ ζημ 
πανάπθεονμ δίηηομ ζηδκ πενζμπή Σναβάκα – Πνμζηοκάξ (Μεθέηδ ηαζ Καηαζηεοή)», ανιμδζυηδηαξ 
Γ/κζδξ Σεπκζηχκ Ένβςκ Π..Δ., πνμτπμθμβζζιμφ 2.000.000,00 € ιε ΦΠΑ, πμο αθμνά ζημκ έθεβπμ ηςκ 
δζηαζμθμβδηζηχκ ζοιιεημπήξ, ηςκ μζημκμιζηχκ πνμζθμνχκ ηαζ ηςκ εββοδηζηχκ επζζημθχκ ηςκ 
οπμρδθίςκ ακαδυπςκ. 

2. Ακαδεζηκφεζ πνμζςνζκυ ιεζμδυηδ ηδκ ενβμθδπηζηή επζπείνδζδ «Κ/ΞΗΑ ΠΑΝΟΤΡΓΗΑ ΘΧΜΑ 
ΣΟΤ ΑΘΑΝΑΗΟΤ - ΑΡΓΤΡΗΟΤ ΣΔΥΝΗΚΖ Δ.Σ.Δ.», ιε πμζμζηυ ιέζδξ ηεηιανηήξ έηπηςζδξ εαδμιήκηα 
δφμ ηαζ είημζζ πέκηε ημζξ εηαηυ (72,25%) επί ηςκ ηζιχκ ημο ηζιμθμβίμο ηδξ ιεθέηδξ. 

 
Ο η. Γεχνβζμξ Γηζηυπμοθμξ δήθςζε υηζ ρδθίγεζ εεηζηά, αθθά γήηδζε ηδκ έηθναζδ βκχιδξ εη 

ιένμοξ ηδξ οπδνεζίαξ ηαζ ημο Σεπκζημφ οιαμοθίμο ηδξ Πενζθένεζαξ ακαθμνζηά ιε ημ φρμξ ηδξ 
πνμζθενεείζαξ έηπηςζδξ. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1379 

 
ΘΔΜΑ 33o: Έβηνζζδ πανάηαζδξ ηδξ ζοιααηζηήξ πνμεεζιίαξ ημο ένβμο: «οκηήνδζδ – Βεθηίςζδ 
δζαζηαφνςζδξ Δ.Ο. Λαιίαξ – Κανπεκδζίμο ιε δνυιμ πνμξ ακαημθζηή πνυζααζδ ζήναββαξ 
Σοιθνδζημφ», Π.Δ. Φεζχηζδαξ, πνμτπμθμβζζιμφ 150.000,00 € ιε ΦΠΑ. 

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. 138237/5444/5-7-2017 
έββναθμ ηδξ Γ/κζδξ Σεπκζηχκ Ένβςκ Π..Δ. πνμξ ηδκ Δπζηνμπή, ημ μπμίμ απμηεθεί ακαπυζπαζημ 
ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

  απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 
Δβηνίκεζ ηδ πανάηαζδ ηδξ ζοιααηζηήξ πνμεεζιίαξ ημο ένβμο: «οκηήνδζδ – Βεθηίςζδ 

δζαζηαφνςζδξ Δ.Ο. Λαιίαξ – Κανπεκδζίμο ιε δνυιμ πνμξ ακαημθζηή πνυζααζδ ζήναββαξ 
Σοιθνδζημφ», Π.Δ. Φεζχηζδαξ, πνμτπμθμβζζιμφ 150.000,00 € ιε ΦΠΑ, ηαηά ελήκηα (60) διενμθμβζαηέξ 
ιένεξ πένακ ηδξ εβηεηνζιέκδξ διενμιδκίαξ πεναζχζεςξ ημο, ήημζ ιέπνζ 28-8-2017. 

 
Καηαρήθζζε ηδκ εζζήβδζδ μ η. Γεχνβζμξ Γηζηυπμοθμξ, ιε ηδκ αζηζμθμβία υηζ ―δελ ππάξρεη επαξθήο 

αηηηνιόγεζε ηεο παξάηαζεο, ελώ δελ αληηιακβάλεηαη θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζθέθηεηαη ε ηερληθή 
ππεξεζία‖. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1380 
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ΘΔΜΑ 34o: Έβηνζζδ πανάηαζδξ ηδξ ζοιααηζηήξ πνμεεζιίαξ ημο ένβμο: «Δπείβμκηα ακηζπθδιιονζηά 
ένβα ζηδκ ημίηδ ημο πενπεζμφ πμηαιμφ, ζημ ηιήια απυ Μενζζηή ιέπνζ ηζξ εηαμθέξ ημο», Π.Δ. Φεζχηζδαξ, 
πνμτπμθμβζζιμφ 600.000,00 € ιε ΦΠΑ. 

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. 137165/5365/18-7-2017 
έββναθμ ηδξ Γ/κζδξ Σεπκζηχκ Ένβςκ Π..Δ. πνμξ ηδκ Δπζηνμπή, ημ μπμίμ απμηεθεί ακαπυζπαζημ 
ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

  απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 
Δβηνίκεζ ηδ πανάηαζδ, ιε ακαεεχνδζδ, ηδξ ζοιααηζηήξ πνμεεζιίαξ ημο ένβμο: «Δπείβμκηα 

ακηζπθδιιονζηά ένβα ζηδκ ημίηδ ημο πενπεζμφ πμηαιμφ, ζημ ηιήια απυ Μενζζηή ιέπνζ ηζξ εηαμθέξ ημο», 
Π.Δ. Φεζχηζδαξ, ζοιααηζημφ πμζμφ 174.243,79 € πςνίξ ΦΠΑ, ηαηά ηνζαηυζζεξ ελήκηα πέκηε (365) 
διενμθμβζαηέξ διένεξ, ήημζ ιέπνζ 24-06-2018. 

 
Ο η. Γεχνβζμξ Γηζηυπμοθμξ δήθςζε υηζ ―δελ ζπληξέρεη ιόγνο θαζπζηέξεζεο εμαηηίαο ηωλ θαηξηθώλ 

ζπλζεθώλ θαη όηη πξέπεη λα αλαδεηεζνύλ νη επζύλεο ηνπ Δαζαξρείνπ ζηελ ρνξήγεζε άδεηαο γηα ηελ 
ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε θαη λα δεηεζεί ε γλωκνδόηεζε ηνπ Τερληθνύ Σπκβνπιίνπ‖. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1381 
 
 
ΜΑΘΖΣΗΚΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΑ 
 
ΘΔΜΑ 35ν: Κήνολδ ςξ έηπηςηςκ ηςκ πνμζςνζκχκ ακαδυπςκ ηςκ δζαπναβιαηεφζεςκ ηδξ 15δξ/12/2016 
ηαζ ηδξ 25δξ/01/2017, βζα ηδκ ακάεεζδ οπδνεζζχκ ιεηαθμνάξ ιαεδηχκ, πςνζηήξ ανιμδζυηδηαξ Π.Δ. 
Δφαμζαξ, ζπμθζημφ έημοξ 2016-2017. 

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. 155760/3669/13-7-2017 
έββναθμ ηδξ Γ/κζδξ Γζμζηδηζημφ - Οζημκμιζημφ Π.Δ. Δφαμζαξ πνμξ ηδκ Δπζηνμπή, ημ μπμίμ απμηεθεί 
ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

απνθαζίδεη νκόθσλα 
Κδνφζζεζ έηπηςημοξ ημοξ ηάηςεζ πνμζςνζκμφξ ακαδυπμοξ ηςκ δζαπναβιαηεφζεςκ ηδξ 

15δξ/12/2016 ηαζ ηδξ 25δξ/01/2017 βζα ηδκ ακάεεζδ οπδνεζζχκ ιεηαθμνάξ ιαεδηχκ, πςνζηήξ 
ανιμδζυηδηαξ Π.Δ. Δφαμζαξ, ζπμθζημφ έημοξ 2016-2017: 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ 
ΑΡΗΘΜΟ 
ΚΤΚΛΟΦ. 

ΓΗΑΓΡΟΜΖ 
ΚΧΓΗΚΟ 

ΓΡΟΜ. 
ΓΗΑΓΧΝΗΣΗΚΖ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

1 ΣΡΗΚΚΑ ΚΤΡΗΑΚΖ ΣΑΔ2665 
ΑΓΗΟ ΛΟΤΣΡΑ ΑΗΓΖΦΟΤ & 

ΔΠΗΣΡΟΦΖ 
901 

Γζαπν/ζδ 
15

δξ
/12/16 

2 ΚΑΠΠΔ ΑΝΑΡΓΤΡΟ ΣΑΔ2629 

ΛΟΤΣΡΑ ΑΗΓΖΦΟΤ ΑΓ. 
ΝΗΚΟΛΑΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ 

900 
Γζαπν/ζδ 
15

δξ
/12/16 

ΓΑΛΑΣΑΓΔ ΚΑΜΑΣΡΗΑΓΔ 
–ΗΣΗΑΗΑ & ΔΠΗΣΡ. 

902 
Γζαπν/ζδ 
15

δξ
/12/16 

3 ΦΡΑΓΚΑ ΠΤΡΗΓΧΝ ΣΑΔ 2377 
ΓΖΛΔΗ ΣΑΘΜΟ ΟΔ 

ΓΖΛΔΗ (2μ πθι) & 
ΔΠΗΣΡΟΦ. 

897 
Γζαπν/ζδ 
15

δξ
/12/16 

4 ΥΑΣΕΟΠΟΤΛΟ ΒΑΗΛΔΗΟ ΣΑΔ2393 
ΠΑΡΑΛΗΑ ΑΤΛΗΓΑ-ΦΑΡΟ 

ΑΤΛΗΓΑ ΔΗΓΗΚΟ 
6 

Γζαπν/ζδ 
25

δξ
/01/2017 

5 ΡΔΝΣΗΦΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΑΔ2619 
ΓΑΛΑΣΧΝΑ-ΗΣΗΑΗΑ 

&ΔΠΗΣΡ. 
104 

Γζαπν/ζδ 
25

δξ
/01/2017 

 

                              Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1382 
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ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 
 
ΘΔΜΑ 36ν: Έβηνζζδ α) δζεκένβεζαξ ζοκμπηζημφ δδιυζζμο δζαβςκζζιμφ βζα ηδκ: «Πνμιήεεζα 
ακηαθθαηηζηχκ (ιδπακμθμβζηχκ ηαζ δθεηηνμθμβζηχκ) ζηυθμο μπδιάηςκ ηαζ ιδπακδιάηςκ ένβςκ Π.Δ. 
Δονοηακίαξ, έημοξ 2017», ζοκμθζημφ πνμτπμθμβζζιμφ 56.000,00 €, α) ηςκ υνςκ ηδξ δζαηήνολδξ ημο 
δζαβςκζζιμφ ηαζ μνζζιυξ ηδξ ανιυδζαξ επζηνμπήξ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ πνμζθμνχκ. 

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. 159926/2456/18-7-2017 
έββναθμ ηδξ Γ/κζδξ Σεπκζηχκ Ένβςκ Π.Δ. Δονοηακίαξ πνμξ ηδκ Δπζηνμπή, ημ μπμίμ απμηεθεί 
ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

  απνθαζίδεη νκόθσλα 
 
1. Δβηνίκεζ: 
α) ηδ δζεκένβεζα ζοκμπηζημφ ιεζμδμηζημφ δζαβςκζζιμφ βζα ηδκ «Πνμιήεεζα ακηαθθαηηζηχκ 

(ιδπακμθμβζηχκ ηαζ δθεηηνμθμβζηχκ) ζηυθμο μπδιάηςκ ηαζ ιδπακδιάηςκ ένβςκ Π.Δ. Δονοηακίαξ, έημοξ 
2017», απυ ηδκ οπμβναθή ηδξ ζφιααζδξ έςξ 31-12-2017, ιε ζθναβζζιέκεξ πνμζθμνέξ ηαζ ιε ηνζηήνζμ 
ηαηαηφνςζδξ ηδκ παιδθυηενδ ηζιή πνμζθμνάξ ακά μιάδα, πνμτπμθμβζζιμφ πεκήκηα έλζ πζθζάδςκ εονχ 
(56.000,00 €), ιε ΦΠΑ, 

α) ημ ζπέδζμ δζαηήνολδξ ηαζ ημοξ υνμοξ ημο δζαβςκζζιμφ. 
2. Ονίγεζ ηδκ Δπζηνμπή ηεπκζηήξ επζεεχνδζδξ μπδιάηςκ – ιδπακδιάηςκ, δ μπμία έπεζ μνζζηεί ιε 

ηδκ ανζει. 14045/206/23-1-2017 απυθαζδ ημο Ακηζπενζθενεζάνπδ Π.Δ. Δονοηακίαξ, ςξ ανιυδζα 
επζηνμπή βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ πνμζθμνχκ. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1383 
 
ΘΔΜΑ 37ν: Έβηνζζδ α) δζεκένβεζαξ ζοκμπηζημφ δδιυζζμο δζαβςκζζιμφ βζα ηδ: «οκηήνδζδ ηαζ επζζηεοή 
μπδιάηςκ ηαζ ιδπακδιάηςκ ένβμο Π.Δ. Δονοηακίαξ, έημοξ 2017», ζοκμθζημφ πνμτπμθμβζζιμφ 
40.000,00 €, α) ηςκ υνςκ ηδξ δζαηήνολδξ ημο δζαβςκζζιμφ ηαζ μνζζιυξ ηδξ ανιυδζαξ επζηνμπήξ βζα ηδκ 
αλζμθυβδζδ ηςκ πνμζθμνχκ. 

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. 159933/2457/18-7-2017 
έββναθμ ηδξ Γ/κζδξ Σεπκζηχκ Ένβςκ Π.Δ. Δονοηακίαξ πνμξ ηδκ Δπζηνμπή, ημ μπμίμ απμηεθεί 
ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

  απνθαζίδεη νκόθσλα 
1. Δβηνίκεζ: 
α) ηδ δζεκένβεζα ζοκμπηζημφ ιεζμδμηζημφ δζαβςκζζιμφ βζα ηδ «οκηήνδζδ ηαζ επζζηεοή μπδιάηςκ 

ηαζ ιδπακδιάηςκ ένβμο Π.Δ. Δονοηακίαξ, έημοξ 2017», απυ ηδκ οπμβναθή ηδξ ζφιααζδξ έςξ 
31-12-2017, ιε ζθναβζζιέκεξ πνμζθμνέξ ηαζ ιε ηνζηήνζμ ηαηαηφνςζδξ ηδκ παιδθυηενδ ηζιή 
πνμζθμνάξ ακά μιάδα, πνμτπμθμβζζιμφ ζανάκηα πζθζάδςκ εονχ (40.000,00 €), ιε ΦΠΑ, 

α) ημ ζπέδζμ δζαηήνολδξ ηαζ ημοξ υνμοξ ημο δζαβςκζζιμφ. 
2. Ονίγεζ ηδκ Δπζηνμπή ηεπκζηήξ επζεεχνδζδξ μπδιάηςκ – ιδπακδιάηςκ, δ μπμία έπεζ μνζζηεί ιε 

ηδκ ανζει. 14045/206/23-1-2017 απυθαζδ ημο Ακηζπενζθενεζάνπδ Π.Δ. Δονοηακίαξ, ςξ ανιυδζα 
επζηνμπή βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ πνμζθμνχκ. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1384 
 
ΘΔΜΑ 38ν: Έβηνζζδ απεοεείαξ ακάεεζδξ ηδξ δαπάκδξ βζα ηδκ «Πνμιήεεζα ηαζ ιεηαθμνά άθαημξ 2017», 
Π.Δ. Δονοηακίαξ. 

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. 158239/2431/17-7-2017 
έββναθμ ηδξ Γ/κζδξ Σεπκζηχκ Ένβςκ Π.Δ. Δονοηακίαξ πνμξ ηδκ Δπζηνμπή, ημ μπμίμ απμηεθεί 
ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

ΑΔΑ: 6ΔΝΒ7ΛΗ-02Π
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  απνθαζίδεη νκόθσλα 
Δβηνίκεζ ηδκ απεοεείαξ ακάεεζδ ηδξ παναηάης δαπάκδξ ζημκ πνμιδεεοηή, μ μπμίμξ 

ακαδείπεδηε οπμρήθζμξ ακάδμπμξ έπεζηα απυ ηδκ ανζει. πνςη. 140667/2127/27-06-2017 πνυζηθδζδ 
οπμαμθήξ πνμζθμνάξ, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 118 ημο Ν. 4412/2016 «Γδιυζζεξ οιαάζεζξ Ένβςκ, 
Πνμιδεεζχκ & Τπδνεζζχκ (πνμζανιμβή ζηζξ μδδβίεξ 2014/24/ΔΔ & 2014/25/ΔΔ)», ηαζ ημκ έθεβπμ υηζ 
πθδνμί ηα ηνζηήνζα επζθμβήξ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 75 ημο Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α΄/2016). 
 

έθεβπμξ υηζ πθδνμφκ ηα ηνζηήνζα  επζθμβήξ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ  
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1385 

 
ΘΔΜΑ 39ν: Έβηνζζδ απεοεείαξ ακάεεζδξ ηδξ δαπάκδξ βζα ηδκ «Πνμιήεεζα ροπνήξ αζθάθημο», Π.Δ. 
Δονοηακίαξ. 

