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ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΔΗ 
ηες 14ες Γεθεκβρίοσ 2016 

Αρηζκός Πραθηηθού 49 
 

ηε Λακία θαη ζηα γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο (Λ. Καιπβίσλ 2, 3νο 
φξνθνο), ζήκεξα ζηηο 14 Γεθεκβρίοσ 2016, εκέξα Σεηάρηε θαη ψξα 11:00 π.κ., ζπλήιζε ζε 
(ηαθηηθή) ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ΄αξηζκ. 138/7-9-
2014 (ΑΓΑ: 796Χ7ΛΖ-ΞΧΚ) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεξεάο Διιάδαο, ππφ 
ηελ Πξνεδξία ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο θ. Κσλζηαληίλνπ Π. Μπαθνγηάλλε θαη 
δπλάκεη ηεο ππ΄αξηζκ. νηθ. 198556/2286/6-12-2016 πξφζθιεζεο, φπσο απηή ζπκπιεξψζεθε κε 
ηελ ππ΄αξηζκ. νηθ. 200512/2298/8-12-2016 αλαθνίλσζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, πνπ επηδφζεθαλ 
λφκηκα ζε φια ηα κέιε ηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010, γηα λα απνθαζίζεη επί 
ησλ θάησζη ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 
 
ΘΔΜΑ 1ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ζπλεδξίαζεο 47/28-11-2016 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 
 
 
ΝΟΜΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 
 
ΘΔΜΑ 2o: Άζθεζε ή κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο κε αξηζκφ 86/2016 απφθαζεο ηνπ Σξηκεινχο 
Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο. 
 
ΘΔΜΑ 3o: Άζθεζε ή κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο ππ΄ αξηζκ. 51/2016 απφθαζεο ηνπ Μνλνκεινχο 
Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
 
ΘΔΜΑ 4o: Άζθεζε ή κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο ππ΄ αξηζκ. 658/2016 απφθαζεο ηνπ 
Δηξελνδηθείνπ Λακίαο. 
 
ΘΔΜΑ 5o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο Μαξίαο Πνιίηε – Μάιιηνπ, 
ελψπηνλ ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
 
 
ΔΚΣΑΚΣΔ ΑΝΑΓΚΔ 

ΑΔΑ: 6ΕΟΡ7ΛΗ-ΧΑΕ

mailto:oikon.epitropi@pste.gov.gr


2 

 

ΘΔΜΑ 6o: Μίζζσζε κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ ηδησηψλ γηα ην έηνο 2017 θαη έγθξηζε 
εθηέιεζεο εξγαζηψλ απνινγηζηηθά ζηηο πεξηπηψζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ, Π.Δ. Φσθίδαο.  
 
ΘΔΜΑ 7o: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 193712/1187/30-11-2016 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε 
Π.Δ. Φσθίδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ (ρηνλφπησζε 29-11-2016). 
 
ΘΔΜΑ 8o: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 5103/194906/30-11-2016 απφθαζεο ηεο Αληηπεξηθεξεηάξρε 
Π.Δ. Βνησηίαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηνλ απνρηνληζκφ ζην Ννκφ Βνησηίαο, 
ζηελ πεξηνρή Διηθψλα θαη Παξλαζζνχ απφ 30-11-2016.  
 
ΘΔΜΑ 9o: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 192552/269/29-11-2016 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε 
Π.Δ. Δπξπηαλίαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ 
θπζηθψλ θαηλνκέλσλ (βξνρνπηψζεηο - ρηνλνπηψζεηο απφ 28-11-2016). 
 
ΘΔΜΑ 10o: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 191597/266/26-11-2016 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε 
Π.Δ. Δπξπηαλίαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ 
θπζηθψλ θαηλνκέλσλ (βξνρνπηψζεηο – πιεκκχξεο απφ 26-11-2016). 
 
ΘΔΜΑ 11o: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 194776/424/30-11-2016 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε 
Π.Δ. Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ 
θπζηθψλ θαηλνκέλσλ (ρηνλνπηψζεηο - παγεηφο απφ 29-11-2016). 
 
ΘΔΜΑ 12ο: πκπιήξσζε ηεο ππ΄αξηζκ. 1777/28-11-2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο Π..Δ. πεξί έγθξηζεο κίζζσζεο ρσξίο δηαγσληζκφ ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ γηα ηελ 
αλάζεζε ηεο εθηέιεζεο εξγαζηψλ εθηάθησλ αλαγθψλ ζε ηδηψηεο, κε απηεπηζηαζία απφ ηελ Γ/λζε 
Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φζηψηηδαο θαη θαζνξηζκφο σξηαίαο απνδεκίσζεο  απηψλ, πνπ ζα  ηζρχεη 
απφ 1-01-2017 έσο  31-12-2017. 
 
ΘΔΜΑ 13ο: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ην έξγν: «Δξγαζίεο απνρηνληζκνχ ζην εζληθφ θαη επαξρηαθφ 
δίθηπν θαη αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2015-
2017.  
 
ΘΔΜΑ 14ο: Καζνξηζκφο ηηκήο κίζζσζεο εκεξεζίαο απνδεκίσζεο κεραλεκάησλ έξγσλ θαη 
νρεκάησλ ηδησηψλ θαη έγθξηζε: α) θαηάξηηζεο κεηξψνπ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ (εηαηξεηψλ – 
θπζηθψλ πξνζψπσλ) γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ αλαγθψλ απφ ρηνλνπηψζεηο, παγεηφ, 
πιεκκχξεο, ππξθαγηέο ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1-
01-2017 έσο 31-12-2017, κε ηε δηαδηθαζία πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη β) ηεο 
πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ έθηαθησλ αλαγθψλ 
απνινγηζηηθά. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο 
Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & 
Μεηαθνξψλ Π..Δ.). 
 
 
ΓΖΜΟΗΑ ΔΡΓΑ – ΜΔΛΔΣΔ – ΠΑΡΑΣΑΔΗ 
 

ΘΔΜΑ 15o: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε ηκήκαηνο Δζληθήο Οδνχ 3 Π.Δ 

Φζηψηηδαο», πξνυπνινγηζκνχ 300.000,00 € κε ΦΠΑ. 

 
ΘΔΜΑ 16o: Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο 
ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε νδνζηξψκαηνο ηκεκάησλ ηεο Δ.Ο. 27», Π.Δ. Φσθίδαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 290.000,00 € κε ΦΠΑ, κεηά ηε γλσκνδφηεζε ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ 
Γεκνζίσλ έξγσλ Π..Δ. (εμ΄αλαβνιήο). 
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ΘΔΜΑ 17o: Έγθξηζε ηνπ 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ θαη ηνπ 1νπ ΠΚΣΝΔ ηνπ έξγνπ: 
«Γηακφξθσζε παιαηνχ μελψλα ηεξνχ πξνζθπλήκαηνο Οζίνπ Ησάλλε Ρψζνπ ζε κνπζεηαθφ ρψξν 
κηθξαζηάηηθνπ πνιηηηζκνχ», Π.Δ. Δχβνηαο. 
 
ΘΔΜΑ 18o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ: «Παξάθακςε 
Λνπηξψλ Αηδεςνχ Ν.Α. Δχβνηαο». 
 
ΘΔΜΑ 19o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ηεο κειέηεο: «Αθηνκεραληθή 
πξνζηαζία αθηψλ Παξλαζζίδαο», Π.Δ. Φσθίδαο.  
 
ΘΔΜΑ 20o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ηεο 
κειέηεο: «Πεξηθεξεηαθφο δξφκνο Σξίθνξθνπ», Π.Δ. Φσθίδαο. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο 
Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & 
Μεηαθνξψλ Π..Δ.). 
 
 
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
 
ΘΔΜΑ 21o: Έγθξηζε αλάζεζεο, απφ πιεπξάο ζθνπηκφηεηαο, ηεο “γεληθήο ππεξεζίαο” κε ηίηιν: 

«Καηαγξαθή πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο - απνηχπσζε αλαγθψλ ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 
Ζιεθηξνθσηηζκνχ ηνπ Δζληθνχ θαη  Δπαξρηαθνχ Γηθηχνπ αξκνδηφηεηαο  Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο, δηεξεχλεζε  δπλαηφηεηαο θαη ηξφπσλ ρξεκαηνδφηεζεο ηεο δξάζεο κε εξγαιεία 
κφριεπζεο πφξσλ θαη ππνζηήξημε ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία 
ηνπ άξζξνπ 118 – Απεπζείαο αλάζεζε, ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147Α/8-8-2016). 
(Δηζεγεηής θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο 
Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & Μεηαθνξψλ Π..Δ.). 
 
ΘΔΜΑ 22o: Έγθξηζε ιεηηνπξγίαο «Γηαδηθηπαθνχ ηφπνπ πξφζζεηεο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο – 
θξνληηζηεξίνπ ηεο Π.Δ Δπξπηαλίαο - ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ e-school» κε ηε δσξεά-ρνξεγία ηεο εηαηξείαο 
«ΑΡΝΟ ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΛΔΣΧΝ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΠΔ», γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ζηήξημε καζεηψλ 
ησλ απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 
 
ΘΔΜΑ 23o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε 
κεηνδφηε δηαθίλεζεο εγγξάθσλ θαη δεκάησλ πξνο ην εζσηεξηθφ γηα ηελ θάιπςε ησλ 
ηαρπδξνκηθψλ αλαγθψλ ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο θαη ησλ Γ/λζεσλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο 
Δθ/ζεο ηνπ Ννκνχ, πξνυπνινγηζκνχ 42.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
 
 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 
 
ΘΔΜΑ 24o: Έγθξηζε 2νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε ηνπ πξφρεηξνπ, κεηνδνηηθνχ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα άιαηνο απνρηνληζκνχ νδηθνχ δηθηχνπ, έηνπο 2016», ρξνληθήο 
δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο, Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 73.500,00€ κε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΔΜΑ 25o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο ηνπ αλνηθηνχ, δηεζλνχο, ειεθηξνληθνχ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα νρεκάησλ κέζσ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing) γηα ηηο 
αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
1.047.552,00 € κε ΦΠΑ. 
 
ΘΔΜΑ 26o: Γηφξζσζε ηεο ππ΄αξηζκ. 1678/7-11-2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Π..Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ 1νπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
«Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά άιαηνο (ρχκα) γηα ην έηνο 2016», Π.Δ. Φσθίδαο, πξνυπνινγηζκνχ 
67.800 € κε Φ.Π.Α.. 
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(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
 

 
ΜΑΘΖΣΗΚΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΑ 
 
ΘΔΜΑ 27ο: Πξνζσξηλή παχζε δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ Π.Δ. Δχβνηαο, ζρνιηθνχ έηνπο 
2016 – 2017. 
 
ΘΔΜΑ 28ο: Λήςε απφθαζεο επί θαηαηηζέκελσλ ελζηάζεσλ θαηά ηεο ππ΄αξηζκ. 1680/2016 
απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π..Δ. ζρεηηθά κε ηε δηαπξαγκάηεπζε ηεο 21εο 
Οθησβξίνπ 2016 γηα ηε κεηαθνξά καζεηψλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Δχβνηαο, ζρνιηθνχ 
έηνπο 2016 – 2017. 
 
ΘΔΜΑ 29ο: Γηφξζσζε ηεο ππ΄αξηζκ. 1796/28-11-2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Π..Δ. πεξί ηξνπνπνίεζεο ζπκβάζεσλ κεηαθνξάο καζεηψλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2016 – 2017. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π..Δ.) 
 
 
ΓΑΠΑΝΔ 
 
ΘΔΜΑ 30ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο θαη παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 
 
ΘΔΜΑ 31ο: Έγθξηζε πιεξσκήο δαπάλεο θαη δέζκεπζεο πίζησζεο έξγνπ απφ ηηο Γεκφζηεο 
Δπελδχζεηο ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο.  
 
ΘΔΜΑ 32ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Φσθίδαο. 
 
ΘΔΜΑ 33ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα έξγα – κειέηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Φσθίδαο. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
 
ΘΔΜΑ 34ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο, ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ 
ηνπ Σαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο Πξσηνρξνληάο 2017 ζηελ Π.Δ Φσθίδαο. 
(Δηζεγεηής ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Φσθίδαο, θ. Δπάγγεινο Καηζαγνχλνο). 
 
ΘΔΜΑ 35ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Βνησηίαο. 
 
ΘΔΜΑ 36ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 γηα πιεξσκή ηειψλ θπθινθνξίαο απηνθηλήησλ θαη 
απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο ππαιιήισλ, Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
 
ΘΔΜΑ 37ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο έξγσλ απφ ηηο Γεκφζηεο Δπελδχζεηο ηεο 
Π.Δ. Φζηψηηδαο.  
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ΘΔΜΑ 38ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Δχβνηαο. 
 
ΘΔΜΑ 39ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή έξγσλ – κειεηψλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 
 
ΘΔΜΑ 40ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα επηζηξνθή πνζψλ αρξεσζηήησο 
εηζπξαρζέλησλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 
 
ΘΔΜΑ 41ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ην Πξφγξακκα 
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δπηζηηηζηηθήο 
θαη Βαζηθήο Τιηθήο πλδξνκήο γηα ηνπο Απφξνπο» (ΣΔΒΑ/FEAD) ηεο Π.Δ. Δχβνηαο. 
 
ΘΔΜΑ 42ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ θαηαβνιή πνζνχ ζηνλ Αζελαίν 
Αζαλάζην ηνπ Αξγπξίνπ, ζηα πιαίζηα εμψδηθεο επίιπζεο δηαθνξάο, ζχκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 
1771/2016 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π..Δ.. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
 
ΘΔΜΑ 43ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. 
Δχβνηαο ζηε δηνξγάλσζε εθδήισζεο κε ηνλ Α.. Δπβντθφο Αγίνπ Νηθνιάνπ. 
 
ΘΔΜΑ 44ο:. Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. 
Δχβνηαο ζηε δηνξγάλσζε, κε ηελ Δπξίπεην Υνξσδία Υαιθίδαο, ηνπ 15νπ Υνξσδηαθνχ Φεζηηβάι. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Δχβνηαο, θ. Φάλεο παλφο). 
 
 
ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ 
 
ΘΔΜΑ 45ο: πγθξφηεζε Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 221 ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Α’ 
147/08.08.2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 
Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ δηεζλή 
δηαγσληζκνχ «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ Πλεπκαηηθνχ Κέληξνπ Η.Μ.Υαιθίδαο», Π.Δ. Δχβνηαο. 

 
ΘΔΜΑ 46ο: πγθξφηεζε Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Δξγαζηψλ Καζαξηφηεηαο 
ησλ ρψξσλ ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, ηνπ ΚΔΓΓΤ θαη ησλ Γ/λζεσλ Α’/βαζκηαο θαη 
Β’/βαζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ Δχβνηαο. 
 
ΘΔΜΑ 47ο: Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄αξηζκ. 508/4-4-2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Π..Δ. πεξί ζπγθξφηεζεο επηηξνπψλ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 
38 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150 Α’/10.7.2007), ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ 5-4-2016 έσο 4-4-2017. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
 
ΘΔΜΑ 48ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δέζκεπζε πίζησζεο γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. Βνησηίαο ζηε 
δηνξγάλσζε, κε ηνλ Δκπνξηθφ χιινγν Θήβαο, πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ κε ηίηιν «ΛΔΤΚΖ 
ΝΤΥΣΑ». 
(Δηζεγεηής θ. ηαχξνο Σζειάο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο 
& Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Π..Δ.). 
 
ΘΔΜΑ 49ο: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα ζχληαμε γλσκνδφηεζεο επί ησλ απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ 
ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ή κε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «Γηαπιαηχλζεηο, 
ηερληθά θαη αζθαιηφζηξσζε επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ Καξπελήζη – Γαχξνο (Γ΄Φάζε)», Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο. 
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(Δηζεγεηής θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο 
Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
 
ΘΔΜΑ 50o: Έγθξηζε ηεο 12εο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 
(Δηζεγεηές ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ. θαη θα Βαΐα Σφιιηιε, Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε Γ/λζεο 
Οηθνλνκηθνχ Π..Δ.) 
 

Παξφληα κέιε ελλέα (9) νη θ.θ. Κσλζηαληίλνο Μπαθνγηάλλεο, Ζιίαο Μπνπξκάο, Ησάλλεο 
Πεξγαληάο, Βαζίιεηνο Φαθίηζαο, Κσλζηαληίλνο Καξαγηάλλεο, Δπζηάζηνο Κάππνο, Ησάλλεο 
Αγγειέηνο, Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο θαη Αδακάληηνο Γεσξγνχιεο (αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηνπ 
Αζαλάζηνπ Γηαλλφπνπινπ, απνπζίαδε θαηά ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ εθηφο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο). 

Απφ ηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθε λφκηκα, απνπζίαδε ν θ. Αζαλάζηνο Γηαλλφπνπινο, ν 
νπνίνο αλαπιεξψζεθε σο αλσηέξσ. 

Αθνχ δηαπηζηψζεθε απαξηία, ν Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Κσλζηαληίλνο 
Μπαθνγηάλλεο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 
Υξέε γξακκαηέα άζθεζε ε Ηππνιχηε Μπαιθνχξα ηνπ Αζαλαζίνπ, θιάδνπ ΠΔ 

Γηνηθεηηθνχ, κε βαζκφ Β΄, πνπ νξίζζεθε γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ αξηζκ. 
9460/222/27-1-2012 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη. 

 
Δπίζεο, ζηε ζπλεδξίαζε παξέζηεζαλ νη: 
1. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο 

Λεηηνπξγίαο Π..Δ., 
2. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο 

Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ Π..Δ., 
3. Φσηνχια θήθα, Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε ηεο Γ/λζεο Γηνίθεζεο Π..Δ. θαη 
4. Δκκαλνπήι παζνχιαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ ηεο 

Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ.. 
 
Με ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήηεζε λα γίλεη εηδηθή 

ζπδήηεζε γηα ην Πξφγξακκα Καηαπνιέκεζεο ηνπ Γάθνπ ηεο Διηάο, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε 
απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ θαη λα ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηε βειηίσζή ηνπ. 

 
Πξηλ απφ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ν Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

πξφηεηλε ζηα κέιε λα ζπδεηεζνχλ θαη ηα παξαθάησ ζέκαηα, σο έθηαθηα: 
 
ΘΔΜΑ ΈΚΣΑΚΣΟ 1ο: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. Βνησηίαο ζηε δηνξγάλσζε 
πνιηηηζηηθήο  εθδήισζεο κε ην Λχθεην Διιελίδσλ Παξάξηεκα Θήβαο 
(Δηζεγεηής θ. ηαχξνο Σζειάο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο 
& Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Π..Δ.). 

Ζ εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο πξν εκεξεζίαο δηάηαμεο θαζίζηαηαη επηηαθηηθή, δεδνκέλνπ φηη ε 
εθδήισζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 18.12.2016, νπφηε δελ ππάξρεη ρξνληθφ πεξηζψξην γηα ηελ 
ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο ζε κεηαγελέζηεξε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 
 
ΘΔΜΑ ΈΚΣΑΚΣΟ 2ο: Έγθξηζε 3νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ 
ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ, δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη 
ιηπαληηθψλ γηα έμη (6) κήλεο, γηα ηηο αλάγθεο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο», ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 153.770,00 €. 
(Δηζεγεηής θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο 
Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
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Ζ εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο πξν εκεξεζίαο δηάηαμεο θαζίζηαηαη επηηαθηηθή, πξνθεηκέλνπ λα 
θαιπθζνχλ έγθαηξα νη αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο ζε πγξά θαχζηκα, πεηξέιαην 
ζέξκαλζεο & ιηπαληηθά. 
 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή οκόθφλα απνδέρηεθε ηελ πξφηαζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη 
απνθάζηζε ηα παξαπάλσ ζέκαηα λα ζπδεηεζνχλ πξηλ απφ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1856 

 
ΘΔΜΑ ΈΚΣΑΚΣΟ 1ο: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. Βνησηίαο ζηε δηνξγάλσζε 
πνιηηηζηηθήο  εθδήισζεο κε ην Λχθεην Διιελίδσλ Παξάξηεκα Θήβαο. 
(Δηζεγεηής θ. ηαχξνο Σζειάο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο 
& Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Π..Δ.). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 3669/13-12-2016 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο & Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Π.Δ. Βνησηίαο πξνο ηελ 
Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 
Δγθξίλεη ηε δαπάλε - δέζκεπζε πίζησζεο, πνζνχ ηξηψλ ρηιηάδσλ επξψ (3.000€) κε 

Φ.Π.Α., απφ ηελ εγγεγξακκέλε πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο - Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Βνησηίαο (Δ.Φ 073, ΚΑΔ 0844), γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. 
Βνησηίαο ζηε δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθήο εθδήισζεο κε ην Λχθεην Διιελίδσλ Παξάξηεκα Θήβαο, 
ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Κπξηαθή 18 Γεθεκβξίνπ 2016 ζηε Θήβα. 

Σν θφζηνο ηεο αλσηέξσ εθδήισζεο ζα αλέιζεη ζπλνιηθά ζην πνζφ ησλ 11.520 €, εθ ησλ 
νπνίσλ ε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Βνησηίαο ζα θαιχςεη κέξνο ηεο δαπάλεο, σο θαησηέξσ: 
 

Κφζηνο έληππνπ πιηθνχ (πξνζθιήζεηο, αθίζεο, 
πξφγξακκα)    
 
Hρεηηθή θάιπςε  
 
Φσηνγξαθηθή, βηληενζθνπηθή θάιπςε, παξαγσγή   
αληηγξάθσλ  
 

2.000 €  

 

600 €  

400 € 

                              ΤΝΟΛΟ  3.000 

 
Μεηνςήθεζαλ νη θ.θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο θαη Ησάλλεο Αγγειέηνο. 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1857 
 

ΘΔΜΑ ΈΚΣΑΚΣΟ 2ο: Έγθξηζε 3νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ 
ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ, δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη 
ιηπαληηθψλ γηα έμη (6) κήλεο, γηα ηηο αλάγθεο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο», ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 153.770,00 €. 
(Δηζεγεηής θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο 
Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 203254/6790/13-12-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθφλα 
1. Δγθξίλεη ην ππ΄αξηζκ. 3/13-12-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

«Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα έμη (6) κήλεο, γηα ηηο αλάγθεο ησλ Τπεξεζηψλ 
ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 153.770,00 €, πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν ησλ 
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δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηεο αλαδεηρζείζαο γηα ηελ νκάδα Α΄ (πξνκήζεηα πγξψλ 
θαπζίκσλ) εηαηξείαο «Γ. ΚΗΛΣΟΠΟΤΛΟ – Κ. ΝΗΚΟΠΟΤΛΟ Ο.Δ».  

2. Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ νκάδα Α΄ ζηελ εηαηξεία «Γ. 
ΚΗΛΣΟΠΟΤΛΟ – Κ. ΝΗΚΟΠΟΤΛΟ Ο.Δ», ε νπνία πξνζέθεξε πνζνζηφ έθπησζεο 0,30% ζε 
θάζε είδνο (βελδίλε ακφιπβδε, πεηξέιαην θίλεζεο & πεηξέιαην ζέξκαλζεο), ζχκθσλα κε ηνλ 
παξαθάησ πίλαθα: 
 
*Σα πνζνζηά έθπησζεο έρνπλ ζηξνγγπινπνηεζεί ζηα δχν δεθαδηθά ςεθία. 

 
 
 
 
 
 

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1858 
 
 ε απηφ ην ζεκείν εηζήιζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ν θ. Αδακάληηνο Γεσξγνχιεο. 
 
 
ΘΔΜΑ 1ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ζπλεδξίαζεο 47/28-11-2016 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

Ζ Δπηηξνπή ελέθξηλε οκόθφλα ην κε αξηζκ. 47/28-11-2016 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1859 

 
ΝΟΜΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 
 
ΘΔΜΑ 2o: Άζθεζε ή κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο κε αξηζκφ 86/2016 απφθαζεο ηνπ Σξηκεινχο 
Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. νηθ. 197685/401/6-12-
2016 έγγξαθν ηνπ γξαθείνπ Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθφλα 
Να κελ αζθεζεί ην έλδηθν κέζν ηεο έθεζεο θαηά ηεο κε αξηζκφ 86/2016 απφθαζεο ηνπ 

Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο. 
 

