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ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΔΗ 

ηες 26ες επηεκβρίοσ 2016 
Αρηζκός Πραθηηθού 38 

 
ηε Λακία θαη ζηα γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο (Λ. Καιπβίσλ 2, 3νο 

φξνθνο), ζήκεξα ζηηο 26 επηεκβρίοσ 2016, εκέξα Γεσηέρα θαη ψξα 11:00 π.κ., ζπλήιζε ζε 
(ηαθηηθή) ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ΄αξηζκ. 138/7-9-2014 
(ΑΓΑ: 796Χ7ΛΖ-ΞΧΚ) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεξεάο Διιάδαο, 
πξνεδξεχνληνο ηνπ Ζιία Μπνπξκά, Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ιφγσ απνπζίαο 
ηνπ Πξνέδξνπ απηήο, ν νπνίνο νξίζζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 1013/8-10-2014 απφθαζή ηεο 
(ΑΓΑ:Β3Δ37ΛΖ-ΣΤΠ), θαη δπλάκεη ηεο ππ΄αξηζκ. (νηθ.) 146825/1742/20-9-2016 πξφζθιεζεο ηνπ 
Πξνέδξνπ ηεο, πνπ επηδφζεθε λφκηκα ζε φια ηα κέιε ηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 
3852/2010, γηα λα απνθαζίζεη επί ησλ θάησζη ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

 
 
ΘΔΜΑ 1ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ζπλεδξίαζεο 36/12-9-2016 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 
 
 
ΔΚΣΑΚΣΔ ΑΝΑΓΚΔ 
 
ΘΔΜΑ 2o: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 132791/355/29-8-2016 απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο 
Διιάδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ ηεο Π.Δ. Φσθίδαο (απνθαηάζηαζε ρείκαξξνπ ηεο ΣΚ ΔΡΓΟΤΛΑ). 
 
ΘΔΜΑ 3o: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 139062/3639/7-9-2016 απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο 
Διιάδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ ηεο Π.Δ. Φσθίδαο (απνθαηάζηαζε παιαηάο εζληθήο νδνχ Ληδνξηθίνπ - Ναππάθηνπ). 
 
ΘΔΜΑ 4o: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 140785/299/10-9-2016 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε 
Π.Δ. Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ 
θπζηθψλ θαηλνκέλσλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο (πιεκκχξεο απφ 9/9/2016). 
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ΘΔΜΑ 5o: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Δξγαζίεο απνρηνληζκνχ ζην Δζληθφ & 
Δπαξρηαθφ Οδηθφ δίθηπν θαη αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, γηα ηελ 
ρξνληθή πεξίνδν 2015-2017». 
 
ΘΔΜΑ 6o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ην πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 
ΑΔΠ 566/12 ηεο Π.Δ. Βνησηίαο κε ηίηιν: «Απεπζείαο κίζζσζε Ηδησηηθψλ Μεραλεκάησλ γηα ηελ 
εθηέιεζε παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ (δαζνππξφζβεζε) ζηηο 
17/8/2016, 20/8/2016, 25/8/2016, 27/8/2016 θαη 17 – 18/9/2016». 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο 
Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & 
Μεηαθνξψλ Π..Δ.). 
 
 
ΓΖΜΟΗΑ ΔΡΓΑ – ΜΔΛΔΣΔ – ΠΑΡΑΣΑΔΗ 
 
ΘΔΜΑ 7o: Δμέηαζε έλζηαζεο & αηηήκαηνο αλαπιήξσζεο κειψλ ζχκπξαμεο - έγθξηζε αλάζεζεο 
ζχκβαζεο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο: «Μειέηεο γηα ηελ βειηίσζε ηεο ΠΔΟ Λακίαο - 
Γνκνθνχ, ζην ηκήκα απφ Κφκβν Ννζνθνκείνπ έσο Αγ. ψδνληα», πξνυπνινγηζκνχ 
340.000,00€ (εμ΄αλαβνιήο). 
 
ΘΔΜΑ 8o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο - θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ πξφρεηξνπ 
δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Γηακφξθσζε ρψξσλ γηα ηε κεηαζηέγαζε ηεο Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο 
θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Π.Δ. Φζηψηηδαο», πξνυπνινγηζκνχ 60.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΔΜΑ 9o: Δμέηαζε έλζηαζεο θαηά ηνπ Πξαθηηθνχ ΗΗ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ηεο κειέηεο: 
«Γεσηερληθέο εξγαζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο γέθπξαο Βίζηξηδαο», Π.Δ. Φζηψηηδαο, 
πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο 160.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΔΜΑ 10o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο - θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ ππνέξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Βνησηίαο γηα ην έηνο 2017» ηνπ έξγνπ: 
«πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Βνησηίαο γηα ηα έηε 2015, 2016 & 2017», πξνυπνινγηζκνχ 
1.550.000,00 € κε Φ.Π.Α..  
 
ΘΔΜΑ 11o: Δπαλάιεςε ηεο δεκνπξάηεζεο ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε δεκηψλ αζθαιηηθνχ 
νδνζηξψκαηνο, ηερληθψλ έξγσλ θαη ζήκαλζεο ηεο ππ΄αξηζκ. 27 Δζληθήο Οδνχ Άκθηζζα Γξαβηά 
Όξηα Ννκνχ» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο γηα ηα έηε 2015-2016 & 
2017», πξνυπνινγηζκνχ 286.247,00€ κε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΔΜΑ 12o: Έγθξηζε ηνπ 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ ηνπ έξγνπ: «Σνπνζέηεζε 
θηγθιηδσκάησλ, ζηεζαίσλ αζθαιείαο ζην εζληθφ θαη επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν ηεο Π.Δ. 
Φζηψηηδαο», πξνυπνινγηζκνχ 250.000,00 € κε Φ.Π.Α..   
 
ΘΔΜΑ 13o: Έγθξηζε ηνπ 2νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή 
θφκβνπ Ξεξηψηηζζαο», πξνυπνινγηζκνχ 6.000.000,00 €. 
 
ΘΔΜΑ 14o: Έγθξηζε ηνπ 6νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή Δ.Ο. 
Άκθηζζαο – Ληδσξηθίνπ (απφ Αγία Δπζπκία έσο δηαζηαχξσζε λέσλ θπιαθψλ)», 
πξνυπνινγηζκνχ 17.500.000 €. 
 
ΘΔΜΑ 15o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή νδνχ 
ζχλδεζεο ΠΑΘΔ - ΠΟΡΘΜΔΗΟ Γιχθαο, Σκήκα απφ Υ.Θ: 8+120 έσο Υ.Θ: 11+627,05», Π.Δ. 
Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 6.400.000,00 € κε ΦΠΑ. 
 
ΘΔΜΑ 16o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «πκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο 
αζθάιεηαο θαη νινθιήξσζεο Πνιπδχλακνπ Πεξηθεξεηαθνχ Ηαηξείνπ Μαιεζίλαο», 
πξνυπνινγηζκνχ 480.000,00 €.  
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(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο 
Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & 
Μεηαθνξψλ Π..Δ.). 
 
 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 
 
ΘΔΜΑ 17ο: Έγθξηζε δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ, κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαη 
κεηαθνξά πεληαθνζίσλ πελήληα ηφλσλ (550 t) άιαηνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε παγεηνχ», Π.Δ. 
Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 40.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη ινηπψλ θξαηήζεσλ. 
(Δηζεγεηής θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο 
Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & Μεηαθνξψλ Π..Δ.). 
 
ΘΔΜΑ 18ο: Αλάθιεζε ηεο αξηζκ. 131037/3162/24-08-2016 (07/2016) δηαθήξπμεο ηνπ 
επαλαιεπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ: «Πξνκήζεηα εηδψλ βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο γηα ην 
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα (Δ.Π.) Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο Τιηθήο πλδξνκήο (ΣΔΒΑ), Π.Δ. 
Φσθίδαο», πξνυπνινγηζκνχ 35.014,16 € κε ΦΠΑ. 
 
ΘΔΜΑ 19ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ 2 ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα εηδψλ παληνπσιείνπ, ειαηφιαδνπ, εηδψλ θξενπσιείνπ, 
βξεθηθψλ ηξνθψλ, νπσξνθεπεπηηθψλ  γηα ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα (Δ.Π.) Δπηζηηηζηηθήο θαη 
Βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο (ΣΔΒΑ) ηεο Π.Δ. Φσθίδαο», πξνυπνινγηζκνχ 185.698,64 € ρσξίο 
Φ.Π.Α. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. ηαχξνο Σζειάο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο & Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Π..Δ.). 
 