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. 158242/2432/17-7-2017 
έββναθμ ηδξ Γ/κζδξ Σεπκζηχκ Ένβςκ Π.Δ. Δονοηακίαξ πνμξ ηδκ Δπζηνμπή, ημ μπμίμ απμηεθεί 
ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

  απνθαζίδεη νκόθσλα 
Δβηνίκεζ ηδκ απεοεείαξ ακάεεζδ ηδξ παναηάης δαπάκδξ ζημκ πνμιδεεοηή, μ μπμίμξ 

ακαδείπεδηε οπμρήθζμξ ακάδμπμξ έπεζηα απυ ηδκ ανζει. πνςη.  140668/2128/27-06-2017 πνυζηθδζδ 
οπμαμθήξ πνμζθμνάξ, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 118 ημο Ν. 4412/2016 «Γδιυζζεξ οιαάζεζξ Ένβςκ, 
Πνμιδεεζχκ & Τπδνεζζχκ (πνμζανιμβή ζηζξ μδδβίεξ 2014/24/ΔΔ & 2014/25/ΔΔ)», ηαζ ημκ έθεβπμ υηζ 
πθδνμί ηα ηνζηήνζα επζθμβήξ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 75 ημο Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α΄/2016). 

 
ημ άνενμ  
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1386 
 
 
ΠΑΡΑΥΧΡΖΔΗ 
 
ΘΔΜΑ 40o: Παναπχνδζδ πνήζδξ αηζκήημο ζημ Μμοζζηυ Γοικάζζμ Λαιίαξ - Γεκζηυ Λφηεζμ. 

Γαπάλε Πξνκεζεπηήο 
Πνζό 

 
ΜΔ 24%ΦΠΑ  

 
"Πνμιήεεζα ηαζ ιεηαθμνά άθαημξ 2017¨ 

 
 
 

CPV  34927100-2 
 

 
  Μαηζαίνπ Δπξππίδεο  

  
ΣΖΛ. 2238022107 
ΑΦΜ. 046217716 
Γ.Ο.Τ.  Λαιίαξ  

8.768,47€ 

Γαπάλε Πξνκεζεπηήο 
Πνζό 

 
ΜΔ 24%ΦΠΑ  

 
"Πνμιήεεζα ροπνήξ αζθάθημο¨ 

 
 
 

CPV  44113700-2  
 

 
  BITUMIX Αζθαιηηθά 

Μίγκαηα Α.Δ.  
  

ΣΖΛ. 2310710017 
ΑΦΜ. 998305062 

Γ.Ο.Τ.  Φ.Α.Δ. Θεζ/κίηδξ   

11.171,16€ 

ΑΔΑ: 6ΔΝΒ7ΛΗ-02Π
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Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. Σ.Σ. 123285/895/18-7-2017 
έββναθμ ημο βναθείμο Ακηζπενζθενεζάνπδ Π.Δ. Φεζχηζδαξ πνμξ ηδκ Δπζηνμπή, ημ μπμίμ απμηεθεί 
ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

  απνθαζίδεη νκόθσλα 
Δβηνίκεζ ηδκ παναπχνδζδ ηαηά πνήζδ ηαζ ζημ ζφκμθυ ημο, ζημ  Μμοζζηυ Γοικάζζμ Λαιίαξ - 

Γεκζηυ Λφηεζμ Λαιίαξ, ημο δζχνμθμο ηηζνίμο πμο απμηεθείηαζ απυ 23 αίεμοζεξ δζδαζηαθίαξ ηαζ 9 
αίεμοζεξ βναθείςκ, ζοκμθζηήξ επζθακείαξ 2.300 η.ι., ημ μπμίμ είκαζ ηηζζιέκμ ζε βήπεδμ εηηάζεςξ 4.190 
η.ι. ηαζ ανίζηεηαζ ζηδκ Δεκζηή Οδυ Λαιίαξ-Κανπεκδζίμο, ζηδκ εζδζηυηενδ εέζδ «Άβζμξ Αεακάζζμξ», 
οκμζηίαξ Καθοαίςκ Λαιίαξ, ιέπνζ ηδ θήλδ ημο πνυκμο ηςκ απυ 11/01/1997 ηαζ απυ 17/11/2006 
ζοιαάζεςκ πνδζζδακείμο ηαζ βζα υζμ ζζπφμοκ μζ εκ θυβς ζοιαάζεζξ. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1387 

 
ΘΔΜΑ 41o: Παναπχνδζδ ηαηά πνήζδ ηαζ πςνίξ ακηάθθαβια (δςνεάκ) ιδπακήιαημξ ένβμο (ηφπμο 
grader) ζημ Γήιμ Μαηναηχιδξ. 

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. 159594/1169/18-7-2017 
έββναθμ ημο βναθείμο Ακηζπενζθενεζάνπδ Π.Δ. Φεζχηζδαξ πνμξ ηδκ Δπζηνμπή, ημ μπμίμ απμηεθεί 
ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

  απνθαζίδεη νκόθσλα 
Δβηνίκεζ ηδκ παναπχνδζδ ηαηά πνήζδ ηαζ πςνίξ ακηάθθαβια (δςνεάκ) ημο ιδπακήιαημξ ένβμο 

(ηφπμο grader), ιε ανζειυ ηοηθμθμνίαξ ΜΔ – 5593 (ΚΤ) ηδξ Πενζθένεζαξ ηενεάξ Δθθάδαξ, βζα έκακ (1) 
ιήκα, ιε ημοξ παναηάης υνμοξ: 

1. Ο Γήιμξ Μαηναηχιδξ, αθμφ εθέβλεζ δζα ηςκ ανιμδίςκ μνβάκςκ ημο ηαζ ανεζ αοηυ ζε ανίζηδ 
ηαηάζηαζδ, εα ακαθάαεζ ηδκ εοεφκδ ζοκηήνδζδξ ημο παναπςνμφιεκμο ιδπακήιαημξ ηαζ 
πανάδμζήξ ημο, ζηδκ ίδζα ηαηάζηαζδ πμο ημ πανέθααε. 

2. Ο πεζνζζηήξ ημο ιδπακήιαημξ εα έπεζ ηδκ μπμζαδήπμηε ζπέζδ ενβαζίαξ ιε ημ Γήιμ Μαηναηχιδξ. 
3. ε πενίπηςζδ πμο πνμηφρμοκ εκηυξ ημο ιδκυξ, έηηαηηεξ ακάβηεξ ηδξ ΠΔ Φεζχηζδαξ, ημ 

παναπςνμφιεκμ ιδπάκδια εα παναδίδεηαζ άιεζα ζηδκ ανιυδζα οπδνεζία (Γ/κζδ Σεπκζηχκ 
Ένβςκ), βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ αοηχκ, έπεζηα απυ έββναθδ εζδμπμίδζδ, πνμ δφμ (2) 
διενχκ. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1388 

 
ΘΔΜΑ 42o: Γςνεάκ παναπχνδζδ πνήζδξ πμνημημπηζηήξ θέιαμο ζημκ Γήιμ Ονπμιεκμφ, Π.Δ. Βμζςηίαξ. 

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. 157401/3331/14-7-2017 
έββναθμ ηδξ Γ/κζδξ Γζμζηδηζημφ - Οζημκμιζημφ Π.Δ. Βμζςηίαξ πνμξ ηδκ Δπζηνμπή, ημ μπμίμ απμηεθεί 
ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

   απνθαζίδεη νκόθσλα 
Δβηνίκεζ ηδ δςνεάκ παναπχνδζδ πμνημημπηζηήξ θέιαμο ζημκ Γήιμ Ονπμιεκμφ, βζα ημκ 

ηαεανζζιυ ηςκ Πδβχκ Υανίηςκ ηαζ βζα πνμκζηυ δζάζηδια πέκηε (5) ιδκχκ, ήημζ έςξ ηδκ 31-12-2017. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1389 
 
 
ΜΗΘΧΔΗ - ΔΚΜΗΘΧΔΗ 
 
ΘΔΜΑ 43o: Έβηνζζδ α) δζεκένβεζαξ δδιυζζμο, ακμζηημφ, πθεζμδμηζημφ δζαβςκζζιμφ βζα ηδκ εηιίζεςζδ 
ημο ηοθζηείμο ημο Μεβάνμο ηδξ Π.Δ. Δφαμζαξ ηαζ α) ηςκ υνςκ ηδξ ζπεηζηήξ δζαηήνολδξ. 

ΑΔΑ: 6ΔΝΒ7ΛΗ-02Π
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Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. μζη. 160329/3770/18-7-2017 
έββναθμ ηδξ Γ/κζδξ Γζμζηδηζημφ - Οζημκμιζημφ Π.Δ. Δφαμζαξ πνμξ ηδκ Δπζηνμπή, ημ μπμίμ απμηεθεί 
ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

   απνθαζίδεη νκόθσλα 
  Δβηνίκεζ: 
1. ηδ δζεκένβεζα δδιυζζμο, ακμζηημφ, πθεζμδμηζημφ δζαβςκζζιμφ βζα ηδκ εηιίζεςζδ ημο ηοθζηείμο 

ημο Μεβάνμο ηδξ Π.Δ. Δφαμζαξ,  
2. ημοξ υνμοξ ηδξ ζπεηζηήξ δζαηήνολδξ ημο δζαβςκζζιμφ.  

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1390 

ΓΑΠΑΝΔ 
 
ΘΔΜΑ 44o: Έβηνζζδ δέζιεοζδξ πίζηςζδξ ηαζ πθδνςιήξ δαπάκδξ απυ ημκ Σαηηζηυ Πνμτπμθμβζζιυ, 
μζημκμιζημφ έημοξ 2017, βζα πνμιήεεζεξ, ζοκηδνήζεζξ ή πανμπή οπδνεζζχκ, Π.Δ. Βμζςηίαξ ηαζ δζυνεςζδ 
ηδξ οπ’ ανζει. 1283/10-7-17 απυθαζδξ ηδξ Οζημκμιζηήξ Δπζηνμπήξ ΠΔ. 

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. 159138/3398/18-7-2017 
έββναθμ ηδξ Γ/κζδξ Γζμζηδηζημφ - Οζημκμιζημφ Π.Δ. Βμζςηίαξ πνμξ ηδκ Δπζηνμπή, ημ μπμίμ απμηεθεί 
ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

   απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 
1. Δβηνίκεζ ηδκ πθδνςιή δαπάκδξ ηαζ ηδ ζπεηζηή δέζιεοζδ πίζηςζδξ βζα πνμιήεεζεξ, 

ζοκηδνήζεζξ ηαζ πανμπή οπδνεζζχκ, πμο πνυηεζηαζ κα πναβιαημπμζδεμφκ ηαηά ημ Οζημκμιζηυ Έημξ 
2017 ζηδκ Π.Δ. Βμζςηίαξ, ςξ ηαηςηένς:  
 

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ Κ.Α.Δ. 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Κ.Α.Δ. 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤΖ 

ΠΗΣΧΖ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ
Τ ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΧΔΗ
 ΔΣΟΤ 2016 

ΓΔΜΔΤΘΔΝ 
ΠΟΟ ΠΡΗΝ 

ΣΖΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΠΗΣΧΖ 

ΓΗΑΘΔΗΜΟ 
ΓΗΑ 

ΓΔΜΔΤΖ 

1 
Γέζιεοζδ πμζμφ βζα 
πθδνςιή δθεηηνζηήξ 
εκένβεζαξ 

02.05.073.0832.
01 

Ζθεηηνζηή 
εκένβεζα 

14.706,92 145.000,00 130.293,08 14.706,92 

2 

Γέζιεοζδ πμζμφ βζα 
επζπμνήβδζδ ζε 
ζδνφιαηα ηαζ εηαζνείεξ 
πνμζηαζίαξ ακδθίηςκ 
ηαζ εκδθίηςκ 

02.05.073.2551.
01 

Δπζπμνήβδζδ 
ζε ζδνφιαηα ηαζ 
εηαζνείεξ 
πνμζηαζίαξ 
ακδθίηςκ ηαζ 
εκδθίηςκ 

12.814,00 39.093,00 26.279,00 12.814,00 

3 
Γέζιεοζδ πμζμφ βζα 
δαπάκεξ πνμζηαζίαξ 
Δθαζμπαναβςβήξ 

02.05.073.5241.
01 

Γαπάκεξ 
πνμζηαζίαξ 
Δθαζμπαναβςβ
ήξ 

56.144,95 318.468,95 262.324,00 56.144,95 

4 

Κάθορδ ελυδςκ 
(εκμζηίαζδ 
παναδμζζαηχκ 
ζημθχκ)  ηδξ 
ζοκδζμνβάκςζδξ ιε ημ 
Μμνθςηζηυ-Πενζααθθμκ
ηζηυ-Πμθζηζζηζηυ  
φθθμβμ ΑΚΡΑΗΦΝΔΗ, 
πμο εα 
πναβιαημπμζδεεί απυ 
21-27 Αοβμφζημο 2017, 
ζφιθςκα ιε ημκ 
Ν.3852/10ανενμ 186 

02.05.073.0844.
01 

Δηεέζεζξ, 
μνβάκςζδ 
ζοκεδνίςκ ηαζ 
πμθζηζζηζηχκ 
εηδδθχζεςκ 

2.000,00 118.000,00 61.048,00 56.952,00 

ΑΔΑ: 6ΔΝΒ7ΛΗ-02Π
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παν.ΗΗΖ 

5 

Κάθορδ ελυδςκ 
(Μεηαθμνά αεθδηχκ, 
αεθδηζηυ οθζηυ, δζαιμκή 
Δθθήκςκ αεθδηχκ ηαζ 
ιεηάδμζδ αβχκςκ)  
ηδξ ζοκδζμνβάκςζδξ 
δζελαβςβήξ ημο Γζεεκέξ 
Σμονκμοά 
Ακηζπηένζζδξ, πμο εα 
πναβιαημπμζδεεί απυ 
31 Αοβμφζημο 2017 
έςξ 3 επηειανίμο 
2017,ζηδ Λζααδεζά, 
ζφιθςκα ιε ημκ 
Ν.3852/10ανενμ 186 
παν.ΗΗΖ 

02.05.073.0844.
01 

Δηεέζεζξ, 
μνβάκςζδ 
ζοκεδνίςκ ηαζ 
πμθζηζζηζηχκ 
εηδδθχζεςκ 

9.000,00 118.000,00 63.048,00 54.952,00 

6 

Δπζζηνμθή πμζμφ ζημ 
ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟ , 
επεζδή δεκ έβζκε δ 
ιεηααίααζδ ημο ΑΖΒ 
4041 αοη/ημο 

02.05.073.3199.
01 

Λμζπέξ 
επζζηνμθέξ 
ελυδςκ 

75,00 5.000,00 4.178,15 821,85 

7 

Πνμιήεεζα εζδχκ 
ζοκηήνδζδξ βζα 
επζζηεοήξ δφμ 
ηθζιαηζζηζηχκ ιμκάδςκ, 
αθάαδ θυβς 
δμθζμθεμνάξ , ζηα 
ηηίνζα  ημο Σ.Α.Ο 
Αθζάνημο 

02.05.073.1311.
01 

Πνμιήεεζα 
εζδχκ 
ζοκηήνδζδξ ηαζ 
επζζηεοήξ 
εβηαηαζηάζεςκ 

347,20 11.411,60 5.084,00 6.327,60 

8 

Πνμιήεεζα εκυξ 
ηθζιαηζζηζημφ βζα ηζξ 
ακάβηεξ ηδξ 
Κηδκζαηνζηήξ οπδνεζίαξ 
ζηδ Θήαα ηαεχξ δ 
επζζηεοή ημο παθαζμφ 
ηνίκεηαζ αζφιθμνδ 

02.05.073.1712.
01 

Πνμιήεεζα 
ζοζηεοχκ 
εένιακζδξ ηαζ 
ηθζιαηζζιμφ 

350,00 1.000,00 0 1.000,00 

9 

Πθδνςιή δαπάκδξ βζα 
εηηφπςζδ – ειθαηέθςζδ 
7.000 εζδμπμζδηδνίςκ- 
θμβανζαζιχκ ηεθχκ 
άνδεοζδξ  ημο 
Κςπασδζημφ πεδίμο, βζα 
ημ έημξ 2017   ζφιθςκα 
ιε ημκ Ν.3852/10ανενμ 
186 παν.ΗΗΒ 

02.05.073.5429 
01 

Λμζπέξ 
Γεςνβζηέξ 
δαπάκεξ (Ο.Κ) 

4.000,00 1.740.489,80 1.401.626,31 338863,49 

10 

Πθδνςιή δαπάκδξ βζα  
απμζημθή- δζακμιή 
7.000 εζδμπμζδηδνίςκ- 
θμβανζαζιχκ ηεθχκ 
άνδεοζδξ  ημο 
Κςπασδζημφ πεδίμο, βζα 
ημ έημξ 2017   ζφιθςκα 
ιε ημκ Ν.3852/10ανενμ 
186 παν.ΗΗΒ 

02.05.073.5429 
01 

Λμζπέξ 
Γεςνβζηέξ 
δαπάκεξ (Ο.Κ) 

4.000,00 1.740.489,80 1.405.626,31 334.863,49 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 
    
103.438,07 

 
2.378.463,35 

    
1.896.832,54 

 
481.630,81 

2000,00 0 2000,00 

 

 
2. Γζμνεχκεζ ηδκ οπ΄ανζει. 1283/10-7-17 (πναηηζηυ 25) απυθαζή ηδξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ηζξ 

δαπάκεξ ιε α/α 11 ηαζ 12 ςξ πνμξ ημοξ ΚΑΔ, ακηί ηςκ 0719.02 ηαζ 0721.02, πμο εη παναδνμιήξ 
γδηήεδηακ, ζημοξ μνεμφξ ΚΑΔ 0719.01 ηαζ 0721.01 ακηίζημζπα.                                                                                                                                                                                                                                             

 
Ο η. Γεχνβζμξ Γηζηυπμοθμξ δήθςζε υηζ ρδθίγεζ υθεξ ηζξ ακςηένς δαπάκεξ πθδκ εηείκδξ ιε α/α 5, 

πμο αθμνά ημονκμοά ακηζπηένζζδξ ζηδ Λζααδεζά, ημ μπμίμ εεςνεί ―πεξηνξηζκέλνπ ιαϊθνύ 
ελδηαθέξνληνο‖, ηαζ εηείκςκ ιε α/α 9, 10, πμο αθμνμφκ δαπάκεξ βζα ηδκ αεααίςζδ ηςκ ηεθχκ άνδεοζδξ 
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ζημοξ αβνυηεξ ηδξ Κςπαΐδαξ, δζυηζ έπεζ δζαθμνεηζηή θμβζηή ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο γδηήιαημξ ηδξ 
άνδεοζδξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ πενζμπήξ. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1391 

 

ΘΔΜΑ 45ν: Έβηνζζδ απεοεείαξ ακάεεζδξ ηςκ δαπακχκ οπδνεζζχκ ηαζ πνμιδεεζχκ, Π.Δ. Βμζςηίαξ. 
Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. μζη. 159692/3408/18-7-2017 

έββναθμ ηδξ Γ/κζδξ Γζμζηδηζημφ - Οζημκμιζημφ Π.Δ. Βμζςηίαξ πνμξ ηδκ Δπζηνμπή, ημ μπμίμ απμηεθεί 
ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

   απνθαζίδεη νκόθσλα 
Δβηνίκεζ ηδκ απεοεείαξ ακάεεζδ ηςκ δαπακχκ, πμο απμηοπχκμκηαζ ζημ Παξάξηεκα Η ημο 

πανυκημξ ζημοξ πνμιδεεοηέξ, μζ μπμίμζ ακαδείπεδηακ οπμρήθζμζ ακάδμπμζ έπεζηα απυ πνυζηθδζδ 
οπμαμθήξ πνμζθμνάξ, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 118 ημο Ν. 4412/2016 «Γδιυζζεξ οιαάζεζξ Ένβςκ, 
Πνμιδεεζχκ & Τπδνεζζχκ (πνμζανιμβή ζηζξ μδδβίεξ 2014/24/ΔΔ & 2014/25/ΔΔ)», ηαζ ημκ έθεβπμ υηζ 
πθδνμφκ ηα ηνζηήνζα επζθμβήξ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 75 ημο Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α΄/2016). 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1392 

 
ΘΔΜΑ 46o: Έβηνζζδ δέζιεοζδξ πίζηςζδξ ηαζ πθδνςιήξ δαπάκδξ απυ ημκ Σαηηζηυ Πνμτπμθμβζζιυ, 
μζημκμιζημφ έημοξ 2017, βζα πνμιήεεζεξ, ζοκηδνήζεζξ, πανμπή οπδνεζζχκ, απμγδιζχζεζξ, 
ζοκδζμνβακχζεζξ, η.θ.π., Π.Δ. Δονοηακίαξ. 