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1860 
 
ΘΔΜΑ 3o: Άζθεζε ή κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο ππ΄ αξηζκ. 51/2016 απφθαζεο ηνπ Μνλνκεινχο 
Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. ΣΣ 197874/1565/6-12-
2016 έγγξαθν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 

Ο
Μ

Α
Γ

Α
 

ΔΗΓΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΠΟΟΣΖΣΑ  
Δ ΛΗΣΡΑ 

ΠΟΟΣΟ 
ΔΚΠΣΩΖ*  

Α1 

09132100-4 
Ακφιπβδε βελδίλε 

21.000,00 0,30% 

09134200-9 Καχζηκν 
πεηξειαηνθηλεηήξσλ 
σο ληίδει  

70.000,00 0,30% 

Α2 
Πεηξέιαην 
Θέξκαλζεο 

40.000,00 0,30% 
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Να κελ αζθεζεί ην έλδηθν κέζν ηεο έθεζεο θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 51/2016 απφθαζεο ηνπ 
Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 

 
Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, ν νπνίνο δήηεζε “λα αζθεζεί ην έλδηθν κέζν, 

αθνύ πξώηα ζπδεηεζνύλ κε ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηα ιάζε πνπ έγηλαλ θαηά ηε δηαδηθαζία 
επηβνιήο ηνπ πξνζηίκνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε («Η. ΑΘ. ΒΔΝΗΕΔΛΟ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ.»)”. 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1861 

 
ΘΔΜΑ 4o: Άζθεζε ή κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο ππ΄ αξηζκ. 658/2016 απφθαζεο ηνπ 
Δηξελνδηθείνπ Λακίαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. ΣΣ 197880/1566/6-12-
2016 έγγξαθν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

Να κελ αζθεζεί ην έλδηθν κέζν ηεο έθεζεο θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 658/2016 απφθαζεο ηνπ 
Δηξελνδηθείνπ Λακίαο. 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1862 

 
ΘΔΜΑ 5o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο Μαξίαο Πνιίηε – Μάιιηνπ, 
ελψπηνλ ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. ΣΣ 195209/1539/6-12-
2016 έγγξαθν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 

1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ην δηθεγφξν 
Άκθηζζαο Αλάξγπξν Σαιακάγθα (Α.Μ. 41), ν νπνίνο λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Σξηκειέο 
Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν Ληβαδεηάο, ζηε δηθάζηκν ηεο 15/12/2016 ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή 
νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα απνθξνχζεη ηελ απφ 31/12/2007 θαη κε αξηζκφ θαηάζεζεο 
148/31.12.2007 πξνζθπγή πνπ άζθεζε ε Μαξία Πνιίηε - Μάιιηνπ, ζπληάζζνληαο ππφκλεκα, 
πξνβάιινληαο ελζηάζεηο θαη ηζρπξηζκνχο θαη γεληθά λα πξάμεη φ, ηη θαηά ηελ θξίζε ηνπ απαηηείηαη 
γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο ππνζέζεσο.     

2. Καζνξίδεη ηελ ακνηβή ηνπ αλσηέξσ δηθεγφξνπ, κε βάζε ηελ ππ’ αξηζ. 376/2015 
απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζην πνζφ ησλ 288 € ζπλ 
ΦΠΑ 24% (= 69,12), ήηνη ζσλοιηθό ποζό [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 357,12 €, ε νπνία πξνθχπηεη σο 
εμήο:  

- Παξάζηαζε θαη ππφκλεκα 288 € [203 € παξάζηαζε ζπλ 85  € ππφκλεκα], κε βάζε  ηνλ 
πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 4194/2013. 

 
Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, ν νπνίνο δήηεζε “λα γίλεη πξόζθιεζε γηα 

εμωδηθαζηηθό ζπκβηβαζκό θαη θάζε δπλαηό δηαθαλνληζκό”. 
 

απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1863 
 

ΔΚΣΑΚΣΔ ΑΝΑΓΚΔ 
 
ΘΔΜΑ 6o: Μίζζσζε κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ ηδησηψλ γηα ην έηνο 2017 θαη έγθξηζε 
εθηέιεζεο εξγαζηψλ απνινγηζηηθά ζηηο πεξηπηψζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ, Π.Δ. Φσθίδαο.  
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Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. νηθ. 194751/5092/30-
11-2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 
Δγθξίλεη: 
Α.  Σελ εθκίζζσζε ησλ αλαγθαίσλ απηνθηλήησλ θαη ρσκαηνπξγηθψλ κεραλεκάησλ ζηελ 

Π.Δ. Φσθίδαο, γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν απφ 1/1/2017 έσο 31/12/2017, γηα ηηο παξαθάησ 
εξγαζίεο: 

 
α) Δθρηνληζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ (Δζληθνχ θαη Δπαξρηαθνχ) (CPV 9062000-9 –CPV 

90630000-2) απφ ηηο ρηνλνπηψζεηο – παγεηφ, φπνηε απηέο πξνθχπηνπλ θαη γηα φζν δηάζηεκα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα ηδησηηθά κεραλήκαηα έξγσλ θαη νρήκαηα, ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο θαη 
απνθάζεηο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ή ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο  

β) Οδνθαζαξηζκφ απφ θαηαπηψζεηο  βξάρσλ θαη ρσκάησλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ (Δζληθνχ 
θαη Δπαξρηαθνχ (CPV 90611000-3) ιφγσ βξνρνπηψζεσλ ή θαη ρηνλνπηψζεσλ θαη εμαηηίαο ηεο 
δηαβξσηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ παγεηνχ, φπνηε απηέο πξνθχπηνπλ θαη γηα φζν δηάζηεκα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα ηδησηηθά κεραλήκαηα έξγσλ θαη νρήκαηα, ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο θαη 
απνθάζεηο ηνπ ηκήκαηνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ή ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο  

γ) Aπνθαηαζηάζεηο ηεο ξνήο ησλ ρεηκάξξσλ ιφγσ θεξηψλ πιηθψλ κεηά απφ πιεκκπξηθά 
θαηλφκελα (CPV 90722300-7) κε εληζρχζεηο πξαλψλ, αλαπεηάζεηο ηνπ πιηθνχ ηεο 
ζηεξενκεηαθνξάο, κεηαθνξά ησλ θεξηψλ πιηθψλ (δέλδξα - νηθηαθά απνξξίκκαηα, θιαδηά θ.ι.π), 
ζε θνξηεγά απηνθίλεηα, εξγαζίεο απφθξαμεο ησλ ζεκείσλ απνξξνήο ησλ ρεηκάξξσλ.  

δ) Καηάζβεζε Ππξθαγηψλ (CPV 75251100-1) 
 
Β. Σηο ηηκέο κίζζσζεο ησλ απαξαίηεησλ κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ ρηνλνπηψζεηο - παγεηφ θ.ι.π., κε κέγηζηεο πξνηεηλφκελεο 
ηηκέο ρξέσζεο αλά ψξα (πιένλ ΦΠΑ) ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:    

ΜΗΘΩΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 2017 
ΣΗΜΖ ΜΗΘΩΖ ΑΝΑ ΩΡΑ ΔΡΓΑΗΑ (€/ΩΡΑ) 

 
 
 

Δργάζηκες  

 
Δπίζεκες 

Αργίες  

 
 

Αλακολή 
(ηαιία) επί 

ηόποσ *0,50 ηες 
εργάζηκες  

Α/Α 
 

ΔΗΓΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ 
(€/ΩΡΑ) 

 
(€/ΩΡΑ) (€/ΩΡΑ) 

1 Γηακνξθσηήξαο (grader)  59,00 69,00 30,00 
2 Απηνθίλεηα κε ιεπίδα 60,00 70,00 30,00 
3 Δθρ. Μεράλεκα (θξέδα)  120,00 140,00 60,00 
4 Απηνθίλεηα κε ιεπίδα θαη αιαηηέξα 60,00 70,00 30,00 

5 
άιια νρήκαηα εθρηνληζηηθά  

(ηξαθηεξ κε καραίξη) 
40,00 

50,00 
20,00 

6 
άιια νρήκαηα εθρηνληζηηθά  

(θνξησηήο κε ιεπίδα) 
60,00 

70,00 
30,00 

7 
άιια νρήκαηα εθρηνληζηηθά  

(θνξηεγφ κε ιεπίδα θαη αιαηηεξα βπηίν θαη 
πηεζηηθφ) 

60,00 
70,00 

30,00 

8 Φνξησηέο κε θνπβά    1-2 κ3,έσο 101 Hp 36,00 46,00 18,00 

9 
Φνξησηέο κε θνπβά ,2-4 κ3,απφ 101 Hp έσο 

180 Hp 
48,00 

       60,00 
24,00 

10 
Φνξησηέο κε θνπβά >4 κ3,απφ 181Hp θαη 

άλσ  
69,00 

86,00 
34,00 
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11 Φνξησηήο Δξππζηξηνθφξνο,έσο 100 Hp  42,00 52,00 21,00 

12 
Φνξησηήο Δξππζηξηνθφξνο απφ 100 Hp έσο 

180Hp 
52,00 

62,00 
26,00 

13 
Φνξησηήο Δξππζηξηνθφξνο,απφ 181Hp θαη 

άλσ  
60,00 

70,00 
30,00 

14 Αεξνζπκπηεζηήο 160 θπ κε 2 θξνπζηηθά 32,00 42,00 16,00 
15 Γνλεηηθφο νδνζηξσηήξαο,έσο 80 Hp 6,00 10,00 3,00 
16 Πξνσζεηήξαο (Μπνπιληφδα D6) 62,00 72,00 31,00 
17 Πξνσζεηήξαο (Μπνπιληφδα D7) 86,00 96,00 43,00 
18 Πξνσζεηήξαο (Μπνπιληφδα D8) 98,00 108,00 49,00 
19 Πξνσζεηήξαο (Μπνπιληφδα D9) 100,00 110,00 50,00 
20 Φνξηεγά αλαηξ. ,Χ.Φ. 0-6 ton 28,00 38,00 14,00 
21 Φνξηεγά αλαηξ. ,Χ.Φ. 6-10 ton  36,00 46,00 18,00 
22 Φνξηεγά αλαηξ. ,Χ.Φ. 10-15 ton 38,00 48,00 19,00 
23 Φνξηεγά αλαηξ. ,Χ.Φ. 15-17 ton 44,00 54,00 22,00 
24 Φνξηεγά αλαηξ.,Χ.Φ. 17-35 ton  54,00 64,00 27,00 
25 Γεξαλφο αλπς.ηθαλφη. < 20 ηνλ 40,00 50,00 20,00 
26 Γεξαλφο αλπς.ηθαλφη. > 20 ηνλ 50,00 60,00 25,00 
27 Γεξαλνθφξν φρεκα 80,00 90,00 40,00 
28 Μεραληθφο εθζθαθέαο ,έσο  120 Ζp 46,00 56,00 23,00 
29 Μεραληθφο εθζθαθέαο ,απφ 121 Ζp θαη άλσ 72,00 82,00 36,00 
30 Δξππζηξηνθφξνο Δθζθαθέαο   68,00 78,00 34,00 
31 Μεραληθφο εθζθαθέαο κε ιεπίδα  60,00 70,00 30,00 
32 Αιαηνδηαλνκέαο         60,00 70,00 30,00 
33 Καιαζνθφξν φρεκα 50,00 60,00 25,00 

34 
Απηνθηλνχκελε πδξνθφξα γηα ρξήζε ζε 

πεξίπησζε ππξθαγηψλ  
50,00 

60,00 
25,00 

35 BOACAT  22,00 32,00 11,00 

36 Απνθξαθηηθφ φρεκα, θαη’ απνθνπή 
200.00 

Καη΄ απνθνπή 

37 
ΟΥΖΜΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ε 
αθηίλα έσο 35-40 Υκ θαη’ απνθνπή γηά θάζε 

κεηαθνξά 
230,00 θαη΄απνθνπή  

38 
Άλσ ησλ 35-40 ΥΜ ε παξαπάλσ κεηαθνξά 

πξνζαπμάλεηαη θαηά 50,00€ αλά 10 ΥΜ 
230+50€/10km  

 

39 Υνξηνθνπηηθφ φρεκα 60,00 70,00 30,00 

40 
UNIMOG ρνξηνθνπηηθφ, ιεπίδα, αιαηηέξα, 

βπηίν θαη πηεζηηθφ 
60,00 

70,00 
30,00 

41 
ΒΑΓΟΣΡΗΛ (ΑΔΡΟΤΜΠΗΔΣΖ κε 2 

θξνπζηηθά)  
30,00 

40,00 
15,00 

42 ΒΤΣΗΟΦΟΡΟ 24,00 34,00 12,00 
43 Φεθαζηηθφ κεράλεκα 26,00 36,00 13,00 
44 Μεραληθφο εθζθαθέαο  ηχπνπ ΒΟΒCAT 6,00 12,00 3,00 
45 Μεραληθφ  άξσζξν > 180HP 60,00 70,00 30,00 

 

  Χο φρηαία αποδεκίφζε απαζτόιεζες κεραλήκαηνο ζε εξγάζηκεο εκέξεο θαη 
αββαηνθχξηαθα είλαη ε ηηκή ηνπ κηζζψκαηνο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο 
κε ηνλ ρεηξηζηή, ηνπ  απηνθηλήηνπ  κε ηνλ νδεγφ, ηα θαχζηκα, φπσο θαη θάζε άιιε δαπάλε πνπ δελ 
αλαθέξεηαη ξεηά, αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. Σα κεραλήκαηα – 
απηνθίλεηα  ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα εξγαζίεο εθηάθησλ  αλαγθψλ, φπσο αλαιχνληαη αλσηέξσ  
θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 01-01-2017 έσο 31-12-2017. Αλάινγα κε ηηο πθηζηάκελεο  
αλάγθεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλά γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ρεηξηζηή-νδεγνχ ζε 
ηαθηνχο ρξφλνπο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο  ζρεηηθέο δηαηάμεηο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 
αδηάθνπε απαζρφιεζε ηνπ κεραλήκαηνο, εμαηξνπκέλσλ κφλν ηεο δηαθνπήο γηα αλεθνδηαζκφ κε 
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θαχζηκα, ηεο αιιαγήο ή ηεο ζπκπιήξσζεο ιηπαληηθψλ θαη ηεο θφξησζεο ηνπ αιαηηνχ απφ ηα 
θέληξα  δηαλνκήο.  

Χο τρόλος απαζτόιεζες ηνπ κεραλήκαηνο θαη ηνπ ρεηξηζηή ηνπ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ νξίδεηαη απηφο πνπ αξρίδεη κε ηελ εληνιή ηεο ππεξεζίαο (Δληνιή Αληηπεξηθεξεηάξρε – 
Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο έγγξαθε ή πξνθνξηθή ) θαη θαηαγξάθεηαη απφ ην GPS ηνπ κεραλήκαηνο ζηο 
ζεκείο ηοσ ζσκβάληος θαη ηες πιεγείζας περηοτής θαη πεξαηψλεηαη ν ρξφλνο κε ηε ιήμε ηνπ 
γεγνλφηνο θαη κεηά απφ άξζε ηεο εληνιήο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο. ε απηφ ηνλ ρξφλν 
απαζρφιεζεο πεξηιακβάλεηαη ε εθηέιεζε εξγαζηψλ απνρηνληζκνχ αιαηνδηαλνκήο, ρξφλνο 
αλεθνδηαζκνχ νρεκάησλ απνρηνληζκνχ κε αιάηη, εξγαζία νδνθαζαξηζκνχ  θαη αλαπέηαζεο 
πιηθψλ, εξγαζία θαζαξηζκνχ θεξηψλ πιψλ ρεηκάξξσλ, ελίζρπζε πξαλψλ θαη κεηαθνξάο πδάησλ 
γηα θαηάζβεζεο ππξθαγηψλ θ.ι.π. 

Χο φρηαία αποδεκίφζε ηνπ κεραλήκαηνο ζε επίζεκες αργίες (είλαη νη εκέξεο πνπ 
θαζνξίδνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ( Υξηζηνχγελλα Πξσηνρξνληά Πάζρα θ.ι.π.)  είλαη ε ηηκή  
ηνπ κηζζψκαηνο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο κε ηνλ ρεηξηζηή, ηνπ  
απηνθηλήηνπ  κε ηνλ νδεγφ, ηα θαχζηκα φπσο θαη θάζε άιιε δαπάλε πνπ δελ αλαθέξεηαη  ξεηά, 
αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. Σα κεραλήκαηα – απηνθίλεηα ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα εξγαζίεο εθηάθησλ  αλαγθψλ, φπσο αλαιχνληαη αλσηέξσ  θαη γηα ην ρξνληθφ 
δηάζηεκα απφ 01-01-2017 έσο 31-12-2017. Αλάινγα κε ηηο πθηζηάκελεο αλάγθεο ν αλάδνρνο  
ππνρξενχηαη λα κεξηκλά γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ρεηξηζηή-νδεγνχ ζε ηαθηνχο ρξφλνπο, 
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αδηάθνπε 
απαζρφιεζε ηνπ κεραλήκαηνο, εμαηξνπκέλσλ κφλν ηεο δηαθνπήο γηα αλεθνδηαζκφ κε θαχζηκα, 
ηεο αιιαγήο ή ηεο ζπκπιήξσζεο ιηπαληηθψλ θαη ηεο θφξησζεο ηνπ αιαηηνχ απφ ηα θέληξα  
δηαλνκήο.  

Χο φρηαία δαπάλε αλακολής ηνπ κεραλήκαηνο (ζηαιία) πεξηιακβάλεηαη ε πιήξεο 
απνδεκίσζε γηα ηελ παξακνλή ηνπ κεραλήκαηνο κε ην ρεηξηζηή επί ηφπνπ ηνπ ζπκβάληνο ζε ζέζε 
επηθπιαθήο ,πιήξσο εθνδηαζκέλνπ θαη εμνπιηζκέλνπ θαη παληειψο έηνηκνπ γηα εξγαζία.   

Οη παξαπάλσ ηηκέο κνλάδαο αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο πεξαησκέλσλ εξγαζηψλ , νη 
νπνίεο ζα εθηειεζζνχλ ζηελ πεξηνρή ησλ εξγαζηψλ.  
 

Γ. Σελ θαηάξηηζε κεηξψνπ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ (εηαηξεηψλ – θπζηθψλ πξνζψπσλ) γηα 
ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ απφ ρηνλνπηψζεηο, παγεηφ, πιεκκχξεο, ππξθαγηέο ζηελ 
πεξηνρή επζχλεο ηεο Π.Δ. Φσθίδαο, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 01-01-2017 έσο 31-12-2017, 
κε ηε δηαδηθαζία πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. 
 

Γ. Σελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ εθηάθησλ 
αλαγθψλ απνινγηζηηθά θαη ην κλεκφλην ζπλεξγαζίαο. 
 

Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, ν νπνίνο ππελζχκηζε “ηηο επζύλεο ηεο 
Πεξηθέξεηαο γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο ΜΟΜΑ θαη ηωλ ΓΔΚΔ, πνπ άθεζαλ αθάιππηε ηελ επηθξάηεηα 
ζε δεηήκαηα επεηγόληωλ ηερληθώλ πξνβιεκάηωλ” θαη δήηεζε “δνκή εληαία, απνθιεηζηηθά δεκόζηνπ 
ραξαθηήξα γηα όιεο ηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ζπγθξίζηκε 
δηακόξθωζε ηωλ ηηκώλ ζε ζρέζε θαη κε ηηο ηνπηθέο ηδηαηηεξόηεηεο, αιιά θαη ζεζκνζέηεζε εθ 
πεξηηξνπήο θαη κε θπθιηθό ηξόπν ηεο επηινγήο ηνπ αλαγθαίνπ εξγνιήπηε”.  

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1864 

 
ΘΔΜΑ 7o: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 193712/1187/30-11-2016 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε 
Π.Δ. Φσθίδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ (ρηνλφπησζε 29-11-2016). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 193805/470/30-11-
2016 έγγξαθν ηεο Απηνηεινχο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, 
ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθφλα 
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Δγθξίλεη ηελ ππ΄αξηζκ. 193712/1187/30-11-2016 απφθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Φσθίδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ (ρηνλφπησζε 29-11-2016), θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 
1.- Σελ απεπζείαο κίζζσζε ησλ ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ ηδηνθηεζίαο: α) Κπξηαδή 

Γήκεηξαο, γηα ηνλ απνρηνληζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο Π.Δ. Φσθίδαο, ζηελ πεξηνρή Γφθαλν – 
Δπηάινθν, β) Θάλνπ Γήκνπ, γηα ηνλ απνρηνληζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο Π.Δ. Φσθίδαο, ζηελ 
πεξηνρή Καξθαβέιηα – φξηα Υηνλνδξνκηθνχ θαη γ) Ζξαθιή Α.Δ. ζηελ πεξηνρή 51 ηνπ Δζληθνχ 
Γηθηχνπ  Άκθηζζαο-Λακίαο. 

2.- Ζ δαπάλε κίζζσζεο ζα ππνινγηζηεί ζχκθσλα κε ηηο ψξεο εξγαζίαο ησλ 
κεραλεκάησλ, νη νπνίεο ζα πξνθχπηνπλ απφ ην εκεξνιφγην θίλεζεο θαη ηνλ πίλαθα σξψλ 
εξγαζίαο, πνπ ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ κεραλήκαηνο, ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ 
αξκνδίνπ Σκήκαηνο θαη ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φσθίδαο, ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηελ ππ’ αξηζ. 1201/2014 απφθαζε (πξαθηηθφ 26/02-12-2014 ζέκα 27ν) ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

3.- Ζ κίζζσζε απηή γίλεηαη κε ηνπο εμήο φξνπο: 
(α) Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο εμαξηάηαη απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη, νη δε 

εκέξεο θαη ψξεο εξγαζίαο ηνπ κεραλήκαηνο ζα θαζνξίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία 
(Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ Π. Δ. Φσθίδαο), κε πξνθνξηθέο εληνιέο ησλ ππεπζχλσλ ζηειερψλ 
ηεο. 

(β) Ζ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο έρεη ην δηθαίσκα λα ιχλεη ηε κίζζσζε απηή  
νπνηνλδήπνηε ρξφλν θαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, θαηά ηελ  θξίζε ηεο Τπεξεζίαο. 

(γ) Σν κεράλεκα δελ επηηξέπεηαη λα εξγάδεηαη ρσξίο θψηα, αιπζίδεο, παινθαζαξηζηήξεο, 
θαινξηθέξ, θιαο θαη ινηπά αλαγθαία εμαξηήκαηα γηα ηελ ζσζηή θαη αζθαιή παξνρή ηεο 
ππεξεζίαο. 

(δ) ηελ σξηαία απνδεκίσζε, πνπ θαζνξίζηεθε κε ηελ παξαπάλσ απφθαζε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζπκπεξηιακβάλεηαη θάζε δαπάλε γηα: 

(δ1) Μίζζσκα ηνπ κεραλήκαηνο, σξνκίζζην ηνπ ρεηξηζηή θαη βνεζνχ κε φιεο ηηο 
επηβαξχλζεηο ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ηακείσλ, ακνηβή ππεξσξηψλ, λπθηεξηλψλ, 
αξγηψλ, ζηαιίεο,  θιπ.   

(δ2)  πληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ κεραλήκαηνο. 
(δ3)  Πξνκήζεηα  θαπζίκσλ, ιηπαληηθψλ, αληαιιαθηηθψλ, θιπ. 
(δ4) Αζθάιηζε ηνπ κεραλήκαηνο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ (ρεηξηζηήο, βνεζφο) γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε αηπρήκαηνο θαη, γεληθφηεξα, θάζε δαπάλε απαξαίηεηε γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία θαη 
εξγαζία ηνπ κεραλήκαηνο 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1865 

 
ΘΔΜΑ 8o: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 5103/194906/30-11-2016 απφθαζεο ηεο Αληηπεξηθεξεηάξρε 
Π.Δ. Βνησηίαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηνλ απνρηνληζκφ ζην Ννκφ Βνησηίαο, 
ζηελ πεξηνρή Διηθψλα θαη Παξλαζζνχ απφ 30-11-2016.  