ΘΔΜΑ 20ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ 2 ηεο επηηξνπήο ηνπ πξφρεηξνπ, κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα 
ηελ «Πξνκήζεηα πηλαθίδσλ νδηθήο αζθάιεηαο - πιηθψλ δηαγξάκκηζεο νδνζηξσκάησλ», Π.Δ. 
Φσθίδαο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 40.000,00 κε ΦΠΑ.. 
 
ΘΔΜΑ 21ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ 2 ηεο επηηξνπήο ηνπ αλνηθηνχ, ειεθηξνληθνχ, επαλαιεπηηθνχ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ ηεο Π.Δ. Φσθίδαο θαη ησλ 
Ννκηθψλ Πξνζψπσλ αξκνδηφηεηάο ηεο», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 134.737,20 € ρσξίο 
Φ.Π.Α.. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
 
 
ΜΑΘΖΣΗΚΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΑ 
 
ΘΔΜΑ 22ο: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 4376/09-09-2016 απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο 
Διιάδαο πεξί παξάηαζεο κέρξη ηελ 31-12-2016 ησλ ζπκβάζεσλ κεηαθνξάο καζεηψλ ησλ 
δεκφζησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Α‟/βάζκηαο θαη Β‟/βάζκηαο εθπαίδεπζεο, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο 
Π.Δ. Φζηψηηδαο, πνπ ήηαλ ζε ηζρχ ηελ 30-06-2016 θαη αθνξνχλ λέα δξνκνιφγηα πνπ πξνέθπςαλ 
κεηά απφ ηελ πξνθήξπμε ησλ νηθείσλ δηαγσληζκψλ.  
 
ΘΔΜΑ 23ο: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 4438/14-09-2016 απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο 
Διιάδαο πεξί ηξνπνπνηήζεσλ - ζπκπιεξψζεσλ δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ, ρσξηθήο 
αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζρνιηθνχ έηνπο 2016-17. 
 
ΘΔΜΑ 24ο: Έγθξηζε δηελέξγεηαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο κε δηαπξαγκάηεπζε λέσλ 
δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζρνιηθνχ έηνπο 2016-17, κέζσ ΔΖΓΖ. 
 
ΘΔΜΑ 25ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο θαη αλάζεζε λέσλ 
δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ (ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο), Π.Δ. Φσθίδαο. 
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ΘΔΜΑ 26ο: Σξνπνπνίεζε πθηζηάκελνπ δξνκνινγίνπ κεηαθνξάο καζεηψλ Π.Δ. Φσθίδαο, γηα ην 
ζρνιηθφ έηνο 2016-2017. 
 
ΘΔΜΑ 27ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο ηεο 21εο Μαξηίνπ 2016 θαη 
θαηαθχξσζε δξνκνινγίνπ κεηαθνξάο καζεηψλ Π.Δ. Δχβνηαο, γηα ηα ζρνιηθά έηε 2015-2016 θαη 
2016-2017. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
 
 
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
 
ΘΔΜΑ 28ο: Έγθξηζε α) δαπάλεο - δέζκεπζε πίζησζεο, β) δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ, δεκφζηνπ 
δηαγσληζκνχ γηα ηηο ππεξεζίεο ηαρπκεηαθνξάο ησλ αληηθεηκέλσλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Π.Δ. 
Φζηψηηδαο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 40.000,00 € ρσξίο Φ.Π.Α. θαη γ) ησλ φξσλ ηεο 
δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
(Δηζεγεηής θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο 
Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
 
 
ΠΑΡΑΥΩΡΖΔΗ 
 
ΘΔΜΑ 29ο: Παξαρψξεζε ρξήζεο γξαθείσλ ηνπ Γηνηθεηεξίνπ ηεο Π.Δ. Βνησηίαο ζηε Θήβα, γηα 
ηε ζηέγαζε ηνπ Κέληξνπ Κνηλφηεηαο, ηνπ παξαξηήκαηνο Κέληξνπ Μεηαλαζηψλ θαη ηνπ 
Απηνηεινχο Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο - Παηδείαο - Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ.  
(Δηζεγεηής Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Βνησηίαο, θ. Φαλή Παπαζσκά). 
 
 
ΓΑΠΑΝΔ 
 
ΘΔΜΑ 30ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Βνησηίαο. 
 
ΘΔΜΑ 31ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 
 
ΘΔΜΑ 32ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα δαπάλε απνδεκίσζεο κειψλ Γεπηεξνβάζκηαο 
Ηαηξηθήο Δπηηξνπήο (Γ.Η.Δ.) γηα ηελ εμέηαζε ππνςεθίσλ νδεγψλ ή νδεγψλ ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 
 
ΘΔΜΑ 33ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δέζκεπζε πίζησζεο έξγσλ απφ ηηο Γεκφζηεο Δπελδχζεηο ηεο 
Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 
 
ΘΔΜΑ 34ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Φσθίδαο. 
 
ΘΔΜΑ 35ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα έξγα - κειέηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Φσθίδαο. 
 
ΘΔΜΑ 36ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, εξγαζίεο θαη δαπάλεο κεηαθίλεζεο 
ππαιιήισλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
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ΘΔΜΑ 37ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα έξγν ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ 
Δπελδχζεσλ,  Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
 
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 επηζηξνθή πνζψλ αρξεσζηήησο 
εηζπξαρζέλησλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
 
ΘΔΜΑ 40ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηε δηνξγάλσζε ηνπ 10νπ 
Φεζηηβάι Διιεληθνχ Νηνθηκαληέξ – Docfest, Π.Δ. Δχβνηαο. 
(Δηζεγεηής Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Δχβνηαο, θ. Φάλεο παλφο). 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 
 
ΘΔΜΑ 41ο: Έγθξηζε ηεο 9εο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 
(Δηζεγεηές θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο 
Λεηηνπξγίαο Π..Δ. θαη θα Βαΐα Σφιιηιε, Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ 
Π..Δ.) 
 
 
ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΓΑΚΟΤ ΣΖ ΔΛΗΑ 
 
ΘΔΜΑ 42ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο 3 – νξηζηηθή θαηαθχξσζε ηνπ αλνηθηνχ, 
ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ δαθνπιεζπζκψλ 
κε ηελ κέζνδν ηεο παγηδνζεζίαο, κε παγίδεο ηχπνπ Mcphail ζηνπο ειαηψλεο, ζηα πιαίζηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζπιινγηθήο θαηαπνιέκεζεο ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο, γηα ηα έηε 2016-2017», Π.Δ. 
Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 200.510,18 € κε Φ.Π.Α.. 
(Δηζεγεηής θ. ηαχξνο Σζειάο, Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο 
Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο). 
 
 
ΜΔΣΑΚΗΝΖΔΗ 
 
ΘΔΜΑ 43ο: Έγθξηζε κεηαθίλεζεο Αληηπεξηθεηαξρψλ, Πεξηθεξεηαθψλ πκβνχισλ θαη 
ππαιιήισλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζην Παξίζη, ζηα πιαίζηα ηεο Γηεζλνχο Έθζεζεο 
Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ «SIAL PARIS 2016». 
(Δηζεγεηής θ. ηαχξνο Σζειάο, Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο 
Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο). 

 
Απφ ηε ζπλεδξίαζε απνπζίαδε, ιφγσ θσιχκαηνο, ν Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο θαη Πεξηθεξεηάξρεο ηεξεάο Διιάδαο, Κσλζηαληίλνο Μπαθνγηάλλεο, θαη 
πξνήδξεπζε ν Αληηπξφεδξφο ηεο Ζιίαο Μπνπξκάο. 
 

Παξφληα κέιε επηά (7) νη θ.θ. Ζιίαο Μπνπξκάο, Ησάλλεο Πεξγαληάο, Βαζίιεηνο 
Φαθίηζαο, Κσλ/λνο Καξαγηάλλεο, Δπζηάζηνο Κάππνο, Ησάλλεο Αγγειέηνο θαη Γεψξγηνο 
Γθηθφπνπινο. 

Απφ ηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ λφκηκα, απνπζίαδαλ ν θ. Αζαλάζηνο Γηαλλφπνπινο 
θαη ην αλαπιεξσκαηηθφ κέινο απηνχ. 
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Αθνχ δηαπηζηψζεθε απαξηία, ν Αληηπξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Ζιίαο 
Μπνπξκάο 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. Νηθφιανο Υαξδαιηάο, Δθηειεζηηθφο Γξακκαηέαο Π..Δ., 
2. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο 
Π..Δ., 
3. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ 
Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ Π..Δ., 
4. ηαχξνο Σζειάο, Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & 
Κηεληαηξηθήο Π..Δ. θαη 
5. Βαΐα Σφιιηιε, Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ.. 