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. 159582/1690/18-7-2017 
έββναθμ ηδξ Γ/κζδξ Γζμζηδηζημφ - Οζημκμιζημφ Π.Δ. Δονοηακίαξ πνμξ ηδκ Δπζηνμπή, ημ μπμίμ απμηεθεί 
ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

   απνθαζίδεη νκόθσλα 
Δβηνίκεζ ηδ ζπεηζηή δέζιεοζδ πίζηςζδξ ηαζ ηδκ πθδνςιή δαπάκδξ, βζα πνμιήεεζεξ, ζοκηδνήζεζξ, 

επζζηεοέξ, πανμπή οπδνεζζχκ, απμγδιζχζεζξ, ζοκδζμνβακχζεζξ, πμο πνυηεζηαζ κα πναβιαημπμζδεμφκ 
ηαηά ημ Οζημκμιζηυ έημξ 2017 ζηδκ Π.Δ. Δονοηακίαξ, ςξ ηαηςηένς: 

 

Α/Α Αηηηνινγία Κ.Α.Δ. Πεξηγξαθή Κ.Α.Δ 
Πνζό 

δέζκεπζεο 
πίζησζεο 

Πνζό 
εγθεθξηκέλνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ 
κε ηηο 

αλακνξθώζεηο 
έηνπο 2017 

Γεζκεπζέλ 
πνζό πξηλ 

ηελ 
παξνύζα 
εηζήγεζε 

Τπόινηπν 
πίζησζεο 
δηαζέζηκν 

γηα 
δέζκεπζε 

 
  1 

 

Ζ δαπάκδ αθμνά  
ηδκ πνμιήεεζα 
ακηαθθαηηζηχκ 
(ιδπακμθμβζηχκ ηαζ 
δθεηηνμθμβζηχκ) 
ζηυθμο μπδιάηςκ ηαζ 
ιδπακδιάηςκ ένβςκ 
ηδξ Γζεφεοκζδξ 
Σεπκζηχκ Ένβςκ ηδξ 
Π. Δ. Δονοηακίαξ 
έημοξ 2017. 
(ΑΔΠ566—2016ΔΠ
56600007) 
 
17REQ001698519 
 

 

 
03.071.9459.01 

Γηάθνξα Έξγα 56.000,00 366.733,38 126.744,22 183.989,16 

 
  2 

 
 

03.071.9459.01 
 

Γηάθνξα Έξγα 
 

40.000,00 
 

366.733,38 
 

182.744,22 
 

143.989,16 
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Ζ δαπάκδ αθμνά ηδ 
ζοκηήνδζδ ηαζ 
επζζηεοή μπδιάηςκ 
ηαζ ιδπακδιάηςκ 
ένβμο ηδξ Γζεφεοκζδξ 
Σεπκζηχκ Ένβςκ ηδξ 
Π. Δ. Δονοηακίαξ 
έημοξ 2017. 
(ΑΔΠ566—2016ΔΠ
56600007) 
 
17REQ001699146 

 
 

3 

  

Ζ δαπάκδ αθμνά ηδ 
ζοκδζμνβάκςζδ ιε ημ 
Γήιμ Κανπεκδζίμο ηαζ 
ημ Γήιμ Αβνάθςκ, 
ιμοζζηχκ εεαηνζηχκ 
παναζηάζεςκ, 
αθζένςια ζημκ Εαπανία 
Παπακηςκίμο, βζα ημ 
ηαθμηαίνζ 2017 ηαζ 
αθμνά έλμδα έλζ (6) 
ιμοζζηχκ-εεαηνζηχκ 
παναζηάζεςκ. 
 
17REQ001708356 
 

03.073.0844.01 

Δθζέζεηο, 
νξγάλσζε 

ζπλεδξίσλ θαη 
πνιηηηζηηθώλ 
εθδειώζεσλ 

3.000,00 60.000,00 42.198,64 14.801,36 

 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1393 
 
ΘΔΜΑ 47o: Έβηνζζδ απεοεείαξ ακάεεζδξ ηςκ δαπακχκ οπδνεζζχκ ηαζ πνμιδεεζχκ, Π.Δ. Δονοηακίαξ. 

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ηα οπ’ ανζει. α) 159815/1691/18-7-2017 ηαζ 
α) 159146/1687/17-7-2017 έββναθα ηδξ Γ/κζδξ Γζμζηδηζημφ - Οζημκμιζημφ Π.Δ. Δονοηακίαξ πνμξ ηδκ 
Δπζηνμπή, ηα μπμία απμηεθμφκ ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

   απνθαζίδεη νκόθσλα 
Δβηνίκεζ ηδκ απεοεείαξ ακάεεζδ ηςκ ηάηςεζ δαπακχκ ζημοξ πνμιδεεοηέξ, μζ μπμίμζ 

ακαδείπεδηακ οπμρήθζμζ ακάδμπμζ έπεζηα απυ πνυζηθδζδ οπμαμθήξ πνμζθμνάξ, ζφιθςκα ιε ημ 
άνενμ 118 ημο Ν. 4412/2016 «Γδιυζζεξ οιαάζεζξ Ένβςκ, Πνμιδεεζχκ & Τπδνεζζχκ (πνμζανιμβή 
ζηζξ μδδβίεξ 2014/24/ΔΔ & 2014/25/ΔΔ)», ηαζ ημκ έθεβπμ υηζ πθδνμφκ ηα ηνζηήνζα επζθμβήξ ζφιθςκα ιε 
ημ άνενμ 75 ημο Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α΄/2016): 

 

A/A Γαπάλε Πξνκεζεπηήο 

Απόθαζε 
Έγθξηζεο 
Γαπάλεο  

Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο 

Δ.Φ. 
Κ.Α.Δ. 

Απόθαζε 
Γέζκεπζεο 

Πνζό 
 

(ΜΔ ΦΠΑ) 
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έιεγρνο Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1394 
σλα κε ην άξζξν 

ΘΔΜΑ 48o: Έβηνζζδ δέζιεοζδξ πίζηςζδξ ηαζ πθδνςιήξ δαπάκδξ απυ ημκ Σαηηζηυ Πνμτπμθμβζζιυ, 
μζημκμιζημφ έημοξ 2017, βζα πνμιήεεζεξ, ζοκηδνήζεζξ ή πανμπή οπδνεζζχκ, Π.Δ. Φςηίδαξ. 

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. 158955/1547/17-7-2017 
έββναθμ ηδξ Γ/κζδξ Γζμζηδηζημφ - Οζημκμιζημφ Π.Δ. Φςηίδαξ πνμξ ηδκ Δπζηνμπή, ημ μπμίμ απμηεθεί 
ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

   απνθαζίδεη νκόθσλα 
Δβηνίκεζ: 

1 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΔΚΣΤΠΧΣΗΚΟΤ 
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ΓΗΑ 
ΔΚΣΤΠΧΖ ΑΓΔΗΧΝ 
ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 
ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ 
ΚΑΡΣΔΛΧΝ 
ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ 
ΟΓΖΓΧΝ, ΓΗΑ ΣΗ 
ΑΝΑΓΚΔ ΣΖ 
Γ/ΝΖ 
ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ 
ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΣΖ 
ΠΔ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ.  

NETBULL 
ΤΠΖΡΔΗΔ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ
 Δ.Π.Δ. 
ΔΛ.ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 
16 –ΚΑΛΛΗΘΔΑ 
ΣΚ 17676 
ΑΦΜ 800508497 
ΓΟΤ 
ΚΑΛΛΗΘΔΑ 

 
ΠΡΑΚΣΗΚΟ Ο.Δ. 

19/29-5-2017 
ΑΠΦΑΖ 959 

 
ΑΓΑ  

6ΞΔΒ7ΛΖ-ΗΦΕ 

Δ.Φ.: 073 
 

ΚΑΔ: 
1723 

 

Αν. Γέζιεοζδξ   
4958/31-05-2017 

Α/Α  2132 
 

ΑΓΑ 6ΘΓΖ7ΛΖ-2Κ 

1.140,80 
ΔΤΡΧ 

2 

ΤΝΓΗΟΡΓΑΝΧΖ 
ηνπ 5

νπ
 

Αληακώκαηνο 
Αγξαθησηώλ  

αξαθαηζαλαίσλ  
κε ην ύιινγν  
Αγξαθησηώλ 

αξαθαηζαλαίσλ 
Αηησιναθαξλαλίαο  

 

29 ΗΟΤΛΗΟΤ 2017 
 
 
 

CPV  79952000 -2 
( ΤΠΖΡΔΗΔ 
ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ) 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ
 
ΚΟΜΠΟΓΗΑΝΝΖ
 
«Ζ ΚΤΡΑ ΝΗΚΖ» 

ΑΓΡΑΦΑ 
ΣΖΛ.223709320
9 
041909074 
Γ.Ο.Τ. 
ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ 

------------------- 
 

ΓΑΝΣΕΟΤΓΖ 
ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ 
ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝ
Α ΓΧΜΑΣΗΑ 
«ΣΟ 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ» 

ΣΖΛ. 
2237094122 
ΑΦΜ 043358360 
Γ.Ο.Τ. 
ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ 

------------------ 
 

ΓΑΣΖ 
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ
  
«ΣΑ ΑΓΡΑΦΑ» 

ΣΖΛ.  
2237093220 
Α.Φ.Μ. 
044989548 
Γ.Ο.Τ.      
ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ 
 

ΑΡΗΘΜΟ 1218 
 

AΡΗΘ.  
ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ 24 

03/07/2017 
 

ΑΓΑ  
ΧΥΧΥ7ΛΖ-ΟΤ3 

 

073 
 

0844 
 

6164/05-07-2017 
 
ΑΓΑ Χ2ΓΡ7ΛΖ - 768 
 
Α/Α ΒΔΒΑΗΧΖ  
2454 

 

370,00 
 
 
 
 
 
 
 

400,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

200,00 
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Α. ηδκ πθδνςιή δαπακχκ βζα πνμιήεεζεξ, ζοκηδνήζεζξ ηαζ πανμπή οπδνεζζχκ, πμο 
πναβιαημπμζήεδηακ ηαηά ημ έημξ 2017 ζηδκ Π.Δ. Φςηίδαξ, ςξ ηαηςηένς:  
 

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ Κ.Α.Δ. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Κ.Α.Δ. 
ΠΟΟ 

ΓΑΠΑΝΖ  
  

1 

δαπάκδ βζα ηδκ πθδνςιή 
θμζπχκ ελυδςκ (1) εκυξ 

οπαθθήθμο ημο ηιήιαημξ 
KTEO ηδξ Γ/κζδξ 
Μεηαθμνχκ ηαζ 

Δπζημζκςκζχκ, βζα ημ 
ιήκα Απνίθζμ 2017. 

02.04.073.0719.01 

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

80,64   

2 

δαπάκδ βζα ηδκ πθδνςιή 
διενήζζαξ απμγδιίςζδξ 
(1) εκυξ οπαθθήθμο ημο 

ηιήιαημξ KTEO ηδξ 
Γ/κζδξ Μεηαθμνχκ ηαζ 
Δπζημζκςκζχκ, βζα ημ 
ιήκα Απνίθζμ 2017.    

02.04.073.0721.01 

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

40,00   

3 
δαπάκδ βζα ηδκ πθδνςιή 

θμβανζαζιχκ OTE  
02.04.073.0824.01 

Τπνρξεώζεηο από 
παξνρή 
ηειεπηθνηλσληαθώλ 
ππεξεζηώλ (ηέιε, 
κηζζώκαηα θαη δαπάλεο 
εγθαηαζηάζεσλ) 

811,50   

4 

δαπάκδ βζα ηδκ πθδνςιή 
θμβανζαζιμφ COSMOTE 
ημο Ακηζπενζθενεζάνπδ 

ηδξ ΠΔ Φςηίδαξ 
ζφιθςκα ιε ηζξ 

ανζει.μζη.136342/2286/0
2.09.2016 ηαζ 

μζη.9452/187/18.01.2017 
Απμθάζεζξ ημο 

Πενζθενεζάνπδ ηενεάξ 
Δθθάδαξ 15.05.2017 έςξ 

14.06.2017 

02.04.073.0826.01 
Γαπάλεο Κηλεηήο 
Σειεθσλίαο 

75,11   

5 

δαπάκδ βζα ηδκ πθδνςιή 
θμβανζαζιμφ COSMOTE 

ημο Τπαθθήθμο ημο 
Σιήιαημξ πμθζηζηήξ 
Πνμζηαζίαξ ηδξ ΠΔ 

Φςηίδαξ, ζφιθςκα ιε 
ηδκ 

μζη.9454/189/18.01.2017 
απυθαζδ ημο 

Πενζθενεζάνπδ ηενεάξ 
Δθθάδαξ 08.05.2017 έςξ 

07.06.2017 

02.04.073.0826.01 
Γαπάλεο Κηλεηήο 
Σειεθσλίαο 

78,19   

6 

δαπάκδ βζα ηδκ πθδνςιή 
διενήζζαξ απμγδιίςζδξ 
ηαζ θμζπχκ ελυδςκ εκυξ 

(1) οπαθθήθμο πμο 
αζπμθείηαζ ιε ημ 

πνυβναιια Γαημηημκίαξ 

02.04.073.5241.01 
Γαπάλεο πξνζηαζίαο 
ειαηνπαξαγσγήο 

719,21   

ΑΔΑ: 6ΔΝΒ7ΛΗ-02Π
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ηδξ Π.Δ Φςηίδαξ βζα ημοξ  
ιήκεξ Μάζμ – Ημφκζμ  

2017 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 1.804,65   

 
Β. ηδκ πθδνςιή δαπάκδξ ηαζ ηδ ζπεηζηή δέζιεοζδ πίζηςζδξ βζα πνμιήεεζεξ, ζοκηδνήζεζξ ηαζ 

πανμπή οπδνεζζχκ, πμο πνυηεζηαζ κα πναβιαημπμζδεμφκ ηαηά ημ Οζημκμιζηυ Έημξ 2017 απυ ημκ εζδζηυ 
Φμνέα 073, ςξ ηαηςηένς:  

Α/
Α 

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ Κ.Α.Δ. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Κ.Α.Δ. 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤΖ

 
ΠΗΣΧΖ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜ

ΔΝΟΤ 
ΠΡΟΫ/ΜΟ

Τ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦ

ΧΔΗ 
ΔΣΟΤ 
2016 

ΓΔΜΔΤΘΔΝ 
ΠΟΟ ΠΡΗΝ 

ΣΖΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΠΗΣΧΖ 

ΓΗΑΘΔΗΜΟ 
ΓΗΑ 

ΓΔΜΔΤΖ 

1.  

Πθδνςιή βζα θμζπά 
έλμδα ιεηαηίκδζδξ 
εηηυξ έδναξ οπαθθήθςκ 
Γζεφεοκζδξ 
Γζμζηδηζημφ- 
Οζημκμιζημφ ηδξ Π.Δ. 
Φςηίδαξ  

02.04.073.0719.01 

Λνηπά έμνδα 
κεηαθίλεζεο 

(πεξηιακβάλνληαη ην 
αληίηηκν ησλ 
εηζηηεξίσλ 

εζσηεξηθνύ & 
εμσηεξηθνύ, ε 
ρηιηνκεηξηθή 

απνδεκίσζε, ε 
δαπάλε δηνδίσλ, ν 

λαύινο νρήκαηνο θαη 
ε κίζζσζε 

απηνθηλήηνπ Η.Υ. ε 
Γ.Υ.) εθηόο όζσλ 

εληάζζνληαη ζηνπο 
ΚΑΔ 0715, 0716 θαη 

0717 

1.000,00 36.500,00 29.700,00 5.800,00 

2.  