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 5112/194866/1-12-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Βνησηίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθφλα 
Δγθξίλεη ηελ ππ΄αξηζκ. 5103/194906/30-11-2016 απφθαζε ηεο Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 

Βνησηίαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηνλ απνρηνληζκφ ζην Ννκφ Βνησηίαο, ζηελ 
πεξηνρή Διηθψλα θαη Παξλαζζνχ απφ 30-11-2016, θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 
1.- Σελ απεπζείαο κίζζσζε ησλ παξαθάησ  ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ: 

 
1

. 
ΚΟΡΟΓΖΜΟ 
ΝΗΚΟΛΑΟ 

UNIMOG ΜΔ 74856 

2 ΚΑΡΡΑ UNIMOG ΜΔ 121684 
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. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 
3

. 
ΒΗΔΝΝΑ ΥΡΗΣΗΝΑ UNIMOG ΜΔ 93838 

4
. 

ΑΝΑΓΝΟΤ 
ΔΤΣΑΘΗΑ 

UNIMOG ΜΔ 93831 

5
. 

ΕΧΝΑ ΗΧΑΝΝΖ 
ΜΖΥΑΝΗΚΟ 
ΔΚΚΑΦΔΑ 

ΒΗΕ 8385 

 
2.- Ζ δαπάλε κίζζσζεο ζα ππνινγηζηεί ζχκθσλα κε ηηο ψξεο εξγαζίαο ησλ 

κεραλεκάησλ, νη νπνίεο ζα πξνθχπηνπλ απφ ην Πξσηφθνιιν, πνπ ζα ππνγξάθεηαη απφ ην 
Σκήκα πγθνηλσληαθψλ Έξγσλ Π.Δ. Βνησηίαο  

3.- Ζ κίζζσζε απηή γίλεηαη κε ηνπο φξνπο, πνπ αλαγξάθνληαη ζην ζπκθσλεηηθφ 
κίζζσζεο κεηαμχ ηεο θαο Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Βνησηίαο θαη ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ 
κεραλεκάησλ.  

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1866 

 
ΘΔΜΑ 9o: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 192552/269/29-11-2016 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε 
Π.Δ. Δπξπηαλίαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ 
θπζηθψλ θαηλνκέλσλ (βξνρνπηψζεηο - ρηνλνπηψζεηο απφ 28-11-2016). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 195154/276/1-12-2016 
έγγξαθν ηεο Απηνηεινχο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Π.Δ. Δπξπηαλίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην 
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθφλα 
Δγθξίλεη ηελ ππ΄αξηζκ. 192552/269/29-11-2016 απφθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 

Δπξπηαλίαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ (βξνρνπηψζεηο - ρηνλνπηψζεηο απφ 28-11-2016), θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 
1. Σελ απεπζείαο κίζζσζε ησλ παξαθάησ ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ: 
(α)  ηνπ ME 72719 ΗΥ κεραλήκαηνο έξγνπ ηχπνπ θνξησηή, ηδηνθηεζίαο Απγέξε Γεψξγηνπ 

γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αγξάθσλ. 
(β) ηνπ ME 63030 ΗX κεραλήκαηνο έξγνπ ηχπνπ ηζνπεδσηή - γθξέηληεξ, ηδηνθηεζίαο 

Καηζηάδα Γεψξγηνπ, γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 
Γνκλίζηαο. 

(γ) ηνπ ME 93898 IΥ κεραλήκαηνο έξγνπ ηχπνπ ηζνπεδσηή - γθξέηληεξ, ηδηνθηεζίαο 
Μπαληά Γεκήηξηνπ, γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 
Βίληαλεο. 

(δ) ηνπ ΜΔ 86708 ΗΥ κεραλήκαηνο έξγνπ ηχπνπ θνξησηή, ηδηνθηεζίαο Νηάιιε ηέθαλνπ, 
γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αγξάθσλ. 

(ε) ηνπ ΜΔ 114329 ΗΥ κεραλήκαηνο έξγνπ ηχπνπ εθζθαθέα - θνξησηή, ηδηνθηεζίαο 
Παιαηνχ Γεξάζηκνπ, γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 
Πξνπζνχ. 

(ζη) ηνπ ΜΔ 29498 ΗΥ κεραλήκαηνο έξγνπ ηχπνπ εθζθαθέα - θνξησηή, ηδηνθηεζίαο 
απάλα Ησάλλε, γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 
Γνκλίζηαο. 

(δ) ηνπ ME 122704 IX κεραλήκαηνο έξγνπ ηχπνπ θνξησηή, ηδηνθηεζίαο ΦΛΧΡΑΚΖ Δ. & 
ΒΑΞΔΒΑΝΟ Θ. Α.Δ., γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ηνπ πδαηνξέκαηνο ζηα φξηα ηεο 
Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Βίληαλεο. 

(ε) ηνπ ME 93895 IX κεραλήκαηνο έξγνπ ηχπνπ ηζνπεδσηή - γθξέηληεξ, ηδηνθηεζίαο 
θαξηζηνχλε Δπάγγεινπ, γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο 
Δλφηεηαο Φνπξλάο. 

(ζ) ηνπ ΜΔ 34472 ΗΥ κεραλήκαηνο έξγνπ ηχπνπ εθζθαθέα - θνξησηή, ηδηνθηεζίαο Σάζηνπ 
Αλδξέα, γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Πνηακηάο. 
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2. Ζ δαπάλε κίζζσζεο ζα ππνινγηζηεί ζχκθσλα κε ηηο ψξεο εξγαζίαο ηνπ κεραλήκαηνο, 
νη νπνίεο ζα πξνθχπηνπλ απφ ην εκεξνιφγην θίλεζεο θαη ηνλ πίλαθα σξψλ εξγαζίαο, ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηελ ππ’ αξηζ. 1762/2015 (Πξαθη. 38/28-12-2015) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

3. Ζ κίζζσζε απηή γίλεηαη κε ηνπο εμήο φξνπο: 
(α) Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο εμαξηάηαη απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη, νη δε 

εκέξεο θαη ψξεο εξγαζίαο ηνπ κεραλήκαηνο ζα θαζνξίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία. 
(β) Ζ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο έρεη ην δηθαίσκα λα ιχλεη ηε κίζζσζε απηή  

νπνηνλδήπνηε ρξφλν θαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο.  
(γ) Σν κεράλεκα δελ επηηξέπεηαη λα εξγάδεηαη ρσξίο θψηα, αιπζίδεο, παινθαζαξηζηήξεο, 

θαινξηθέξ, θιαο θαη ινηπά αλαγθαία εμαξηήκαηα γηα ηελ ζσζηή θαη αζθαιή παξνρή ηεο 
ππεξεζίαο. 

(δ) ηελ σξηαία απνδεκίσζε, πνπ θαζνξίζηεθε κε ηελ παξαπάλσ απφθαζε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζπκπεξηιακβάλεηαη θάζε δαπάλε γηα: 

(δ1) Μίζζσκα ηνπ κεραλήκαηνο, σξνκίζζην ηνπ ρεηξηζηή θαη βνεζνχ κε φιεο ηηο 
επηβαξχλζεηο ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ηακείσλ, ακνηβή ππεξσξηψλ, λπθηεξηλψλ, 
αξγηψλ, ζηαιίεο,  θιπ. 

(δ2)  πληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ κεραλήκαηνο. 
(δ3)  Πξνκήζεηα  θαπζίκσλ, ιηπαληηθψλ, αληαιιαθηηθψλ, θιπ. 
(δ4) Αζθάιηζε ηνπ κεραλήκαηνο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ (ρεηξηζηήο, βνεζφο) γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε αηπρήκαηνο θαη, γεληθφηεξα, θάζε δαπάλε απαξαίηεηε γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία θαη 
εξγαζία ηνπ κεραλήκαηνο.      

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1867 

 
ΘΔΜΑ 10o: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 191597/266/26-11-2016 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε 
Π.Δ. Δπξπηαλίαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ 
θπζηθψλ θαηλνκέλσλ (βξνρνπηψζεηο – πιεκκχξεο απφ 26-11-2016). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 193613/274/29-11-
2016 έγγξαθν ηεο Απηνηεινχο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Π.Δ. Δπξπηαλίαο πξνο ηελ 
Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθφλα 
Δγθξίλεη ηελ ππ΄αξηζκ. 191597/266/26-11-2016 απφθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 

Δπξπηαλίαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ (βξνρνπηψζεηο – πιεκκχξεο απφ 26-11-2016), θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 
1. Σελ απεπζείαο κίζζσζε ησλ παξαθάησ ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ: 
(α) ηνπ ME 96807 IX κεραλήκαηνο έξγνπ ηχπνπ εθζθαθέαο - θνξησηήο, ηδηνθηεζίαο 

Γεξνλίθνπ Παλαγηψηε, γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 
Απεξαληίσλ. 

(β) ηνπ ΜΔ 93854 ΗΥ κεραλήκαηνο έξγνπ ηχπνπ εθζθαθέαο, ηδηνθηεζίαο Γνχια Γεψξγηνπ, 
γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Φξαγθίζηαο. 

(γ) ηνπ ME 63047 IX κεραλήκαηνο έξγνπ ηχπνπ θνξησηήο, ηδηνθηεζίαο Καθνχ Θσκά, γηα 
ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αζπξνπνηάκνπ. 

(δ) ηνπ ΜΔ 72750 ΗΥ κεραλήκαηνο έξγνπ ηχπνπ εθζθαθέαο - θνξησηήο, ηδηνθηεζίαο 
Καξαληδηνχλε Κσλζηαληίλνπ, γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο 
Δλφηεηαο Φξαγθίζηαο. 

(ε) ηνπ ME 29491 IX κεραλήκαηνο έξγνπ ηχπνπ θνξησηήο, ηδηνθηεζίαο Λαζχξε 
Γεψξγηνπ, γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Απεξαληίσλ. 

(ζη) ηνπ ME 93886 ΗΥ κεραλήκαηνο έξγνπ ηχπνπ εθζθαθέαο, ηδηνθηεζίαο Μήηζηνπ 
Νηθφιανπ, γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 
Καξπελεζίνπ. 

(δ) ηνπ ME 125098 IX κεραλήκαηνο έξγνπ ηχπνπ θνξησηήο, ηδηνθηεζίαο ηεξφπνπινπ 
Γεκήηξηνπ, γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Βίληαλεο. 
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(ε) ηνπ ME 29485 IX κεραλήκαηνο έξγνπ ηχπνπ θνξησηήο, ηδηνθηεζίαο ΑΦΟΗ Γ. 
ΣΗΣΑΝΖ Ο.Δ., γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 
Αζπξνπνηάκνπ. 

(ζ) ηνπ ΜΔ 114336 ΗΥ κεραλήκαηνο έξγνπ ηχπνπ εθζθαθέαο, ηδηνθηεζίαο Βνλφξηα 
Κσλζηαληίλνπ, γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 
Γνκλίζηαο. 

(η) ηνπ ΜΔ 114331 ΗΥ κεραλήκαηνο έξγνπ ηχπνπ θνξησηήο, ηδηνθηεζίαο Κνινθψηζηνπ 
Κσλζηαληίλνπ, γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 
Γνκλίζηαο. 

2. Ζ δαπάλε κίζζσζεο ζα ππνινγηζηεί ζχκθσλα κε ηηο ψξεο εξγαζίαο ηνπ κεραλήκαηνο, 
νη νπνίεο ζα πξνθχπηνπλ απφ ην εκεξνιφγην θίλεζεο θαη ηνλ πίλαθα σξψλ εξγαζίαο, ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηελ ππ’ αξηζ. 1762/2015 (Πξαθη. 38/28-12-2015) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

3. Ζ κίζζσζε απηή γίλεηαη κε ηνπο εμήο φξνπο: 
(α) Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο εμαξηάηαη απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη, νη δε 

εκέξεο θαη ψξεο εξγαζίαο ηνπ κεραλήκαηνο ζα θαζνξίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία. 
(β) Ζ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο έρεη ην δηθαίσκα λα ιχλεη ηε κίζζσζε απηή  

νπνηνλδήπνηε ρξφλν θαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, θαηά ηελ  θξίζε ηεο Τπεξεζίαο.  
(γ) Σν κεράλεκα δελ επηηξέπεηαη λα εξγάδεηαη ρσξίο θψηα, αιπζίδεο, παινθαζαξηζηήξεο, 

θαινξηθέξ, θιαο θαη ινηπά αλαγθαία εμαξηήκαηα γηα ηελ ζσζηή θαη αζθαιή παξνρή ηεο 
ππεξεζίαο. 

(δ) ηελ σξηαία απνδεκίσζε, πνπ θαζνξίζηεθε κε ηελ παξαπάλσ απφθαζε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζπκπεξηιακβάλεηαη θάζε δαπάλε γηα: 

(δ1) Μίζζσκα ηνπ κεραλήκαηνο, σξνκίζζην ηνπ ρεηξηζηή θαη βνεζνχ κε φιεο ηηο 
επηβαξχλζεηο ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ηακείσλ, ακνηβή ππεξσξηψλ, λπθηεξηλψλ, 
αξγηψλ, ζηαιίεο,  θιπ. 

(δ2)  πληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ κεραλήκαηνο. 
(δ3)  Πξνκήζεηα  θαπζίκσλ, ιηπαληηθψλ, αληαιιαθηηθψλ, θιπ. 
(δ4) Αζθάιηζε ηνπ κεραλήκαηνο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ (ρεηξηζηήο, βνεζφο) γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε αηπρήκαηνο θαη, γεληθφηεξα, θάζε δαπάλε απαξαίηεηε γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία θαη 
εξγαζία ηνπ κεραλήκαηνο.      

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1868 

 
ΘΔΜΑ 11o: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 194776/424/30-11-2016 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε 
Π.Δ. Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ 
θπζηθψλ θαηλνκέλσλ (ρηνλνπηψζεηο - παγεηφο απφ 29-11-2016). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 194778/437/1-12-2016 
έγγξαθν ηεο Απηνηεινχο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Π.Δ. Φζηψηηδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην 
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθφλα 
Δγθξίλεη ηελ ππ΄αξηζκ. 194776/424/30-11-2016 απφθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 

Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ (ρηνλνπηψζεηο - παγεηφο απφ 29-11-2016), θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 
1.- Σελ απεπζείαο κίζζσζε ησλ παξαθάησ ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ: 
 1) ησλ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ 125583, ΜΔ 125588, ΜΔ 125590, ΜΔ 117080 

ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ, ηχπνπ απηνθηλνχκελε αιαηηέξα κε ιεπίδα, ηδηνθηεζίαο “ΥΡΗΣΟΦΟΡΟ 
ΚΑΗΡΗΓΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ”, γηα ηνλ απνρηνληζκφ ηνπ νδηθνχ 
δηθηχνπ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο ζηνλ νδηθφ άμνλα Λακίαο - Άκθηζζαο, ζηελ πεξηνρή Μπξάινπ ηεο 
Γ.Δ. Γνξγνπνηάκνπ ηνπ Γήκνπ Λακίαο, ζηελ Δ.Ο. Λακίαο - Γνκνθνχ θαη ζηελ πεξηνρή ηεο Γ.Δ. 
Αγ. Γεσξγίνπ & Σπκθξεζηνχ ηνπ Γήκνπ Μαθξαθψκεο.  

2) ηνπ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΗΝ 4712 ηδησηηθνχ κεραλήκαηνο, ηχπνπ απηνθηλνχκελε 
αιαηηέξα κε ιεπίδα θαη ηνπ ΜΔ 44637 ηδησηηθνχ κεραλήκαηνο, ηχπνπ δηακνξθσηή γαηψλ, 
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ηδηνθηεζίαο “ΚΧΝΣΑΝΣΗΑ ΚΔΡΑΜΗΓΑ”, γηα ηνλ απνρηνληζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο Π.Δ. 
Φζηψηηδαο ζηελ πεξηνρή ηεο Γ.Δ. Αγ. Γεσξγίνπ & Σπκθξεζηνχ ηνπ Γήκνπ Μαθξαθψκεο.  

3) ηνπ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ 121664 ηδησηηθνχ κεραλήκαηνο, ηχπνπ δηακνξθσηή 
γαηψλ, ηδηνθηεζίαο “ΔΤΘΤΜΗΟΤ ΝΗΑΒΖ ηνπ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ”,  γηα ηνλ απνρηνληζκφ ηνπ νδηθνχ 
δηθηχνπ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζηελ πεξηνρή ηεο Δ.Ο Λακίαο – Γνκνθνχ θαη ζηελ Γ.Δ. Γνκνθνχ 
ηνπ Γήκνπ Γνκνθνχ.  

4) ηνπ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ 48705 ηδησηηθνχ κεραλήκαηνο, ηχπνπ δηακνξθσηή 
γαηψλ,  ηδηνθηεζίαο “ΟΦΗΑ ΠΑΡΖΓΟΡΖ – ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ”, γηα ηνλ απνρηνληζκφ ηνπ 
νδηθνχ δηθηχνπ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζηελ πεξηνρή ηεο Δ.Ο. Λακίαο-Γνκνθνχ θαη ζηελ Γ.Δ. 
Γνκνθνχ ηνπ Γήκνπ Γνκνθνχ θαη ηνπ κε αξ. θπθι. ΡΟΕ 1034  θνξηεγνχ γηα ηελ κεηαθνξά 
άιαηνο απφ ηελ απνζήθε Λακίαο ζην 16Ο ρικ Λακίαο - Γνκνθνχ. 

5) ηνπ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ 20774 θνξησηή ιαζηηρνθφξνπ, ηδηνθηεζίαο 
“ΠΑΠΑΡΟΤΠΑ ΠΑΝΣΔΛΖ”, γηα ηελ θφξησζε άιαηνο ζηα εθρηνληζηηθά θαη ην αλάδεπζε απηνχ 
ζηελ ζέζε άιαηνο Σπκθξεζηνχ ηεο Γ.Δ. Αγίνπ Γεσξγίνπ ηνπ Γήκνπ Μαθξαθψκεο. 

6) ηνπ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ 44788 ηδησηηθνχ κεραλήκαηνο, ηχπνπ δηακνξθσηή, 
ηδηνθηεζίαο “ΝΣΟΤΒΑ ΣΔΥΝΗΚΖ Ο.Δ.”, γηα ηνλ απνρηνληζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο Π.Δ. 
Φζηψηηδαο, ζηνλ νδηθφ άμνλα Λακίαο – Άκθηζζαο ζηελ πεξηνρή Μπξάιινπ ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ. 

 2.- Ζ δαπάλε κίζζσζεο ζα ππνινγηζηεί ζχκθσλα κε ηηο ψξεο εξγαζίαο ηνπ 
κεραλήκαηνο, νη νπνίεο ζα πξνθχπηνπλ απφ ην εκεξνιφγην θίλεζεο θαη ηνλ πίλαθα σξψλ 
εξγαζίαο, πνπ ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ κεραλήκαηνο, ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ 
αξκνδίνπ Σκήκαηνο θαη ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηελ ππ’ αξηζ. 1535/2015 (Πξαθη. 32/18-11-2015) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

 3.- Ζ κίζζσζε απηή γίλεηαη κε ηνπο εμήο φξνπο: 
(α) Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο εμαξηάηαη απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη κε 

πξνθνξηθέο εληνιέο ησλ ππεπζχλσλ ζηειερψλ ηεο , νη δε εκέξεο θαη ψξεο εξγαζίαο ηνπ 
κεραλήκαηνο ζα θαζνξίδνληαη απφ ηελ επηβεβαίσζε ηνπ Σκήκαηνο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο 
Π.Δ. Φζηψηηδαο. 

(β) Ζ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο έρεη ην δηθαίσκα λα ιχλεη ηε κίζζσζε απηή  
νπνηνλδήπνηε ρξφλν θαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, θαηά ηε  θξίζε ηεο Τπεξεζίαο. 

(γ) Σν φρεκα δελ επηηξέπεηαη λα εξγάδεηαη ρσξίο ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα ηελ 
ηξνθνδνζία ησλ ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ, θψηα, θαη ινηπά αλαγθαία εμαξηήκαηα γηα ηελ 
ζσζηή θαη αζθαιή παξνρή ηεο ππεξεζίαο. 

(δ) ηελ σξηαία απνδεκίσζε, πνπ θαζνξίζηεθε κε ηελ παξαπάλσ απφθαζε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζπκπεξηιακβάλεηαη θάζε δαπάλε γηα: 

(δ1) Μίζζσκα ηνπ κεραλήκαηνο, σξνκίζζην ηνπ ρεηξηζηή θαη βνεζνχ κε φιεο ηηο 
επηβαξχλζεηο ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ηακείσλ, ακνηβή ππεξσξηψλ, λπθηεξηλψλ, 
αξγηψλ, ζηαιίεο,  θιπ.   

(δ2)  πληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ κεραλήκαηνο. 
(δ3)  Πξνκήζεηα  θαπζίκσλ, ιηπαληηθψλ, αληαιιαθηηθψλ, θιπ. 
(δ4) Αζθάιηζε ηνπ κεραλήκαηνο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ (ρεηξηζηήο, βνεζφο) γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε αηπρήκαηνο θαη, γεληθφηεξα, θάζε δαπάλε απαξαίηεηε γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία θαη 
εξγαζία ηνπ κεραλήκαηνο. 

(δ5) Δκθαλή πηλαθίδα επί ηνπ νρήκαηνο φπνπ ζα αλαγξάθεηαη «ΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 
ΠΡΟΣΑΗΑ – ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ Σ. ΔΛΛΑΓΑ». 

            (δ6) Σν φρεκα ζα θέξεη θαη ζπλνδεπηηθφ φρεκα ζε αζθαιή απφζηαζε γηα ηελ έγθαηξε 
πξνεηδνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ. 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1869 

 
ΘΔΜΑ 12ο: πκπιήξσζε ηεο ππ΄αξηζκ. 1777/28-11-2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο Π..Δ. πεξί έγθξηζεο κίζζσζεο ρσξίο δηαγσληζκφ ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ γηα ηελ 
αλάζεζε ηεο εθηέιεζεο εξγαζηψλ εθηάθησλ αλαγθψλ ζε ηδηψηεο, κε απηεπηζηαζία απφ ηελ Γ/λζε 
Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φζηψηηδαο θαη θαζνξηζκφο σξηαίαο απνδεκίσζεο  απηψλ, πνπ ζα ηζρχεη 
απφ 1-01-2017 έσο 31-12-2017. 
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Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 198090/9481/6-12-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φζηψηηδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 
πκπιεξψλεη ηελ ππ΄αξηζκ. 1777/28-11-2016 απφθαζή ηεο πεξί έγθξηζεο κίζζσζεο 

ρσξίο δηαγσληζκφ ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ γηα ηελ αλάζεζε ηεο εθηέιεζεο εξγαζηψλ εθηάθησλ 
αλαγθψλ ζε ηδηψηεο, κε απηεπηζηαζία απφ ηελ Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φζηψηηδαο θαη 
θαζνξηζκφο σξηαίαο απνδεκίσζεο  απηψλ, πνπ ζα ηζρχεη απφ 1-01-2017 έσο 31-12-2017, 
πξνθεηκέλνπ λα κελ δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα θαηά ηελ πιεξσκή ησλ κηζζψζεσλ, κε ην 
παξαθάησ θείκελν: 

 
1. ΔΠΗΦΤΛΑΚΖ ΔΚΥΗΟΝΗΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ – ΤΓΡΟΦΟΡΑ (κέτρη 150HP) 
 Ζ επηθπιαθή ηνπ απνρηνληζηηθνχ κεραλήκαηνο ή πδξνθφξαο ζα πεξηιακβάλεη ηελ 

παξακνλή ηνπ κεραλήκαηνο, πιήξσο εθνδηαζκέλνπ (θαχζηκα, αιάηη, λεξφ) θαη εμνπιηζκέλνπ θαη 
παληειψο εηνίκνπ γηα εξγαζία, ζε ζέζε επηθπιαθήο πνπ ζα νξίδεηαη ζην ζρέδην απνρηνληζκνχ ή 
ζε άιιν ζεκείν πνπ ζα θαζνξίζεη ε Τπεξεζία, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα δηαξθεί απηή.  