 
 
Αξρνκέλεο ηεο ζπδήηεζεο, ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο επαλήιζε ζηα εξσηήκαηα πνπ 

θαηέζεζε ζηελ πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε, ηνλίδνληαο φηη νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ δελ ήηαλ 
νινθιεξσκέλεο θαη ζαθείο. Γη απηφ ηνλ ιφγν, δήηεζε επηπιένλ ζηνηρεία γηα: 

- ηηο αλαζέζεηο ζε εηαηξείεο θπξίσο παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, ηα θξηηήξηα θαη 
ηνλ ηξφπν επηινγήο ηνπο, 

- ηηο απεπζείαο αλαζέζεηο έξγσλ, ε εμέηαζε ησλ νπνίσλ ζα έδηλε ηε δπλαηφηεηα λα θξηζεί 
ε επίδξαζε ηεο ξνήο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο, ηα θξηηήξηα επηινγψλ ηεο θαη ε 
ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηεο 

- ηε ζρέζε πνπ έρνπλ κεηαμχ ηνπο ηα έξγα πνπ έγηλαλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηα θηίξηα ηνπ 
ΣΑΤΠΔΓ, ζηα Λνπηξά Θεξκνππιψλ (εάλ θαη θαηά πφζν ππάξρεη θαηάηκεζε έξγνπ), 

- γηα ην έξγν ζηε γέθπξα Belay ζηνλ πεξρεηφ πνηακφ, γηα ην νπνίν ζα έπξεπε λα 
ππάξρεη πιήξεο ηζηνξηθφ θαη ελδερνκέλσο έλαο άιινο ηίηινο. 

 
Γηα ηηο αλαζέζεηο έξγσλ θαη ππεξεζηψλ δήηεζε εμεγήζεηο θαη ν θ. Ησάλλεο Αγγειέηνο. 
 
Πξηλ απφ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ν Αληηπξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο πξφηεηλε ζηα κέιε λα ζπδεηεζνχλ θαη ηα παξαθάησ ζέκαηα, σο έθηαθηα: 
 

ΘΔΜΑ ΈΚΣΑΚΣΟ 1ο: Αλάθιεζε ηεο ππ‟ αξηζκ. 1366/2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» πεξί δηνξηζκνχ δηθεγφξνπ γηα άζθεζε ελδίθνπ 
κέζνπ θαηά ηεο κε αξηζκ. 285/2016 πξάμεο ηνπ Δ΄ Κιηκαθίνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, 
ελψπηνλ ηνπ VI Σκήκαηνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ.  

Σν θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη ε ζρεηηθή πξνζεζκία γηα ηελ 
άζθεζε αίηεζεο αλάθιεζεο θαη γηα ηελ ππφζεζε ιήγεη ζηηο 27/09/2016 θαη ζπλεπψο κέρξη ηφηε 
ζα πξέπεη λα έρεη ιεθζεί ε ζρεηηθή απφθαζε πεξί άζθεζεο ή κε ηνπ ελ ζέκαηη ελδίθνπ 
βνεζήκαηνο.  
 
ΘΔΜΑ ΈΚΣΑΚΣΟ 2ο: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα ππεξάζπηζε ησλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο». 

Σν θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη ππάξρεη θαηαιεθηηθή (κεηά απφ 
παξάηαζε) εκεξνκελία θαηαζέζεσο ππνκλήκαηνο, κέρξη ηελ 29/09/2016, θαη ζην δηθεγφξν, πνπ 
ζα νξηζηεί πξνο ηνχην, ζα πξέπεη λα έρεη εμαζθαιηζηεί ζε θάζε πεξίπησζε επαξθήο ρξφλνο 
πξνεηνηκαζίαο, δεδνκέλεο θαη ηεο πξσηνθαλψο πνιχπινθεο θχζεο ηεο ππφζεζεο, ιφγσ ηνπ 
ηδηαίηεξα ζχλζεηνπ πιέγκαηνο ησλ λνκηθψλ δηαηάμεσλ πνπ ηπγράλνπλ εθαξκνζηέεο ελ 
πξνθεηκέλσ. 
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ΘΔΜΑ ΈΚΣΑΚΣΟ 3ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο ηνπ πξφρεηξνπ, δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ 
γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θχιαμεο ησλ θηηξίσλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 
62.000,00€ κε Φ.Π.Α.. 

Ζ εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο πξν εκεξεζίαο δηαηάμεσο θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ιφγσ 
εθαξκνγήο ησλ λέσλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4412/2016 θαη επεηδή ππάξρεη ήδε δίκελε παξάηαζε,  
ψζηε λα θαιπθζεί ην θηίξην ηεο Πεξηθέξεηαο κε ηε θχιαμε. 
 
ΘΔΜΑ ΈΚΣΑΚΣΟ 4ο: Αλάθιεζε ηεο ππ΄αξηζκ. 1064/2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο σο πξνο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο 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 ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 

Ζ εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο πξν εκεξεζίαο δηαηάμεσο θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ιφγσ 
εθαξκνγήο ησλ λέσλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4412/2016 θαη επεηδή ππάξρεη ήδε δίκελε παξάηαζε,  
ψζηε λα θαιπθζνχλ πιήξσο νη αλάγθεο ζε πγξά θαχζηκα, πεηξέιαην ζέξκαλζεο & ιηπαληηθά γηα 
ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο. 

 
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή οκόθωλα απνδέρηεθε ηελ πξφηαζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ θαη 

απνθάζηζε ηα παξαπάλσ ζέκαηα λα ζπδεηεζνχλ πξηλ απφ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
 

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1410 

 
ΘΔΜΑ ΈΚΣΑΚΣΟ 1ο: Αλάθιεζε ηεο ππ‟ αξηζκ. 1366/2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» πεξί δηνξηζκνχ δηθεγφξνπ γηα άζθεζε ελδίθνπ 
κέζνπ θαηά ηεο κε αξηζκ. 285/2016 πξάμεο ηνπ Δ΄ Κιηκαθίνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, 
ελψπηνλ ηνπ VI Σκήκαηνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ.  

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. νηθ. 
149594/1169/23-9-2016 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 οκόθωλα 

1. Αλαθαιεί ηελ ππ‟ αξηζκ. 1366/2016 απφθαζή ηεο πεξί δηνξηζκνχ δηθεγφξνπ γηα 
άζθεζε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο κε αξηζκ. 285/2016 πξάμεο ηνπ Δ΄ Κιηκαθίνπ ηνπ Διεγθηηθνχ 
πλεδξίνπ, ελψπηνλ ηνπ VI Σκήκαηνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαιπηηθά 
αλαθέξνληαη ζηε γλσκνδφηεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π..Δ. 

2. Να κελ αζθεζεί ην έλδηθν βνήζεκα ηεο αίηεζεο αλάθιεζεο θαηά ηεο ππ‟ αξηζ. 
285/2016 πξάμεο ηνπ Δ΄ Κιηκαθίνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ελψπηνλ ηνπ VI Σκήκαηνο ηνπ 
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ.   

 
  Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1411 
 

ΘΔΜΑ ΈΚΣΑΚΣΟ 2ο: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα ππεξάζπηζε ησλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο». 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. νηθ. 
149706/1170/26-9-2016 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 οκόθωλα 

Γηνξίδεη, θαη‟ εμαίξεζε, θαη ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ηεο ππφζεζεο γηα ηε 
«Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδα» θαη ησλ ζπλεπεηψλ πνπ απηή έρεη γηα ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε, 
ζπλήγνξν ππεξάζπηζεο: 
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A. ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο θαη Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο Κσλζηαληίλνπ Μπαθνγηάλλε θαη ησλ κειψλ ηεο: Ζιία  Μπνπξκά, 
Βαζηιείνπ Φαθίηζα, Κσλ/λνπ Καξαγηάλλε, Δπζηαζίνπ Κάππνπ, Ησάλλε Αγγειέηνπ, Γεσξγίνπ 
Γθηθφπνπινπ θαη Αδακάληηνπ Γεσξγνχιε  

B. ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ γηα ηε κεηαθνξά καζεηψλ ησλ δεκφζησλ 
ζρνιηθψλ κνλάδσλ Α΄/ζκηαο θαη Β΄/ζκηαο εθπ/ζεο, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Φζηψηηδαο: 
Υαξάιακπνπ Φαξφπνπινπ, Γεσξγίνπ θνχξα θαη Δκκαλνπήι παζνχια  