Πθδνςιή βζα θμζπά 
έλμδα ιεηαηίκδζδξ 
εηηυξ έδναξ οπαθθήθςκ 
Γζεφεοκζδξ Αβνμηζηήξ 
Οζημκμιίαξ ηαζ 
Κηδκζαηνζηήξ ηδξ Π.Δ. 
Φςηίδαξ  

02.04.073.0719.01 

Λνηπά έμνδα 
κεηαθίλεζεο 

(πεξηιακβάλνληαη ην 
αληίηηκν ησλ 
εηζηηεξίσλ 

εζσηεξηθνύ & 
εμσηεξηθνύ, ε 
ρηιηνκεηξηθή 

απνδεκίσζε, ε 
δαπάλε δηνδίσλ, ν 

λαύινο νρήκαηνο θαη 
ε κίζζσζε 

απηνθηλήηνπ Η.Υ. ε 
Γ.Υ.) εθηόο όζσλ 

εληάζζνληαη ζηνπο 
ΚΑΔ 0715, 0716 θαη 

0717 

1.600,00 36.500,00 30.700,00 4.200,00 

3.  

Πθδνςιή βζα θμζπά 
έλμδα ιεηαηίκδζδξ 
εηηυξ έδναξ οπαθθήθςκ 
Γζεφεοκζδξ Αβνμηζηήξ 
Οζημκμιίαξ ηαζ 
Κηδκζαηνζηήξ ηδξ Π.Δ. 
Φςηίδαξ (ημο ηιήιαημξ 
Κηδκζαηνζηήξ) 

02.04.073.0719.01 

Λνηπά έμνδα 
κεηαθίλεζεο 

(πεξηιακβάλνληαη ην 
αληίηηκν ησλ 
εηζηηεξίσλ 

εζσηεξηθνύ & 
εμσηεξηθνύ, ε 
ρηιηνκεηξηθή 

απνδεκίσζε, ε 
δαπάλε δηνδίσλ, ν 

λαύινο νρήκαηνο θαη 
ε κίζζσζε 

απηνθηλήηνπ Η.Υ. ε 
Γ.Υ.) εθηόο όζσλ 

εληάζζνληαη ζηνπο 

1.000,00 36.500,00 32.300,00 3.200,00 

ΑΔΑ: 6ΔΝΒ7ΛΗ-02Π
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ΚΑΔ 0715, 0716 θαη 
0717 

4.  

 Πθδνςιή βζα θμζπά 
έλμδα ιεηαηίκδζδξ 
εηηυξ έδναξ οπαθθήθςκ 
Γζεφεοκζδξ Ακάπηολδξ 
ηδξ Π.Δ. Φςηίδαξ  

02.04.073.0719.01 

Λνηπά έμνδα 
κεηαθίλεζεο 

(πεξηιακβάλνληαη ην 
αληίηηκν ησλ 
εηζηηεξίσλ 

εζσηεξηθνύ & 
εμσηεξηθνύ, ε 
ρηιηνκεηξηθή 

απνδεκίσζε, ε 
δαπάλε δηνδίσλ, ν 

λαύινο νρήκαηνο θαη 
ε κίζζσζε 

απηνθηλήηνπ Η.Υ. ε 
Γ.Υ.) εθηόο όζσλ 

εληάζζνληαη ζηνπο 
ΚΑΔ 0715, 0716 θαη 

0717 

1.200,00 36.500,00 33.300,00 2.000,00 

5.  

Πθδνςιή βζα θμζπά 
έλμδα ιεηαηίκδζδξ 
εηηυξ έδναξ οπαθθήθςκ 
Γζεφεοκζδξ 
Μεηαθμνχκ ηαζ 
Δπζημζκςκζχκ ηδξ Π.Δ. 
Φςηίδαξ  

02.04.073.0719.01 

Λνηπά έμνδα 
κεηαθίλεζεο 

(πεξηιακβάλνληαη ην 
αληίηηκν ησλ 
εηζηηεξίσλ 

εζσηεξηθνύ & 
εμσηεξηθνύ, ε 
ρηιηνκεηξηθή 

απνδεκίσζε, ε 
δαπάλε δηνδίσλ, ν 

λαύινο νρήκαηνο θαη 
ε κίζζσζε 

απηνθηλήηνπ Η.Υ. ε 
Γ.Υ.) εθηόο όζσλ 

εληάζζνληαη ζηνπο 
ΚΑΔ 0715, 0716 θαη 

0717 

400,00 36.500,00 34.500,00 1.600,00 

6.  

Πθδνςιή βζα θμζπά 
έλμδα ιεηαηίκδζδξ  
εηηυξ έδναξ οπαθθήθςκ 
Γζεφεοκζδξ Γδιυζζαξ 
Τβείαξ ηαζ Κμζκςκζηήξ 
Μένζικαξ ηδξ Π.Δ. 
Φςηίδαξ 

02.04.073.0719.01 

Λνηπά έμνδα 
κεηαθίλεζεο 

(πεξηιακβάλνληαη ην 
αληίηηκν ησλ 
εηζηηεξίσλ 

εζσηεξηθνύ & 
εμσηεξηθνύ, ε 
ρηιηνκεηξηθή 

απνδεκίσζε, ε 
δαπάλε δηνδίσλ, ν 

λαύινο νρήκαηνο θαη 
ε κίζζσζε 

απηνθηλήηνπ Η.Υ. ε 
Γ.Υ.) εθηόο όζσλ 

εληάζζνληαη ζηνπο 
ΚΑΔ 0715, 0716 θαη 

0717 

600,00 36.500,00 34.900,00 1.000,00 

7.  

Πθδνςιή βζα θμζπά 
έλμδα ιεηαηίκδζδξ 
εηηυξ έδναξ οπαθθήθςκ 
Σιήιαημξ 
Πθδνμθμνζηήξ ηδξ Π.Δ. 
Φςηίδαξ  

02.04.073.0719.01 

Λνηπά έμνδα 
κεηαθίλεζεο 

(πεξηιακβάλνληαη ην 
αληίηηκν ησλ 
εηζηηεξίσλ 

εζσηεξηθνύ & 
εμσηεξηθνύ, ε 
ρηιηνκεηξηθή 

απνδεκίσζε, ε 
δαπάλε δηνδίσλ, ν 

λαύινο νρήκαηνο θαη 
ε κίζζσζε 

απηνθηλήηνπ Η.Υ. ε 

200,00 36.500,00 35.500,00 800,00 

ΑΔΑ: 6ΔΝΒ7ΛΗ-02Π
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Γ.Υ.) εθηόο όζσλ 
εληάζζνληαη ζηνπο 
ΚΑΔ 0715, 0716 θαη 

0717 

8.  

Πθδνςιή βζα  θμζπά 
έλμδα ιεηαηίκδζδξ 
εηηυξ έδναξ οπαθθήθςκ 
Σιήιαημξ 
Πενζαάθθμκημξ ηαζ 
Τδνμμζημκμιίαξ ηδξ 
Π.Δ Φςηίδαξ 

02.04.073.0719.01 

Λνηπά έμνδα 
κεηαθίλεζεο 

(πεξηιακβάλνληαη ην 
αληίηηκν ησλ 
εηζηηεξίσλ 

εζσηεξηθνύ & 
εμσηεξηθνύ, ε 
ρηιηνκεηξηθή 

απνδεκίσζε, ε 
δαπάλε δηνδίσλ, ν 

λαύινο νρήκαηνο θαη 
ε κίζζσζε 

απηνθηλήηνπ Η.Υ. ε 
Γ.Υ.) εθηόο όζσλ 

εληάζζνληαη ζηνπο 
ΚΑΔ 0715, 0716 θαη 

0717 

200,00 36.500,00 35.700,00 600,00 

9.  

Πθδνςιή βζα θμζπά 
έλμδα ιεηαηίκδζδξ  
εηηυξ έδναξ οπαθθήθςκ 
Σιήιαημξ Πμθζηζηήξ 
Πνμζηαζίαξ ηδξ Π.Δ 
Φςηίδαξ 

02.04.073.0719.01 

Λνηπά έμνδα 
κεηαθίλεζεο 

(πεξηιακβάλνληαη ην 
αληίηηκν ησλ 
εηζηηεξίσλ 

εζσηεξηθνύ & 
εμσηεξηθνύ, ε 
ρηιηνκεηξηθή 

απνδεκίσζε, ε 
δαπάλε δηνδίσλ, ν 

λαύινο νρήκαηνο θαη 
ε κίζζσζε 

απηνθηλήηνπ Η.Υ. ε 
Γ.Υ.) εθηόο όζσλ 

εληάζζνληαη ζηνπο 
ΚΑΔ 0715, 0716 θαη 

0717 

200,00 36.500,00 35.900,00 400,00 

10.  

Πθδνςιή βζα θμζπά 
έλμδα ιεηαηίκδζδξ  
εηηυξ έδναξ οπαθθήθςκ 
ημο Γναθείμο ΠΔΑ ηδξ 
Π.Δ Φςηίδαξ 

02.04.073.0719.01 

Λνηπά έμνδα 
κεηαθίλεζεο 

(πεξηιακβάλνληαη ην 
αληίηηκν ησλ 
εηζηηεξίσλ 

εζσηεξηθνύ & 
εμσηεξηθνύ, ε 
ρηιηνκεηξηθή 

απνδεκίσζε, ε 
δαπάλε δηνδίσλ, ν 

λαύινο νρήκαηνο θαη 
ε κίζζσζε 

απηνθηλήηνπ Η.Υ. ε 
Γ.Υ.) εθηόο όζσλ 

εληάζζνληαη ζηνπο 
ΚΑΔ 0715, 0716 θαη 

0717 

200,00 36.500,00 36.100,00 200,0 

11.  

Πθδνςιή διενήζζαξ 
απμγδιίςζδξ βζα εηηυξ 
έδναξ ιεηαηίκδζδξ 
οπαθθήθςκ Γζεφεοκζδξ 
Σεπκζηχκ Ένβςκ ηδξ 
Π.Δ. Φςηίδαξ 

02.04.073.0721.01 

Ζκεξήζηα 
απνδεκίσζε 

κεηαθηλνπκέλσλ ζην 
εζσηεξηθό θαη 

εμσηεξηθό εθηόο όζσλ 
εληάζζνληαη ζηνπο 
ΚΑΔ 0715, 0716 θαη 

0717 

2.000,00 38.000,00 17.100,00 18.900,00 

ΑΔΑ: 6ΔΝΒ7ΛΗ-02Π
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12.  

Πθδνςιή διενήζζαξ 
απμγδιίςζδξ βζα εηηυξ 
έδναξ ιεηαηίκδζδξ 
οπαθθήθςκ Γζεφεοκζδξ 
Γζμζηδηζημφ- 
Οζημκμιζημφ ηδξ Π.Δ. 
Φςηίδαξ  

02.04.073.0721.01 

Ζκεξήζηα 
απνδεκίσζε 

κεηαθηλνπκέλσλ ζην 
εζσηεξηθό θαη 

εμσηεξηθό εθηόο όζσλ 
εληάζζνληαη ζηνπο 
ΚΑΔ 0715, 0716 θαη 

0717 

500,00 38.000,00 19.100 18.400,00 

13.  

Πθδνςιή διενήζζαξ 
απμγδιίςζδξ βζα εηηυξ 
έδναξ ιεηαηίκδζδξ 
οπαθθήθςκ Γζεφεοκζδξ 
Αβνμηζηήξ Οζημκμιίαξ 
ηαζ Κηδκζαηνζηήξ ηδξ 
Π.Δ. Φςηίδαξ  

02.04.073.0721.01 

Ζκεξήζηα 
απνδεκίσζε 

κεηαθηλνπκέλσλ ζην 
εζσηεξηθό θαη 

εμσηεξηθό εθηόο όζσλ 
εληάζζνληαη ζηνπο 
ΚΑΔ 0715, 0716 θαη 

0717 

800,00 38.000,00 19.600,00 17.600,00 

14.  

Πθδνςιή διενήζζαξ 
απμγδιίςζδξ βζα εηηυξ 
έδναξ ιεηαηίκδζδξ  
οπαθθήθςκ Γζεφεοκζδξ 
Αβνμηζηήξ Οζημκμιίαξ 
ηαζ Κηδκζαηνζηήξ ηδξ 
Π.Δ. Φςηίδαξ  (ημο 
ηιήιαημξ Κηδκζαηνζηήξ) 

02.04.073.0721.01 

Ζκεξήζηα 
απνδεκίσζε 

κεηαθηλνπκέλσλ ζην 
εζσηεξηθό θαη 

εμσηεξηθό εθηόο όζσλ 
εληάζζνληαη ζηνπο 
ΚΑΔ 0715, 0716 θαη 

0717 

500,00 38.000,00 20.400,00 17.100,00 

15.  

Πθδνςιή διενήζζαξ 
απμγδιίςζδξ βζα εηηυξ 
έδναξ ιεηαηίκδζδξ  
οπαθθήθςκ Γζεφεοκζδξ 
Ακάπηολδξ ηδξ Π.Δ. 
Φςηίδαξ  

02.04.073.0721.01 

Ζκεξήζηα 
απνδεκίσζε 

κεηαθηλνπκέλσλ ζην 
εζσηεξηθό θαη 

εμσηεξηθό εθηόο όζσλ 
εληάζζνληαη ζηνπο 
ΚΑΔ 0715, 0716 θαη 

0717 

600,00 38.000,00 20.900,00 16.500,00 

16.  

Πθδνςιή διενήζζαξ 
απμγδιίςζδξ βζα εηηυξ 
έδναξ ιεηαηίκδζδξ  
οπαθθήθςκ Γζεφεοκζδξ 
Μεηαθμνχκ ηαζ 
Δπζημζκςκζχκ ηδξ Π.Δ. 
Φςηίδαξ  

02.04.073.0721.01 

Ζκεξήζηα 
απνδεκίσζε 

κεηαθηλνπκέλσλ ζην 
εζσηεξηθό θαη 

εμσηεξηθό εθηόο όζσλ 
εληάζζνληαη ζηνπο 
ΚΑΔ 0715, 0716 θαη 

0717 

150,00 38.000,00 21.500,00 16.350,00 

17.  

Πθδνςιή διενήζζαξ 
απμγδιίςζδξ βζα εηηυξ 
έδναξ ιεηαηίκδζδξ  
οπαθθήθςκ Γζεφεοκζδξ 
Γδιυζζαξ Τβείαξ ηαζ 
Κμζκςκζηήξ Μένζικαξ 
ηδξ Π.Δ. Φςηίδαξ 

02.04.073.0721.01 

Ζκεξήζηα 
απνδεκίσζε 

κεηαθηλνπκέλσλ ζην 
εζσηεξηθό θαη 

εμσηεξηθό εθηόο όζσλ 
εληάζζνληαη ζηνπο 
ΚΑΔ 0715, 0716 θαη 

0717 

300,00 38.000,00 21.650,00 16.050,00 

18.  

Πθδνςιή διενήζζαξ 
απμγδιίςζδξ βζα εηηυξ 
έδναξ ιεηαηίκδζδξ  
οπαθθήθςκ Σιήιαημξ 
Πθδνμθμνζηήξ ηδξ Π.Δ. 
Φςηίδαξ  

02.04.073.0721.01 

Ζκεξήζηα 
απνδεκίσζε 

κεηαθηλνπκέλσλ ζην 
εζσηεξηθό θαη 

εμσηεξηθό εθηόο όζσλ 
εληάζζνληαη ζηνπο 
ΚΑΔ 0715, 0716 θαη 

0717 

100,00 38.000,00 21.950,00 15.950,00 

19.  

Πθδνςιή διενήζζαξ 
απμγδιίςζδξ βζα εηηυξ 
έδναξ ιεηαηίκδζδξ  
οπαθθήθςκ Σιήιαημξ 
Πενζαάθθμκημξ ηαζ 
Τδνμμζημκμιίαξ ηδξ 
Π.Δ Φςηίδαξ 

02.04.073.0721.01 

Ζκεξήζηα 
απνδεκίσζε 

κεηαθηλνπκέλσλ ζην 
εζσηεξηθό θαη 

εμσηεξηθό εθηόο όζσλ 
εληάζζνληαη ζηνπο 
ΚΑΔ 0715, 0716 θαη 

0717 

100,00 38.000,00 22.050,00 15.850,00 

ΑΔΑ: 6ΔΝΒ7ΛΗ-02Π
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20.  

Πθδνςιή διενήζζαξ 
απμγδιίςζδξ βζα εηηυξ 
έδναξ ιεηαηίκδζδξ  
οπαθθήθςκ Σιήιαημξ 
Πμθζηζηήξ Πνμζηαζίαξ 
ηδξ Π.Δ Φςηίδαξ 

02.04.073.0721.01 

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

100,00 38.000,00 22.150,00 15.750,00 

21.  

Πθδνςιή διενήζζαξ 
απμγδιίςζδξ βζα εηηυξ 
έδναξ ιεηαηίκδζδξ  
οπαθθήθςκ ημο 
Γναθείμο ΠΔΑ  ηδξ 
Π.Δ Φςηίδαξ 

02.04.073.0721.01 

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

100,00 38.000,00 22.250,00 15.650,00 

22.  

Γζα ηδκ πθδνςιή 
ενβαζζχκ επζζηεοήξ 
ημο ΚΖΤ 7934 
μπήιαημξ ηδξ ΠΔ 
Φςηίδαξ 

02.04.073.0861.01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 
επηζθεπή ινηπνύ 
εμνπιηζκνύ 

40,00 11.935,60 7.181,20 4.714,40 

23.  

Πθδνςιή δαπάκδξ βζα 
επακέηδμζδ ημο 
πζζημπμζδηζημφ  ISO 
9001/2008 υπςξ μνίγεζ 
Ζ Τ.Α. 
20794/2222/03.05.2012 
ΣΟ ΚΣΔΟ ΦΧΚΗΓΑ 

02.04.073.0879.01 

Λνηπέο Ακνηβέο Όζσλ 
εθηεινύλ εηδηθέο 
ππεξεζίεο                                  

1.116,00 27.397,30 20.171,06 6.110,24 

24.  