Καηά ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία δελ απαηηείηαη ε παξνπζία ζηνλ ηφπν επηθπιαθήο ηνπ  
ρεηξηζηνχ ηνπ κεραλήκαηνο, έρνπλ φκσο ππνινγηζηεί θαη ζπκπεξηιεθζεί ζηελ ηηκή κνλάδνο ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ, νη δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ  απνζήθεπζε ηνπ κεραλήκαηνο (θαηά 
πξνηίκεζε ζε ζηεγαζκέλν ρψξν) ηελ θχιαμε ηνπ θαη ηελ πεξηνδηθή, θαηά ηαθηά ρξνληθά 
δηαζηήκαηα, πξνζέιεπζε ηνπ ρεηξηζηνχ ηνπ ή άιινπ αξκνδίνπ ηερληθνχ, γηα έιεγρν ηνπ 
κεραλήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε επηζπκεηή θαηάζηαζε πιήξνπο εηνηκφηεηαο 
θαζψο θαη φιεο νη δαπάλεο θάζε είδνπο, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξσο ηειεησκέλε εξγαζία. 

Ο ρξφλνο κίζζσζεο (απαζρφιεζεο) γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ αξρίδεη κε ηελ παξνπζία  
ηνπ κεραλήκαηνο θαη ρεηξηζηή ζηηο πξνθαζνξηζκέλεο ζέζεηο, απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο 
πγθνηλσληαθψλ Έξγσλ ηεο Γ.Σ.Δ. ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο θαη πεξαηψλεηαη κεηά απφ εληνιέο απηνχ.  

  Οη εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο γηα έλαξμε θαη πεξαίσζε κίζζσζεο (απαζρφιεζεο) 
επηθπιαθήο δίδνληαη εγγξάθσο κέζσ ηειενκνηφηππνπ (FAX), κελχκαηνο ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ (email), γξαπηνχ κελχκαηνο (SMS) πξνο ηνλ ππεχζπλν ηεο παξνρήο εξγαζίαο.  

ε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο νη εληνιέο κπνξεί λα δίλνληαη ηειεθσληθά θαη λα 
επηβεβαηψλνληαη θαηφπηλ εγγξάθσο απφ ηελ Τπεξεζία. 

Γηα ηελ επηθπιαθή ηνπ κεραλήκαηνο πδξνθφξαο νη εληνιέο γηα ηελ έλαξμε ηεο εξγαζίαο 
ηελ ζέζε επηθπιαθήο θαη ηελ πεξαίσζε ηεο εξγαζίαο ζα δίδνληαη κέζσ ηειενκνηφηππνπ (FAX), 
κελχκαηνο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (email), γξαπηνχ κελχκαηνο (SMS) απφ ηνλ ππεχζπλν 
ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο πξνο ηνλ ππεχζπλν ηεο παξνρήο 
εξγαζίαο. 

ε απηή ηελ πεξίπησζε ν ππεχζπλνο ηνπ Σκήκαηνο ζα δηαβηβάδεη ζρεηηθή βεβαίσζε 
πξνο ην Σκήκα πγθνηλσληαθψλ έξγσλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ.    

Σηκή γηα ηελ κίζζσζε ελφο απνρηνληζηηθνχ κεραλήκαηνο ή πδξνθφξαο, ζε ζπγθεθξηκέλε 
ζέζε επηθπιαθήο, πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ δαπαλψλ, θάζε είδνπο, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
πιήξσο ηειεησκέλε εξγαζία:   

ΣΗΜΖ ΔΤΡΧ: πέληε  (5,00 €)/ψξα. 
 
2. ΔΠΗΦΤΛΑΚΖ ΔΚΥΗΟΝΗΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ – ΤΓΡΟΦΟΡΑ (πάλφ από 

150HP) 
 Ζ επηθπιαθή ηνπ απνρηνληζηηθνχ κεραλήκαηνο ή πδξνθφξαο ζα πεξηιακβάλεη ηελ 

παξακνλή ηνπ κεραλήκαηνο, πιήξσο εθνδηαζκέλνπ (θαχζηκα, αιάηη, λεξφ) θαη εμνπιηζκέλνπ θαη 
παληειψο εηνίκνπ γηα εξγαζία, ζε ζέζε επηθπιαθήο πνπ ζα νξίδεηαη ζην ζρέδην απνρηνληζκνχ ή 
ζε άιιν ζεκείν πνπ ζα θαζνξίζεη ε Τπεξεζία, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα δηαξθεί απηή.  

Καηά ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία δελ απαηηείηαη ε παξνπζία ζηνλ ηφπν επηθπιαθήο ηνπ  
ρεηξηζηνχ ηνπ κεραλήκαηνο, έρνπλ φκσο ππνινγηζηεί θαη ζπκπεξηιεθζεί ζηελ ηηκή κνλάδνο ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ, νη δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ  απνζήθεπζε ηνπ κεραλήκαηνο (θαηά 
πξνηίκεζε ζε ζηεγαζκέλν ρψξν) ηελ θχιαμε ηνπ θαη ηελ πεξηνδηθή, θαηά ηαθηά ρξνληθά 
δηαζηήκαηα, πξνζέιεπζε ηνπ ρεηξηζηνχ ηνπ ή άιινπ αξκνδίνπ ηερληθνχ, γηα έιεγρν ηνπ 
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κεραλήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε επηζπκεηή θαηάζηαζε πιήξνπο εηνηκφηεηαο 
θαζψο θαη φιεο νη δαπάλεο θάζε είδνπο, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξσο ηειεησκέλε εξγαζία. 

Ο ρξφλνο κίζζσζεο (απαζρφιεζεο) γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ αξρίδεη κε ηελ παξνπζία  
ηνπ κεραλήκαηνο θαη ρεηξηζηή ζηηο πξνθαζνξηζκέλεο ζέζεηο απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο 
πγθνηλσληαθψλ Έξγσλ ηεο Γ.Σ.Δ. ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο θαη πεξαηψλεηαη κεηά απφ εληνιέο απηνχ.  

  Οη εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο γηα έλαξμε θαη πεξαίσζε κίζζσζεο (απαζρφιεζεο) 
επηθπιαθήο, δίδνληαη εγγξάθσο κέζσ ηειενκνηφηππνπ (FAX), κελχκαηνο ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ (email), γξαπηνχ κελχκαηνο (SMS) πξνο ηνλ ππεχζπλν ηεο παξνρήο εξγαζίαο.  

ε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο νη εληνιέο κπνξεί λα δίλνληαη ηειεθσληθά θαη λα 
επηβεβαηψλνληαη θαηφπηλ εγγξάθσο απφ ηελ Τπεξεζία. 

Γηα ηελ επηθπιαθή ηνπ κεραλήκαηνο πδξνθφξαο νη εληνιέο γηα ηελ έλαξμε ηεο εξγαζίαο 
ηελ  ζέζε επηθπιαθήο θαη ηελ πεξαίσζε ηεο εξγαζίαο ζα δίδνληαη κέζσ ηειενκνηφηππνπ (FAX), 
κελχκαηνο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (email), γξαπηνχ κελχκαηνο (SMS) απφ ηνλ ππεχζπλν 
ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο πξνο ηνλ ππεχζπλν ηεο παξνρήο 
εξγαζίαο. 

ε απηή ηελ πεξίπησζε ν ππεχζπλνο ηνπ Σκήκαηνο ζα δηαβηβάδεη ζρεηηθή βεβαίσζε 
πξνο ην Σκήκα πγθνηλσληαθψλ έξγσλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ.    

Σηκή γηα ηελ κίζζσζε ελφο απνρηνληζηηθνχ κεραλήκαηνο ή πδξνθφξαο, ζε ζπγθεθξηκέλε 
ζέζε επηθπιαθήο, πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ δαπαλψλ, θάζε είδνπο, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
πιήξσο ηειεησκέλε εξγαζία:   

ΣΗΜΖ ΔΤΡΧ: πέληε (5,00 €)/ψξα. 
 
3. ΔΠΗΦΤΛΑΚΖ  ΟΥΖΜΑΣΟ ΑΠΔΓΚΛΩΒΗΜΟΤ – ΡΤΜΟΤΛΚΖΖ  Ή ΓΔΡΑΝΟΤ 30t 
Μίζζσζε επηθπιαθήο νρήκαηνο απεγθισβηζκνχ - ξπκνχιθεζεο ή γεξαλνχ αλπςσηηθήο 

ηθαλφηεηαο 30t γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζίαο ξπκνχιθεζεο νρεκάησλ, πνπ έρνπλ αθηλεηνπνηεζεί 
ζην νδηθφ ηκήκα πνπ δηελεξγείηαη ν απνρηνληζκφο, θαη ηε κεηαθνξά ηνπο κε αζθάιεηα θαη ρσξίο 
λα πξνθιεζνχλ θζνξέο ζα πεξηιακβάλεη ηελ παξακνλή ηνπ κεραλήκαηνο, πιήξσο 
εθνδηαζκέλνπ (θαχζηκα, θιπ) θαη εμνπιηζκέλνπ θαη παληειψο εηνίκνπ γηα εξγαζία, ζε ζέζε 
επηθπιαθήο πνπ ζα νξίδεηαη ζην ζρέδην απνρηνληζκνχ ή ζε άιιν ζεκείν πνπ ζα θαζνξίζεη ε 
Τπεξεζία, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα δηαξθεί απηή.  

Ο ρξφλνο κίζζσζεο (απαζρφιεζεο) γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ αξρίδεη κε ηελ παξνπζία  
ηνπ κεραλήκαηνο θαη ρεηξηζηή ζηηο πξνθαζνξηζκέλεο ζέζεηο απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο 
πγθνηλσληαθψλ Έξγσλ ηεο Γ.Σ.Δ. ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο θαη πεξαηψλεηαη κεηά απφ εληνιέο απηνχ.  

Οη εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο γηα έλαξμε θαη πεξαίσζε κίζζσζεο (απαζρφιεζεο) 
επηθπιαθήο, δίδνληαη εγγξάθσο κέζσ ηειενκνηφηππνπ (FAX), κελχκαηνο ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ (email), γξαπηνχ κελχκαηνο (SMS) πξνο ηνλ ππεχζπλν ηεο παξνρήο εξγαζίαο. 

ε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο νη εληνιέο κπνξεί λα δίλνληαη ηειεθσληθά θαη λα 
επηβεβαηψλνληαη θαηφπηλ εγγξάθσο απφ ηελ Τπεξεζία. 

ην ρξφλν κίζζσζεο (απαζρφιεζεο) ηνπ κεραλήκαηνο πεξηιακβάλνληαη: 
α) ε παξακνλή ηνπ κεραλήκαηνο θαη ρεηξηζηνχ ζε πξνθαζνξηζκέλεο ζέζεηο ζε πιήξε 

εηνηκφηεηα. Οη ζέζεηο ζα νξηζηηθνπνηνχληαη θαηά πεξίπησζε απφ ηε Γ/λνπζα Τπεξεζία αλάινγα 
κε ηηο πθηζηάκελεο αλάγθεο. 

β) ε αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ ή χζηεξα απφ εληνιή ηεο 
Τπεξεζίαο δηελέξγεηα πεξηπνιίαο ζηα ηκήκαηα επζχλεο ηνπ κεραλήκαηνο θαη κε κέξηκλα θαη 
επζχλε αλαδφρνπ, ν γεξαλφο ή ην φρεκα απεγθισβηζκνχ πξέπεη λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε 
ιεηηνπξγίαο, λα δηαζέηνπλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε αλπςσηηθφ εμνπιηζκφ θαη αλπςσηηθά 
εμαξηήκαηα κε φινπο ηνπο κεραληζκνχο αζθαιείαο θαη λα ρεηξίδνληαη απφ θαηάιιεια 
εθπαηδεπκέλν θαη έκπεηξν πξνζσπηθφ. 

        ηνλ ππνρξεσηηθφ εμνπιηζκφ ηνπο πεξηιακβάλνληαη: 
- Πεξηζηξεθφκελνη θάξνη θηλδχλνπ θίηξηλνπ θσηφο, δχν εκπξφο θαη-έλα πίζσ 
- Πξνβνιείο εξγαζίαο εκπξφο θαη πίζσ 
- Αληηνιηζζεηηθέο αιπζίδεο (4 δεχγε) 

Σηκή γηα κία ψξα κίζζσζεο επηθπιαθήο γεξαλνχ αλπςσηηθήο ηθαλφηεηαο 30t ή νρήκαηνο 
απεγθισβηζκνχ – ξπκνχιθεζεο νρεκάησλ θαη ηε κεηαθνξάο ηνπο φπσο πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ, 
πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ δαπαλψλ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξσο ηειεησκέλε εξγαζία:  

         ΣΗΜΖ  ΔΤΡΧ: ΔΗΚΟΗ (20,00€)/ψξα. 
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Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, ν νπνίνο ππελζχκηζε “ηηο επζύλεο ηεο 
Πεξηθέξεηαο γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο ΜΟΜΑ θαη ηωλ ΓΔΚΔ, πνπ άθεζαλ αθάιππηε ηελ επηθξάηεηα 
ζε δεηήκαηα επεηγόληωλ ηερληθώλ πξνβιεκάηωλ” θαη δήηεζε “δνκή εληαία, απνθιεηζηηθά δεκόζηνπ 
ραξαθηήξα γηα όιεο ηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ζπγθξίζηκε 
δηακόξθωζε ηωλ ηηκώλ ζε ζρέζε θαη κε ηηο ηνπηθέο ηδηαηηεξόηεηεο, αιιά θαη ζεζκνζέηεζε εθ 
πεξηηξνπήο θαη κε θπθιηθό ηξόπν ηεο επηινγήο ηνπ αλαγθαίνπ εξγνιήπηε”.  

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1870 

 
ΘΔΜΑ 13ο: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ην έξγν: «Δξγαζίεο απνρηνληζκνχ ζην εζληθφ θαη επαξρηαθφ 
δίθηπν θαη αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2015-
2017.  

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 194163/5203/30-11-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθφλα 
Δγθξίλεη ηε δαπάλε πνζνχ 1.527,68 € γηα ην έξγν «Δξγαζίεο απνρηνληζκνχ ζην Δζληθφ & 

Δπαξρηαθφ δίθηπν θαη αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, γηα ηελ ρξνληθή 
πεξίνδν 2015 -2017», ηνπ πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ΑΔΠ 566, κε θσδηθφ έξγνπ 
2014ΔΠ56600011, σο εμήο: 
 

A/A ΓΗΚΑΗΟΤΥΟ ΔΡΓΟ 
ΤΝΟΛΟ 

κε ΦΠΑ (ζε €) 

1 ΝΗΚΟΛΑΟ Γ. ΦΟΤΝΣΟΤΚΟ 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΦΡΑΥΣΧΝ ΑΝΑΥΔΖ 
ΒΡΑΥΟΠΣΧΔΧΝ ΚΑΗ ΑΡΖ 
ΚΑΣΑΠΣΧΔΧΝ ΣΖΝ ΘΔΖ ΓΔΡΒΔΝΗ 
ΔΠΗ ΣΖ ΔΘΝ.ΟΓΟΤ ΥΑΛΚΗΓΑ -
ΠΡΟΚΟΠΗ 

1.527,68 

                                                                                         ΤΝΟΛΟ   1.527,68 € 

 
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ςεθίδεη ηελ εηζήγεζε, αιιά δήηεζε “ν ηίηινο ηνπ 

ζέκαηνο λα είλαη πην ζπγθεθξηκέλνο θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζην αίηεκα ηεο Πεξηθεξεηαθήο 
Δλόηεηαο”. 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1871 

 
ΘΔΜΑ 14ο: Καζνξηζκφο ηηκήο κίζζσζεο εκεξεζίαο απνδεκίσζεο κεραλεκάησλ έξγσλ θαη 
νρεκάησλ ηδησηψλ θαη έγθξηζε: α) θαηάξηηζεο κεηξψνπ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ (εηαηξεηψλ – 
θπζηθψλ πξνζψπσλ) γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ αλαγθψλ απφ ρηνλνπηψζεηο, παγεηφ, 
πιεκκχξεο, ππξθαγηέο ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1-
01-2017 έσο 31-12-2017, κε ηε δηαδηθαζία πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη β) ηεο 
πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ έθηαθησλ αλαγθψλ 
απνινγηζηηθά. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο 
Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & 
Μεηαθνξψλ Π..Δ.). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 197947/5308/6-12-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 
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Δγθξίλεη: 
Α. Σελ εθκίζζσζε ησλ αλαγθαίσλ απηνθηλήησλ θαη ρσκαηνπξγηθψλ κεραλεκάησλ ζηελ 

Π.Δ. Δχβνηαο γηα εθηέιεζε εξγαζηψλ εθηάθησλ αλαγθψλ απνινγηζηηθά, γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 
απφ 1/1/2017 έσο 31/12/2017, θαη φζνλ αθνξά ηα αθφινπζα:  

α)  Απνρηνληζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ (Δζληθνχ θαη Δπαξρηαθνχ) (CPV 9062000-9 –CPV 
90630000-2) απφ ηηο ρηνλνπηψζεηο – παγεηφ, φπνηε απηέο πξνθχπηνπλ θαη γηα φζν δηάζηεκα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα ηδησηηθά κεραλήκαηα έξγσλ θαη νρήκαηα, ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο θαη 
απνθάζεηο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ ή ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο 
Δλφηεηαο. 

β) Οδνθαζαξηζκφ απφ θαηαπηψζεηο βξάρσλ θαη ρσκάησλ θαη απνθαηάζηαζε βαηφηεηαο 
ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ (Δζληθνχ θαη Δπαξρηαθνχ (CPV 90611000-3) ιφγσ βξνρνπηψζεσλ ή θαη 
ρηνλνπηψζεσλ θαη εμ αηηίαο ηεο δηαβξσηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ παγεηνχ, φπνηε απηέο πξνθχπηνπλ 
θαη γηα φζν δηάζηεκα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα ηδησηηθά κεραλήκαηα έξγσλ θαη νρήκαηα, ζχκθσλα 
κε ηηο εληνιέο θαη απνθάζεηο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ ή ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο 
Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο. 

γ) Aπνθαηαζηάζεηο ηεο ξνήο ησλ ρεηκάξξσλ ιφγσ θεξηψλ πιηθψλ κεηά απφ πιεκκπξηθά 
θαηλφκελα (CPV 90722300-7) κε εληζρχζεηο πξαλψλ, αλαπεηάζεηο ηνπ πιηθνχ ηεο 
ζηεξενκεηαθνξάο, κεηαθνξά θαη απνκάθξπλζε ησλ θεξηψλ πιηθψλ (δέλδξα –νηθηαθά 
απνξξίκκαηα, θιαδηά θιπ), ζε θνξηεγά απηνθίλεηα, εξγαζίεο απφθξαμεο ησλ ζεκείσλ 
απνξξνήο ησλ ρεηκάξξσλ.  

δ)  Καηάζβεζε Ππξθαγηψλ (CPV 75251100-1) 
 

Β. Σηο ηηκέο κίζζσζεο ησλ απαξαίηεησλ κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα 
ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ ρηνλνπηψζεηο - παγεηφ θ.ι.π., κε ηηο αθφινπζεο κέγηζηεο 
πξνηεηλφκελεο ηηκέο ρξέσζεο αλά ψξα (πιένλ ΦΠΑ) ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα:    

1) Γηακνξθσηήξαο (GRADER) : ........................................................................ (45,00 ΔΤΡΧ) 
2) Πξνσζεηήξαο D6 : ........................................................................................ (40,00 ΔΤΡΧ) 
3) Πξνσζεηήξαο D7 : ........................................................................................ (55,00 ΔΤΡΧ). 
4) Πξνσζεηήξαο D8 : ........................................................................................ (60,00 ΔΤΡΧ)  
5) Πξνσζεηήξαο D-9 : ...................................................................................... (80,00 ΔΤΡΧ)  
6) Φνξησηήο Διαζηηρνθφξνο. κέρξη 100 HP : ................................................... (40,00 ΔΤΡΧ) 
7) Φνξησηήο Διαζηηρνθφξνο. απφ 101- 180 HP : ............................................. (50,00 ΔΤΡΧ) 
8) Φνξησηήο Διαζηηρνθφξνο. Απφ 181 ΖΡ θαη άλσ : ........................................ (60,00 ΔΤΡΧ) 
9) Φνξησηήο Δξππζηξηνθφξνο εσο 100HP  : .................................................... (45,00 ΔΤΡΧ) 
10) Φνξησηήο Δξππζηξηνθφξνο Απφ 101HP θαη αλσ………………………        (55,00 ΔΤΡΧ)   
11) Δθζθαθέαο Δξππζηξηνθφξνο. :  .................................................................. (55,00 ΔΤΡΧ) 
12) Δθζθαθέαο θνξησηεο 70ΖΡ θαη αλσ (J.C.B.) ............................................. (45,00 EYΡΧ)  
13)Σξαθηέξ κε καραίξη :  ................................................................................... (25,00 ΔΤΡΧ)  
14) Όρεκα κεηαθ. κερ/ησλ(Πιαηθφξκα) : κέρξη 40ρικ. 230,00ΔΤΡΧ θαη’ απνθνπή 

Άλσ ησλ 40 ρικ ε κεηαθνξά πξνζαπμάλεηαη θαηά 5 ΔΤΡΧ/ρικ.  
15) BOΒCAT :  .................................................................................................. (21,00 ΔΤΡΧ) 
16) Φνξηεγφ ιεπίδα, αιαηηέξα, βπηίν θαη πηεζηηθφ: ............................................ (50,00 ΔΤΡΧ) 
17) UNIMOG Υνξηνθνπηηθφ, ιεπίδα, αιαηηέξα, βπηίν θαη πηεζηηθφ: .................... (50,00 ΔΤΡΧ) 
18) Όρεκα Υνξηνθνπηηθφ ……………………………………………………………(45,00 ΔΤΡΧ) 
18) Απηνθηλνχκελε αιαηηέξα κε ιεπίδα:  ............................................................ (50,00 ΔΤΡΧ) 
19) Δθρηνληζηηθφ κεράλεκα (θξέδα) ................................................................... (85,00 ΔΤΡΧ) 
20) Οδνζηξσηήξαο δνλεηηθφο έσο 80ΖΡ .......................................................... (37,00 ΔΤΡΧ) 
21) Φνξηεγφ 0- 10 ton. : .................................................................................... (25,00 ΔΤΡΧ) 
22) Φνξηεγφ απν10 ton θαη άλσ : ..................................................................... (35,00 ΔΤΡΧ)  
23) Αλπςσηηθφο γεξαλφο (γεξαλνθφξν φρεκα) : ............................................... (50,00 ΔΤΡΧ) 
24) Αεξνζπκπηεζηήο 160θπ κε 2 θξνπζηηθά : .................................................... (30,00 ΔΤΡΧ)  
25) Απνθξαθηηθφ φρεκα : θαη’απνθνπή ...................................... …………..    (200,00 ΔΤΡΧ)  
26) Καιαζνθφξν φρεκα : .................................................................................. (50,00 ΔΤΡΧ) 
27) Απηνθηλνχκελε Τδξνθφξα γηα ρξήζε ζε πεξίπησζε ππξθαγηψλ ................. (50,00 ΔΤΡΧ) 
28) Βαγθνληξίι (αεξνζπκπηεζηήο κε 2 θξνπζηηθά) ...........................................  (30,00 ΔΤΡΧ) 
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Οη παξαπάλσ ηηκέο κνλάδαο αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο πεξαησκέλσλ εξγαζηψλ, 
νη νπνίεο ζα εθηειεζζνχλ ζηελ πεξηνρή ησλ εξγαζηψλ.  