ηνλ Δπζχκην Καξαΐζθν ηνπ Κσλζηαληίλνπ, δηθεγφξν Λακίαο [Α.Μ./Γ.. Λακίαο: 131], 
θάηνηθν Λακίαο, νδφο Λεσλίδνπ, αξ. 6, Αληηπεξηθεξεηάξρε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 
Φζηψηηδαο θαη Αλαπιεξσηή Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο, ν νπνίνο λα εθπξνζσπήζεη ηνπο 
αλσηέξσ ζηε πνηληθή δηαδηθαζία πνπ θηλήζεθε κε: (α) ηελ απφ 29/02/2016 κελπηήξηα αλαθνξά 
ζηνλ θ. Δηζαγγειέα Πιεκκειεηνδηθψλ Λακίαο, ησλ νθίαο Καξακήηξνπ, Αλδξέα Καξαθνβνχλε 
θαη Βαζηιείνπ Αλδξηψηε, (β) ηελ απφ 28/01/2016 αλαθνξά ησλ ηδίσλ ζην Α.Σ. Κακέλσλ 
Βνχξισλ θαη (γ) ηελ απφ 22/02/2016 αλαθνξά ζηνλ θ. Δηζαγγειέα Πιεκκειεηνδηθψλ Λακίαο  
[Α16 ΔΓΥ/571], κε ηελ εληνιή λα ππεξαζπηζηεί ηνπο αλσηέξσ ζε νπνηαδήπνηε ζηάδην ηεο 
πνηληθήο δηαδηθαζίαο, θαηαζέηνληαο ππφκλεκα, πξνβάιινληαο ελζηάζεηο θαη ηζρπξηζκνχο, θαη 
γεληθά ελεξγψληαο φ,ηη θαηά ηελ θξίζε ηνπ απαηηεζεί, γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπο ζηελ επίδηθε 
ππφζεζε. 

Γηα ηνλ Δπζχκην Καξαΐζθν ηνπ Κσλζηαληίλνπ, κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ δηθεγφξνπ, δελ νξίδεηαη 
θαη δελ ζα εηζπξαρζεί δηθεγνξηθή ακνηβή. 

 
  Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1412 

 
ΘΔΜΑ ΈΚΣΑΚΣΟ 3ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο ηνπ πξφρεηξνπ, δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ 
γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θχιαμεο ησλ θηηξίσλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 
62.000,00€ κε Φ.Π.Α.. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. νηθ. 
149872/4676/26-9-2016 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 πιεηοψεθία 

1. Δγθξίλεη ην ππ΄αξηζκ. 1/23-9-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο ηνπ πξφρεηξνπ, δεκφζηνπ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θχιαμεο ησλ θηηξίσλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 62.000,00€ κε Φ.Π.Α., πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνρήο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ. 

2. Απνξξίπηεη ηηο εηαηξείεο:  
- «ΑΝΣΧΝΗΟ ΚΟΡΗΑΝΗΣΖ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΓΗΧΣΗΚΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ», κε δ.η. «KOLOSSOS  
SECURITY» θαη  

- Η.Δ.Π.Τ.Α. Αξηζηνηέιεο Παπαβαζηιείνπ & ΗΑ Δ.Δ.», κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «GROUP  
CENTER HELLAS SECURITY ENERGIE E.E.», γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαιπηηθά 
αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθφ ηνπ σο άλσ πξαθηηθνχ. 

3. Αλαδεηθλχεη κεηνδφηε ηελ εηαηξεία «GROUP K.V.P. Ηδησηηθή Δπηρείξεζε Παξνρήο 
Τπεξεζηψλ Αζθάιεηαο Κνπηθηάο Παλαγηψηεο», κε ηηκήο πξνζθνξάο 57.407,40 € (πελήληα επηά 
ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα επηά επξψ θαη ζαξάληα ιεπηά). 
     Ζ θαηαθχξσζε ζα γίλεη κεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ζχκθσλα κε ηε δηαθήξπμε 
ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ, πνπ ζα ππνβάιεη ε αλαδεηρζείζα εηαηξεία κεηά απφ ζρεηηθή 
εηδνπνίεζε. 

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

 
  Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1413 

 
ΘΔΜΑ ΈΚΣΑΚΣΟ 4ο: Αλάθιεζε ηεο ππ΄αξηζκ. 1064/2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο σο πξνο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ 
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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 ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 4678/26-9-2016 
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 οκόθωλα 

1. Αλαθαιεί ηελ ππ΄αξηζκ. 1064/2016 απφθαζή ηεο σο πξνο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο 
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 €, ιφγσ αιιαγήο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πεξί Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (Ν.4412/2016 -  ΦΔΚ147/Α‟/08-08-2016). 

2. Δγθξίλεη εθ λένπ ην ζρέδην δηαθήξπμεο θαη ηνπο φξνπο ηνπ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ, 
ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην. 

 
  Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1414 

 
ΘΔΜΑ 1ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ζπλεδξίαζεο 36/12-9-2016 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

Ζ Δπηηξνπή ελέθξηλε οκόθωλα ην κε αξηζκ. 36/12-9-2016 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1415 

 
 
ΔΚΣΑΚΣΔ ΑΝΑΓΚΔ 
 
ΘΔΜΑ 2o: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 132791/355/29-8-2016 απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο 
Διιάδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ ηεο Π.Δ. Φσθίδαο (απνθαηάζηαζε ρείκαξξνπ ηεο ΣΚ ΔΡΓΟΤΛΑ). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 133543/359/30-8-
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 οκόθωλα 

Δγθξίλεη ηελ ππ΄αξηζκ. 132791/355/29-8-2016 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο 
Διιάδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ ηεο Π.Δ. Φσθίδαο (απνθαηάζηαζε ρείκαξξνπ ηεο ΣΚ ΔΡΓΟΤΛΑ), θαη 
ζπγθεθξηκέλα: 

 
1. Σελ απεπζείαο κίζζσζε ησλ ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ, ηδηνθηεζίαο «ΒΑΡΑΙΑ 

ΥΡΗΣΟ θαη ΙΑ Ο.Δ.», γηα  ηελ ελίζρπζε ησλ πξαλψλ θαη θαζαξηζκφ ηεο θνίηεο ηνπ 
ρεηκάξξνπ ΣΚ. ΔΡΓΟΤΛΑ.  

2. Ζ δαπάλε κίζζσζεο ζα ππνινγηζηεί ζχκθσλα κε ηηο ψξεο εξγαζίαο ησλ 
κεραλεκάησλ, πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ην εκεξνιφγην θίλεζεο θαη ηνλ πίλαθα σξψλ εξγαζίαο, 
πνπ ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ κεραλήκαηνο θαη ηνλ αξκφδην ππάιιειν ηεο 
Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φσθίδαο, πνπ ζα επηβιέπεη ηελ εξγαζία, σο θαη απφ ηελ 
επηηξνπή παξαιαβήο, θαη ζα ζεσξεζεί ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κε ηελ  ππ΄αξηζκ. 1496/2015 
απφθαζε (πξαθηηθφ 31/9-11-2015/ζέκα 14ν (ΑΓΑ 64ΞΓ7ΛΖ-ΞΟΓ) ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
πεξί έγθξηζεο σξηαίαο απνδεκίσζεο κεραλεκάησλ.  
             3. Ζ κίζζσζε απηή γίλεηαη κε ηνπο εμήο φξνπο: 
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(α) Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο εμαξηάηαη απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη, νη δε 
εκέξεο θαη ψξεο εξγαζίαο ηνπ κεραλήκαηνο ζα θαζνξίδνληαη απφ ηα ζηνηρεία θαηαγξαθήο (gps). 

(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) Σα κεραλήκαηα δελ επηηξέπεηαη λα εξγάδνληαη ρσξίο θψηα, 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 1416 
 
ΘΔΜΑ 3o: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 139062/3639/7-9-2016 απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο 
Διιάδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ ηεο Π.Δ. Φσθίδαο (απνθαηάζηαζε παιαηάο εζληθήο νδνχ Ληδνξηθίνπ - Ναππάθηνπ). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 144452/367/16-9-
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 οκόθωλα 

Δγθξίλεη ηελ ππ΄αξηζκ. 139062/3639/7-9-2016 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο 
Διιάδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ ηεο Π.Δ. Φσθίδαο (απνθαηάζηαζε παιαηάο εζληθήο νδνχ Ληδνξηθίνπ - Ναππάθηνπ),  
θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 
1. Σελ απεπζείαο κίζζσζε ησλ ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ, ηδηνθηεζίαο «ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ 

ΔΤΘΤΜΙΟΤ», γηα ηελ άξζε θαηαπηψζεσλ επί ηεο Παιαηάο Δζληθήο Οδνχ Νν 48 Ληδνξηθίνπ - 
Ναππάθηνπ θαη ζηηο πεξηνρέο Γηαζηαχξσζε Πεξηζηψηηζζαο κε Δ.Ο  θαη «Ρέξεζη».   