Πθδνςιή δαπάκδξ 
πανμπήξ οπδνεζζχκ 
ζοιαμφθμο πμζυηδηαξ 
ζε εηήζζα αάζδ, 
ακελανηήημο πεδίμο 
απυ 1/8/2017 έςξ 
31/7/2018 ιε ζηυπμ ηδκ 
ζοκεπζγυιεκδ 
οπμζηήνζλδ ηαζ 
παναημθμφεδζδ ημο 
εθανιμγυιεκμο 
ζοζηήιαημξ δζαπείνζζδξ 
ηδξ πμζυηδηαξ ζφιθςκα 
ιε ηζξ απαζηήζεζξ ημο 
πνμηφπμο  ISO9001: 
2008 ΣΟ ΚΣΔΟ 
ΦΧΚΗΓΑ 

02.04.073.0879.01 

Λνηπέο Ακνηβέο Όζσλ 
εθηεινύλ εηδηθέο 
ππεξεζίεο                                  

1.426,00 27.397,30 21.287,06 4.684,24 

25.  

πθδνςιή δαπάκδξ 
πνμιδεείαξ  
δθεηηνμθμβζημφ οθζημφ  
ηζξ ακάβηεξ  ηδξ  Π.Δ 
ΦΧΚΊΓΑ 

02.04.073.1311.01 

Πξνκήζεηα εηδώλ 
ζπληήξεζεο θαη 
επηζθεπήο 
εγθαηαζηάζεσλ 

335,00 4.826,00 3.765,58 725,42 

26.  

Γζα ηδκ πθδνςιή 
ακηαθθαηηζηχκ 
(Μπαηανία, 
εενιμζηάηδξ, 
παναθθμφ) βζα ημ  
ΚΖΤ 7934 υπδια  ηδξ 
ΠΔ Φςηίδαξ 

02.04.073.1321.01 

Πξνκήζεηα εηδώλ 
ζπληήξεζεο & 
επηζθεπήο κέζσλ 
μεξάο γεληθά 

185,00 23.138,60 14.837,52 8.116,08 

ΑΔΑ: 6ΔΝΒ7ΛΗ-02Π



 

 

 

 

 

47 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1395 

 
ΘΔΜΑ 49ν: Έβηνζζδ απεοεείαξ ακάεεζδξ ηςκ δαπακχκ οπδνεζζχκ ηαζ πνμιδεεζχκ, Π.Δ. Φςηίδαξ. 

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. μζη. 160030/1560/18-7-2017 
έββναθμ ηδξ Γ/κζδξ Γζμζηδηζημφ - Οζημκμιζημφ Π.Δ. Φςηίδαξ πνμξ ηδκ Δπζηνμπή, ημ μπμίμ απμηεθεί 
ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

   απνθαζίδεη νκόθσλα 
Δβηνίκεζ ηδκ απεοεείαξ ακάεεζδ ηςκ ηάηςεζ δαπακχκ ζημοξ πνμιδεεοηέξ, μζ μπμίμζ 

ακαδείπεδηακ οπμρήθζμζ ακάδμπμζ έπεζηα απυ δζαβςκζζηζηή δζαδζηαζία ιε πνυζηθδζδ οπμαμθήξ 
πνμζθμνάξ, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 118 ημο Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄147) «Γδιυζζεξ οιαάζεζξ Ένβςκ, 
Πνμιδεεζχκ, & Τπδνεζζχκ (πνμζανιμβή ζηζξ μδδβίεξ 2014/24/ΔΔ & 2014/25/ΔΔ)», ηαζ ημκ έθεβπμ υηζ 
πθδνμφκ ηα ηνζηήνζα επζθμβήξ ζφιθςκα ιε ηδκ παν. 1&2 ημο άνενμο 73 ημο Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄147): 
 
 

27.  

πθδνςιή δαπάκδξ 
ακακέςζδξ ηςκ ηνζχκ 
(3) αδεζχκ πνήζδξ 
Bitdefender server 
edition βζα 3 πνυκζα βζα 
ηάθορδ ακαβηχκ 
πνμζηαζίαξ ηςκ 2 
domain controller ηζ 1 
file server δίζηςκ απυ 
ηδκ Refill4u 
 

02.04.073.1723.01 

Πξνκήζεηα 
ειεθηξνληθώλ 
ππνινγηζηώλ, 
πξνγξακκάησλ θαη 
ινηπώλ πιηθώλ 

96,00 8.796,40 7.970,00 730,40 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 

 
15.048,00 

 
886.491,20 642.462.42 228.980,78 

ΑΔΑ: 6ΔΝΒ7ΛΗ-02Π
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A/A Δαπάνη Προμηθεστής 

Απόυαση 
Έγκρισης 
Δαπάνης  

Οικονομικής 
Επιτροπής 

Ε.Φ. 
Κ.Α.Ε. 

Απόυαση 
Δέσμεσσης 

Ποσό 
 

(ΜΕ 
ΦΠΑ) 

1 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ ΓΗΑ 

SERVICE ΣΟ ΚΖΖ 1601 ΣΖ 
Π.Δ.ΦΧΚΗΓΑ 

 

΄΄ΕΧΓΡΑΦΟ Ν. ΓΔΧΡΓΗΟ΄΄-ΤΝΔΡΓΔΗΟ 
ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ-Λ.ΑΛΧΝΧΝ 33 ΑΜΦΗΑ 
ΣΖΛ.:2265023042 
 
ΑΦΜ:109155982 
Γ.Ο.Τ. ΑΜΦΗΑ 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ 
Ο.Δ.  
   24/ 3 
-7-2017 
ΑΠΦΑΖ:   
1208 
ΑΓΑ:  
ΧΥΧΥ7ΛΖ-ΟΤ3 

Δ.Φ.: 073  
 

ΚΑΔ: 
1321 

 

Αν. Γέζιεοζδξ   
2446/4-7 -2017 

         Α/Α  2502 
 

  ΑΓΑ: 
6Ο937ΛΖ-ΖΚΦ 

465,00  
ΔΤΡΧ 

2 
 ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ SERVICE ΣΟ 
ΚΖΖ 1601 ΣΖ Π.Δ.ΦΧΚΗΓΑ 

 

΄΄ΕΧΓΡΑΦΟ Ν. ΓΔΧΡΓΗΟ΄΄-ΤΝΔΡΓΔΗΟ 
ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ-Λ.ΑΛΧΝΧΝ 33 ΑΜΦΗΑ 
ΣΖΛ.:2265023042 
 
ΑΦΜ:109155982 
Γ.Ο.Τ. ΑΜΦΗΑ 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ 
Ο.Δ.  
   24/ 3 
-7-2017 
ΑΠΦΑΖ:   
1208 
ΑΓΑ:  
ΧΥΧΥ7ΛΖ-ΟΤ3 

Δ.Φ.: 073  
 

   
ΚΑΔ:0861 

 

Αν. Γέζιεοζδξ   
2439/4-7-2017 

         Α/Α 2514 
 

  ΑΓΑ: 
6ΛΠΦ7ΛΖ-ΦΚ9 

150,00  
ΔΤΡΧ 

3 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΦΡΑΓΗΓΧΝ ΓΗΑ 
ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΖ 

Π.Δ.ΦΧΚΗΓΑ 
 

ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ-ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ ΄΄ΦΧΚΗΚΟΗ 
ΚΑΗΡΟΗ΄΄ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 
ΥΡ.ΑΘΑΝΑΗΟΤ-Λ.ΑΛΧΝΧΝ 15 ΑΜΦΗΑ 
 
ΣΖΛ.: 2265028706 
 
ΑΦΜ:034753189 
Γ.Ο.Τ. ΑΜΦΗΑ 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ 
Ο.Δ.  
   
21/12-6-2017 
ΑΠΦΑΖ:  
1072  
ΑΓΑ:  
6ΘΑΡ7ΛΖ-Δ3Ζ 

Δ.Φ.: 073  
 

   
ΚΑΔ:1699 

 

Αν. Γέζιεοζδξ   
 2299/15-6-2017 

         Α/Α  2333 
 

  ΑΓΑ: 
Χ7Ζ7ΛΖ-ΦΣΕ 

291,40  
ΔΤΡΧ 

4 

ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟ 
(ΔΧΣΔΡΗΚΑ ΚΑΗ ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ) 

ΣΧΝ ΚΖΖ 1629, ΚΖΤ 7901, 
ΚΖΤ 7903, ΚΑΗ ΚΖΤ 7934 

ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΣΖ Π.Δ. 
ΦΧΚΗΓΑ 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΖ ΑΘΑΝΑΗΟ-ΠΡΑΣΖΡΗΟ 
ΤΓΡΧΝ 
ΚΑΤΗΜΧΝ-ΛΗΠΑΝΖ-ΑΞΔΟΤΑΡ-ΠΛΤΝΣΖΡΗΟ 
ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ-Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΖ 22 ΑΜΦΗΑ 
ΣΖΛ.:2265072352 
 
ΑΦΜ:129952403 
Γ.Ο.Τ. ΑΜΦΗΑ 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ 
Ο.Δ.  
   
19/29-5-2017 
ΑΠΦΑΖ:  
960  
ΑΓΑ:  
6ΞΔΒ7ΛΖ-ΗΦΕ 

Δ.Φ.: 073  
 

   
ΚΑΔ:0861 

 

Αν. Γέζιεοζδξ   
  2126/31-5 -2017 

         Α/Α  2153 
 

  ΑΓΑ: 
Χ0ΒΦ7ΛΖ-ΑΞΜ 

74,40  
ΔΤΡΧ 

5 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΖΛΗΑΚΧΝ 
ΜΔΜΒΡΑΝΧΝ ΓΗΑ ΣΗ 

ΑΝΑΓΚΔ ΣΖ Γ/ΝΖ 
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ-ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 

ΣΖ Π.Δ.ΦΧΚΗΓΑ 
 

΄΄ΕΧΓΡΑΦΟ Ν. ΓΔΧΡΓΗΟ΄΄-ΤΝΔΡΓΔΗΟ 
ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ-Λ.ΑΛΧΝΧΝ 33 ΑΜΦΗΑ 
ΣΖΛ.:2265023042 
 
ΑΦΜ:109155982 
Γ.Ο.Τ. ΑΜΦΗΑ 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ 
Ο.Δ.  
    25/10-7 
-2017 
ΑΠΦΑΖ:  
1281  
ΑΓΑ:  
ΧΦ07ΛΖ-ΠΦ9 

Δ.Φ.: 073  
 

   
ΚΑΔ:1699 

 

Αν. Γέζιεοζδξ   
  2512/ 12-7-2017 

         Α/Α  2570 
 

  ΑΓΑ: 
ΧΒΘΒ7ΛΖ-ΦΦ3 

180,00  
ΔΤΡΧ 

6 

ΔΡΓΑΗΑ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 
ΑΝΣΖΛΗΑΚΧΝ ΜΔΜΒΡΑΝΧΝ 

ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΖ Γ/ΝΖ 
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ-ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 

ΣΖ Π.Δ.ΦΧΚΗΓΑ 
 

΄΄ΕΧΓΡΑΦΟ Ν. ΓΔΧΡΓΗΟ΄΄-ΤΝΔΡΓΔΗΟ 
ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ-Λ.ΑΛΧΝΧΝ 33 ΑΜΦΗΑ 
ΣΖΛ.:2265023042 
 
ΑΦΜ:109155982 
Γ.Ο.Τ. ΑΜΦΗΑ 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ 
Ο.Δ.  
    25/10-7 
-2017 
ΑΠΦΑΖ:  
1281  
ΑΓΑ:  
ΧΦ07ΛΖ-ΠΦ9 

Δ.Φ.: 073  
 

   
ΚΑΔ:0851 

 

Αν. Γέζιεοζδξ   
 2505/12-7-2017 

         Α/Α  2561 
 

  ΑΓΑ: 
6ΑΗΑ7ΛΖ-ΝΚ4 

120,00  
ΔΤΡΧ 

7 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ 

ΣΑΣΗΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 
ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΟΓΖΓΗΑ ΣΟΤ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΑΓΑ 
ΧΧΔΦ4653ΟΞ-ΥΘ1 ΓΗΑ ΣΗ 
ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΚΣΔΟ ΣΖ 

Π.Δ.ΦΧΚΗΓΑ 
 

ΑΦΟΗ ΣΑΗΝΟΤ Ο.Δ.-ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟΗ 
ΔΞΟΠΛΗΜΟΗ-ΗΟΛΖ 2-ΑΘΖΝΑ 11636 
ΣΖΛ.:2109232390 
 
ΑΦΜ: 091153011 
Γ.Ο.Τ. ΗΕ ΑΘΖΝΧΝ 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ 
Ο.Δ.  
   15/2-5-2017 
ΑΠΦΑΖ:  
715  
ΑΓΑ:  
6ΛΒΦ7ΛΖ-9ΡΥ 

Δ.Φ.: 073  
 

   
ΚΑΔ:1723 

 

Αν. Γέζιεοζδξ   
  1909/4-5 -2017 

         Α/Α  1937 
 

  ΑΓΑ: 
ΧΘ587ΛΖ-ΛΘΣ 

781,20  
ΔΤΡΧ 

8 

ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 
ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΟ 

Μ.Δ.123237 ΗΥ(ΦΑΝΟΗ, 
ΦΛΑ,ΦΑΡΟ, 

ΤΑΛΟΚΑΘΑΡΗΣΖΡΔ) 
ΟΥΖΜΑ ΣΖ Π.Δ.ΦΧΚΗΓΑ 

 

ΚΡΑΒΑΡΣΟΓΗΑΝΝΟ 
ΗΧΑΝΝΖ-ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΚΑΗ 
ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ ΔΗΓΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ-1

Ο
 

ΥΛΜ.ΔΘΝΗΚΖ ΟΓΟΤ ΑΜΦΗΑ-ΛΑΜΗΑ- 
ΣΖΛ.: 2265028003 
 
ΑΦΜ:059967436 
Γ.Ο.Τ. ΑΜΦΗΑ 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ 
Ο.Δ.  
   24/3-7-2017 
ΑΠΦΑΖ:  
1208  
ΑΓΑ: 
ΧΥΧΥ7ΛΖ-ΟΤ3  

Δ.Φ.: 073  
 

   
ΚΑΔ:0861 

 

Αν. Γέζιεοζδξ   
  2437/4-7-2017 

         Α/Α  2504 
 

  ΑΓΑ: 
7Υ7Θ7ΛΖΝ06 

148,00  
ΔΤΡΧ 

9 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ 
ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΟ Μ.Δ.123237 
ΗΥ(ΦΑΝΟΗ, ΦΛΑ,ΦΑΡΟ, 

ΤΑΛΟΚΑΘΑΡΗΣΖΡΔ) 
ΟΥΖΜΑ ΣΖ Π.Δ.ΦΧΚΗΓΑ 

 

ΚΡΑΒΑΡΣΟΓΗΑΝΝΟ 
ΗΧΑΝΝΖ-ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΚΑΗ 
ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ ΔΗΓΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ-1

Ο
 

ΥΛΜ.ΔΘΝΗΚΖ ΟΓΟΤ ΑΜΦΗΑ-ΛΑΜΗΑ- 
ΣΖΛ.: 2265028003 
 
ΑΦΜ:059967436 
Γ.Ο.Τ. ΑΜΦΗΑ 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ 
Ο.Δ.  
   24/3-7-2017 
ΑΠΦΑΖ:  
1208  
ΑΓΑ: 
ΧΥΧΥ7ΛΖ-ΟΤ3  

Δ.Φ.: 073  
 

   
ΚΑΔ:1321 

 

Αν. Γέζιεοζδξ   
  2444/4-7 -2017 

         Α/Α  2510 
 

  ΑΓΑ: 
66417ΛΖ-Κ9Ρ 

508,40  
ΔΤΡΧ 

ΑΔΑ: 6ΔΝΒ7ΛΗ-02Π
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Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1396 

 
ΘΔΜΑ 50o: Έβηνζζδ δαπάκδξ ηαζ δέζιεοζδξ πίζηςζδξ απυ ημκ Σαηηζηυ Πνμτπμθμβζζιυ, μζημκμιζημφ 
έημοξ 2017, βζα πνμιήεεζεξ, ζοκηδνήζεζξ ή πανμπή οπδνεζζχκ, Π.Δ. Δφαμζαξ. 