Χο φρηαία αποδεκίφζε απαζτόιεζες κεραλήκαηνο ζε εξγάζηκεο εκέξεο, 
αββαηνθχξηαθα θαη επίζεκεο αξγίεο είλαη ε ηηκή ηνπ κηζζψκαηνο πνπ πεξηιακβάλεη ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο κε ηνλ ρεηξηζηή, ηνπ  απηνθηλήηνπ κε ηνλ νδεγφ, ηα θαχζηκα, φπσο 
θαη θάζε άιιε δαπάλε πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά, αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
εξγαζίαο. Σα κεραλήκαηα – απηνθίλεηα  ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα εξγαζίεο εθηάθησλ  αλαγθψλ, 
φπσο αλαιχνληαη αλσηέξσ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 01-01-2017 έσο 31-12-2017. Αλάινγα 
κε ηηο πθηζηάκελεο αλάγθεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλά γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ 
ρεηξηζηή-νδεγνχ ζε ηαθηνχο ρξφλνπο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, έηζη ψζηε 
λα εμαζθαιίδεηαη ε αδηάθνπε απαζρφιεζε ηνπ κεραλήκαηνο, εμαηξνπκέλσλ κφλν ηεο δηαθνπήο 
γηα αλεθνδηαζκφ κε θαχζηκα, ηεο αιιαγήο ή ηεο ζπκπιήξσζεο ιηπαληηθψλ θαη ηεο θφξησζεο 
ηνπ αιαηηνχ απφ ηα θέληξα δηαλνκήο.  

Χο τρόλος απαζτόιεζες ηνπ κεραλήκαηνο θαη ηνπ ρεηξηζηή ηνπ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ νξίδεηαη απηφο πνπ αξρίδεη κε ηελ εληνιή ηεο ππεξεζίαο (Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ.Δ., 
Σ..Δ. ηεο Γ.Σ.Δ. Π.Δ.Δ. ή Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Π.Δ.Δ.) θαη θαηαγξάθεηαη απφ ην GPS ηνπ 
κεραλήκαηνο ζην ζεκείν ηνπ ζπκβάληνο θαη ηεο πιεγείζαο πεξηνρήο θαη πεξαηψλεηαη ν ρξφλνο 
κε ηε ιήμε ηνπ γεγνλφηνο θαη κεηά απφ άξζε ηεο εληνιήο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο. ε απηφ ηνλ 
ρξφλν απαζρφιεζεο πεξηιακβάλεηαη ε εθηέιεζε εξγαζηψλ απνρηνληζκνχ, αιαηνδηαλνκήο, 
ρξφλνο αλεθνδηαζκνχ νρεκάησλ απνρηνληζκνχ κε αιάηη, εξγαζία νδνθαζαξηζκνχ, 
απνθαηάζηαζεο βαηφηεηαο θαη αλαπέηαζεο πιηθψλ, εξγαζία θαζαξηζκνχ θεξηψλ πιψλ 
ρεηκάξξσλ, ελίζρπζεο πξαλψλ θαη κεηαθνξάο πδάησλ γηα θαηάζβεζεο ππξθαγηψλ, θ.ι.π. 

Χο φρηαία δαπάλε αλακολής ηνπ κεραλήκαηνο (ζηαιία) πεξηιακβάλεηαη ε πιήξεο 
απνδεκίσζε γηα ηελ παξακνλή ηνπ κεραλήκαηνο επί ηφπνπ ηνπ ζπκβάληνο ζε ζέζε επηθπιαθήο, 
πιήξσο εθνδηαζκέλνπ θαη εμνπιηζκέλνπ θαη παληειψο έηνηκνπ γηα εξγαζία, φπσο αλαθέξεηαη 
εηδηθφηεξα παξαθάησ:   

1. ΔΠΗΦΤΛΑΚΖ ΔΚΥΗΟΝΗΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ, ΤΓΡΟΦΟΡΑ (ή άιιοσ 
κεταλήκαηος) 

Ζ επηθπιαθή ηνπ εθρηνληζηηθνχ κεραλήκαηνο ή πδξνθφξαο, θιπ, ζα πεξηιακβάλεη ηελ 
παξακνλή ηνπ κεραλήκαηνο, πιήξσο εθνδηαζκέλνπ (θαχζηκα, αιάηη, λεξφ) θαη εμνπιηζκέλνπ θαη 
παληειψο εηνίκνπ γηα εξγαζία, ζε ζέζε επηθπιαθήο πνπ ζα νξίδεηαη ζην ζρέδην απνρηνληζκνχ ή 
ζε άιιν ζεκείν πνπ ζα θαζνξίζεη ε Τπεξεζία, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα δηαξθεί απηή.  

Καηά ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία δελ απαηηείηαη ε παξνπζία ζηνλ ηφπν επηθπιαθήο ηνπ  
ρεηξηζηνχ ηνπ κεραλήκαηνο, έρνπλ φκσο ππνινγηζηεί θαη ζπκπεξηιεθζεί ζηελ ηηκή κνλάδνο ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ νη δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ κεραλήκαηνο (θαηά 
πξνηίκεζε ζε ζηεγαζκέλν ρψξν) ηελ θχιαμή ηνπ θαη ηελ πεξηνδηθή, θαηά ηαθηά ρξνληθά 
δηαζηήκαηα, πξνζέιεπζε ηνπ ρεηξηζηνχ ηνπ ή άιινπ αξκνδίνπ ηερληθνχ, γηα έιεγρν ηνπ 
κεραλήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε επηζπκεηή θαηάζηαζε πιήξνπο εηνηκφηεηαο, 
θαζψο θαη φιεο νη δαπάλεο θάζε είδνπο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξσο ηειεησκέλε εξγαζία. 

Ο ρξφλνο κίζζσζεο (απαζρφιεζεο) γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ αξρίδεη κε ηελ παξνπζία  
ηνπ κεραλήκαηνο θαη ρεηξηζηή ζηηο πξνθαζνξηζκέλεο ζέζεηο. Οη εληνιέο γηα ηελ έλαξμε εξγαζηψλ 
θαη ηελ πεξαίσζε απηψλ δίλνληαη απφ ην Σκήκα πγθνηλσληαθψλ Έξγσλ ηεο Γ.Σ.Δ. ηεο Π.Δ. 
Δπβνίαο ή ηνλ Πξντζηάκελν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Π.Δ.Δ. 

Σηκή γηα ηελ κίζζσζε ελφο εθρηνληζηηθνχ κεραλήκαηνο ή πδξνθφξαο (ή άιινπ 
κεραλήκαηνο), ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε επηθπιαθήο, πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ δαπαλψλ, 
θάζε είδνπο, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξσο ηειεησκέλε εξγαζία: πέληε επξψ (5,00 €)/ψξα 

ε πεξίπησζε πνπ δνζεί εληνιή απφ ηα αλσηέξσ αξκφδηα φξγαλα λα παξακείλεη θαη ν 
ρεηξηζηήο ηνπ κεραλήκαηνο ζηνλ ηφπν επηθπιαθήο ε αλσηέξσ ηηκή πξνζαπμάλεηαη θαηά δέθα 
επξψ (10,00 €)/ψξα.  

 
2. ΔΠΗΦΤΛΑΚΖ ΟΥΖΜΑΣΟ ΑΠΔΓΚΛΩΒΗΜΟΤ – ΡΤΜΟΤΛΚΖΖ  Ή ΓΔΡΑΝΟΤ 30 t 
Μίζζσζε επηθπιαθήο νρήκαηνο απεγθισβηζκνχ - ξπκνχιθεζεο ή γεξαλνχ αλπςσηηθήο 

ηθαλφηεηαο 30t γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζίαο ξπκνχιθεζεο νρεκάησλ πνπ έρνπλ αθηλεηνπνηεζεί 
ζην νδηθφ ηκήκα πνπ δηελεξγείηαη ν απνρηνληζκφο (ή άιιε εξγαζία) θαη ηε κεηαθνξά ηνπο κε 
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αζθάιεηα θαη ρσξίο λα πξνθιεζνχλ θζνξέο ζα πεξηιακβάλεη ηελ παξακνλή ηνπ κεραλήκαηνο, 
πιήξσο εθνδηαζκέλνπ (θαχζηκα, θιπ) θαη εμνπιηζκέλνπ θαη παληειψο εηνίκνπ γηα εξγαζία, ζε 
ζέζε επηθπιαθήο πνπ ζα νξίδεηαη ζην ζρέδην απνρηνληζκνχ ή ζε άιιν ζεκείν πνπ ζα θαζνξίζεη 
ε Τπεξεζία, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα δηαξθεί απηή.  

Ο ρξφλνο κίζζσζεο (απαζρφιεζεο) γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ αξρίδεη κε ηελ παξνπζία  
ηνπ κεραλήκαηνο θαη ρεηξηζηή ζηηο πξνθαζνξηζκέλεο ζέζεηο. Οη εληνιέο γηα ηελ έλαξμε εξγαζηψλ 
θαη ηελ πεξαίσζε απηψλ δίλνληαη απφ ην Σκήκα πγθνηλσληαθψλ Έξγσλ ηεο Γ.Σ.Δ. ηεο Π.Δ. 
Δπβνίαο ή ηνλ Πξντζηάκελν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Π.Δ.Δ. 

ην ρξφλν κίζζσζεο (απαζρφιεζεο) ηνπ κεραλήκαηνο πεξηιακβάλνληαη ε παξακνλή 
ηνπ κεραλήκαηνο θαη ρεηξηζηνχ ζε πξνθαζνξηζκέλεο ζέζεηο ζε πιήξε εηνηκφηεηα. Οη ζέζεηο ζα 
νξηζηηθνπνηνχληαη θαηά πεξίπησζε κε βάζε ηηο πθηζηάκελεο αλάγθεο θαη θαηφπηλ εληνιψλ ηεο 
Τπεξεζίαο. 

Με κέξηκλα θαη επζχλε αλαδφρνπ, ν γεξαλφο ή ην φρεκα απεγθισβηζκνχ πξέπεη λα είλαη 
ζε θαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο, λα δηαζέηνπλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε αλπςσηηθφ εμνπιηζκφ θαη 
αλπςσηηθά εμαξηήκαηα κε φινπο ηνπο κεραληζκνχο αζθαιείαο θαη λα ρεηξίδνληαη απφ θαηάιιεια 
εθπαηδεπκέλν θαη έκπεηξν πξνζσπηθφ. 

ηνλ ππνρξεσηηθφ εμνπιηζκφ ηνπο πεξηιακβάλνληαη: 
- Πεξηζηξεθφκελνη θάξνη θηλδχλνπ θίηξηλνπ θσηφο, δχν εκπξφο θαη-έλα πίζσ 
- Πξνβνιείο εξγαζίαο εκπξφο θαη πίζσ 
- Αληηνιηζζεηηθέο αιπζίδεο (4 δεχγε) 

Σηκή γηα κία ψξα κίζζσζεο επηθπιαθήο γεξαλνχ αλπςσηηθήο ηθαλφηεηαο 30t ή νρήκαηνο 
απεγθισβηζκνχ – ξπκνχιθεζεο νρεκάησλ θαη ηε κεηαθνξά ηνπο φπσο πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ, 
πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ δαπαλψλ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξσο ηειεησκέλε εξγαζία:   
ΣΗΜΖ  ΔΤΡΧ : Δίθνζη επξψ (20,00€)/ψξα 

 
Γ. Σελ θαηάξηηζε κεηξψνπ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ (εηαηξεηψλ – θπζηθψλ πξνζψπσλ) γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ απφ ρηνλνπηψζεηο, παγεηφ, πιεκκχξεο, ππξθαγηέο ζηελ 
πεξηνρή επζχλεο ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 01-01-2017 έσο 31-12-2017, κε 
ηε δηαδηθαζία πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. 
 

Γ. Σελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ εθηάθησλ 
αλαγθψλ απνινγηζηηθά θαη ην κλεκφλην ζπλεξγαζίαο. 

 
Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, ν νπνίνο ππελζχκηζε “ηηο επζύλεο ηεο 

Πεξηθέξεηαο γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο ΜΟΜΑ θαη ηωλ ΓΔΚΔ, πνπ άθεζαλ αθάιππηε ηελ επηθξάηεηα 
ζε δεηήκαηα επεηγόληωλ ηερληθώλ πξνβιεκάηωλ” θαη δήηεζε “δνκή εληαία, απνθιεηζηηθά δεκόζηνπ 
ραξαθηήξα γηα όιεο ηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ζπγθξίζηκε 
δηακόξθωζε ηωλ ηηκώλ ζε ζρέζε θαη κε ηηο ηνπηθέο ηδηαηηεξόηεηεο, αιιά θαη ζεζκνζέηεζε εθ 
πεξηηξνπήο θαη κε θπθιηθό ηξόπν ηεο επηινγήο ηνπ αλαγθαίνπ εξγνιήπηε”.  
 

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1872 
 
 
ΓΖΜΟΗΑ ΔΡΓΑ – ΜΔΛΔΣΔ – ΠΑΡΑΣΑΔΗ 
 

ΘΔΜΑ 15o: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε ηκήκαηνο Δζληθήο Οδνχ 3 Π.Δ 

Φζηψηηδαο», πξνυπνινγηζκνχ 300.000,00 € κε ΦΠΑ. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 197526/9440/5-12-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φζηψηηδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθφλα 
1. Δγθξίλεη: 
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α)  ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε ηκήκαηνο Δζληθήο Οδνχ 3 Π.Δ Φζηψηηδαο», 
πξνυπνινγηζκνχ 300.000,00 € κε ΦΠΑ, κε αλνηθηή δηαδηθαζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο, 
β) ηε δηαθήξπμε θαη ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ, 
γ) ηε δαπάλε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ. 
2. Οξίδεη ηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φζηψηηδαο σο Αξρή πνπ ζα δηελεξγήζεη ην 

δηαγσληζκφ. 
3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φζηψηηδαο λα 

πξνβεί ζηε ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ (ηα κέιε ηεο επηηξνπήο ζα πξνθχςνπλ απφ 
θιήξσζε) θαη λα νξίζεη ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ θαζψο θαη λέα εκεξνκελία δηεμαγσγήο 
απηνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηεο Γηαθήξπμεο, εάλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ δηεμαρζεί ν 
δηαγσληζκφο θαηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία, ή δηεμαρζεί κελ, αιιά δελ θαηαηεζεί θακία 
πξνζθνξά. 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1873 

 
ΘΔΜΑ 16o: Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο 
ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε νδνζηξψκαηνο ηκεκάησλ ηεο Δ.Ο. 27», Π.Δ. Φσθίδαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 290.000,00 € κε ΦΠΑ, κεηά ηε γλσκνδφηεζε ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ 
Γεκνζίσλ έξγσλ Π..Δ. (εμ΄αλαβνιήο). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. νηθ. 196526/5159/2-
12-2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή κε ηε 
ζπλεκκέλε ζε απηφ εηζήγεζε ηνπ Αλαπιεξσηή Πξντζηάκελνπ Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ 
Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & Μεηαθνξψλ  Π..Δ., αιιά θαη ηε γλσκνδφηεζε 
ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ ηεο Π..Δ., ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην 
ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθφλα 
1. Δγθξίλεη ηα ππ΄αξηζκ. 1/29-7-2016 θαη 2/25-8-2016 πξαθηηθά ηεο επηηξνπήο 

δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε νδνζηξψκαηνο ηκεκάησλ ηεο Δ.Ο. 27», Π.Δ. Φσθίδαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 290.000,00 € κε ΦΠΑ, πνπ αθνξνχλ ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνρήο, ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ησλ ππνςεθίσλ 
αλαδφρσλ. 

2. Απνδέρεηαη ηελ έθπησζε έμη ηνηο εθαηφ (6%), πνπ πξνζέθεξε ε εξγνιεπηηθή 
επηρείξεζε «ΞΖΡΟ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΔΣΔ» απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ απφ 
πηζηψζεηο ΑΔΠ 066 (θσδηθφο αξηζκφο 2013ΔΠ06600007- ΑΓΑ : ΒΛΓΚΦ-ΗΣΔ). 

2. Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε «ΞΖΡΟ 
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΔΣΔ», κε πνζνζηφ έθπησζεο έμη ηνηο εθαηφ (6%). 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1874 

 
ΘΔΜΑ 17o: Έγθξηζε ηνπ 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ θαη ηνπ 1νπ ΠΚΣΝΔ ηνπ έξγνπ: 
«Γηακφξθσζε παιαηνχ μελψλα ηεξνχ πξνζθπλήκαηνο Οζίνπ Ησάλλε Ρψζνπ ζε κνπζεηαθφ ρψξν 
κηθξαζηάηηθνπ πνιηηηζκνχ», Π.Δ. Δχβνηαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 196741/5277/5-12-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 
Δγθξίλεη ηνλ 1ν Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Δξγαζηψλ θαη ηνλ 1ν ΠΚΣΝΔ ηνπ έξγνπ: 

«Γηακφξθσζε παιαηνχ μελψλα ηεξνχ πξνζθπλήκαηνο Οζίνπ Ησάλλε Ρψζνπ ζε κνπζεηαθφ ρψξν 
κηθξαζηάηηθνπ πνιηηηζκνχ», Π.Δ. Δχβνηαο, ζπλνιηθήο δαπάλεο 646.490,62 € (κε Φ.Π.Α.), ήηνη 
θαζ’ ππέξβαζε 5.088,62 € ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ζχκβαζε, πνπ νθείιεηαη απνθιεηζηηθά θαη 
κφλν ζηελ αχμεζε ηνπ Φ.Π.Α. απφ 23% ζε 24%. 
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Έδσζαλ αξλεηηθή ςήθν νη θ.θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο θαη Ησάλλεο Αγγειέηνο κε ηελ 
αηηηνινγία φηη “ην ζπγθεθξηκέλν έξγν είλαη επζύλε θαη ππνρξέωζε ηεο εθθιεζίαο”. 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1875 

 
ΘΔΜΑ 18o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ: «Παξάθακςε 
Λνπηξψλ Αηδεςνχ Ν.Α. Δχβνηαο». 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. νηθ. 196764/5278/5-
12-2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθφλα 
Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ: «Παξάθακςε 

Λνπηξψλ Αηδεςνχ Ν.Α. Δχβνηαο» κέρξη ηελ 31-12-2017. 
 

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1876 
 
ΘΔΜΑ 19o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ηεο κειέηεο: «Αθηνκεραληθή 
πξνζηαζία αθηψλ Παξλαζζίδαο», Π.Δ. Φσθίδαο.  

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. νηθ. 193079/5054/29-
11-2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθφλα 
Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ηεο κειέηεο: «Αθηνκεραληθή πξνζηαζία 

αθηψλ Παξλαζζίδαο», Π.Δ. Φσθίδαο, γηα δψδεθα επηπιένλ κήλεο, ήηνη κέρξη 31-12-2017, 
θαζφζνλ νη θαζπζηεξήζεηο δελ νθείινληαη ζε  ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ.   

Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ςεθίδεη ηελ εηζήγεζε, αιιά δήηεζε λα απνδνζνχλ 
επζχλεο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ πνπ θαζπζηεξεί ηελ Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ 
Δπηπηψζεσλ νπζηαζηηθά αλαηηηνιφγεηα. 

 

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1877 
 
ΘΔΜΑ 20o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ηεο 
κειέηεο: «Πεξηθεξεηαθφο δξφκνο Σξίθνξθνπ», Π.Δ. Φσθίδαο. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο 
Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & 
Μεηαθνξψλ Π..Δ.). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. νηθ. 193067/5053/29-
11-2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθφλα 
Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ηεο 

κειέηεο: «Πεξηθεξεηαθφο δξφκνο Σξίθνξθνπ», Π.Δ. Φσθίδαο, γηα δψδεθα επηπιένλ κήλεο, ήηνη 
έσο 31-12-2017. 

 
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ςεθίδεη ηελ εηζήγεζε, αιιά ραξαθηήξηζε 

απαξάδεθηε ηελ θαζπζηέξεζε νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ εμαηηίαο ηεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ 
Δπηπηψζεσλ θαη επέξξηςε ηε βαζηθή επζχλε ζηηο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο. 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1878 
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ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
 
ΘΔΜΑ 21o: Έγθξηζε αλάζεζεο, απφ πιεπξάο ζθνπηκφηεηαο, ηεο “γεληθήο ππεξεζίαο” κε ηίηιν: 

«Καηαγξαθή πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο - απνηχπσζε αλαγθψλ ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 
Ζιεθηξνθσηηζκνχ ηνπ Δζληθνχ θαη  Δπαξρηαθνχ Γηθηχνπ αξκνδηφηεηαο  Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο, δηεξεχλεζε  δπλαηφηεηαο θαη ηξφπσλ ρξεκαηνδφηεζεο ηεο δξάζεο κε εξγαιεία 
κφριεπζεο πφξσλ θαη ππνζηήξημε ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία 
ηνπ άξζξνπ 118 – Απεπζείαο αλάζεζε, ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147Α/8-8-2016). 
(Δηζεγεηής θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο 
Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & Μεηαθνξψλ Π..Δ.). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 194732/5982/1-12-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 
Δγθξίλεη ηελ αλάζεζε, απφ πιεπξάο ζθνπηκφηεηαο, ηεο «γεληθήο ππεξεζίαο» κε ηίηιν: 

«Καηαγξαθή πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο - απνηχπσζε αλαγθψλ ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 
Ζιεθηξνθσηηζκνχ ηνπ Δζληθνχ θαη  Δπαξρηαθνχ Γηθηχνπ αξκνδηφηεηαο  Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο,  δηεξεχλεζε  δπλαηφηεηαο θαη ηξφπσλ ρξεκαηνδφηεζεο ηεο δξάζεο κε εξγαιεία 
κφριεπζεο πφξσλ θαη ππνζηήξημε ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο θαηά ηελ ζπκβαηηθή 
δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο κε αληηθείκελν: α) ηελ αληηθαηάζηαζε ζπκβαηηθψλ 
θσηηζηηθψλ κε led ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο - εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ηειεειέγρνπ/  
ηειεδηαρείξεζεο ησλ θπθισκάησλ θσηηζκνχ, β) ηελ εηήζηα ζπληήξεζε δηθηχνπ θαη γ) ηελ 
παξνρή smart ππεξεζηψλ αμηνπνίεζεο δεδνκέλσλ ηειεδηαρείξηζεο - αζθάιεηαο 
εγθαηαζηάζεσλ», ζπλνιηθνχ πνζνχ 24.800 κε ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 118 
– Απεπζείαο αλάζεζε, ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147Α/8-8-2016). 

 
Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο κε ηελ αηηηνινγία φηη “ε ωο άλω ππεξεζία είλαη 

δνπιεηά ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο θάζε Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο, πνπ πξέπεη θπζηθά λα 
ζηειερωζεί θαη λα νξγαλωζεί θαιύηεξα”. 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1879 

 
ΘΔΜΑ 22o: Έγθξηζε ιεηηνπξγίαο «Γηαδηθηπαθνχ ηφπνπ πξφζζεηεο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο – 
θξνληηζηεξίνπ ηεο Π.Δ Δπξπηαλίαο - ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ e-school» κε ηε δσξεά-ρνξεγία ηεο εηαηξείαο 
«ΑΡΝΟ ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΛΔΣΧΝ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΠΔ», γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ζηήξημε καζεηψλ 
ησλ απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 1452/5-12-2016 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 

1. Απνδέρεηαη ηε δσξεά - ρνξεγία ηεο εηαηξείαο «ΑΡΝΟ ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΛΔΣΧΝ & 
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΠΔ» πξνο ηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο – Π.Δ. Δπξπηαλίαο γηα ηελ 
ιεηηνπξγία «Γηαδηθηπαθνχ ηφπνπ πξφζζεηεο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο - θξνληηζηεξίνπ -  
ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ e-school», γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ζηήξημε καζεηψλ ησλ απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ 
ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 

2. Δγθξίλεη ηνπο φξνπο ηνπ Ηδησηηθνχ πκθσλεηηθνχ κε ηελ ελ ιφγσ εηαηξεία, ζχκθσλα κε 
ην ζπλεκκέλν ζρέδην. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Δπξπηαλίαο γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ Ηδησηηθνχ 
πκθσλεηηθνχ. 