 2. Ζ δαπάλε κίζζσζεο ζα ππνινγηζηεί ζχκθσλα κε ηηο ψξεο εξγαζίαο ησλ 
κεραλεκάησλ, πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ην εκεξνιφγην θίλεζεο θαη ηνλ πίλαθα σξψλ εξγαζίαο, 
θαη ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ κεραλήκαηνο θαη ηνλ αξκφδην ππάιιειν ηεο 
Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φσθίδαο, πνπ ζα επηβιέπεη ηελ εξγαζία, σο θαη απφ ηελ 
επηηξνπή παξαιαβήο θαη ζα ζεσξεζεί ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ  ππ΄αξηζκ. 1496/2015 απφθαζε 
(πξαθηηθφ 31/9-11-2015/ζέκα 14ν (ΑΓΑ 64ΞΓ7ΛΖ-ΞΟΓ) ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί 
έγθξηζεο σξηαίαο απνδεκίσζεο κεραλεκάησλ.  

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 ηα ζηνηρεία θαηαγξαθήο (gps). 
(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) Σα κεραλήκαηα δελ επηηξέπεηαη λα εξγάδνληαη ρσξίο θψηα, 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: 
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(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 1417 

 
ΘΔΜΑ 4o: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 140785/299/10-9-2016 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε 
Π.Δ. Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ 
θπζηθψλ θαηλνκέλσλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο (πιεκκχξεο απφ 9/9/2016). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 143295/308/14-9-
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 οκόθωλα 

Δγθξίλεη ηελ ππ΄αξηζκ. 140785/299/10-9-2016 απφθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο (πιεκκχξεο απφ 9/9/2016), θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 
1.- Σελ απεπζείαο κίζζσζε ησλ παξαθάησ ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ: 
α) ησλ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ-44664 θαη ΜΔ-113980 κεραλεκάησλ έξγνπ, ηχπνπ  

εθζθαθέα εξππζηξηνθφξνπ, ηνπ ΜΔ-44514 κεραλήκαηνο έξγνπ, ηχπνπ θνξησηή ιαζηηρνθφξνπ, 
ησλ κε αξ. θπθινθνξίαο ΜΗΡ-6646, ΜΗΝ-5079 θαη ΜΗΑ-7666 θνξηεγψλ θαη ηνπ κε αξ. 
θπθινθνξίαο ΜΗΔ-7129 νρήκαηνο κεηαθνξάο, ηδηνθηεζίαο «ΣΔΡΔΟΓΟΜΗ Α.Σ.Δ.» γηα ηε 
δηεπζέηεζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε αλαρσκάησλ, ηε θφξησζε θαη ηελ κεηαθνξά ησλ θεξηψλ 
πιηθψλ θαη ηνλ θαζαξηζκφ ηερληθψλ ζηελ θεληξηθή απνζηξαγγηζηηθή ηάθξν, ζηελ πεξηνρή ηεο ΣΚ 
Ληαλνθιαδίνπ, ηεο ΓΔ Ληαλνθιαδίνπ, ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ, βφξεηα ηεο ΔΟ Λακίαο - Καξπελεζίνπ. 

β) ηνπ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ-96258 κεραλήκαηνο έξγνπ, ηχπνπ εθζθαθέα 
εξππζηξηνθφξνπ, ηνπ ΜΔ-91707 κεραλήκαηνο έξγνπ, ηχπνπ θνξησηήο ιαζηηρνθφξνο, ησλ κε 
αξ. θπθινθνξίαο ΑΜΔ-3135 θαη ΜΗΕ-8935 θνξηεγψλ θαη ηνπ κε αξ. θπθινθνξίαο ΜΗΚ-7824 
νρήκαηνο κεηαθνξάο, ηδηνθηεζίαο «Σ. ΝΣΟΤΒΑ & ΙΑ Ο.Δ.» γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηερληθψλ,  ηνλ 
θαζαξηζκφ, ηε δηεπζέηεζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε αλαρσκάησλ, ηε θφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ 
θεξηψλ πιηθψλ ζην πδαηφξεκα «Μπεθηφξεκα», ζηελ πεξηνρή ηεο ΣΚ ηαπξνχ θαη ΣΚ Λπγαξηάο, 
ηεο ΓΔ Λακίαο, ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ. 

γ) ηoπ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ 91681 κεραλήκαηνο έξγνπ, ηχπνπ εθζθαθέα 
εξππζηξηνθφξνπ, ηνπ κε αξηζκ. θπθινθνξίαο ΜΔ 39723 κεραλήκαηνο, ηχπνπ πξνσζεηή γαηψλ, 
ησλ κε αξηζκ. θπθινθνξίαο  ΤΥΣ 9290 θαη ΡΟΕ 1034  θνξηεγψλ θαη ηνπ κε αξ. θπθι. ΜΗΝ 1249 
θνξηεγνχ κεηαθνξάο κεραλεκάησλ, ηδηνθηεζίαο «ΟΦΙΑ ΠΑΡΗΓΟΡΗ – ΠΑΠΑΓΗΜΗΣΡΙΟΤ», 
γηα ηνλ θαζαξηζκφ, ηε δηεπζέηεζε θαη απνθαηάζηαζε αλαρσκάησλ ζηελ θεληξηθή 
απνζηξαγγηζηηθή ηάθξν 4, ζηελ πεξηνρή ηεο ΣΚ Ακνπξίνπ, ηεο ΓΔ Ληαλνθιαδίνπ, ηνπ Γήκνπ 
Λακηέσλ, λφηηα ηεο ΔΟ Λακίαο – Καξπελεζίνπ. 

2.- Ζ δαπάλε κίζζσζεο ζα ππνινγηζηεί ζχκθσλα κε ηηο ψξεο εξγαζίαο ηνπ 
κεραλήκαηνο, πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ην εκεξνιφγην θίλεζεο θαη ηνλ πίλαθα σξψλ εξγαζίαο, 
θαη 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, νη δε 

εκέξεο θαη ψξεο εξγαζίαο ηνπ κεραλήκαηνο ζα θαζνξίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία 
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(Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φζηψηηδαο), 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.      

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

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1418 
 

ΘΔΜΑ 5o: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Δξγαζίεο απνρηνληζκνχ ζην Δζληθφ & 
Δπαξρηαθφ Οδηθφ δίθηπν θαη αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, γηα ηελ 
ρξνληθή πεξίνδν 2015-2017». 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 143713/6632/15-9-
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 οκόθωλα 

Δγθξίλεη ηε δαπάλε, χςνπο 18.773,60 € κε Φ.Π.Α., γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: 
«Δξγαζίεο απνρηνληζκνχ ζην Δζληθφ & Δπαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν θαη αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 
αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2015-2017», θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηε 
«Γηεπζέηεζε θνίηεο θαη ηελ απνθαηάζηαζε αλαρψκαηνο ηνπ ρεηκάξξνπ «παξηηψηηθνο», ζηελ 
Σ.Κ. Αριαδίνπ ηεο ΓΔ Δρηλαίσλ, ηνπ Γήκνπ ηπιίδαο», απφ ηελ εηαηξεία «ΠΑΡΖΓΟΡΖ 
ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΟΦΗΑ». 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1419 

 
ΘΔΜΑ 6o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ην πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 
ΑΔΠ 566/12 ηεο Π.Δ. Βνησηίαο κε ηίηιν: «Απεπζείαο κίζζσζε Ηδησηηθψλ Μεραλεκάησλ γηα ηελ 
εθηέιεζε παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ (δαζνππξφζβεζε) ζηηο 
17/8/2016, 20/8/2016, 25/8/2016, 27/8/2016 θαη 17 – 18/9/2016». 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο 
Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & 
Μεηαθνξψλ Π..Δ.). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 417/19-9-2016 
έγγξαθν ηεο Απηνηεινχο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Π.Δ. Βνησηίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην 
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζίδεη οκόθωλα 

Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο γηα ην πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 
ΑΔΠ 566/12 ηεο Π.Δ. Βνησηίαο κε ηίηιν: «Απεπζείαο κίζζσζε Ηδησηηθψλ Μεραλεκάησλ γηα ηελ 
εθηέιεζε παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ (δαζνππξφζβεζε) ζηηο 
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17/8/2016, 20/8/2016, 25/8/2016, 27/8/2016 θαη 17 – 18/9/2016», θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ 
πιεξσκή ζε ηδηψηεο ησλ πνζψλ: 