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. 159329/3759/18-7-2017 
έββναθμ ηδξ Γ/κζδξ Γζμζηδηζημφ - Οζημκμιζημφ Π.Δ. Δφαμζαξ πνμξ ηδκ Δπζηνμπή, ημ μπμίμ απμηεθεί 
ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

   απνθαζίδεη νκόθσλα 
Δβηνίκεζ ηδ δαπάκδ ηαζ ηδ ζπεηζηή δέζιεοζδ πίζηςζδξ βζα πνμιήεεζεξ, ζοκηδνήζεζξ ηαζ πανμπή 

οπδνεζζχκ, πμο πνυηεζηαζ κα πναβιαημπμζδεμφκ ηαηά ημ μζημκμιζηυ έημξ 2017 ζηδκ Π.Δ. Δφαμζαξ, ςξ 
ηαηςηένς: 
 

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΔ 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΚΑΔ 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤΖ

 
ΠΗΣΧΖ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔ

ΝΟΤ 
ΠΡΟΫ/ΜΟΤ

+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΧ

ΔΗ 
ΔΣΟΤ 2017 

ΓΔΤΜΔΤΘ
ΔΝ 

ΠΟΟ 
ΠΡΗΝ 
ΣΖΝ 

ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΠΗΣΧΖ 

ΓΗΔΘΔΗΜΟ 
ΓΗΑ 

ΓΔΜΔΤΖ 

1 

οιπθδνςιαηζηή 
Απμγδιίςζδ βζα 
οπενςνζαηή ενβαζία 
οπαθθήθςκ ηδξ Γ/κζδξ 
Σεπκζηχκ Ένβςκ ηδξ ΠΔ 
Δφαμζαξ βζα ημ α’ 
ελάιδκμ 2017 

02.02.0
73.0511

.01 

Απμγδιίςζδ βζα 
οπενςνζαηή 
ενβαζία 

2.500,00 79.725,00 44.300,00 32.925,00 

2 

οιπθδνςιαηζηή 
Ζιενήζζα απμγδιίςζδ 
ιεηαηζκμοιέκςκ ζημ 
εζςηενζηυ & ελςηενζηυ 
οπαθθήθςκ Γ/κζδξ 
Σεπκζηχκ Ένβςκ ΠΔ 
Δοαμίαξ βζα ημ α’ 
ελάιδκμ 2017 

02.02.0
73.0721

.01 

Ζιενήζζα 
απμγδιίςζδ 
ιεηαηζκμοιέκςκ 
ζημ εζςηενζηυ & 
ελςηενζηυ εηηυξ 
υζςκ 
εκηάζζμκηαζ 
ζημοξ ΚΑΔ 
0715, 0716 ηαζ 
0717 

2.000,00 42.960,00 39.571,00 1.389,00 

3 

Γαπάκδ εηήζζαξ 
αζθάθζζδξ ημο ηηζνίμο 
ημο Γζμζηδηδνίμο ηδξ 
Π.Δ Δφαμζαξ 

02.02.0
73.0899

.01 

Λμζπέξ εζδζηέξ 
αιμζαέξ 
 

7.000,00 115.073,11 97.616,21 90.616,21 

10 

ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΚΔΤΖ 
ΣΟΤ ΠΡΟΧΘΖΣΖ 

ΓΑΗΧΝ(ΜΠΟΤΛΣΟΕΑ) ΜΔ 
ΑΡΗΘ.ΚΤΚΛΟΦ.ΚΤ 5887 ΣΖ 
Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 

ΣΖ Π.Δ.ΦΧΚΗΓΑ 
 

 
ΥΡΖΣΟ ΜΠΑΚΑ & ΗΑ Ο.Δ. 
ΤΝΔΡΓΔΗΟ-ΜΖΥΑΝΟΤΡΓΔΗΟ 
ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ & 
ΣΡΑΚΣΔΡ-2 ΥΛΜ ΛΑΜΗΑ ΑΘΖΝΧΝ 
ΣΖΛ.:2231035743 
 
ΑΦΜ:091390298 
Γ.Ο.Τ. ΛΑΜΗΑ 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ 
Ο.Δ.  
   
23/26-6-2017 
ΑΠΦΑΖ:  
1169  
ΑΓΑ:  
7ΖΧΚ7ΛΖ-3ΝΜ 

Δ.Φ.: 071  
 

   
ΚΑΔ:9459 

 

Αν. Γέζιεοζδξ   
  2436/4-7-2017 

         Α/Α  2508 
 

  
ΑΓΑ:6ΜΞΜ7ΛΖ-83Υ  

13.565,60  
ΔΤΡΧ 

11 

ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΚΔΤΖ 
ΣΟΤ ΠΡΟΧΘΖΣΖ 

ΓΑΗΧΝ(ΜΠΟΤΛΣΟΕΑ) ΜΔ 
ΑΡΗΘ.ΚΤΚΛΟΦ.ΚΤ 5887 ΣΖ 
Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 

ΣΖ Π.Δ.ΦΧΚΗΓΑ 
 

 
ΑΘΑΝΑΗΑ ΜΠΑΚΑ & ΗΑ 0.Δ.-ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΖ 
ΛΑΜΗΑ Ο.Δ.- ΔΜΠΟΡΗΑ 
ΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ-ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ 
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ-ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ-2

0
 ΥΛΜ 

Ν.Δ.Ο. ΛΑΜΗΑ ΑΘΖΝΧΝ 
ΣΖΛ.:2231020390 
 
ΑΦΜ:800368158 
Γ.Ο.Τ. ΛΑΜΗΑ 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ 
Ο.Δ.  
   
23/26-6-2017 
ΑΠΦΑΖ:  
1169  
ΑΓΑ:  
7ΖΧΚ7ΛΖ-3ΝΜ 

Δ.Φ.: 071  
 

   
ΚΑΔ:9459 

 

Αν. Γέζιεοζδξ   
  2436/4-7-2017 

         Α/Α  2508 
 

  
ΑΓΑ:6ΜΞΜ7ΛΖ-83Υ  

9104,32  
ΔΤΡΧ 

ΑΔΑ: 6ΔΝΒ7ΛΗ-02Π
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4 

Γαπάκεξ ακηζιεηχπζζδξ 
θοζζηχκ ηαηαζηνμθχκ 

02.02.0
73.5151

.01 

Γαπάκεξ 
ακηζιεηχπζζδξ 
θοζζηχκ 
ηαηαζηνμθχκ 
 

5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 16.500,00 242.758,11 181.487,21 124.930,21 

 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1397 
 

ΘΔΜΑ 51o: Έβηνζζδ δαπάκδξ ηαζ δζάεεζδ πίζηςζδξ βζα επζζηνμθή πμζμφ απνεςζηήηςξ 
εζζπναπεέκημξ, Π.Δ. Δφαμζαξ. 

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. 159333/3760/18-7-2017 
έββναθμ ηδξ Γ/κζδξ Γζμζηδηζημφ - Οζημκμιζημφ Π.Δ. Δφαμζαξ πνμξ ηδκ Δπζηνμπή, ημ μπμίμ απμηεθεί 
ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

   απνθαζίδεη νκόθσλα 
Δβηνίκεζ ηδ δαπάκδ ηαζ δζάεεζδ πίζηςζδξ, φρμοξ ηνζάκηα εκκέα εονχ (39,00 €), βζα επζζηνμθή 

πμζμφ απνεςζηήηςξ εζζπναπεέκηςκ απυ ιδ πνήζδ πανααυθςκ, Π.Δ. Δφαμζαξ, ζφιθςκα ιε ημκ 
αηυθμοεμ πίκαηα: 
 

Α/Α ΔΠΧΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΟ 

1 ΚΤΡΗΑΚΟΤ-ΥΑΣΕΖΑΠΟΣΟΛΟΤ  ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΤΡΗΑΚΟΤ ΠΔΗΡΑΗΧ 39,00 

    ΤΝΟΛΟ 39,00 

 
θεξ μζ ακςηένς επζζηνμθέξ πμζχκ εα αανφκμοκ ηζξ πζζηχζεζξ ημο πνμτπμθμβζζιμφ ηδξ ΠΔ 

Δοαμίαξ μζημκμιζημφ έημοξ 2017, Δ.Φ. 02073, ΚΑΔ 3199 ―Λμζπέξ επζζηνμθέξ εζυδςκ‖. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1398 
 
ΘΔΜΑ 52o: Έβηνζζδ δέζιεοζδξ πίζηςζδξ ηαζ πθδνςιήξ δαπάκδξ απυ ημκ Σαηηζηυ Πνμτπμθμβζζιυ, 
μζημκμιζημφ έημοξ 2017, βζα ζοκδζμνβάκςζδ ηδξ Π.Δ. Δφαμζαξ ιε ημκ Πμθζηζζηζηυ & Δπζιμνθςηζηυ  
φθθμβμ Βαζζθζημφ ―Π.Δ..Β.‖ ηςκ πμθζηζζηζηχκ εηδδθχζεςκ “ΛΗΛΑΝΤΙΑ 2017”. 

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. 158371/3722/18-7-2017 
έββναθμ ηδξ Γ/κζδξ Γζμζηδηζημφ - Οζημκμιζημφ Π.Δ. Δφαμζαξ πνμξ ηδκ Δπζηνμπή, ημ μπμίμ απμηεθεί 
ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

   απνθαζίδεη νκόθσλα 
Δβηνίκεζ ηδκ πθδνςιή δαπάκδξ ηαζ ηδ ζπεηζηή δέζιεοζδ πίζηςζδξ πμζμφ πζθίςκ πεκηαημζίςκ 

εονχ (1.500,00€), βζα ζοκδζμνβάκςζδ ηδξ Π.Δ. Δφαμζαξ ιε ημκ Πμθζηζζηζηυ ηαζ Δπζιμνθςηζηυ φθθμβμ 
Βαζζθζημφ «Π.Δ..Β.», ηςκ πμθζηζζηζηχκ εηδδθχζεςκ «ΛΖΛΑΝΣΗΑ 2017», πμο εα πναβιαημπμζδεμφκ 
ζημ Λεοηακηί (ιζηνυ θζιακάηζ) απυ 3 Αοβμφζημο έςξ 14 Αοβμφζημο 2017. 

 
Ο ζοκμθζηυξ πνμτπμθμβζζιυξ εα ακέθεεζ ζημ πμζυ ηςκ 5.200 € ηαζ δ Πενζθενεζαηή Δκυηδηα Δφαμζαξ 

εα ηαθφρεζ ηζξ παναηάης δαπάκεξ : 
 
Δλέδνα 10*10………………………………..1.500,00€ ιε Φ.Π.Α. 

 
 Ζ ακςηένς δαπάκδ εα αανφκεζ ηζξ πζζηχζεζξ ημο πνμτπμθμβζζιμφ ηδξ Π.Δ. Δφαμζαξ 

μζημκμιζημφ έημοξ 2017, Δ.Φ. 02073, ΚΑΔ 0844 . 
Σμ πνςημβεκέξ αίηδια έπεζ ηαηαπςνδεεί ζημ Κεκηνζηυ Ζθεηηνμκζηυ Μδηνχμ Γδιμζίςκ 

οιαάζεςκ (ΚΖΜΓΤ) ιε ιμκαδζηυ ανζειυ ηαηαπχνδζδξ 17REQ001701431 2017-07-17. 
 

ΑΔΑ: 6ΔΝΒ7ΛΗ-02Π
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Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1399 
 
ΘΔΜΑ 53o: Έβηνζζδ δαπάκδξ ηαζ δέζιεοζδ πίζηςζδξ απυ ημκ Σαηηζηυ Πνμτπμθμβζζιυ, μζημκμιζημφ 
έημοξ 2017, βζα πνμιήεεζεξ, ενβαζίεξ ηαζ πανμπή οπδνεζζχκ, Π.Δ. Φεζχηζδαξ. 

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ηα οπ’ ανζει. α) 153213/6365/11-7-2017 ηαζ 
α) 159925/6565/18-7-2017 έββναθα ηδξ Γ/κζδξ Οζημκμιζημφ – Γδιμζζμκμιζημφ Δθέβπμο Π..Δ. πνμξ 
ηδκ Δπζηνμπή, ηα μπμία απμηεθμφκ ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

   απνθαζίδεη νκόθσλα 
Δβηνίκεζ ηδ δαπάκδ ηαζ ηδ ζπεηζηή δέζιεοζδ πίζηςζδξ, βζα πνμιήεεζεξ, ενβαζίεξ ηαζ πανμπή 

οπδνεζζχκ βζα ηδκ ΠΔ ηαηά ημ Οζημκμιζηυ Έημξ 2017, ςξ ηαηςηένς:  
 

 
 
α/α 

 
 

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ 

 
 

Λνγαξηαζκόο 

 
 

Πεξηγξαθή 

 
ΠΟΟ 

ΓΔΜΔΤ 
Ζ 

ΠΗΣΧΖ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ

Τ 
ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+Α
ΝΑΜΟΡΦΧΔΗ 

ΔΣΟΤ 2017 

 
ΓΔΜΔΤΘΔΝ 
ΠΟΟ ΠΡΗΝ 

ΣΖΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

 
ΤΠΟΛΟΗΠΟ 

ΓΔΜΔΤΖ 
ΠΗΣΧΖ 

1 

Γαπάκδ βζα ηδκ 
ιεηαθμνά 
πμθοθεζημονβζηχκ 
ιδπακδιάηςκ ζε 
Τπδνεζίεξ ηδξ ΠΔ 
Φεζχηζδαξ  
(πεηζηυ ημ αν. 
133352/1069 
έββναθμ ηδξ 
Γ/κζδξ Γζαθάκεζαξ 
& Ζθεηηνμκζηήξ 
Γζαηοαένκδζδξ) 

02.01.073.0829.
01 

Λμζπέξ 
ιεηαθμνέξ 

560,00 25.000,00 20.600,00 3.840,00 

2 

Αιμζαή βζα ηδκ 
ζοκηήνδζδ 
θςημηοπζηχκ 
ιδπακδιάηςκ ηςκ 
Γ/κζεςκ ηδξ ΠΔ 
Φε/δαξ 
17REQ  001677373  
2017-07-11 

02.01.073.0869.
01 

Αιμζαέξ βζα 
ζοκηήνδζδ ηαζ 
επζζηεοή 
θμζπμφ 
ελμπθζζιμφ 

1.000,00 64.384,06 41.132,28 22.251,78 

3 

 Ακηαθθαηηζηά βζα 
ηδκ ζοκηήνδζδ ηςκ 
θςημηοπζηχκ 
ιδπακδιάηςκ ηςκ 
Γ/κζεςκ ηδξ ΠΔ 
Φε/δαξ 
17REQ  001677373  
2017-07-11 

02.01.073.1329.
01 

Πνμιήεεζα 
εζδχκ 
ζοκηήνδζδξ & 
επζζηεοήξ  
ηάεε είδμοξ 
θμζπμφ 
ελμπθζζιμφ            

5.000,00 43.600,00 15.247,00 23.353,00 

4 

Γαπάκδ βζα ηδκ 
πνμιήεεζα 
πθοζηζημφ 
ιδπακήιαημξ 
ορδθήξ πίεζδξ  
17REQ  001677301  
2017-07-11 

02.01.073.1699.
01 

Λμζπέξ 
πνμιήεεζεξ 

2.000,00 63.000,00 37.863,40 23.136,60 

5 

Αιμζαή βζα ηδκ 
ζοκηήνδζδ 
θςημηοπζηχκ 
ιδπακδιάηςκ ηςκ 
Γ/κζεςκ ηδξ ΠΔ 

02.01.073.0869.
01 

Αιμζαέξ βζα 
ζοκηήνδζδ ηαζ 
επζζηεοή 
θμζπμφ 
ελμπθζζιμφ 

1.000,00 64.384,06 41.132,28 40.132.28 

ΑΔΑ: 6ΔΝΒ7ΛΗ-02Π
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Φε/δαξ 
17REQ  
001677373  
2017-07-11 

6 

Έλμδα δζηαζηζηήξ 
δαπάκδξ βζα ηδκ 
745/2016 Γζηαζηζηή 
Απυθαζδ. 
(Τπυεεζδ 
Καναβημφκδ) 

02.01.073.0892.
01 

Πάζδξ θφζεςξ 
δαπάκεξ ζε 
εηηέθεζδ 
δζηαζηζηχκ 
απμθάζεςκ ή 
ζοιαζααζηζηχκ 
πνάλεςκ   

1.340,00 150.000,00 118.066,57 116.726,57 

7 

 Ακηαθθαηηζηά βζα 
ηδκ ζοκηήνδζδ ηςκ 
θςημηοπζηχκ 
ιδπακδιάηςκ ηςκ 
Γ/κζεςκ ηδξ ΠΔ 
Φε/δαξ 
17REQ  
001677373  
2017-07-11 

02.01.073.1329.
01 

Πνμιήεεζα 
εζδχκ 
ζοκηήνδζδξ & 
επζζηεοήξ  
ηάεε είδμοξ 
θμζπμφ 
ελμπθζζιμφ            

5.000,00 43.600,00 15.247,00 23.353,00 

8 

Δπζζηνμθή 
ακηζηίιμο 
πανααυθμο (ΣΟΔΒ 
Μελζαηχκ) 
πεηζηυ ημ αν. 
3123/13-07-2017 
έββναθμ ηδξ 
Γ/κζδξ Ακάπηολδξ. 

02.01.073.3199.
01 

Λμζπέξ 
επζζηνμθέξ 
εζυδςκ                                                         

100,00 40.000,00 20.416,29 20.316,29 

 16.000  

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1400 

 
ΘΔΜΑ 54o: Έβηνζζδ δαπάκδξ ηαζ δζάεεζδ πίζηςζδξ ημο Πνμβνάιιαημξ Γδιμζίςκ Δπεκδφζεςκ, έημοξ 
2017 ηδξ Π.Δ. Φεζχηζδαξ. 

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. 159923/6564/18-7-2017 
έββναθμ ηδξ Γ/κζδξ Οζημκμιζημφ – Γδιμζζμκμιζημφ Δθέβπμο Π..Δ. πνμξ ηδκ Δπζηνμπή, ημ μπμίμ 
απμηεθεί ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

   απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 
Δβηνίκεζ ηζξ παναηάης δαπάκεξ ηαζ ηδ δζάεεζδ πίζηςζδξ, έημοξ 2017 ηδξ Π.Δ. Φεζχηζδαξ, 

ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 5 ημο Ν. 4071/2012, ςξ ελήξ: 

AA Σίηινο έξγνπ Δηδηθόο 
θνξέαο/ 

ΚΑΔ 

Πξνκεζεπηήο 
 

Πνζό 

1 ―Μεθέηδ ακάδεζλδξ ηαζ ακάπθαζδξ ζζημνζηχκ – 
ανπαζμθμβζηχκ πχνςκ ημο κμιμφ‖  
 
Υνδιαημδυηδζδ: ΚΑΠ -  Ίδζμζ πυνμζ  
Πνςημβεκέξ αίηδια: 17REQ001667120                         

01.071. 
9762 

Τπυ δδιμπνάηδζδ 31.148,86 

2 ―Γδιζμονβία δθεηηνμκζηήξ πθαηθυνιαξ‖ 
(Ακμζπηυ ρδθζαηυ ζοιαμφθζμ) 
 
Υνδιαημδυηδζδ: 20% ΠΔ 
Πνςημβεκέξ αίηδια: 17REQ001611691 

01.071. 
9899 

Γζάθμνμζ δζηαζμφπμζ 18.600.00 

ΑΔΑ: 6ΔΝΒ7ΛΗ-02Π
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Ο η. Γεχνβζμξ Γηζηυπμοθμξ δήθςζε υηζ δεκ ρδθίγεζ ηζξ δαπάκεξ ιε α/α 1 ηαζ 2. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1401 

 
ΘΔΜΑ 55ν: Έβηνζζδ απεοεείαξ ακάεεζδξ ηςκ δαπακχκ οπδνεζζχκ ηαζ πνμιδεεζχκ, Π.Δ. Φεζχηζδαξ. 