 
Έδσζαλ αξλεηηθή ςήθν νη θ.θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο θαη Ησάλλεο Αγγειέηνο κε ηελ 

αηηηνινγία φηη “ε ιεηηνπξγία ηνπ Γηαδηθηπαθνύ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ e-school είλαη επζύλε θαη ππνρξέωζε 
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ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ελώ θαη από ζέζε αξρώλ δελ δέρνληαη ηελ ππνθαηάζηαζε ηνπ 
δεκόζηνπ ελδηαθέξνληνο από ηδηωηηθή εηαηξεία, ε νπνία κε ηνλ ηξόπν απηό απνθηάεη 
εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία θαη κπνξεί λα εμαζθαιίζεη θνξναπαιιαγέο”. 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1880 

 
ΘΔΜΑ 23o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε 
κεηνδφηε δηαθίλεζεο εγγξάθσλ θαη δεκάησλ πξνο ην εζσηεξηθφ γηα ηελ θάιπςε ησλ 
ηαρπδξνκηθψλ αλαγθψλ ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο θαη ησλ Γ/λζεσλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο 
Δθ/ζεο ηνπ Ννκνχ, πξνυπνινγηζκνχ 42.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. νηθ. 198254/7324/6-
12-2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην 
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 
Δγθξίλεη: 
1. ην απφ 5-12-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

αλάδεημε κεηνδφηε δηαθίλεζεο εγγξάθσλ θαη δεκάησλ πξνο ην εζσηεξηθφ γηα ηελ θάιπςε ησλ 
ηαρπδξνκηθψλ αλαγθψλ ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο θαη ησλ Γ/λζεσλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο 
Δθ/ζεο ηνπ Ννκνχ, πξνυπνινγηζκνχ 42.000,00 € κε Φ.Π.Α., πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ κνλαδηθνχ ππνςεθίνπ 
αλαδφρνπ «ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ (ΔΛΣΑ) Α.Δ.», 

2. ηε ζπλέρηζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ζην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο κε ηελ 
εηαηξεία «ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ (ΔΛΣΑ) Α.Δ.», πνπ θαηέζεζε πξνζθνξά πνζνχ 
41.673,46 κε ΦΠΑ. 

 
Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο κε ηελ αηηηνινγία φηη “πξόθεηηαη γηα εξγνιαβία, 

πνπ θαίλεηαη αλαγθαία κεηά ηελ ηδηωηηθνπνίεζε ηωλ ΔΛΣΑ”. 
 

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1881 
 
 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 
 
ΘΔΜΑ 24o: Έγθξηζε 2νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε ηνπ πξφρεηξνπ, κεηνδνηηθνχ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα άιαηνο απνρηνληζκνχ νδηθνχ δηθηχνπ, έηνπο 2016», ρξνληθήο 
δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο, Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 73.500,00€ κε Φ.Π.Α.. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. νηθ. 194680/7179/30-
11-2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην 
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 
1. Δγθξίλεη ην ππ΄αξηζκ. 2/30-11-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

«Πξνκήζεηα άιαηνο απνρηνληζκνχ νδηθνχ δηθηχνπ, έηνπο 2016», ρξνληθήο δηάξθεηαο ελφο (1) 
έηνπο, Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 73.500,00€ κε Φ.Π.Α., πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 16 ηεο δηαθήξπμεο 168611/6230/24-10-2016 (ΑΓΑΜ:16PROQ 
005289423 2016-10-25), ηα νπνία πξνζθφκηζε ε αλαδεηρζείζα εηαηξεία «ΜΑΣΘΑΗΟΤ 
ΔΤΡΗΠΗΓΖ ΣΟΤ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ». 

2. Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ ζηελ εηαηξεία «ΜΑΣΘΑΗΟΤ 
ΔΤΡΗΠΗΓΖ ΣΟΤ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ» θαη εγθξίλεη ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, ζπλνιηθήο 
αμίαο εμήληα ελλέα ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ νγδφληα ηεζζάξσλ επξψ θαη είθνζη ιεπηψλ (69.384,20€) 
κε Φ.Π.Α.. 
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Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ, θαζψο εκκέλεη ζηελ αξρηθή 
άπνςή ηνπ φηη “πξέπεη λα δηελεξγεζεί εληαίνο δηαγωληζκόο γηα ηελ πξνκήζεηα άιαηνο 
απνρηνληζκνύ ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ γηα όιεο ηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο”. 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1882 

 
ΘΔΜΑ 25o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο ηνπ αλνηθηνχ, δηεζλνχο, ειεθηξνληθνχ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα νρεκάησλ κέζσ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing) γηα ηηο 
αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
1.047.552,00 € κε ΦΠΑ. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. νηθ. 198140/6629/6-
12-2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 
Δγθξίλεη: 
1. ην ππ΄αξηζκ. 1/8-12-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο ηνπ αλνηθηνχ, δηεζλνχο, 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα νρεκάησλ κέζσ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 
(leasing) γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 1.047.552,00 € κε ΦΠΑ, πνπ αθνξά ζηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ 
πξνζθνξψλ θαη ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ 
ππνςεθίσλ πξνκεζεπηψλ, 

2. ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζην επφκελν ζηάδην αμηνιφγεζεο ηεο νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο ηεο εηαηξείαο «AUTOHELLAS ΑΝΧΝΤΜΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», 
ε ηερληθή πξνζθνξά ηεο νπνίαο ήηαλ πιήξεο, έιαβε ζπλνιηθή βαζκνινγία 100 θαη θξίλεηαη 
επαξθήο. 
 

Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο έδσζε αξλεηηθή ςήθν κε ηελ αηηηνινγία φηη “δελ ζεωξεί 
ζπκθέξνπζα ηελ πξνκήζεηα νρεκάηωλ κε ηε κέζνδν leasing”, ελψ ν θ. Ησάλλεο Αγγειέηνο 
δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ. 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1883 

 
ΘΔΜΑ 26o: Γηφξζσζε ηεο ππ΄αξηζκ. 1678/7-11-2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Π..Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ 1νπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
«Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά άιαηνο (ρχκα) γηα ην έηνο 2016», Π.Δ. Φσθίδαο, πξνυπνινγηζκνχ 
67.800 € κε Φ.Π.Α.. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 197433/4648/5-12-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 
Γηνξζψλεη ηελ ππ΄αξηζκ. 1678/7-11-2016 απφθαζή ηεο πεξί έγθξηζεο ηνπ 1νπ πξαθηηθνχ 

ηεο επηηξνπήο ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά άιαηνο (ρχκα) γηα 
ην έηνο 2016», Π.Δ. Φσθίδαο, πξνυπνινγηζκνχ 67.800 € κε Φ.Π.Α., σο πξνο ηελ εκεξνκελία 
ηνπ ελ ιφγσ πξαθηηθνχ, απφ ηε  ιαλζαζκέλε 1/27-10-2016 ζηελ ορζή 1/26-10-2016. 

 
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ, θαζψο εκκέλεη ζηελ αξρηθή 

άπνςή ηνπ φηη “πξέπεη λα δηελεξγεζεί εληαίνο δηαγωληζκόο γηα ηελ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά 
άιαηνο (ρχκα) γηα όιεο ηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο”. 
 

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1884 
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ΜΑΘΖΣΗΚΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΑ 
 
ΘΔΜΑ 27ο: Πξνζσξηλή παχζε δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ Π.Δ. Δχβνηαο, ζρνιηθνχ έηνπο 
2016 – 2017. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. νηθ. 194969/7191/1-
12-2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην 
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθφλα 
Δγθξίλεη ηελ πξνζσξηλή παχζε ησλ θάησζη δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ Π.Δ. 

Δχβνηαο, ζρνιηθνχ έηνπο 2016 – 2017, ιφγσ επαλαδξνκνιφγεζήο ηνπο: 
 

1) Κσδ. δξνκ. 437 «ΚΤΜΖ-ΚΑΛΖΜΔΡΗΑΝΟΗ (ΟΛΟΖΜΔΡΟ)»  
2) Κσδ. δξνκ. 866 «ΚΡΗΔΕΑ-ΚΟΚΗΝΑ (ΟΛΟΖΜΔΡΟ)» 
3) Κσδ. δξνκ. 861 «ΠΟΛΗΣΗΚΑ-ΥΑΛΚΗΓΑ & ΔΠΗΣΡΟΦΖ» ΚΑΗ 
4) Κσδ. δξνκ. 883 «ΦΑΥΝΑ-ΠΟΛΗΣΗΚΑ (ΜΟΝΟ ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΔΠΔΡΗΝΟ)». 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1885 

 
ΘΔΜΑ 28ο: Λήςε απφθαζεο επί θαηαηηζέκελσλ ελζηάζεσλ θαηά ηεο ππ΄αξηζκ. 1680/2016 
απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π..Δ. ζρεηηθά κε ηε δηαπξαγκάηεπζε ηεο 21εο 
Οθησβξίνπ 2016 γηα ηε κεηαθνξά καζεηψλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Δχβνηαο, ζρνιηθνχ 
έηνπο 2016 – 2017. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 195127/7194/1-12-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθφλα 
1. Δγθξίλεη ηα ππ΄αξηζκ. 1/22-11-2016 θαη 2/28-11-2016 πξαθηηθά ηεο επηηξνπήο 

Δλζηάζεσλ θαη Πξνζθπγψλ, πνπ αθνξνχλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ελζηάζεσλ πνπ θαηαηέζεθαλ 
θαηά ηεο ππ΄αξηζκ. 1680/2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π..Δ. ζρεηηθά κε ηε 
δηαπξαγκάηεπζε ηεο 21εο/10/2016 γηα ηε κεηαθνξά καζεηψλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. 
Δχβνηαο, ζρνιηθνχ έηνπο 2016 – 2017.  
 2. Απνδέρεηαη ηηο κε αξ. 186184/6868/17-11-2016, 186197/6869/17-11-2016 θαη 
186830/6899/18-11-2016 θαηαηηζέκελεο ελζηάζεηο ησλ θ.θ. Μαθξή ηακάηηνπ, Μαζηξνγηάλλε 
Βαζηιείνπ θαη Λέσλ Κσλ/λνπ, δηφηη δελ είλαη εθηθηή ε δηεθπεξαίσζε θαη ησλ ηεζζάξσλ 
δξνκνινγίσλ 860, 870, 880 θαη 881 απφ ηνλ πξψην κεηνδφηε θ. Σζηαβφ Φψηην – Αλαζηάζην κε 
έλα κφλν φρεκα, ήηνη ην δεισζέλ ΣΑΔ 2458. 
 3. Παξαπέκπεη ην ζέκα ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ηεο 
21εο/10/2016, πξνθεηκέλνπ λα απνθαλζεί γηα ηελ αλάζεζε ησλ δξνκνινγίσλ κε θσδηθνχο 
860,870,880 θαη 881 (ην δξνκνιφγην κε θσδ. 861 έρεη παχζεη). 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1886 

 
ΘΔΜΑ 29ο: Γηφξζσζε ηεο ππ΄αξηζκ. 1796/28-11-2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Π..Δ. πεξί ηξνπνπνίεζεο ζπκβάζεσλ κεηαθνξάο καζεηψλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2016 – 2017. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π..Δ.) 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 197849/3639/6-12-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δπξπηαλίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην 
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
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αποθαζίδεη οκόθφλα 
Γηνξζψλεη, ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα, ηελ ππ΄αξηζκ. 1796/28-11-2016 

απφθαζή ηεο πεξί ηξνπνπνίεζεο ζπκβάζεσλ κεηαθνξάο καζεηψλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2016 – 2017, σο πξνο ην ζεκείν Β1, πνπ αθνξά ηξνπνπνίεζε 
ηεο ππ΄αξηζκ. 48/2015 ππνγεγξακκέλεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ ηδηνθηήηε ΣΑΞΗ θ. ηεξφπνπινπ 
Γεσξγίνπ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο σο πξνο ην άξζξν 1 (αληηθείκελν ζχκβαζεο) θαη 
ζπγθεθξηκέλα: α) σο πξνο ηηο ζηάζεηο ηνπ δξνκνινγίνπ θαη β) ηελ εκεξήζηα απνδεκίσζε ηνπ 
δξνκνινγίνπ, δηφηη δελ ππνινγίζζεθε ζσζηά φιε ε δηαδξνκή ηνπ δξνκνινγίνπ. 
 

Α/Α Α/Α 
ΓΡΟΜ. 

ΑΦΔΣΖΡΗΑ ΑΡΗΘΜΟ 
ΜΑΘΖΣΩΝ 

ΥΟΛΔΗΟ ΦΟΗΣΖΖ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΑ ΖΜΔΡΖΗΑ 
ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ 

άλεσ ΦΠΑ 

1. 2.26 ΠΑΛΑΗΟΚΑΣΟΤΝΑ-
ΚΡΔΝΣΖ 

4 ΓΤΜΝΑΗΟ Λ.Σ. 
ΚΔΡΑΟΥΧΡΗΟΤ- 1ν 

ΔΠΑΛ 
ΓΤΣ.ΦΡΑΓΚΗΣΑ 

ΜΔ ΔΠΗΣΡΟΦΖ 52,96 

2.26 ΠΑΛΑΗΟΚΑΣΟΤΝΑ-
ΚΡΔΝΣΖ 

4 ΓΤΜΝΑΗΟ Λ.Σ. 
ΚΔΡΑΟΥΧΡΗΟΤ- 1ν 

ΔΠΑΛ 
ΓΤΣ.ΦΡΑΓΚΗΣΑ 

ΜΔ ΔΠΗΣΡΟΦΖ 60,57 
(κε πάγο ή 

τηόλη) 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1887 

 
 
ΓΑΠΑΝΔ 
 
ΘΔΜΑ 30ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο θαη παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 197711/3638/6-12-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δπξπηαλίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην 
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθφλα 
Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο γηα πξνκήζεηεο, 

ζπληεξήζεηο θαη παξνρή ππεξεζηψλ, πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ην Οηθνλνκηθφ 
Έηνο 2016 ζηελ Π.Δ. Δπξπηαλίαο, σο θαησηέξσ:  
 

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ Κ.Α.Δ. 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Κ.Α.Δ. 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤΖ
 ΠΗΣΩΖ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔ

ΝΟΤ 
ΠΡΟΫ/ΜΟΤ

+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩ
ΔΗ ΔΣΟΤ 

2016 

ΓΔΜΔΤΘ
ΔΝ ΠΟΟ 
ΠΡΗΝ ΣΖΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

ΤΠΟΛΟΗ
ΠΟ 

ΠΗΣΩ
Ζ 

ΓΗΑΘΔΗ
ΜΟ ΓΗΑ 
ΓΔΜΔ

ΤΖ 
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1 

Γαπάλε δηνξγάλσζεο ηνπ 
Παλειιήληνπ Σνπξλνπά 
Υξηζηνπγέλλσλ Παίδσλ ΠΔΣΡΟ 
ΚΑΠΑΓΔΡΧΦ, ζηα πιαίζηα ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο. 
πλδηνξγαλσηέο κε ηελ 
Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο είλαη 
ε Δ.Ο.Κ. (Διιεληθή Οκνζπνλδία 
Καιαζνζθαίξηζεο) θαη ε Έλσζε 
σκαηείσλ Καιαζνζθαίξηζεο 
ηεξεάο Διιάδαο. Σν Σνπξλνπά 
ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην 
Καξπελήζη, ην ρξνληθφ δηάζηεκα 
26-30 Γεθεκβξίνπ 2016. 

073.0844.01 Δθζέζεηο, 
νξγάλσζε 
ζπλεδξίσλ 

θαη 
πνιηηηζηηθψλ 
εθδειψζεσλ 

3.700,00 22.000,00 18.257,92 42,08 

2 

Γαπάλεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ ελ  
φςεη ηνπ Παλειιελίνπ Σνπξλνπά 
Υξηζηνπγέλλσλ Παίδσλ ΠΔΣΡΟ 
ΚΑΠΑΓΔΡΧΦ, ζηα πιαίζηα ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο. 
πλδηνξγαλσηέο κε ηελ 
Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο είλαη 
ε Δ.Ο.Κ. (Διιεληθή Οκνζπνλδία 
Καιαζνζθαίξηζεο) θαη ε Έλσζε 
σκαηείσλ Καιαζνζθαίξηζεο 
ηεξεάο Διιάδαο. Σν ηνπξλνπά 
ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην 
Καξπελήζη, ην ρξνληθφ δηάζηεκα 
26-30 Γεθεκβξίνπ 2016. 

073.0845.01 Κάζε είδνπο 
δαπάλεο 
δεκνζίσλ 
ζρέζεσλ 

800,00 8.000,00 5.998,96 
1.201,0

4 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1888 

 
ΘΔΜΑ 31ο: Έγθξηζε πιεξσκήο δαπάλεο θαη δέζκεπζεο πίζησζεο έξγνπ απφ ηηο Γεκφζηεο 
Δπελδχζεηο ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο.  

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 195847/3560/2-12-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δπξπηαλίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην 
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθφλα 
Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε δέζκεπζε πίζησζεο έξγνπ απφ ηηο Γεκφζηεο 

Δπελδχζεηο ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο, σο εμήο: 
 

Α/Α  
ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ 

 
ΠΟΟ ζε 

εσρώ 

 
 
 
 
 
 

1 

24ε εληνιή πιεξσκήο  ηνπ Έξγνπ «Οδφο Γνκλίζηα-Ρνζθά-Πάληα 
Βξέρεη-Όξηα Ννκνχ-Ν.Α. Δπξπηαλίαο» 
Υξεκαηνδφηεζε : ΑΔΠ 766  
Πξνυπνινγηζκφο : 9.000.000,00 επξψ 
Πνζφ ζχκβαζεο : 4.268.057,75 επξψ 
Πιεξσκέο κέρξη ζήκεξα : 2.732.876,01 επξψ 
Παξψλ ινγαξηαζκφο : 67.123,99 επξψ 
Τπφινηπν εγθξίζεσλ : 1.456.972,63 επξψ. 
 Φνξέαο – ΚΑΔ  : 071 – 9453 «πγθνηλσλίεο»           
Αλάδνρνο  : ΑΔΣΔΘ  Α.Δ. 

 
 
 
 
 

67.123,99 € 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1889 
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ΘΔΜΑ 32ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Φσθίδαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 196779/4644/5-12-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθφλα 
Δγθξίλεη: 
A. ηελ πιεξσκή δαπαλψλ γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο θαη παξνρή ππεξεζηψλ πνπ 

πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ην Οηθνλνκηθφ Έηνο 2016 ζηελ Π.Δ. Φσθίδαο, σο 
θαησηέξσ:  
 

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

ΓΑΠΑΝΖ  

1 

δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή 
εμφδσλ εκεξήζηαο 

απνδεκίσζεο εθηφο έδξαο 
κεηαθίλεζεο επηά (7) 

ππαιιήισλ ηεο Γ/λζεο 
Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ θαη 
ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο γηα ην 

κήλα Γεθέκβξην ηνπ  2016  

02.04.073.0721.01 

 
Ζκεξήζηα απνδεκίσζε 

κεηαθηλνπκέλσλ ζην 
εζσηεξηθφ & εμσηεξηθφ εθηφο 

φζσλ εληάζζνληαη ζηνπο 
ΚΑΔ 0715, 0716 θαη 0717. 

520,00 
 

2 

δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή 
ινηπψλ εμφδσλ κεηαθίλεζεο 

επηά (7) ππαιιήισλ ηεο 
Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – 

Οηθνλνκηθνχ θαη ηεο Γ/λζεο 
Αλάπηπμεο γηα ην κήλα 
Γεθέκβξην ηνπ  2016       

 

02.04.073.0719.01 

Λνηπά έμνδα κεηαθίλεζεο 
(πεξηιακβάλνληαη ην αληίηηκν 
ησλ εηζηηεξίσλ εζσηεξηθνχ & 

εμσηεξηθνχ, ε ρηιηνκεηξηθή 
απνδεκίσζε, ε δαπάλε 

δηνδίσλ, ν λαχινο νρήκαηνο 
θαη ε κίζζσζε απηνθηλήηνπ 

Η.Υ. ε Γ.Υ.) εθηφο φζσλ 
εληάζζνληαη ζηνπο ΚΑΔ 

0715, 0716 θαη 0717 

1.129,70 

3 

δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή 
εμφδσλ εκεξήζηαο 

απνδεκίσζεο θαη ινηπψλ 
εμφδσλ κεηαθίλεζεο πέληε  (5) 

ππαιιήισλ ηεο Γ/λζεο 
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & 

Κηεληαηξηθήο ηεο Π.Δ Φσθίδαο 
γηα ην κήλα   Οθηψβξην ηνπ 

2016 

02.04.073.5243.01 
Γαπάλεο εθαξκνγήο 

πξνγξάκκαηνο Ο..Γ.Δ 
924,30 

4 
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή 

ινγαξηαζκψλ OTE 
02.04.073.0824.01 

Τπνρξεψζεηο απφ παξνρή 
ηειεπηθνηλσληαθψλ 

ππεξεζηψλ (ηέιε, κηζζψκαηα 
θαη δαπάλεο εγθαηαζηάζεσλ) 

1.563,00 

5 

δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή 
ινγαξηαζκνχ COSMOTE 
ππαιιήινπ ηεο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηεο ΠΔ Φσθίδαο 
ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. νηθ. 
238/3/04.01.2016 Απφθαζε 
ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο 

Διιάδαο απφ 08/10/2016 έσο 
07/11/2016 

02.04.073.0826.01 
Γαπάλεο Κηλεηήο 

Σειεθσλίαο 
71,40 
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ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 4.208,40 

 

B. ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο γηα πξνκήζεηεο, 
ζπληεξήζεηο θαη παξνρή ππεξεζηψλ, πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ην Οηθνλνκηθφ 
Έηνο 2016, σο θαησηέξσ:  
 

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ Κ.Α.Δ. 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Κ.Α.Δ. 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤΖ
 ΠΗΣΩΖ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝ

ΟΤ 
ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΔΗ ΔΣΟΤ 
2016 

ΓΔΜΔΤΘΔ
Ν ΠΟΟ 

ΠΡΗΝ ΣΖΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΠΗΣΩΖ 

ΓΗΑΘΔΗΜΟ 
ΓΗΑ 

ΓΔΜΔΤΖ 

1 
 Πιεξσκή Γαπαλψλ 
Κηλεηήο Σειεθσλίαο 

02.04.073.0826.01 
Γαπάλεο Κηλεηήο 

Σειεθσλίαο 
400,00 1.597,48 1.197,48 0,00 

2 

πιεξσκή πξνκήζεηαο 
κειαλνηαηληψλ γηα ηνπο 

εθηππσηέο ηνπ 
ζπζηήκαηνο 

εθηχπσζεο αδεηψλ 
νδήγεζεο θαη 

θπθινθνξίαο ηεο 
Γ/λζεο Μεηαθνξψλ & 
Δπηθνηλσληψλ ηεο ΠΔ 
Φσθίδαο (NETBULL 

ΤΠΖΡΔΗΔ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

LTD)    

02.04.073.1111.01 

Πξνκήζεηα 
ραξηηνχ, 

γξαθηθψλ εηδψλ 
θαη ινηπψλ 

ζπλαθψλ εηδψλ  

342,24 54.935,00 54.509,13 83,63 

3 

πιεξσκή πξνκήζεηαο 
ελφο (1) θαζεηνθψλνπ 

γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 
ΚΔΓΓΤ Φσθίδαο 

(ΑΦΟΗ ΚΑΣΟΤΓΑ 
ΗΚΔ) 

02.04.073.1699.01 
Λνηπέο 

πξνκήζεηεο 
84,00 15.000,00 10.908,82 4.007,18 

4 

πιεξσκή πνπ αθνξά 
εξγαζία αιιαγήο 

ειαζηηθψλ  ηνπ ΚΖΖ 
1609  νρήκαηνο ηεο 

Γ/λζεο Σερληθψλ 
Έξγσλ ηεο ΠΔ 

Φσθίδαο (ΦΑΝΑΡΑ 
ΒΑ. ΥΡΖΣΟ)  

02.04.073.0861.01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 

γεληθά 

74,40 24.500,00 22.344,25 2.081,35 

5 

πιεξσκή πνπ αθνξά 
εξγαζία  ηνπνζέηεζεο 

βαιβίδαο 
ζεξκνθξαζίαο- θαλψλ 

νξνθήο –έιεγρνο 
ηαρνγξάθσλ   ηνπ ΚΖΖ 

1609  νρήκαηνο ηεο 
Γ/λζεο Σερληθψλ 
Έξγσλ ηεο ΠΔ 

Φσθίδαο(ΚΡΑΒΑΡΣΟΓ
ΗΑΝΝΟ ΖΛ. 
ΗΧΑΝΝΖ)   

02.04.073.0861.01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 

γεληθά 

86,40 24.500,00 22.418,65 1.994,95 
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6 

Γηα ηελ πιεξσκή πνπ 
αθνξά εξγαζία 

αιιαγήο ειαζηηθνχ  ηνπ 
ΜΔ 100967 ΗΥ  

νρήκαηνο ηεο Γ/λζεο 
Σερληθψλ Έξγσλ ηεο 

ΠΔ Φσθίδαο 
(ΦΑΝΑΡΑ ΒΑ. 