1. χςνπο 2.120,40  €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΦΠΑ 24%, γηα δαζνππξφζβεζε ζην 
Γ.Γ. Λνπηζίνπ, Γήκνπ Οξρνκελνχ, ζηηο 17/08/2016, 

2. χςνπο 5.524,20 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΦΠΑ 24%, γηα δαζνππξφζβεζε ζην  
Γ.Γ Αξάρσβαο ηνπ Γήκνπ Γηζηφκνπ – Αξάρσβαο - Αληίθπξαο, ζηηο 23/07/2016,  

3. χςνπο 3.124,80 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΦΠΑ 24%, γηα δαζνππξφζβεζε 
ζηελ πεξηνρή ηξνπβίθην, Γ.Γ Κάζηξνπ ηνπ Γήκνπ Οξρνκελνχ, ζηηο 25/08/2016,  

4. χςνπο 9.709,20 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΦΠΑ 24%, γηα δαζνππξφζβεζε ζην 
Γ.Γ  Νένπ Κφθθηλνπ ηνπ Γήκνπ Οξρνκελνχ, ζηηο 27/08/2016,  

5. χςνπο 5.022,00 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΦΠΑ 24%, γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
πηζαλνχ εθηάθηνπ γεγνλφηνο, θαηά ηελ αεξνπνξηθή επίδεημε «ATHENS FLYING WEEK 2016» 
ζηελ Αεξνπνξηθή Βάζε Σαλάγξαο, ζηηο 17 & 18 επηεκβξίνπ 2016. 

Οη  αλσηέξσ δαπάλεο ζα βαξχλνπλ ηελ ΑΔΠ 5660000/12 - Ππξθαγηέο 2016, ζχκθσλα  
κε ηελ ππ‟ αξηζ. 32/2015 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεξεάο Διιάδαο. 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1420 

 
 
ΓΖΜΟΗΑ ΔΡΓΑ – ΜΔΛΔΣΔ – ΠΑΡΑΣΑΔΗ 
 
ΘΔΜΑ 7o: Δμέηαζε έλζηαζεο & αηηήκαηνο αλαπιήξσζεο κειψλ ζχκπξαμεο - έγθξηζε αλάζεζεο 
ζχκβαζεο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο: «Μειέηεο γηα ηελ βειηίσζε ηεο ΠΔΟ Λακίαο - 
Γνκνθνχ, ζην ηκήκα απφ Κφκβν Ννζνθνκείνπ έσο Αγ. ψδνληα», πξνυπνινγηζκνχ 
340.000,00€ (εμ΄αλαβνιήο). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 100474/3362/4-7-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π..Δ. θαη ηελ ππ΄αξηζκ. ΣΣ 110540/921/13-9-2016 
γλσκνδφηεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ηα νπνία απνηεινχλ 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθωλα 
1.  Απορρίπηεη, ρσξίο λα εμεηάζεη επί ηεο νπζίαο, σο εθπξνζέζκσο ππνβιεζείζα, ηελ κε 

αξηζκ πξση. ΓΣΔ/ΠΔ 97269/5226/23-06-2016 έλζηαζε ησλ ζπκπξαηηφλησλ γξαθείσλ κειεηψλ 
κε αξηζ. 16 «ΟΡΟΖΜΟ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Σ.Δ. - Ε&Α Π. ΑΝΣΧΝΑΡΟΠΟΤΛΟ ΚΑΗ 
ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΜΔΛΔΣΖΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», ιακβάλνληαο ππφςε:  

α) ην άξζξν 4.8. ηεο πξνθήξπμεο (παξάγξ. ΗΗ.1. ηεο παξνχζαο), ζχκθσλα κε ην νπνίν ε 
πξνζεζκία γηα ηελ επηβνιή ελζηάζεσλ θαηά ηνπ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΗΗΗ αλέξρεηαη ζε πέληε (5) 
εξγάζηκεο εκέξεο,  

β) ην ππ‟ αξηζκ. 90602/2964/14-06-2016 έγγξαθν ηεο ΓΣΔ/ΠΔ, κε ην νπνίν ε 
πξνζεζκία ππνβνιήο ελζηάζεσλ θαηά ηνπ Πξαθηηθνχ ΗΗΗ νξίζζεθε ε 22-06-2016, εκέξα Σεηάξηε 
θαη ψξα 15:00 θαη  

γ) ην γεγνλφο φηη ε έλζηαζε ζηάιζεθε κε fax ζην πξσηφθνιιν ηεο Τπεξεζίαο ηελ 22-06-
2016 θαη ψξα 16:03, έιαβε δε ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ 97269/5226 ηελ 23-06-2016. 

2. Απορρίπηεη ην αίηεκα πεξί έγθξηζεο αλαπιήξσζεο κειψλ ηεο νκάδαο κειέηεο ησλ 
ζπκπξαηηφλησλ γξαθείσλ κειεηψλ κε αξηζ. 19 «ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ – 
ΑΛΟΓΗΑΝΝΟ ΥΡΖΣΟ – ΓΚΟΤΣΖ ΓΖΜΖΣΡΑ-ΦΑΒΗΟΛΑ – ΜΑΡΚΑΝΣΧΝΑΣΟ 
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ – ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ – ΑΝΟΕΗΓΟΤ ΜΑΡΗΝΑ» θαη αποθιείεη ηε 
δηαγσληδφκελε ζχκπξαμε ηεο πεξαηηέξσ δηαδηθαζίαο, ιακβάλνληαο ππφςε: 

α)  ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ ΗΗ.2. θαη ΗΗ.3. ηεο παξνχζαο (Ννκηθφ Μέξνο),  
β) φηη ην αίηεκα γηα αιιαγή κειψλ ππαγνξεχεηαη απφ ηελ απνρψξεζε δχν κειψλ ηεο 

νκάδαο κειέηεο (ζπκπξαηηφλησλ γξαθείσλ) πνπ θαηέζεζε πξνζθνξά, εμαηηίαο ηεο ζπληαμην-
δφηεζεο ηνπ ελφο θαη δηνξηζκνχ ηνπ άιινπ, πνπ, ζχκθσλα κε ηηο πξνεθηεζείζεο δηαηάμεηο δελ 
ζπληζηνχλ αλσηέξα βία, θαη 

γ) Σν αίηεκα γηα ηελ αιιαγή ησλ κειψλ έγηλε κεηά ην άλνηγκα ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ 
ησλ δηαγσληδνκέλσλ, 
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3. Αλαζέηεη ηε ζχκβαζε γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο: «Μειέηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο 
ΠΔΟ Λακίαο – Γνκνθνχ, ζην ηκήκα απφ θφκβν Ννζνθνκείνπ έσο Αγ. ψδνληα» ζηελ ζχκπξαμε 
κε αξηζ. 16 «ΟΡΟΖΜΟ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Σ.Δ. –  Ε&Α Π. ΑΝΣΧΝΑΡΟΠΟΤΛΟ ΚΑΗ 
ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΜΔΛΔΣΖΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ». 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1421 

 
ΘΔΜΑ 8o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο - θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ πξφρεηξνπ 
δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Γηακφξθσζε ρψξσλ γηα ηε κεηαζηέγαζε ηεο Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο 
θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Π.Δ. Φζηψηηδαο», πξνυπνινγηζκνχ 60.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 134006/6042/15-9-
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 οκόθωλα 

1. Δγθξίλεη ην απφ 9-9-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ ηνπ 
έξγνπ: «Γηακφξθσζε ρψξσλ γηα ηε κεηαζηέγαζε ηεο Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 
Μέξηκλαο Π.Δ. Φζηψηηδαο», πξνυπνινγηζκνχ 60.000,00 € κε Φ.Π.Α., πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ 
ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ. 

2. Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε (Κ/Ξ) 
«ΚΧΣΖ Γ. - ΓΑΜΠΑΖ Ν.», πνπ πξνζέθεξε κέζε ηεθκαξηή έθπησζε πελήληα πέληε ηνηο 
εθαηφ (55,00 %).  
 

   Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1422 
 
ΘΔΜΑ 9o: Δμέηαζε έλζηαζεο θαηά ηνπ Πξαθηηθνχ ΗΗ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ηεο κειέηεο: 
«Γεσηερληθέο εξγαζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο γέθπξαο Βίζηξηδαο», Π.Δ. Φζηψηηδαο, 
πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο 160.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 119438/5218/16-9-
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 θαη πξφηαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Πξντζηάκελνπ Γεληθήο 
Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ Π..Δ., θ. 
Αλαζηάζηνπ Παπαλαζηαζίνπ, γηα αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζίδεη οκόθωλα 

Αλαβάιιεη ην ζέκα θαη ην παξαπέκπεη γηα γλσκνδφηεζε ζηελ Ννκηθή Τπεξεζία Π..Δ. 
ζε ζρέζε κε ηελ έλζηαζε θαηά ηνπ Πξαθηηθνχ ΗΗ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ηεο κειέηεο: 
«Γεσηερληθέο εξγαζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο γέθπξαο Βίζηξηδαο», Π.Δ. Φζηψηηδαο, 
πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο 160.000,00 € κε Φ.Π.Α., θαηά ηελ νπνία λα ζπλεθηηκεζεί κε ηελ 
θαηαηεζείζα, νκνίσο, απφ ηελ εηαηξεία κειεηψλ «Υφλδξνο ηαχξνο θαη πλεξγάηεο Δ.Δ. – 
ΑΠΟΣΟΛΟ ΡΗΣΟ» (αξηζκ. πξση. 125037/1464/9-8-2016 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο) 
φριεζε ζρεηηθά κε ηε κειέηε «Γεσηερληθέο Δξγαζίεο – „Έξεπλεο ησλ κειεηψλ ηεο ΑΜ 540». 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1423 

 
ΘΔΜΑ 10o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο - θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ ππνέξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Βνησηίαο γηα ην έηνο 2017» ηνπ έξγνπ: 
«πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Βνησηίαο γηα ηα έηε 2015, 2016 & 2017», πξνυπνινγηζκνχ 
1.550.000,00 € κε Φ.Π.Α..  

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 3855/142524/13-9-
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 
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αποθαζίδεη οκόθωλα 
1. Δγθξίλεη ην απφ 26-7-2016 (νινθιεξψζεθε ζηηο 5-9-2016) πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο 

δηαγσληζκνχ ηνπ ππνέξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Βνησηίαο γηα ην έηνο 2017» ηνπ 
έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Βνησηίαο γηα ηα έηε 2015, 2016 & 2017», 
πξνυπνινγηζκνχ 1.550.000,00 € κε Φ.Π.Α., πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνρήο, ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ησλ ππνςεθίσλ 
αλαδφρσλ. 

2. Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ εξγνιεπηηθή εηαηξεία «Γ. 
ΚΟΡΟΠΟΤΛΖ Μ. ΔΠΔ», κε κέζε ηεθκαξηή έθπησζε 69,96 % ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο 
κειέηεο, κε πξνζθνξά 378.574,11 € γηα εξγαζίεο, απξφβιεπηα θαη 87.072,05 € γηα ΦΠΑ, ήηνη 
ζπλνιηθή πξνζθνξά 465.646,16 € κε Φ.Π.Α.. 
 

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1424 
 
ΘΔΜΑ 11o: Δπαλάιεςε ηεο δεκνπξάηεζεο ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε δεκηψλ αζθαιηηθνχ 
νδνζηξψκαηνο, ηερληθψλ έξγσλ θαη ζήκαλζεο ηεο ππ΄αξηζκ. 27 Δζληθήο Οδνχ Άκθηζζα Γξαβηά 
Όξηα Ννκνχ» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο γηα ηα έηε 2015-2016 & 
2017», πξνυπνινγηζκνχ 286.247,00€ κε Φ.Π.Α.. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 143622/3756/15-9-
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 θαη πξφηαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Πξντζηάκελνπ Γεληθήο 
Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ Π..Δ., θ. 
Αλαζηάζηνπ Παπαλαζηαζίνπ, γηα αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθωλα 
Αλαβάιιεη ηε ιήςε απφθαζεο επί ηνπ ζέκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί απφ ηελ 

Δληαία Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΑΑΓΖΤ), εάλ νη επαλαιεπηηθνί δηαγσληζκνί (κεηά απφ 
άγνλε δεκνπξαζία), πνπ είραλ δεκνζηεπηεί θαη ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ), ζπλερίδνληαη θαη νινθιεξψλνληαη κε ην παιαηφ θαζεζηψο (λ. 3669 
θ.ι.π.) ή απαηηείηαη εθ λένπ δεκνπξάηεζε. 
 

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1425 
 

ΘΔΜΑ 12o: Έγθξηζε ηνπ 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ ηνπ έξγνπ: «Σνπνζέηεζε 
θηγθιηδσκάησλ, ζηεζαίσλ αζθαιείαο ζην εζληθφ θαη επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν ηεο Π.Δ. 
Φζηψηηδαο», πξνυπνινγηζκνχ 250.000,00 € κε Φ.Π.Α..   

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 141994/6509/13-9-
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 οκόθωλα 

Δγθξίλεη ηνλ 1ν Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα ηνπ έξγνπ: «Σνπνζέηεζε θηγθιηδσκάησλ, 
ζηεζαίσλ αζθαιείαο ζην εζληθφ θαη επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο», ζπλνιηθήο 
δαπάλεο 113.414,64€ (εξγαζία θαη Φ.Π.Α.), ήηνη επί πιένλ θαηά 914,64 € ζε ζρέζε κε ην πνζφ 
ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ιφγσ κεηαβνιήο ηνπ ζπληειεζηή ΦΠΑ (απφ 23% ζε 24%).   
 

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1426 
 

ΘΔΜΑ 13o: Έγθξηζε ηνπ 2νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή 
θφκβνπ Ξεξηψηηζζαο», πξνυπνινγηζκνχ 6.000.000,00 €. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. νηθ. 
146372/4697/20-9-2016 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 
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αποθαζίδεη οκόθωλα 
Δγθξίλεη ηνλ 2ν Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Δξγαζηψλ ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή θφκβνπ 

Ξεξηψηηζζαο», ζπλνιηθήο δαπάλεο 3.118.882,45 € (πεξηιακβαλνκέλσλ Γ.Δ. & Ο.Δ., 
απξφβιεπησλ, απνινγηζηηθψλ, αλαζεψξεζεο θαη Φ.Π.Α.), δειαδή επί πιένλ ηνπ πνζνχ ηεο 
αξρηθήο ζχκβαζεο θαηά 20.680,50€, πνπ αθνξά κφλν ζηελ αχμεζε ηεο δαπάλεο ΦΠΑ γηα ηηο 
ππνιεηπφκελεο εξγαζίεο. 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1427 

 
ΘΔΜΑ 14o: Έγθξηζε ηνπ 6νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή Δ.Ο. 
Άκθηζζαο – Ληδσξηθίνπ (απφ Αγία Δπζπκία έσο δηαζηαχξσζε λέσλ θπιαθψλ)», 
πξνυπνινγηζκνχ 17.500.000 €. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 142905/4619/19-9-
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 οκόθωλα 

Δγθξίλεη ηνλ 6ν Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Δξγαζηψλ (αξρηθήο θαη ζπκπιεξσκαηηθήο 
ζχκβαζεο) ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή Δ.Ο. Άκθηζζαο – Ληδσξηθίνπ (απφ Αγία Δπζπκία έσο 
δηαζηαχξσζε λέσλ θπιαθψλ)», ζπλνιηθήο δαπάλεο 14.662.274,65€ (πεξηιακβαλνκέλσλ  Γ.Δ. & 
Ο.Δ., απξφβιεπησλ, απνινγηζηηθψλ, αλαζεψξεζεο θαη Φ.Π.Α.), κεησκέλεο θαηά 370.643,64€ ζε 
ζρέζε κε ηνλ 5ν Α.Π.Δ. θαη απμεκέλεο θαηά 935.850,08€ ζε ζρέζε κε ηελ δαπάλε ηνπ αξρηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ.  

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1428 

 
ΘΔΜΑ 15o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή νδνχ 
ζχλδεζεο ΠΑΘΔ - ΠΟΡΘΜΔΗΟ Γιχθαο, Σκήκα απφ Υ.Θ: 8+120 έσο Υ.Θ: 11+627,05», Π.Δ. 
Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 6.400.000,00 € κε ΦΠΑ. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 141790/6489/16-9-
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 οκόθωλα 

Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή νδνχ 
ζχλδεζεο ΠΑΘΔ - ΠΟΡΘΜΔΗΟ Γιχθαο, Σκήκα απφ Υ.Θ: 8+120 έσο Υ.Θ: 11+627,05», Π.Δ. 
Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 6.400.000,00 € κε ΦΠΑ, θαηά εθαηφλ ηξηάληα ηέζζεξηο (134) 
εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ήηνη κέρξη ηελ 31/12/2016. 

 
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ςεθίδεη ζεηηθά, αιιά δήηεζε ελεκέξσζε ζρεηηθά 

κε ηα αληηπιεκκπξηθά έξγα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Γιχθαο. 
 