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. μζη. 159130/6525/14-7-2017 
έββναθμ ηδξ Γ/κζδξ Οζημκμιζημφ – Γδιμζζμκμιζημφ Δθέβπμο Π..Δ. πνμξ ηδκ Δπζηνμπή, ημ μπμίμ 
απμηεθεί ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

   απνθαζίδεη νκόθσλα 
Δβηνίκεζ ηδκ απεοεείαξ ακάεεζδ ηςκ δαπακχκ, πμο απμηοπχκμκηαζ ζημ Παξάξηεκα ΗΗ ημο 

πανυκημξ ζημοξ πνμιδεεοηέξ, μζ μπμίμζ ακαδείπεδηακ οπμρήθζμζ ακάδμπμζ έπεζηα απυ δζαβςκζζηζηή 
δζαδζηαζία ιε πνυζηθδζδ οπμαμθήξ πνμζθμνάξ, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 118 ημο Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 
Α΄147) «Γδιυζζεξ οιαάζεζξ Ένβςκ, Πνμιδεεζχκ & Τπδνεζζχκ (πνμζανιμβή ζηζξ μδδβίεξ 2014/24/ΔΔ 
& 2014/25/ΔΔ)», ηαζ ημκ έθεβπμ υηζ πθδνμφκ ηα ηνζηήνζα επζθμβήξ ζφιθςκα ιε ηδκ παν. 1&2 ημο άνενμο 
73 ημο Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄147). 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1402 

 
ΘΔΜΑ 56ν: Έβηνζζδ δαπάκδξ ηαζ δέζιεοζδ πίζηςζδξ απυ ημκ Σαηηζηυ Πνμτπμθμβζζιυ, μζημκμιζημφ 
έημοξ 2017, βζα ηδ ζφκαρδ Πνμβναιιαηζηήξ φιααζδξ Πμθζηζζιζηήξ Ακάπηολδξ ιεηαλφ ημο Τπμονβείμο 
Πμθζηζζιμφ ηαζ Αεθδηζζιμφ, Πενζθένεζαξ ηενεάξ Δθθάδαξ, Γήιμο Λαιζέςκ ηαζ ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ. Ρμφιεθδξ. 

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. 159620/6542/18-7-2017 
έββναθμ ηδξ Γ/κζδξ Οζημκμιζημφ – Γδιμζζμκμιζημφ Δθέβπμο Π..Δ. πνμξ ηδκ Δπζηνμπή, ημ μπμίμ 
απμηεθεί ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

   απνθαζίδεη νκόθσλα 
Δβηνίκεζ ηδ δαπάκδ ηαζ ηδ ζπεηζηή δέζιεοζδ πίζηςζδξ πμζμφ πεκήκηα πζθζάδςκ εονχ (50.000,00 

€) ιε ΦΠΑ ,βζα ηδκ επζπμνήβδζδ ιέζς πνμβναιιαηζηήξ ζφιααζδξ ιε εέια ηδκ Πμθζηζζιζηή Ακάπηολδ, 
ιεηαλφ ημο Τπμονβείμο Πμθζηζζιμφ ηαζ Αεθδηζζιμφ, Πενζθένεζαξ ηενεάξ Δθθάδαξ, Γήιμο Λαιζέςκ ηαζ 
ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ. Ρμφιεθδξ. 
 

Ζ ζοκμθζηή δαπάκδ επζπμνήβδζδξ ηδξ Π. η. Δ., εα αανφκεζ ημκ Δ.Φ. 073 Κ.Α.Δ. 0844.01.  
Σμ πνςημβεκέξ αίηδια έπεζ ηαηαπςνδεεί ζημ Κεκηνζηυ Ζθεηηνμκζηυ Μδηνχμ Γδιμζίςκ 

οιαάζεςκ (ΚΖΜΓ) ιε ιμκαδζηυ ανζειυ ηαηαπχνδζδξ 17REQ001707417 2017-07-18. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1403 
 
 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 
 
ΘΔΜΑ 57ν: Έβηνζζδ ηδξ 5δξ ηνμπμπμίδζδξ ημο Πνμτπμθμβζζιμφ, μζημκμιζημφ έημοξ 2017, ηδξ 
Πενζθένεζαξ ηενεάξ Δθθάδαξ.  

3 Δζζαβςβή αλζμθυβδζδ ηαζ ζφβηνζζδ κέςκ 
ηεπκζηχκ ηαηαπμθέιδζδξ ημο δάημο ηδξ εθζάξ, 
ζε ζπέζδ ιε ηδκ ζοιααηζηή ιέεμδμ πμο 
αημθμοεείηαζ ζήιενα ζε αβνμηειάπζα ημο 
Γήιμο ηοθίδαξ  
 
Υνδιαημδυηδζδ: ΚΑΠ  
Πνςημβεκέξ αίηδια: 17REQ001711628 

01.071. 
9779 

Τπυ δδιμπνάηδζδ 24.800.00 

ΑΔΑ: 6ΔΝΒ7ΛΗ-02Π
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 Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. 6530/18-7-2017 έββναθμ ηδξ 
Γ/κζδξ Οζημκμιζημφ – Γδιμζζμκμιζημφ Δθέβπμο Π..Δ. πνμξ ηδκ Δπζηνμπή, ημ μπμίμ απμηεθεί 
ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

   απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 
Δβηνίκεζ ηδκ 5δ ηνμπμπμίδζδ ημο Πνμτπμθμβζζιμφ, μζημκμιζημφ έημοξ 2017, ηδξ Πενζθένεζαξ 

ηενεάξ Δθθάδαξ, ζφιθςκα ιε ηδκ εζζήβδζδ ηδξ οπδνεζίαξ. 
 
Ο η. Γεχνβζμξ Γηζηυπμοθμξ έδςζε ανκδηζηή ρήθμ, δδθχκμκηαξ υηζ ―ε πξαγκαηηθή δηαθνξά πνπ 

απεηθνλίδεηαη ζε απηέο ηηο ηξνπνπνηήζεηο δελ ππεξβαίλεη ηηο 500.000 €, πνζό πνπ είλαη πνιύ ιηγόηεξν από 
όζα ρξεηάδεηαη ε Πεξηθέξεηα, γηα λα θάλεη ηα έξγα θαη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο πνπ ρξεηάδεηαη ν ιαόο θαη 
ν ηόπνο”. 

Ο η. Γδιήηνζμξ Σζιπθαθέλδξ δήθςζε υηζ ρδθίγεζ θεοηυ. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1404 
 
ΘΔΜΑ 58ν: Έβηνζζδ ηδξ έηεεζδξ απμηεθεζιάηςκ εηηέθεζδξ ημο Πνμτπμθμβζζιμφ ηδξ Πενζθένεζαξ 
ηενεάξ Δθθάδαξ έςξ ημ A’ ηνίιδκμ 2017. 

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. 6528/18-7-2017 έββναθμ ηδξ 
Γ/κζδξ Οζημκμιζημφ – Γδιμζζμκμιζημφ Δθέβπμο Π..Δ. πνμξ ηδκ Δπζηνμπή, ημ μπμίμ απμηεθεί 
ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

   απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 
Δβηνίκεζ ηδκ έηεεζδ απμηεθεζιάηςκ εηηέθεζδξ ημο Πνμτπμθμβζζιμφ ηδξ Πενζθένεζαξ ηενεάξ 

Δθθάδαξ έςξ ημ A’ ηνίιδκμ 2017, ζφιθςκα ιε ηδκ εζζήβδζδ ηδξ οπδνεζίαξ. 
 
Ο η. Γεχνβζμξ Γηζηυπμοθμξ ηαηαρήθζζε ηδκ εζζήβδζδ, δζενςηχιεκμξ βζα ηδκ ηαεοζηενδιέκδ 

οπμαμθή ηδξ έηεεζδξ απμηεθεζιάηςκ εηηέθεζδξ ημο Πνμτπμθμβζζιμφ ηδξ Πενζθένεζαξ ηενεάξ 
Δθθάδαξ έςξ ημ A’ ηνίιδκμ 2017. Ο ίδζμξ εηηζιά υηζ ―απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ε δξαζηεξηόηεηα ηεο 
Πεξηθέξεηαο, πνπ αληαλαθιά ηελ θίλεζε ηωλ νηθνλνκηθώλ ηεο, ήηαλ πεξηνξηζκέλε θαη αζήκαληε θαη ε 
ρξεκαηνδόηεζε ειάρηζηε, ελώ αύμεζε παξνπζηάζηεθε θαη κάιηζηα πνιύ κεγάιε (124 %) κόλν ζηελ 
είζπξαμε νθεηιώλ πξνεγνύκελωλ εηώλ (π.ρ. αγξόηεο ηεο Κωπαΐδαο). Ο ηξίκελνο απηόο απνινγηζκόο”, 
ζοκέπζζε μ η. Γηζηυπμοθμξ, ―ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ αληηιαϊθή θπβεξλεηηθή πνιηηηθή θαη θπζηθά κε ην 
ζύζηεκα εθκεηάιιεπζεο πνπ αθνινπζεί ε Πεξηθέξεηα‖. 

Ο η. Γδιήηνζμξ Σζιπθαθέλδξ δήθςζε υηζ ρδθίγεζ θεοηυ. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1405 
 
ΘΔΜΑ 59ν: Έβηνζζδ ηδξ έηεεζδξ απμηεθεζιάηςκ εηηέθεζδξ ημο Πνμτπμθμβζζιμφ ηδξ Πενζθένεζαξ 
ηενεάξ Δθθάδαξ έςξ ημ Β’ ηνίιδκμ 2017. 

Ο Πνυεδνμξ ακέπηολε ημ εέια αοηυ, έπμκηαξ οπυρδ ημ οπ’ ανζει. 6529/18-7-2017 έββναθμ ηδξ 
Γ/κζδξ Οζημκμιζημφ – Γδιμζζμκμιζημφ Δθέβπμο Π..Δ. πνμξ ηδκ Δπζηνμπή, ημ μπμίμ απμηεθεί 
ακαπυζπαζημ ηιήια ημο πανυκημξ πναηηζημφ. 

Μεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ δ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή 
 

   απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 
Δβηνίκεζ ηδκ έηεεζδ απμηεθεζιάηςκ εηηέθεζδξ ημο Πνμτπμθμβζζιμφ ηδξ Πενζθένεζαξ ηενεάξ 

Δθθάδαξ έςξ ημ Β’ ηνίιδκμ 2017, ζφιθςκα ιε ηδκ εζζήβδζδ ηδξ οπδνεζίαξ. 
 
Ο η. Γεχνβζμξ Γηζηυπμοθμξ ηαηαρήθζζε ηδκ εζζήβδζδ, βζα ημοξ ίδζμοξ θυβμοξ πμο εηηεκχξ 

ακέθενε παναπάκς. 
Ο η. Γδιήηνζμξ Σζιπθαθέλδξ δήθςζε υηζ ρδθίγεζ θεοηυ. 
 

ΑΔΑ: 6ΔΝΒ7ΛΗ-02Π
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Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1406 
 
Πνζκ ηδ θήλδ ηδξ ζοκεδνίαζδξ, μ Πνυεδνμξ πνυηεζκε δ επυιεκδ ζοκεδνίαζδ ηδξ Οζημκμιζηήξ 

Δπζηνμπήξ κα πναβιαημπμζδεεί ηδ Γεοηένα 31 Ημοθίμο 2017, ζηδκ Λίκλε Δπβνίαο, πνυηαζδ πμο 
νκόθσλα έβζκε δεηηή απυ ηα ιέθδ.  

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1407 

 
 

Πεναηςεέκηςκ ηςκ εειάηςκ ηδξ διενήζζαξ δζάηαλδξ ηαζ ηςκ εηηάηηςκ θφεηαζ δ πανμφζα 
ζοκεδνίαζδ. Σμ πναηηζηυ ζοκηάπεδηε ηαζ οπμβνάθεηαζ απυ ηα πανζζηάιεκα ιέθδ, ςξ αημθμφεςξ: 
 
 
 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ            ΣΑ ΜΔΛΖ        Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
                                                                             
Κςκ/κμξ Π. Μπαημβζάκκδξ   Γδιήηνζμξ Ανβονίμο       Ηππμθφηδ Μπαθημφνα 
                   

Δοζηάεζμξ Κάππμξ 
 

Γεχνβζμξ Γηζηυπμοθμξ 
 
 Πακαβζχηδξ Δοαββεθίμο 
 
 Λάιπνμξ Σζζηζάκδξ 
 
 πφνμξ Παπαπνζζημδμφθμο 
  
 Γδιήηνζμξ Σζιπθαθέλδξ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

          ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η
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A/A Γαπάλε Πξνκεζεπηήο 

 
Αξ. Πξση. 
Δηζήγεζεο 
Τπεξεζίαο 

Απόθαζε Έγθξηζεο 
Γαπάλεο  

Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο 

Δ.Φ. 
Κ.Α.Δ. 

Απόθαζε Γέζκεπζεο Πνζό 

1 
Πνμιήεεζα ακηαθθαηηζηχκ βζα 
επζζηεοή θςη/ηχκ 

                                                 
ΜΠΑΕΑΚΑ Ν.ΚΧΝ/ΝΟ AΦΜ 
075450392 Γ.Ο.Τ ΛΗΒΑΓΔΗΑ 
ΛΗΒΑΓΔΗΑ       
                                                                                                         
                                                                                                     
                                                                                                                
  

- 

1209/3-7-2017 
(ΑΓΑ: 
ΧΥΧΥ7ΛΖ-ΟΤ3) 
 
 

Δ.Φ.: 073  
ΚΑΔ:1329 
 

 
Αν. Γέζιεοζδξ 2073/24-5-17 
ΑΓΑ: 6Ξ3Υ7ΛΖ-ΣΦΚ ηαζ 
2466/5-7-17 
ΑΓΑΧ9Δ57ΛΖ-Β6Υ 
 
 

   
1.151,01 

2 Πνμιήεεζα οθζηχκ Κηδκζαηνζηήξ 

                                                           
ΚΧΝ/ΝΟ ΠΑΝ. ΚΑΛΛΖ AΦΜ 
105073739 Γ.Ο.Τ  ΘΖΒΑ, ΘΖΒΑ  
                                                                                                         
                                                                                                     
                                                                                                                
  

3673/21-3-17 

572/3-4-2017 
(ΑΓΑ: 
ΧΦΘΝ7ΛΖ-9ΡΦ) 
 
 

Δ.Φ.: 073  
ΚΑΔ:1699 
 

 
Αν. Γέζιεοζδξ 1692/10-4-17, 
ΑΓΑ: 68ΛΑ7ΛΖ-246 
 

250,00 

3 
Φςημβναθζηή ηάθορδ – 
video-ζηυπζζδ εηδδθχζεςκ 

                                                            
ΛΟΤΚΑ ΥΡΖΣΟΤ AΦΜ  Γ.Ο.Τ 
ΛΗΒΑΓΔΗΑ ΛΗΒΑΓΔΗΑ       
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                     
                                                                                                                
  

- 

1283/10-7-2017 
(ΑΓΑ: 
ΧΦΟ7ΛΖ-ΠΦ9) 
 
 

Δ.Φ.: 073  
ΚΑΔ:0845 
 

 
Αν. Γέζιεοζδξ 2554/13-7-17 
ΑΓΑ: 7ΣΦ27ΛΖ-ΦΗ 
 

1.200,00 

4 

Κάθορδ δαπάκδξ βζα ηδκ έηδμζδ 
αθζζχκ ηδξ ζοκδζμνβάκςζδξ  
ημο ζοθθυβμο Γοκαζηχκ Γαφθεζαξ 
ηδκ4-8-17 2017,  
 

ΓΔΧΡΓΗΟ Λ. ΠΟΛΤΣΑΡΥΟΤ          
ΑΦΜ 102498030 Γ.Ο.Τ. ΛΗΒΑΓΔΗΑ 
Γ/Ζ ΟΦΟΚΛΔΟΤ 60 ΛΗΒΑΓΔΗΑ  

142005-1934
/29-6-17 

 
1283/10-7-2017 
(ΑΓΑ: 
ΧΦΟ7ΛΖ-ΠΦ9) 
 

Δ.Φ.: 073  
ΚΑΔ:0844 
 

 
Αν. Γέζιεοζδξ 255613-7/-17 
ΑΓΑ: 7ΛΖ5Ε7ΛΖ-ΓΝΔ 
 

500,00 

5 

Κάθορδ δαπάκδξ βζα ηδ   
ζοκδζμνβάκςζδ ημο ζοθθυβμο 
Γοκαζηχκ Γαφθεζαξ ηδκ4-8-17 
2017,  
 

                                                                    
                                                                                                         
. ΓΗΑΥΡΗΣΖ ΚΑΗ ΗΑ ΟΔΒΔ  
ΑΦΜ 082567166 ΓΟΤ ΛΗΒΑΓΔΗΑ 
ΣΖ Γ/ΝΖ ΟΦΟΚΛΔΟΤ 26 
ΛΗΒΑΓΔΗΑ                                                                                                    
                                                                                                   
                                                                                                     
                                                                                                                

142005-1934
/29-6-17 

1283/10-7-2017 
(ΑΓΑ: 
ΧΦΟ7ΛΖ-ΠΦ9) 
 
 