ΥΡΖΣΟ)  

02.04.073.0861.01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 

γεληθά 

86,80 24.500,00 22.257,45 2.155,75 

7 

Γηα ηελ πιεξσκή πνπ 
αθνξά εξγαζία γεληθνχ 

πιπζίκαηνο θαη 
θαζαξηζκνχ κεραλήο   

ηνπ ΚΖΖ 1601 
νρήκαηνο ηεο Γ/λζεο 
Σερληθψλ Έξγσλ ηεο 

ΠΔ Φσθίδαο 
(ΕΧΓΡΑΦΟ 
ΓΔΧΡΓΗΟ)  

02.04.073.0861.01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 

γεληθά 

30,00 24.500,00 22.227,45 2.242,55 

8 

Γηα ηελ πιεξσκή πνπ 
αθνξά εξγαζία 

ηνπνζέηεζεο θαη 
ζηεγαλνπνίεζεο 
ηδακηψλ   ηνπ ΜΔ 

51573 ΗΥ νρήκαηνο ηεο 
Γ/λζεο Σερληθψλ 
Έξγσλ ηεο ΠΔ 

Φσθίδαο (ΚΛΔΑΝΘΖ 
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ)  

02.04.073.0861.01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 

γεληθά 

248,00 24.500,00 21.979,45 2.272,55 

9 

Γηα ηελ πιεξσκή πνπ 
αθνξά εξγαζία 
εμαγσγήο θαη 

επαλαηνπνζέηεζεο θαη  
ςαιηδηνχ  ηνπ ΚΖΖ 
1625 νρήκαηνο ηεο 
Γ/λζεο Σερληθψλ 
Έξγσλ ηεο ΠΔ 

Φσθίδαο (ΜΑΥΑΗΡΑ 
ΛΔΧΝΗΓΑ)  

02.04.073.0861.01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 

γεληθά 

124,00 24.500,00 21.855,45 2.520,55 

10 

Γηα ηελ πιεξσκή πνπ 
αθνξά εξγαζία 

επηζθεπήο ειαζηηθνχ 
θαη αεξνζαιάκνπ ηνπ 

ΜΔ 123238 ΗΥ  
νρήκαηνο ηεο Γ/λζεο 
Σερληθψλ Έξγσλ ηεο 

ΠΔ Φσθίδαο 
(ΦΑΝΑΡΑ ΒΑ. 

ΥΡΖΣΟ) 

02.04.073.0861.01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 

γεληθά 

198,40 24.500,00 21.657,05 2.644,55 

11 

Γηα ηελ πιεξσκή 
ειεθηξνινγηθψλ 
εξγαζηψλ ζην 

δηνηθεηήξην ηεο ΠΔ 
Φσθίδαο(ΚΑΦΑΛΖ 

ΑΝΑΣΑΗΟ) 

02.04.073.0851.01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή θηηξίσλ 
γεληθά, 

εγθαηαζηάζεσλ 
ζηξαησληζκνχ, 
ειιηκεληζκνχ, 

αεξνιηκέλσλ θαη 
ινηπψλ κνλίκσλ 
εγθαηαζηάζεσλ   

223,20 10.302,40 7.824,30 2.254,90 

12 

Γηα ηελ πιεξσκή 
πξνκήζεηαο εηδψλ 
θαζαξηφηεηαο γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο Γ/λζεο 
Μεηαθνξψλ  
ηεο ΠΔ 
Φσθίδαο (ΓΑΕΖ 
LOGISTICS) 

 

02.04.073.1231.01 
 

Πξνκήζεηα 
εηδψλ 

θαζαξηφηεηαο 
 

310,00 6.000,00 5.411,38 278,62 
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13 

Γηα ηελ πιεξσκή 
πξνκήζεηαο δχν 920 
ηδακηψλ ηξίπιεμ  ηνπ 

ΜΔ 51573 ΗΥ νρήκαηνο 
ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ 

Έξγσλ ηεο ΠΔ 
Φσθίδαο (ΚΛΔΑΝΘΖ 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ) 

02.04.073.1321.01 

Πξνκήζεηα εηδψλ 
ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπήο 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 

γεληθά  

223,20 54.019,98 49.032,43 4.764,35 

14 

Γηα ηελ πιεξσκή πνπ 
πξνκήζεηαο 

αληαιιαθηηθψλ ( 
βαιβίδαο 

ζεξκνθξαζίαο- θαλψλ 
νξνθήο θιπ)   ηνπ ΚΖΖ 

1609  νρήκαηνο ηεο 
Γ/λζεο Σερληθψλ 
Έξγσλ ηεο ΠΔ 

Φσθίδαο(ΚΡΑΒΑΡΣΟΓ
ΗΑΝΝΟ ΖΛ. 
ΗΧΑΝΝΖ)   

02.04.073.1321.01 

Πξνκήζεηα εηδψλ 
ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπήο 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 

γεληθά  

105,40 54.019,98 49.255,63 4.658,95 

15 

Γηα ηελ πιεξσκή 
πξνκήζεηαο δχν πίζσ 

ηνπ ΜΔ 123235 ΗΥ  
νρήκαηνο ηεο Γ/λζεο 
Σερληθψλ Έξγσλ ηεο 

ΠΔ Φσθίδαο 
(ΦΑΝΑΡΑ ΒΑ. 

ΥΡΖΣΟ) 

02.04.073.1321.01 

Πξνκήζεηα εηδψλ 
ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπήο 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 

γεληθά  

1.413,60 54.019,98 47.618,83 4.987,55 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 

 
3.949,64 

 
421.394,82 

 
380.497,75 

 
36.947,43 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1890 

 
ΘΔΜΑ 33ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα έξγα – κειέηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Φσθίδαο. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 195923/4627/2-12-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 

 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθφλα 
Δγθξίλεη ηε δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή ησλ παξαθάησ Πηζηνπνηήζεσλ - ινγαξηαζκψλ – 

έξγσλ - κειεηψλ, Π.Δ. Φσθίδαο, ζχκθσλα κε ην αξζ. 5 ηνπ Ν.4071/2012, σο εμήο:  
                                                                                                                                                                                                                 

α/α ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ ΔΗΓ.ΦΟΡΔΑ     
ΚΑΔ 

ΑΝΑΓΟΥΟ ΠΟΟ 

1 ΑΠΟΚ/Ζ ΤΡΜΑΣΟΚΟΒΧΣΗΧΝ ΚΑΗ 
ΑΝΑΥΧΜΑΣΧΝ ΣΟ ΠΛΔΗΣΟ 
ΠΟΣΑΜΟ ΘΔΖ  ΠΡΟΦΤΛΗΑΣΗΚΑ-
ΓΔΡΟΓΖΜΟ                
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ :150.000,00 
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ : (ΚΑΠ)-ΑΔΠ-066 
ΠΛΖΡΧΜΔ  ΜΔΥΡΗ ΖΜΔΡΑ: 
25.471,31 
ΠΑΡΟΝ ΛΟΓ/ΜΟ: 24.784,20 
ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΔΓΚΡΗΔΧΝ: 60.134,73 

071 
ΚΑΔ 9459 

ΝΗΚΟΛΑΟ 
ΓΡΟΛΑΠΑ 

24.784,20 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1891 
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ΘΔΜΑ 34ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο, ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ 
ηνπ Σαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο Πξσηνρξνληάο 2017 ζηελ Π.Δ Φσθίδαο. 
(Δηζεγεηής ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Φσθίδαο, θ. Δπάγγεινο Καηζαγνχλνο). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 197794/1201/6-12-
2016 έγγξαθν ηνπ γξαθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθφλα 
Δγθξίλεη ηε δαπάλε πνζνχ ρηιίσλ επηαθνζίσλ πελήληα επξψ (1.750,00 €), ζηα πιαίζηα 

ηνπ εηήζηνπ παλεγπξηθνχ γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο Πξσηνρξνληάο 2017 ζηελ Π.Δ Φσθίδαο θαη ηε 
δεμίσζε πνπ ζα παξαηεζεί ζην Πλεπκαηηθφ Κέληξν ηεο Άκθηζζαο (έδξα Π.Δ. Φσθίδαο) κεηά ηε 
ιήμε ηεο Γνμνινγίαο ζηνλ Ηεξφ Μεηξνπνιηηηθφ Ναφ, ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα:  

 

Αηηηοιογία Ποζό 
Γαπάλε γηα ηελ πιεξσκή παξαδνζηαθψλ εδεζκάησλ θαη 
ζπλαθψλ εηδψλ απφ ην δαραξνπιαζηείν Γέζπνηλαο 
Παπαδνπνχινπ 
Γέζκεπζε πίζησζεο ηνπ ΔΦ 073 ΚΑΔ 0845 

650,00 

Γαπάλε γηα ηελ πιεξσκή παξαδνζηαθψλ εδεζκάησλ θαη 
ζπλαθψλ εηδψλ απφ ην δαραξνπιαζηείν Ησάλλε 
Υνλδξνχ 
Γέζκεπζε πίζησζεο ηνπ ΔΦ 073 ΚΑΔ 0845 

850,00 

Γαπάλε γηα ηελ πιεξσκή ελνηθίαζεο ηεο αίζνπζαο ηνπ 
Πνιηηηζηηθνχ Κέληξν Άκθηζζαο γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο 
Πξσηνρξνληάο 2017 
Γέζκεπζε πίζησζεο ηνπ ΔΦ 073 ΚΑΔ 0845 

150,00 

Γαπάλε γηα ηελ πιεξσκή ινπινπδηψλ - ζηνιηζκνχ 
αίζνπζαο 
Γέζκεπζε πίζησζεο ηνπ ΔΦ 073 ΚΑΔ 0845 

100,00 

ΤΝΟΛΟ 1.750,00 
 

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1892 
 
ΘΔΜΑ 35ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Βνησηίαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 6110/5-12-2016 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Βνησηίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθφλα 
Δγθξίλεη: 
A. ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο γηα πξνκήζεηεο, 

ζπληεξήζεηο θαη παξνρή ππεξεζηψλ, πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ην Οηθνλνκηθφ 
Έηνο 2016 ζηελ Π.Δ. Βνησηίαο, σο θαησηέξσ:  
 

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ Κ.Α.Δ. 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Κ.Α.Δ. 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤΖ 

ΠΗΣΩΖ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ
Τ ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΔΗ
 ΔΣΟΤ 2016 

ΓΔΜΔΤΘΔ
Ν ΠΟΟ 

ΠΡΗΝ ΣΖΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΠΗΣΩΖ 

ΓΗΑΘΔΗΜΟ 
ΓΗΑ 

ΓΔΜΔΤΖ 
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1 

Ακνηβή γηα ζπλδξνκή 
δηάξθεηαο  ελφο έηνπο  ζην 
site ηεο Δηαηξείαο ηέιηνο 
Καξαγηιάλεο Δ.Π.Δ. 

02.05.073.0879.
01 

Λνηπέο ακνηβέο 
φζσλ εθηεινχλ 
εηδηθέο 
ππεξεζίεο 

1860.00 64907.21 58241.52 6665.69 

2 

Πξνκήζεηα  50 
ηειερεηξηζηεξίσλ γηα ηελ  
κπάξα ηεο θεληξηθήο 
εηζφδνπ θαζψο θαη άιισλ 
40 γηα ηελ κπάξα εηζφδνπ 
ηνπ ζηεγαζκέλνπ 
πάξθηλγθ 

02.05.073.1729.
01 

Πξνκήζεηα θάζε 
είδνπο 
κεραληθνχ θαη 
ινηπνχ 
εμνπιηζκνχ 

2508.40 23004.55 1036.28 21968.27 

3 

Δπηζθεπή δχν 
ζπξνθξαγκάησλ ζηε ζέζε  
Ράρε ηνπ πνηακνχ  
Κεθηζνχ 

02.05.073.5429.
01 

Λνηπέο 
Γεσξγηθέο 
δαπάλεο( Ο.Κ) 

3720,00 1608083,87 1204002,78 404081,09 

4 
Πξνκήζεηα θιεηδηψλ γηα ηηο 
αλάγθεο ηνπ Γηνηθεηεξίνπ 

02.05.073.1699.
01 

Λνηπέο  
πξνκήζεηεο 

171,50 20407,44 15925,73 4481,71 

5 
Δηήζηα ζπληήξεζε 
θση/θνχ κερ/ηνο ηεο 
Β/ζκίαο Δθπ/ζεο 

02.05.073.0869.
01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 
επηζθεπή ινηπνχ 
εμνπιηζκνχ 

987,04 9823,20 4123,96 5699,24 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 9246,94 1726226,27 1283330,27 
442896,00 

 

 

Β. ηελ πιεξσκή δαπάλεο γηα δαπάλεο, γηα ηηο νπνίεο έρνπλ δεζκεπηεί ζρεηηθέο 
πηζηψζεηο κε πξνεγνχκελεο απνθάζεηο ηεο επηηξνπήο θαη πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 
θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2016, σο θαησηέξσ 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1893 

 
ΘΔΜΑ 36ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 γηα πιεξσκή ηειψλ θπθινθνξίαο απηνθηλήησλ θαη 
απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο ππαιιήισλ, Π.Δ. Φζηψηηδαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 198290/6634/6-12-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθφλα 
Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο γηα πιεξσκή ηειψλ 

θπθινθνξίαο απηνθηλήησλ, ρξηζηνπγελληάηηθεο εθδήισζεο θαη απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο 
απαζρφιεζεο ππαιιήισλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ην 
Οηθνλνκηθφ Έηνο 2016 εηψλ, σο θαησηέξσ:  

 

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

ΠΛΖΡΩΜΖ 

1 
Ακνηβή γηα πηζηνπνίεζε ηνπ ΚΣΔΟ  

θαηά iso 9001 απφ ηελ 
ΔUROCERT 

02.05.071.9459. Γηάθνξα Έξγα 1116.00 

ΑΔΑ: 6ΕΟΡ7ΛΗ-ΧΑΕ
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Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΔ Περηγραθή 
ΚΑΔ 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤΖ
 ΠΗΣΩΖ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔ

ΝΟΤ 
ΠΡΟΫ/ΜΟ
Τ+ΑΝΑΜΟΡ

ΦΩΔΗ 
ΔΣΟΤ 2016 

ΓΔΜΔΤΘΔ
Ν ΠΟΟ 

ΠΡΗΝ ΣΖΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΓΔΜΔΤΖ 

ΠΗΣΩΖ 

1 
Σέιε θπθινθνξίαο 
απηνθηλήησλ έηνπο 
2017 

02.01.073.089
9.01 

Λνηπέο 
δαπάλεο 
θαη εηδηθέο 
ακνηβέο     

13.200,00 273.180,00 239.987,40 20.192,60 

2 

Απνδεκίσζε γηα 
ππεξσξηαθή 
απαζρφιεζε 
ππαιιήισλ 
γξαθείσλ 
Πεξηθεξεηάξρε θαη 
Αληηπεξηθεξεηάξρε 
ΠΔ Φζηψηηδαο 

02.01.073.051
1.01 

Απνδεκίσζ
ε γηα 
ππεξσξηαθ
ή εξγαζία                                                

3.000,00 168.800,00 162.800,00 3.000,00 

3 

Απνδεκίσζε γηα 
ππεξσξηαθή 
απαζρφιεζε 
ππαιιήισλ 
γξαθείσλ 
Πεξηθεξεηάξρε θαη 
Αληηπεξηθεξεηάξρε 
ΠΔ Φζηψηηδαο 

02.01.073.051
2.01 

Ακνηβή γηα 
εξγαζία 
θαηά ηηο 
εμαηξέζηκεο 
εκέξεο θαη 
λπρηεξηλέο 
ψξεο               

2.000,00 45.000,00 30.750,00 12.250,00 

4 

Γαπάλε γηα ηελ 
εθδήισζε ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο, ενξηήο 
Υξηζηνπγέλλσλ, 
πξνο ηα παηδηά ησλ 
ππαιιήισλ ηεο ΠΔ 
Φζηψηηδαο 

02.01.073.084
5.01 

Κάζε 
είδνπο 
δαπάλεο 
δεκνζίσλ 
ζρέζεσλ                                             

2.000,00 10.000,00 3.150,00 4.850,00 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 20.000,00 496.980,00 436.687,40 40.292,60 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1894 

 
ΘΔΜΑ 37ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο έξγσλ απφ ηηο Γεκφζηεο Δπελδχζεηο ηεο 
Π.Δ. Φζηψηηδαο.  

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ηα ππ΄αξηζκ. α) 194650/6498/5-12-
2016 θαη β) 198278/6633/6-12-2016 έγγξαθα ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ 
Δπηηξνπή, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 
Δγθξίλεη ηε δέζκεπζε πίζησζεο θαη ηελ πιεξσκή δαπάλεο γηα έξγα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 4071/2012, σο εμήο: 
         

AA Σίηιος έργοσ Δηδηθός θορέας/ 
ΚΑΔ 

Προκεζεσηής 
 

Ποζό 

1  «Καηαγξαθή πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο - 
απνηχπσζε αλαγθψλ ζπληήξεζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζιεθηξνθσηηζκνχ ηνπ Δζληθνχ 
θαη Δπαξρηαθνχ Γηθηχνπ αξκνδηφηεηαο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, δηεξεχλεζε 
δπλαηφηεηαο θαη ηξφπσλ ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 
δξάζεο κε εξγαιεία κφριεπζεο πφξσλ θαη 
ππνζηήξημε ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο 

01.071 
ΚΑΔ 9899 

Αλάδνρνο 
Έξγνπ 

24.800,00 

ΑΔΑ: 6ΕΟΡ7ΛΗ-ΧΑΕ
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θαηά ηελ ζπκβαηηθή δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηεο 
ππεξεζίαο κε αληηθείκελν ηελ: α. αληηθαηάζηαζε 
ζπκβαηηθψλ θσηηζηηθψλ led ζχγρξνλεο 
ηερλνινγίαο - εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ 
ηειεειέγρνπ/ηειεδηαρείξηζεο ησλ θπθισκάησλ 
θσηηζκνχ, β. εηήζηα ζπληήξεζε δηθηχνπ θαη γ. 
παξνρή smart ππεξεζηψλ αμηνπνίεζεο 
δεδνκέλσλ ηειεδηαρείξηζεο - αζθάιεηαο 
εγθαηαζηάζεσλ»  
 
Υξεκαηνδφηεζε:  20% ΠΔ 

2 πκπιεξσκαηηθέο κειέηεο νινθιήξσζεο ηνπ 
νδηθνχ άμνλα Υαιθίδα – Λέπνπξα – Κχκε 
 
 ΑΜ 071 

01.071.   
  ΚΑΔ 9362 

Γηάθνξνη 
κειεηεηέο 

122.923,40 

3 Οξηζηηθή κειέηε παξάθακςεο α) Θεβψλ β) 
Αξάρσβαο θαη αληζφπεδε δηάβαζε ζηελ 
παξάθακςε  Λεηβαδηάο  
 
Υξεκαηνδφηεζε: ΑΜ 071 

01.071.   
  ΚΑΔ 9362 

Γηάθνξνη 
κειεηεηέο 

58.000,00 

 
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ςεθίδεη φιεο ηηο αλσηέξσ δαπάλεο πιελ εθείλεο 

κε α/α 1, πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ην 21ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζην νπνίν επίζεο 
κεηνςήθεζε. 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1895 

 
ΘΔΜΑ 38ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Δχβνηαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 197575/7297/6-12-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθφλα 
Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο γηα πξνκήζεηεο, 

ζπληεξήζεηο θαη παξνρή ππεξεζηψλ, πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ην νηθνλνκηθφ 
έηνο 2016 ζηελ Π.Δ. Δχβνηαο, σο θαησηέξσ: 

 

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΔ 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΚΑΔ 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤ

Ζ 
ΠΗΣΩΖ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔ

ΝΟΤ 
ΠΡΟΫ/ΜΟΤ

+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΔΗ 
ΔΣΟΤ 2016 

ΓΔΤΜΔΤΘΔΝ 
ΠΟΟ ΠΡΗΝ 

ΣΖΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΠΗΣΩΖ 

ΓΗΔΘΔΗΜΟ 
ΓΗΑ 

ΓΔΜΔΤΖ 

1 

Δξγαζίεο δεκηνπξγίαο 
ηξηψλ (3) καθεηψλ 
επηζθεπηεξίσλ θαξηψλ 
θαη εθηχπσζεο δέθα 
(10) ραξηψλ γηα ηηο 
αλάγθεο ηνπ Γξαθείνπ 
ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε 
ΠΔ Δπβνίαο 

02.02.0
73.0843

.01 

Δθδφζεηο-
εθηππψζεηο-
βηβιηνδεζία 

(πεξηιακβάλεηαη 
θαη ε πξνκήζεηα 

ραξηηνχ) 

508,40 12.883,40 9.707,86 2.667,14 

2 
Δξγαζίεο βηβιηνδεζίαο 
κε ξάςηκν ζαξάληα (40) 
βηβιίσλ γηα ηηο αλάγθεο 

02.02.0
73.0843

.01 

Δθδφζεηο-
εθηππψζεηο-
βηβιηνδεζία 

415,40 12.883,40 10.216,26 2.251,74 

ΑΔΑ: 6ΕΟΡ7ΛΗ-ΧΑΕ
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ηνπ Γξαθείνπ ηνπ 
Αληηπεξηθεξεηάξρε ΠΔ 
Δπβνίαο 

(πεξηιακβάλεηαη 
θαη ε πξνκήζεηα 

ραξηηνχ) 

3 

Πξνκήζεηα γιπθψλ γηα 
ηηο αλάγθεο ηνπ 
Γξαθείνπ ηνπ 
Αληηπεξηθεξεηάξρε ΠΔ 
Δπβνίαο πνπ ζα 
πξνζθεξζνχλ ζηνπο 
πνιίηεο ζηα πιαίζηα 
εζηκνηππηθψλ 
επηζθέςεσλ γηα ηα 
Υξηζηνχγελλα θαη ηελ 
Πξσηνρξνληά. 

02.02.0
73.0845

.01 

Κάζε είδνπο 
δαπάλεο 
δεκνζίσλ 
ζρέζεσλ 

 
230,00 14.824,11 2.272,90 12.321,21 

4 

Δξγαζίεο επηζθεπήο ηνπ 
ΣΜΑ 8024 δηθχθινπ ηεο 
ΠΔ Δπβνίαο 

02.02.0
73.0861

.01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 

γεληθά 

140,00 17.726,61 12.715,82 4.870,79 

5 

Δξγαζίεο επηζθεπήο ηνπ 
ΚΖI 6250 CITROEN 
XSARA PICASSO  
απηνθηλήηνπ ηεο ΠΔ 
Δπβνίαο 

02.02.0
73.0861

.01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 

γεληθά 

130,00 17.726,61 12.855,82 4.740,79 

6 

Δξγαζίεο ζπληήξεζεο 
θαη αληηθαηάζηαζεο 
ζπζζσξεπηψλ ησλ UPS 
ηνπ Μεγάξνπ ηεο ΠΔ 
Δπβνίαο 

02.02.0
73.0869

.01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή ινηπνχ 
εμνπιηζκνχ 

1.488,00 22.000,00 15.342,69 5.169,31 

7 

Πξνκήζεηα 
αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ 
επηζθεπή ηνπ ΣΜΑ 8024 
δηθχθινπ ηεο ΠΔ 
Δπβνίαο 

02.02.0
73.1321

.01 

Πξνκήζεηα 
εηδψλ 

ζπληήξεζεο & 
επηζθεπήο  

κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 

γεληθά 

390,00 29.976,72 22.886,99 6.699,73 

8 

Πξνκήζεηα 
αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ 
επηζθεπή ηνπ ΚΖI 6250 
CITROEN XSARA 
PICASSO  απηνθηλήηνπ 
ηεο ΠΔ Δπβνίαο 

02.02.0
73.1321

.01 

Πξνκήζεηα 
εηδψλ 

ζπληήξεζεο & 
επηζθεπήο  

κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 

γεληθά 

620,00 29.976,72 23.276,99 6.079,73 

9 

Πξνκήζεηα 320 
ηεκαρίσλ 
ζπζζσξεπηψλ ηχπνπ 
UPS 12460 12V/9Ah 
γηα ηελ απνθαηάζηαζε 
ηεο θαλνληθήο 
ιεηηνπξγίαο ησλ UPS 
ηνπ Μεγάξνπ ηεο ΠΔ 
Δπβνίαο 

02.02.0
73.1723

.01 

Πξνκήζεηα 
ειεθηξνληθψλ 
ππνινγηζηψλ, 

πξνγξακκάησλ 
θαη ινηπψλ 

πιηθψλ 
4.761,60 21.000,00 7.728,39 8.510,01 

 
ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 8.683,40 178.997,57 117.003,72 53.310,45 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1896 

 
ΘΔΜΑ 39ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή έξγσλ – κειεηψλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 
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Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 197577/7298/5-12-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθφλα 
Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο, γηα ηελ πιεξσκή ησλ παξαθάησ 

πηζηνπνηήζεσλ-ινγαξηαζκψλ έξγσλ, κειεηψλ (Δ.Φ. 02071) ζηελ Π.Δ. Δχβνηαο, σο εμήο:  
 

α/α Σίηιος Έργοσ Αλάδοτος / 
Προκεζεσηής 

Ποζό ζε € Κ.Α.Δ 

 
 
 
 
1 

1νο  ινγαξηαζκφο ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή 
πεξηβάιινληνο ρψξνπ Κέληξνπ 
Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Κχκεο» - 
ΑΔΠ 066  
ρεη: αξ. πξση.: 109053/2981/1-12-2016  
έγγξαθν ηεο ΓΣΔ ηεο ΠΔ Δπβνίαο 

 
 

ΑΝΓΡΔΑ 
ΜΟΤΝΣΡΗΥΑ Δ.Γ.Δ. 

35.409,76 9379 

 

 Πξνυπνινγηζκφο έξγνπ:        169.615,55 
 Πιεξσκέο κέρξη ζήκεξα                    0,00 
 Παξφληαο ινγαξηαζκφο:           35.409,76 
 χλνιν:                                       35.409,76 
 Τπφινηπν εγθξίζεσλ:             134.205,79 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1897 

 
ΘΔΜΑ 40ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα επηζηξνθή πνζψλ αρξεσζηήησο 
εηζπξαρζέλησλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 197583/7300/5-12-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθφλα 
Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη δηάζεζε πίζησζεο, χςνπο ηεηξαθνζίσλ εμήληα πέληε επξψ 

(465,00 €), γηα επηζηξνθή πνζψλ αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλησλ απφ κε ρξήζε παξαβφισλ 
ζηελ Π.Δ. Δχβνηαο, ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

 

Α/Α ΔΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΟ 

1 ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΧΝ/ΝΟ ALPHA BANK 165,00 

2 ΣΑΗΟΠΟΤΛΟΤ  ΔΛΔΝΖ ΘΧΜΑ ALPHA BANK 165,00 

3 ΜΠΔΝΔΣΟΤ ΣΑΤΡΗΑΝΖ-ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΣΤΛΗΑΝΟ ALPHA BANK 135,00 

    ΤΝΟΛΟ 465,00 

 
            Όιεο νη αλσηέξσ επηζηξνθέο πνζψλ ζα βαξχλνπλ ηηο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 
ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, Δ.Φ. 02073, ΚΑΔ 3199 “Λνηπέο επηζηξνθέο εζφδσλ”. 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1898 

 
ΘΔΜΑ 41ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ην Πξφγξακκα 
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δπηζηηηζηηθήο 
θαη Βαζηθήο Τιηθήο πλδξνκήο γηα ηνπο Απφξνπο» (ΣΔΒΑ/FEAD) ηεο Π.Δ. Δχβνηαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 197581/7299/5-12-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
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 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθφλα 
Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο Τιηθήο πλδξνκήο γηα ηνπο 
Απφξνπο» (ΣΔΒΑ/FEAD) ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2016, σο θαησηέξσ: 

 

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΔ 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΚΑΔ 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤΖ 

ΠΗΣΩΖ 

1 

Παξνρή ππεξεζηψλ απνζήθεπζεο, 
ζπληήξεζεο, ζπζθεπαζίαο αλά 
ζεκείν θαη δηαλνκήο μεξνχ θνξηίνπ 
θαη θέηαο απφ ηηο Κεληξηθέο 
Απνζήθεο ζηα ζεκεία δηαλνκήο ησλ 
Γήκσλ ηνπ Ν. 
Δπβνίαο(ζπκπιεξσκαηηθή δαπάλε 
ιφγσ κε ππνινγηζκνχ ηνπ ΦΠΑ ζηελ 
ππ’ αξ. 1 δαπάλε ηεο ππ’ αξ. 
1649/2016 απφθαζεο ηεο ΟΔ)   

02.02.071.9475.
01 
 

Δπελδχζεηο 
εθηεινχκελεο απφ 
επηρνξεγήζεηο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Τγείαο 
θαη Πξφλνηαο 
 

571,20 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 571,20 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1899 

 
ΘΔΜΑ 42ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ θαηαβνιή πνζνχ ζηνλ Αζελαίν 
Αζαλάζην ηνπ Αξγπξίνπ, ζηα πιαίζηα εμψδηθεο επίιπζεο δηαθνξάο, ζχκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 
1771/2016 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π..Δ.. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 197587/7301/5-12-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 

   Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθφλα 
1. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ θαηαβνιή πνζνχ 3.650,96 € ζηνλ 

Αζελαίν Αζαλάζην ηνπ Αξγπξίνπ, ζηα πιαίζηα εμψδηθεο επίιπζεο δηαθνξάο, ζχκθσλα κε ηελ 
1771/2016 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΠΔ. 

2. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Δχβνηαο θ. Φάλε παλφ λα ππνγξάςεη ην 
ζρεηηθφ ζπκθσλεηηθφ εμψδηθνπ ζπκβηβαζκνχ.  
        
          Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο έηνπο 2016 θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, ΚΑΔ 02.073.0892 κε ηίηιν «Πάζεο 
θχζεσο δαπάλεο ζε εθηέιεζε δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ή ζπκβηβαζηηθψλ πξάμεσλ». 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1900 

 
ΘΔΜΑ 43ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. 
Δχβνηαο ζηε δηνξγάλσζε εθδήισζεο κε ηνλ Α.. Δπβντθφο Αγίνπ Νηθνιάνπ. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 821/194760/5-12-2016 
έγγξαθν ηνπ γξαθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 
Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο, ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο θαη ηελ απεπζείαο 

αλάζεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. Δχβνηαο ζηε δηνξγάλσζε εθδήισζεο κε ηνλ 
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Αζιεηηθφ χιινγν “Δπβντθφο Αγίνπ Νηθνιάνπ”, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 23 Γεθεκβξίνπ  
2016. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε  δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 1000,00€ θαη ζα βαξχλεη ηνλ Δηδηθφ 
Φνξέα 02.073 θαη ηνλ Κ.Α.Δ. 0844.  

 
Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο κε ηελ αηηηνινγία φηη “ε ελ ιόγω εθδήιωζε δελ 

απνηειεί εθδήιωζε επξύηεξνπ ελδηαθέξνληνο”. 
 

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1901 
 

ΘΔΜΑ 44ο:. Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. 
Δχβνηαο ζηε δηνξγάλσζε, κε ηελ Δπξίπεην Υνξσδία Υαιθίδαο, ηνπ 15νπ Υνξσδηαθνχ Φεζηηβάι. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Δχβνηαο, θ. Φάλεο παλφο). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 398/99599/5-12-2016 
έγγξαθν ηνπ γξαθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθφλα 
Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο, πνζνχ ρηιίσλ 

πεληαθνζίσλ επξψ (1500,00€), γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. Δχβνηαο ζηε δηνξγάλσζε, κε ηελ 
Δπξίπεην Υνξσδία Υαιθίδαο, ηνπ 15νπ Υνξσδηαθνχ Φεζηηβάι, πνπ ζα  πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 22 
Γεθεκβξίνπ ζηελ πφιε ηεο Υαιθίδαο.  

Ζ  ζπγθεθξηκέλε  δαπάλε, ε νπνία αθνξά ερεηηθή θάιπςε, ζα βαξχλεη ηνλ  Δηδηθφ Φνξέα 
02.073 θαη ηνλ Κ.Α.Δ. 0844.  

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1902 

 
 

ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ 
 
ΘΔΜΑ 45ο: πγθξφηεζε Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 221 ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Α’ 
147/08.08.2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 
Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ δηεζλή 
δηαγσληζκνχ «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ Πλεπκαηηθνχ Κέληξνπ Η.Μ.Υαιθίδαο», Π.Δ. Δχβνηαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 197985/7319/6-12-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 
πγθξνηεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 221 ηνπ Ν.4412/2016, ηξηκειή επηηξνπή δηελέξγεηαο 

ηνπ ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ, δηεζλή δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ Πλεπκαηηθνχ 
Κέληξνπ Η.Μ. Υαιθίδαο», Π.Δ. Δπβνίαο, απνηεινχκελε απφ ηνπο: 

 
1. έγγν Γεψξγην, θιάδνπ ΣΔ Σνγξαθ.Μερ/θψλ, ππάιιειν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ 

Έξγσλ, σο ηαθηηθφ κέινο θαη Πξφεδξν, αλαπιεξνχκελν απφ ηελ Κιαξνχδα Ησάλλα, 
θιάδνπ ΠΔ Μερ.Υσξ. & Πεξ.Αλαπη. 

2. Γίγα Κψζηα, θιάδνπ ΓΔ Σερληθψλ Γνκηθψλ Έξγσλ, ππάιιειν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ 
Έξγσλ, σο ηαθηηθφ κέινο, αλαπιεξνχκελν απφ ηνλ Κππαξηζζφπνπιν Ησάλλε, 
θιάδνπ ΠΔ Πνι.Μερ/θψλ. 

3. Παπνπηζή Αζαλάζην, θιάδνπ ΠΔ Μερ/θψλ Ζ/Τ, ππάιιειν ηνπ Σκήκαηνο 
Πιεξνθνξηθήο, σο ηαθηηθφ κέινο, αλαπιεξνχκελν απφ ηελ Παξαζθεπνπνχινπ 
Γήκεηξα, θιάδνπ ΣΔ Πιεξνθνξηθήο. 
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Σελ επζχλε ηεο γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο ηεο αλσηέξσ επηηξνπήο ζα έρεη ε Μεξηχξε 
Παξαζθεπή, θιάδνπ ΓΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ, αλαπιεξνχκελε απφ ηνλ Κξηηζηκά Γηακαληή, 
θιάδνπ ΣΔ Σνπνγξ.Μερ/θψλ 

Σα κέιε ηεο επηηξνπήο ζα γλσκνδνηνχλ πέξαλ ησλ ζεκάησλ αμηνιφγεζεο ησλ 
πξνζθνξψλ θαη γηα θάζε ζέκα, ην νπνίν πξνθχπηεη θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ελ ιφγσ 
δηαγσληζκνχ, σο θαη ηελ νινθιήξσζή ηνπ. 
     Ζ δηάξθεηα ηεο αλσηέξσ επηηξνπήο είλαη γηα φζν δηαξθεί ε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ηνπ 
σο άλσ αλαθεξφκελνπ δηαγσληζκνχ, θαη φρη πέξαλ ηεο 31εο /03/2017. 
 

Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο κε ηελ αηηηνινγία φηη “ε πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ 
Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ Η.Μ. Υαιθίδαο δελ είλαη επζύλε νύηε ππνρξέωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, αιιά ηεο 
Δθθιεζίαο”. 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1903 

 
ΘΔΜΑ 46ο: πγθξφηεζε Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Δξγαζηψλ Καζαξηφηεηαο 
ησλ ρψξσλ ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, ηνπ ΚΔΓΓΤ θαη ησλ Γ/λζεσλ Α’/βαζκηαο θαη 
Β’/βαζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ Δχβνηαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 198252/7323/6-12-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 
  πγθξνηεί ηξηκειή επηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Δξγαζηψλ Καζαξηφηεηαο 
ησλ ρψξσλ ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, ηνπ ΚΔΓΓΤ θαη ησλ Γ/λζεσλ Α’/βαζκηαο θαη 
Β’/βαζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ Δχβνηαο, απνηεινχκελε απφ ηνπο: 
 

1. Γηαλλνπιάθνπ Αγγειηθή, θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ Β’, αλαπιεξνχκελε απφ 
ηελ Λαγνπδάθε Διέλε, θιάδνπ ΣΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ Α’. 

2. Εάρν Ζξαθιή, θιάδνπ ΣΔ Πιεξνθνξηθήο Α’, αλαπιεξνχκελν απφ ηελ Γθνχλε ηαπξνχια 
ΓΔ ρεηξηζηψλ Ζ/Τ Β’. 

3. Κακπνπξνπνχινπ Γέζπνηλα, θιάδνπ ΣΔ Σερλνιφγσλ Σξνθίκσλ Α’, αλαπιεξνχκελε 
απφ ηελ Λαπξεληάθε Μαξηάλζε, θιάδνπ ΣΔ Ηρζπνθνκίαο θαη Αιηείαο Β’.  

 
 Σν έξγν ηεο παξαπάλσ επηηξνπήο είλαη ε παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ εθηέιεζεο ησλ 

εξγαζηψλ θαζαξηφηεηαο ησλ ρψξσλ ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Π.Δ Δχβνηαο, ηνπ ΚΔΓΓΤ θαη ησλ 
Γ/λζεσλ Α’/βαζκηαο θαη Β’/βαζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ Δχβνηαο, θαζψο θαη ν πνζνηηθφο θαη 
πνηνηηθφο έιεγρφο ηνπο, ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ 5/12/2016 έσο 31/12/2017. 
 

O θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη απέρεη ηεο ςεθνθνξίαο, δεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη 
γηα επηηξνπή εθηίκεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κηαο εξγνιαβίαο, ηελ νπνία ν ίδηνο εμαξρήο 
δελ έρεη απνδερηεί.  

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1904 

 
ΘΔΜΑ 47ο: Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄αξηζκ. 508/4-4-2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Π..Δ. πεξί ζπγθξφηεζεο επηηξνπψλ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 
38 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150 Α’/10.7.2007), ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ 5-4-2016 έσο 4-4-2017. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 198174/7321/6-12-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 

   Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
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αποθαζίδεη οκόθφλα 
Σξνπνπνηεί ηελ ππ΄αξηζκ. 508/4-4-2016 απφθαζή ηεο πεξί ζπγθξφηεζεο επηηξνπψλ ηεο 

Π.Δ. Δχβνηαο, ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150 
Α’/10.7.2007), ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ 5-4-2016 έσο 4-4-2017, σο πξνο ηελ παξάγξαθν Α, πνπ 
αθνξά ηε ζπγθξφηεζε ηξηκεινχο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δηαγσληζκψλ, 
ησλ δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο θαη ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ησλ πάζεο θχζεσο πξνκεζεηψλ 
θαη εξγαζηψλ.  

Δηδηθφηεξα, ηξνπνπνηεί ην ζεκείν ηεο παξαγξάθνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηε γξακκαηεηαθή 
ππνζηήξημε ηεο ελ ιφγσ επηηξνπήο σο πξνο ην Σαθηηθό θαη ην Αλαπιερφκαηηθό ηεο κέινο, σο 
εμήο: 

«Γηα ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηεο αλωηέξω Δπηηξνπήο ζα έρεη επζύλε ε Φεξγάδε 
Άλλα, θιάδνπ Γε Γηνηθεηηθνύ – Λνγηζηηθνύ Γ’, αλαπιεξνύκελε από ηε Γθνύλε ηαπξνύια, θιάδνπ 
ΓΔ Υεηξηζηώλ Ζ/Τ Δ΄». 

           Καηά ηα ινηπά ηζρχεη σο έρεη ε αξηζκ. 508/04-04-2016 (ΑΓΑ:7ΛΞ7ΛΖ-ΠΦΛ) απφθαζε 
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π..Δ..  

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1905 
 

ΘΔΜΑ 48ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δέζκεπζε πίζησζεο γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. Βνησηίαο ζηε 
δηνξγάλσζε, κε ηνλ Δκπνξηθφ χιινγν Θήβαο, πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ κε ηίηιν «ΛΔΤΚΖ 
ΝΤΥΣΑ». 
(Δηζεγεηής θ. ηαχξνο Σζειάο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο 
& Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Π..Δ.). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 3595/6-12-2016 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο & Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Π.Δ. Βνησηίαο πξνο ηελ 
Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 

   Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 
Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη δέζκεπζε πίζησζεο, πνζνχ πέληε ρηιηάδσλ επξψ (5.000€) κε 

Φ.Π.Α., απφ ηελ εγγεγξακκέλε πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο - Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Βνησηίαο (Δ.Φ 071 ΚΑΔ 9459), γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. 
Βνησηίαο ζηε δηνξγάλσζε, κε ηνλ Δκπνξηθφ χιινγν Θήβαο, πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ κε ηίηιν 
«ΛΔΤΚΖ ΝΤΥΣΑ», πνπ ζα δηεμαρζνχλ ηελ Παξαζθεπή 16 Γεθεκβξίνπ 2016. 

Σν  ζπλνιηθφ θφζηνο  ησλ  αλσηέξσ  εθδειψζεσλ  ζα  αλέιζεη  ζην πνζφ ησλ 11.780 €  
εθ ησλ νπνίσλ ε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Βνησηίαο ζα θαιχςεη κέξνο ηεο δαπάλεο, σο θαησηέξσ: 
 

1. Καιιηηερληθέο Δθδειψζεηο  (Μέξνο Γαπάλεο)            5.000 €  

 
Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο. 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1906 

 
ΘΔΜΑ 49ο: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα ζχληαμε γλσκνδφηεζεο επί ησλ απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ 
ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ή κε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «Γηαπιαηχλζεηο, 
ηερληθά θαη αζθαιηφζηξσζε επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ Καξπελήζη – Γαχξνο (Γ΄ Φάζε)», Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο. 
(Δηζεγεηής θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο 
Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. ΣΣ 195871/1549/8-12-
2016 έγγξαθν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 

   Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθφλα 
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1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ην δηθεγφξν 
Κσλζηαληίλν Μπηιάιε ηνπ Λνπθά [ΑΜ 191], θάηνηθν Λακίαο, νδφο Καπνδηζηξίνπ αξηζ. 5,  ν 
νπνίνο, αθνχ ιάβεη ππφςε ηνπ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη κειεηήζεη ηνλ πιήξε θάθειν ηεο 
ππφζεζεο, θαζψο θαη ηηο απφςεηο ηεο ππεξεζίαο, ιάβεη δε θάζε αλαγθαία πιεξνθνξία απφ ηελ 
αξκφδηα ππεξεζία ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» [Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ 
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Δπξπηαλίαο], λα ζπληάμεη αλαιπηηθή γλσκνδφηεζε επί ησλ ελεξγεηψλ, 
ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα πξνβνχλ νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, 
φζνλ αθνξά ηελ έγθξηζε ή κε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ «Γηαπιαηχλζεηο, 
ηερληθά θαη αζθαιηφζηξσζε επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ Καξπελήζη – Γαχξνο (Γ΄Φάζε)», 
θαηφπηλ θαη ηεο ππ’ αξηζ. 8/06/2016 απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2218/1994 
ησλ Ννκψλ Βνησηίαο – Δχβνηαο – Δπξπηαλίαο – Φζηψηηδαο θαη Φσθίδαο, δπλάκεη ηεο νπνίαο 
αθπξψζεθε ε ππ’ αξηζ. 1138/2016 πξνγελέζηεξε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί 
επαλαδεκνπξάηεζεο ηνπ ελ ζέκαηη έξγνπ, ιφγσ κε ηθαλνπνηεηηθήο πξνζθνξάο ηνπ ηειεπηαίνπ 
κεηνδφηε.  

2. Καζνξίδεη ηελ ακνηβή ηνπ αλσηέξσ δηθεγφξνπ, κε βάζε ηελ ππ’ αξηζ. 376/2015 
απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζην  πνζφ ησλ 480 € ζπλ 
ΦΠΑ 24% (= 115,20), ήηνη ζσλοιηθό ποζό [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 595,20 €, ε νπνία πξνθχπηεη σο 
εμήο:  

- χληαμε γλσκνδφηεζεο [παξνρή λνκηθψλ ζπκβνπιψλ] 80 €,  κε βάζε  ηνλ πίλαθα ηνπ 
παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 4194/2013.    

- Δπηπιένλ ακνηβή ρξνλνρξέσζεο γηα πέληε (5) ψξεο, κε πνζφ 80 €/ψξα, ήηνη [80 € Υ 5 
=] 400 €, ιφγσ ηεο θχζεο ηεο ππνζέζεσο.  

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1907 

 
ΘΔΜΑ 50o: Έγθξηζε ηεο 12εο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 
(Δηζεγεηές ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ. θαη θα Βαΐα Σφιιηιε, Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε Γ/λζεο 
Οηθνλνκηθνχ Π..Δ.) 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 6660/8-12-2016 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην 
ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 

   Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 
Δγθξίλεη ηελ 12ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, ηεο 

Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, φπσο αλαιχεηαη ζηελ εηζεγεηηθή έθζεζε θαη φπσο απνηππψλεηαη 
ζηνπο πίλαθεο Δζφδσλ – Δμφδσλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, νη νπνίνη απνηεινχλ 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο. 

 
Καηαςήθηζε ηελ εηζήγεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, ελψ ν θ. Ησάλλεο Αγγειέηνο 

δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ. 
 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1908 
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Πεξαησζέλησλ ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ησλ εθηάθησλ ιχεηαη ε 

παξνχζα ζπλεδξίαζε. Σν πξαθηηθφ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα παξηζηάκελα κέιε, σο 
αθνινχζσο: 
 
 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ              ΣΑ ΜΔΛΖ               Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
 
Κσλζηαληίλνο Μπαθνγηάλλεο            Ζιίαο Μπνπξκάο   Ηππνιχηε Μπαιθνχξα
   

Ησάλλεο Πεξγαληάο               
 

Βαζίιεηνο Φαθίηζαο    
   

Κσλζηαληίλνο Καξαγηάλλεο 
 
Δπζηάζηνο Κάππνο 
 
Ησάλλεο Αγγειέηνο 

 
Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο 

 
                                                           Αδακάληηνο Γεσξγνχιεο 
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