Δ.Φ.: 073  
ΚΑΔ:0844 
 

 
Αν. Γέζιεοζδξ 255613-7/-17 
ΑΓΑ: 7ΛΖ5Ε7ΛΖ-ΓΝΔ 
 

1.500,00 

ΑΔΑ: 6ΔΝΒ7ΛΗ-02Π
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6 

Κάθορδ δαπάκδξ βζα δπδηζηή ηαζ 
θςηζζηζηή ηάθορδ ηδξ 
ζοκδζμνβάκςζδξ ιε ημκ 
Πμθζηζζηζηυ-Δλςναζζηζηυ   
ζφθθμβμ ΑΓ. ΒΛΑΗΟΤ ηδκ 3 έςξ 
5-8-17 2017  
 

                                                                   
                                                                                                         
.ΓΗΑΥΡΗΣΖ ΚΑΗ ΗΑ ΟΔΒΔ  
ΑΦΜ 082567166 ΓΟΤ ΛΗΒΑΓΔΗΑ               
ΣΖ Γ/ΝΖ ΟΦΟΚΛΔΟΤ 26 
ΛΗΒΑΓΔΗΑ                                                                                                    
                                                                                                     
                                                                                                                
  

142038-1935
/29-6-17 

 
1283/10-7-2017 
(ΑΓΑ: 
ΧΦΟ7ΛΖ-ΠΦ9) 
 
 

Δ.Φ.: 073  
ΚΑΔ:0844 
 

 
Αν. Γέζιεοζδξ 255513-7/-17 
ΑΓΑ7ΓΓ37ΛΖ-ΚΓΡ: 
 

2.000,00 

7 Απεκηυιςζδ- Μομηημκία ηςκ 
ηηζνίςκ ηδξ Π.Δ. Βμζςηίαξ 

ΚΧΝ/ΝΟ Δ. ΠΟΝΣΗΚΟΠΟΤΛΟ 
AΦΜ 10917839 Γ.Ο.Τ ΛΗΒΑΓΔΗΑ 
ΛΗΒΑΓΔΗΑ       

- 1283/10-7-2017 
(ΑΓΑ: 
ΧΦΟ7ΛΖ-ΠΦ9) 
 

Δ.Φ.: 073  
ΚΑΔ:0844 
 

Αν. Γέζιεοζδξ 255713-7/-17 
ΑΓΑ: 75ΓΗ7ΛΖ-ΗΒΦ 
 

967,20 

8 ηάθορδ δαπάκδξ βζα δπδηζηή 
ηάθορδ βζα ηδ ζοκδζμνβάκςζδ 
εηδήθςζδξ ιε ΠΟΛΗΣΗΣΗΚ 
φθθμβμ Γοκαζηχκ Θεζπζέςκ ηδκ 
19-8-2017 

ΣΔΦΑ ΥΑΡ. ΘΔΟΓΧΡΟ ΑΦΜ 
039094330 Γ.Ο.Τ.  ΘΖΒΧΝ, 
ΞΖΡΟΝΟΜΖ ΘΖΒΧΝ 

 

117793-1745
/2-6-17 

1209/3-7-2017 
(ΑΓΑ: 
ΧΥΧΥ7ΛΖ-ΟΤ3) 

 

Δ.Φ.: 073  
ΚΑΔ:0844 

 

Αν. Γέζιεοζδξ 2465/5-7-17 
ΑΓΑ: 69ΒΚ7ΛΖ-907 
ΑΓΑΜ 17REQ006277543 

 

500,00 

9 ηάθορδ δαπάκδξ βζα θςηζζηζηή 
ηάθορδ βζα ηδ ζοκδζμνβάκςζδ 
εηδήθςζδξ ιε ΠΟΛΗΣΗΣΗΚ 
φθθμβμ Γοκαζηχκ Θεζπζέςκ ηδκ 
19-8-2017 

ΕΑΥΑΡΗΑ ΥΑΡ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΦΜ 
070226830 Γ.Ο.Τ.  ΘΖΒΧΝ, 
ΘΔΠΗΔ 

 

117793-1745
/2-6-17 

1209/3-7-2017 
(ΑΓΑ: 
ΧΥΧΥ7ΛΖ-ΟΤ3) 

 

Δ.Φ.: 073  
ΚΑΔ:0844 

 

Αν. Γέζιεοζδξ 2465/5-7-17 
ΑΓΑ: 69ΒΚ7ΛΖ-907 
ΑΓΑΜ 17REQ006277543 

 

500,00 

10 ηάθορδ δαπάκδξ βζα εηηοπχζεζξ 
βζα ηδ ζοκδζμνβάκςζδ 
εηδήθςζδξ ιε ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ 
φθθμβμ Γοκαζηχκ Θεζπζέςκ ηδκ 
19-8-2017 

ΓΗΧΡΓΟ Λ. ΜΔΛΔΣΗΟΤ  
ΑΦΜ     070455362 ΓΟΤ 
ΛΗΒΑΓΔΗΑ  ΑΛΗΑΡΣΟ                                                                                                              

 

117793-1745
/2-6-17 

1209/3-7-2017 
(ΑΓΑ: 
ΧΥΧΥ7ΛΖ-ΟΤ3) 

 

Δ.Φ.: 073  
ΚΑΔ:0844 

 

Αν. Γέζιεοζδξ 2465/5-7-17 
ΑΓΑ: 69ΒΚ7ΛΖ-907 
ΑΓΑΜ 17REQ006277543 

 

482.99 

11 ηάθορδ δαπάκδξ βζα δπδηζηή ηαζ 
θςηζζηζηή ηάθορδ βζα ηδ 
ζοκδζμνβάκςζδ εηδήθςζδξ ιε 
ΠΟΛΗΣΗΣΗΚ- πμνεοηζηυ 
φθθμβμ Αθζάνημο ηδκ 27 έςξ 28 
-8-2017 

.ΓΗΑΥΡΗΣΖ ΚΑΗ ΗΑ ΟΔΒΔ  
ΑΦΜ     082567166 ΓΟΤ 
ΛΗΒΑΓΔΗΑ               ΣΖ Γ/ΝΖ 
ΟΦΟΚΛΔΟΤ 26 ΛΗΒΑΓΔΗΑ                                                                                                   

 

104488-1574
/26-5-17 

1209/3-7-2017 
(ΑΓΑ: 
ΧΥΧΥ7ΛΖ-ΟΤ3) 

 

Δ.Φ.: 073  
ΚΑΔ:0844 

 

Αν. Γέζιεοζδξ 2464/5-7-17 
ΑΓΑ: Χ3ΓΣ7ΛΖ-9ΓΔ 
ΑΓΑΜ 17REQ006245423 

 

2.300,00 

12 ηάθορδ δαπάκδξ βζα εηηοπχζεζξ 
βζα ηδ ζοκδζμνβάκςζδ 
εηδήθςζδξ ιε ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ- 
πμνεοηζηυ φθθμβμ Αθζάνημο ηδκ 
27 έςξ 28 -8-2017 

ΓΗΧΡΓΟ Λ. ΜΔΛΔΣΗΟΤ  
ΑΦΜ     070455362 ΓΟΤ 
ΛΗΒΑΓΔΗΑ  ΑΛΗΑΡΣΟ                                                                                                              

 

104488-1574
/26-5-17 

1209/3-7-2017 
(ΑΓΑ: 
ΧΥΧΥ7ΛΖ-ΟΤ3) 

 

Δ.Φ.: 073  
ΚΑΔ:0844 

 

Αν. Γέζιεοζδξ 2464/5-7-17 
ΑΓΑ: Χ3ΓΣ7ΛΖ-9ΓΔ 
ΑΓΑΜ 17REQ006245423 

 

696,27 

13 ηάθορδ δαπάκδξ βζα εηηοπχζεζξ 
βζα ηδ ζοκδζμνβάκςζδ 
εηδήθςζδξ ιε φθθμβμ 

ΓΔΧΡΓΗΟ Λ. ΠΟΛΤΣΑΡΥΟΤ          
ΑΦΜ 102498030 Γ.Ο.Τ. ΛΗΒΑΓΔΗΑ 
Γ/Ζ ΟΦΟΚΛΔΟΤ 60 ΛΗΒΑΓΔΗΑ                                                                                                       

104488-1574
/26-5-17 

1209/3-7-2017 
(ΑΓΑ: 
ΧΥΧΥ7ΛΖ-ΟΤ3) 

Δ.Φ.: 073  
ΚΑΔ:0844 

 

Αν. Γέζιεοζδξ 2463/5-7-17 
ΑΓΑ: ΧYΘ57ΛΖ-Θ5Β 
ΑΓΑΜ 17REQ006265334 

419,12 

ΑΔΑ: 6ΔΝΒ7ΛΗ-02Π
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Φζθμπνυμδςκ Άζηνδξ ηδκ 10 
έςξ 13 -8-2017 

  

14 ηάθορδ δαπάκδξ βζα δπδηζηή ηαζ 
θςηζζηζηή ηάθορδ βζα ηδ 
ζοκδζμνβάκςζδ εηδήθςζδξ ιε 
φθθμβμ  Φζθμπνυμδςκ Άζηνδξ 
ηδκ 10 έςξ 13 -8-2017 

ΣΔΦΑ ΥΑΡ. ΘΔΟΓΧΡΟ ΑΦΜ 
039094330 Γ.Ο.Τ.  ΘΖΒΧΝ, 
ΞΖΡΟΝΟΜΖ ΘΖΒΧΝ 

 

104488-1574
/26-5-17 

1209/3-7-2017 
(ΑΓΑ: 
ΧΥΧΥ7ΛΖ-ΟΤ3) 

 

Δ.Φ.: 073  
ΚΑΔ:0844 

 

Αν. Γέζιεοζδξ 2464/5-7-17 
ΑΓΑ:  ΧYΘ57ΛΖ-Θ5Β 
ΑΓΑΜ 17REQ006265334 

 

1.440,00 

ΑΔΑ: 6ΔΝΒ7ΛΗ-02Π
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 
 

A/A Δαπάνη Προμηθεστής 

Απόυαση Έγκρισης 

Δαπάνης Οικονομικής 

Επιτροπής 

Ε.Φ. 

Κ.Α.Ε. 

Απόυαση Δέσμεσσης Ποσό (€) 

 

 

1 

Παξνρή πγεηνλνκηθνύ θαη 

θαξκαθεπηηθνύ πιηθνύ γηα ηελ 

Σκήκα Κηεληαηξηθήο 

ΣΟΚΑΝΟ ΑΒΔΔ 

ΑΦΜ:094518937 

ΓΟΤ: ΦΑΔ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

Σ. Γ/λζε: ΒΙΠΔ ΙΝΓΟΤ, Θεζζαινλίθε  

 

 

483/21-03-2017 

(ΑΓΑ: 7ΓΓΦ7ΛΗ-ΝΝ1) 

 

 

 

 

Δ.Φ.: 073  

ΚΑΔ:5244 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αξ. Γέζκεπζεο 1585/24/03-2017 

ΑΓΑ:7ΘΔΤ7ΛΗ-8Ο3, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

947,36 

 

 

2 

Απνθαηάζηαζε βιαβώλ (ρηίζηκν 

απιαθηώλ, δηαηξέζεσλ,θ.α) ζην 

Κέληξν Πξνζθύγσλ ηηο 

Θεξκνπύιεο  

ΠΑΠΑΝΑΣΑΙΟΤ ΥΡ. ΙΩΑΝΝΗ 

ΔΡΓΟΛΑΒΟ ΟΙΚΟΓΟΜΧΝ 

ΑΦΜ:059226923 

ΓΟΤ: Λακίαο 

Σ. Γ/λζε: Ν.Μαγλεζία Λακίαο 

 

 

774/08-05-2017 

(ΑΓΑ: Χ2ΡΡ7ΛΗ-Π32), 

 

 

 

 

Δ.Φ.: 073  

ΚΑΔ:5152 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αξ. Γέζκεπζεο 1936/10-05-2017 

ΑΓΑ:7Μ127ΛΗ-5Θ0, 

ΑΓΑΜ: 17REQ006283096 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.825,00 

3 

 

 

 

πληήξεζε κεραλνινγηθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ ζην Κέληξν 

Πξνζθύγσλ ηηο Θεξκνπύιεο 

θαη γηα 5 κήλεο 

ΥΔΙΜΑΡΑ ΑΝΑΣΑΙΑ 

ΑΦΜ:051305090 

ΓΟΤ: Λακίαο 

Σ. Γ/λζε: Παπαθπξηαδή 30,Λακία 

 

 

774/08-05-2017 

(ΑΓΑ: Χ2ΡΡ7ΛΗ-Π32), 

 

 

 

 

Δ.Φ.: 073  

ΚΑΔ:5152 

 

 

 

 

 

Αξ. Γέζκεπζεο 1936/10-05-2017 

ΑΓΑ:7Μ127ΛΗ-5Θ0, 

ΑΓΑΜ: 17REQ006283096 

 

 

 

 

 

9.900,00 

ΑΔΑ: 6ΔΝΒ7ΛΗ-02Π
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4 

 

Πξνκήζεηα εηδώλ αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο ζεξηλήο πεξηόδνπ 

δηθαηνύρνπο ηηε Γ/λζεο Σερληθώλ 

Δξγσλ ΠΔ Φζηώηηδαο 

ΓΔΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΑΔ 

ΑΦΜ:094228239 

ΓΟΤ: Λακίαο 

Σ. Γ/λζε: Καπνδηζηξίνπ & Ακαιίαο 2 Λακία 

 

 

 

58/30-01-2017 

(ΑΓΑ: 6ΞΔΒ7ΛΖ-ΗΦΕ) 
 

 

965/29-05-2017 

(ΑΓΑ: 6ΞΔΒ7ΛΖ-ΗΦΕ) 

 

Δ.Φ 073 

ΚΑΔ:1459 

 

 

 

Αξ. Γέζκεπζεο: 2205/0206-2017 

ΑΓΑ:  6Τ887ΛΖ-9Η 
ΑΓΑΜ: 17REQ001547024 

 

6.014,00 

5 
Πξνκήζεηα πιηθώλ θαη εξγαζία 

γηα επηζθεπή ρνξηνθνπηηθνύ 

ΓΑΜΙΑΝΙΓΗ ΘΔΟΓΩΡΟ 

ΑΦΜ: 136878968 
ΓΟΤ: Λακίαο 

Σ. Γ/λζε: Αζελώλ 13. Λακία 

 

 

 

1029/06-06-2017 

(ΑΓΑ: ΦΟ157ΛΖ-ΗΥΔ) 
 

 

1181/26-06-2017 

(ΑΓΑ: 7ΖΧΚ7ΛΖ-3ΝΜ) 

 

Δ.Φ 073 

ΚΑΔ:0869 

 

 

 

 

           Δ..Φ.073 

         ΚΑΔ:1699 

 

 

 

Αξ. Γέζκεπζεο: 2242/12-06-2017 

ΑΓΑ:  7067ΛΖ-ΣΥΗ 
 
 
 

Αξ. Γέζκεπζεο: 2421/29-06-2017 

ΑΓΑΧΡ6Σ7ΛΖ-2ΛΒ 

 

150,00 

 

 

 

 

 

120,00 

6 

Πξνκήζεηα Φαξκάθσλ θαη 

εκβνιίσλ θαη ινηπά εηδε 

θαξκαθείνπ  γηα  Κέληξν 

Πξνζθύγσλ  Θεξκνπύιεο 

ΚΩΝ. ΑΛΣΑΝΗ& ΙΑ Ο.Δ 

ΑΦΜ:099890134 

ΓΟΤ Λακίαο 

Σ. Γ/λζε: Θεξκνππιώλ 67, Λακία 

 

 

 

774/08-05-2017 

(ΑΓΑ: Χ2ΡΡ7ΛΗ-Π32), 

 

 

 

 

Δ.Φ.: 073  

ΚΑΔ:5152 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αξ. Γέζκεπζεο 1936/10-05-2017 

ΑΓΑ:7Μ127ΛΗ-5Θ0, 

ΑΓΑΜ: 17REQ006283096 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.000 

ΑΔΑ: 6ΔΝΒ7ΛΗ-02Π
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7 

 

πλδηνξγάλσζε κε ηνλ 

Πνιηηηζηηθό - Δμσξατζηηθό 

ύιινγν Γηβξησηώλ εθδήισζεο 

«Διήμερο Ποδηλαηικών 

Εκδηλώζεων Downhill ζηη Δίβρη 

Φθιώηιδας». 

 

 
 

1. ΠΑΠΑΣΑΜΟΤΛΗ ΓΔΩΡΓΙΟ 

ΑΦΜ: 063299740 ΓΟΤ ΛΑΜΙΑ 

Σαρ. Γ/λζε: ΑΝΣΙΓΟΝΗ 7, Λακία 

(Κάιπςε θσηνγξαθίεο θαη βίληεν) 

 

2. ΓΡΑΛΗ ΓΗΜΗΣΡΑ 

ΑΦΜ: 047101096 ΓΟΤ ΛΑΜΙΑ 

Σ. Γ/ΝΗ: ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΤ 3 & 

ΣΑΚΑΛΧΦ 1 

(εθηύπσζε αθηζώλ, πξνγξακκάησλ 

θπιιαδίσλ) 

 

3. ΜΑΚΡΑΚΗ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 

ΑΦΜ: 040679463 ΓΟΤ ΛΑΜΙΑ 

Σ. Γ/λζε: Ρ. Αγγειή 55 

(Δλνηθίαζε κηθξνθσληθήο εγθαηάζηαζεο) 

1035/6-6-2017 

(ΑΓΑ: ΦΟ157ΛΗ-ΙΥΔ) 

Δ.Φ.: 073 

ΚΑΔ: 0844 

 

 

 

 

Αξ. Γέζκεπζεο 2218/9-6-2017 

ΑΓΑ: 7Υ277ΛΗ-1ΦΦ 

ΑΓΑΜ: 17REQ006307908 

 

 

 

 

 

400 

 

 

 

 

500 

 

 

 

 

 

800 

 

ΑΔΑ: 6ΔΝΒ7ΛΗ-02Π
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