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1429 
 
ΘΔΜΑ 16o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «πκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο 
αζθάιεηαο θαη νινθιήξσζεο Πνιπδχλακνπ Πεξηθεξεηαθνχ Ηαηξείνπ Μαιεζίλαο», 
πξνυπνινγηζκνχ 480.000,00 €.  
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο 
Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & 
Μεηαθνξψλ Π..Δ.). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 123164/4140/20-9-
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 
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αποθαζίδεη οκόθωλα 
Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «πκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο 

αζθαιείαο θαη νινθιήξσζεο Πνιπδχλακνπ Πεξηθεξεηαθνχ Ηαηξείνπ Μαιεζίλαο», 
πξνυπνινγηζκνχ 480.000,00 €, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 3 κελψλ, ήηνη κέρξη ηηο 07-11-2016, κε 
αλαζεψξεζε, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 8α ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Ν.3669/08.  

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1430 

 
 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 
 
ΘΔΜΑ 17ο: Έγθξηζε δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ, κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαη 
κεηαθνξά πεληαθνζίσλ πελήληα ηφλσλ (550 t) άιαηνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε παγεηνχ», Π.Δ. 
Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 40.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη ινηπψλ θξαηήζεσλ. 
(Δηζεγεηής θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο 
Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & Μεηαθνξψλ Π..Δ.). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 3817/141260/12-9-
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 οκόθωλα 
1. Δγθξίλεη: 
α) ηε δηελέξγεηα πξφρεηξνπ, κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά 

πεληαθνζίσλ πελήληα ηφλσλ (550 t) άιαηνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε παγεηνχ», Π.Δ. Βνησηίαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 40.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη ινηπψλ θξαηήζεσλ, κε θξηηήξην    
θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή,  

β) ηε δηαθήξπμε, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζρέδην, 
γ) ηε δαπάλε γηα ηελ σο άλσ πξνκήζεηα. 
2. Οξίδεη ηε Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Βνησηίαο σο Τπεξεζία πνπ ζα δηελεξγήζεη ηνλ 

δηαγσληζκφ. 
3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Βνησηίαο λα πξνβεί 

ζηε ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο πνπ ζα δηελεξγήζεη ηνλ δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάζεζε ηεο 
πξνκήζεηαο. 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1431 

 
ΘΔΜΑ 18ο: Αλάθιεζε ηεο αξηζκ. 131037/3162/24-08-2016 (07/2016) δηαθήξπμεο ηνπ 
επαλαιεπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ: «Πξνκήζεηα εηδψλ βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο γηα ην 
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα (Δ.Π.) Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο Τιηθήο πλδξνκήο (ΣΔΒΑ), Π.Δ. 
Φσθίδαο», πξνυπνινγηζκνχ 35.014,16 € κε ΦΠΑ. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 144262/3467/15-9-
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 οκόθωλα 

Α. Αλαθαιεί ηελ ηζρχ ηεο αξηζκ 131037/3162/24-08-2016 (07/2016) δηαθήξπμεο ηνπ 
επαλαιεπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ: «Πξνκήζεηα εηδψλ βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο γηα ην 
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα (Δ.Π.) Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο (ΣΔΒΑ), ΠΔ 
Φσθίδαο», πξνυπνινγηζκνχ 35.014,16 € κε ΦΠΑ. 

Β. Δγθξίλεη ηελ επαλέθδνζε λέαο πξνθήξπμεο θαη ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ, 
ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ηνπ κε αξηζκ. ΓΑ ΣΔΒΑ ΔΗΔΑΓ/ΔΞ/1934/13-09-2016 εγγξάθνπ 
ηεο Γηαρεηξηζηηθήο αξρήο Δ.Π-Δ.Β.Τ. ηνπ ΣΔΒΑ θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 
147/Α) πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, θαζψο απηφο θξίζεθε άγνλνο. 
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Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1432 
 
ΘΔΜΑ 19ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ 2 ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα εηδψλ παληνπσιείνπ, ειαηφιαδνπ, εηδψλ θξενπσιείνπ, 
βξεθηθψλ ηξνθψλ, νπσξνθεπεπηηθψλ  γηα ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα (Δ.Π.) Δπηζηηηζηηθήο θαη 
Βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο (ΣΔΒΑ) ηεο Π.Δ. Φσθίδαο», πξνυπνινγηζκνχ 185.698,64 € ρσξίο 
Φ.Π.Α. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. ηαχξνο Σζειάο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο & Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Π..Δ.). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 146077/3502/20-9-
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 οκόθωλα 

1. Δγθξίλεη ην ππ΄αξηζκ. 2/14-9-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ 
ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα εηδψλ παληνπσιείνπ, ειαηφιαδνπ, 
εηδψλ θξενπσιείνπ, βξεθηθψλ ηξνθψλ, νπσξνθεπεπηηθψλ γηα ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 
(Δ.Π.) Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο (ΣΔΒΑ) ηεο Π.Δ. Φσθίδαο», 
πξνυπνινγηζκνχ 185.698,64 € ρσξίο Φ.Π.Α., πνπ αθνξά ζηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ. 

 2. Μαηαηψλεη ηνλ δηαγσληζκφ θαη εγθξίλεη ηελ επαλάιεςή ηνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 
παξ. ε ηνπ ΠΓ 118/2007, ην νπνίν αλαθέξεη: «εηδηθά ζε πεξηπηώζεηο δηαγωληζκώλ κε θξηηήξην 
ηελ ρακειόηεξε ηηκή, ζηνπο νπνίνπο ππνβάιιεηαη κία κόλν πξνζθνξά ή ηειηθά γίλεηαη απνδεθηή 
κία κόλν πξνζθνξά, θαη εθόζνλ δελ ππάξρνπλ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηηκώλ είηε πξνεγνύκελωλ 
δηαγωληζκώλ είηε ηεο αγνξάο πνπ λα επηβεβαηώλνληαη κε παξαζηαηηθά, ν δηαγωληζκόο 
καηαηώλεηαη θαη επαλαιακβάλεηαη ππνρξεωηηθά». 
 

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1433 
 
ΘΔΜΑ 20ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ 2 ηεο επηηξνπήο ηνπ πξφρεηξνπ, κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα 
ηελ «Πξνκήζεηα πηλαθίδσλ νδηθήο αζθάιεηαο - πιηθψλ δηαγξάκκηζεο νδνζηξσκάησλ», Π.Δ. 
Φσθίδαο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 40.000,00 κε ΦΠΑ.. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 145064/3478/16-9-
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 οκόθωλα 

1. Δγθξίλεη ην ππ΄αξηζκ. 2/15-9-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο ηνπ πξφρεηξνπ, 
κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πηλαθίδσλ νδηθήο αζθάιεηαο - πιηθψλ 
δηαγξάκκηζεο νδνζηξσκάησλ», Π.Δ. Φσθίδαο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 40.000,00 κε ΦΠΑ, 
πνπ αθνξά ζηελ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ 
αλαδφρσλ. 

2. Αλαδεηθλχεη κεηνδφηε ηεο σο άλσ πξνκήζεηαο ηελ εηαηξεία «ΖΜΑ Α.Β.Δ.Δ.», κε 
ηειηθή ηηκή 29.260,19 € κε ΦΠΑ, ε νπνία είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη 
θξίλεηαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα.  
      Ζ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη κεηά ηελ ππνβνιή απφ ηνλ αλαδεηρζέληα 
κεηνδφηε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΠΓ 118/2007 θαη ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. 
 

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1434 
 
ΘΔΜΑ 21ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ 2 ηεο επηηξνπήο ηνπ αλνηθηνχ, ειεθηξνληθνχ, επαλαιεπηηθνχ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ ηεο Π.Δ. Φσθίδαο θαη ησλ 
Ννκηθψλ Πξνζψπσλ αξκνδηφηεηάο ηεο», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 134.737,20 € ρσξίο 
Φ.Π.Α.. 
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(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 145643/3492/19-9-
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 οκόθωλα 
1. Δγθξίλεη ην ππ΄αξηζκ. 2/16-9-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο ηνπ αλνηθηνχ, 

ειεθηξνληθνχ, επαλαιεπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ 
ηεο Π.Δ. Φσθίδαο θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ αξκνδηφηεηάο ηεο», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
134.737,20 € ρσξίο Φ.Π.Α., πνπ αθνξά ζηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ. 

2. Αλαδεηθλχεη κεηνδφηεο ηεο σο άλσ πξνκήζεηαο ηνπο παξαθάησ: 
- «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ Γ. ΠΔΡΛΗΓΚΑ», γηα ηηο νκάδεο Α θαη Β (πγξά θαχζηκα) 
- «ΑΦΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ ΟΔ», γηα ηελ νκάδα Γ (ιηπαληηθά),  
γηαηί νη πξνζθνξέο ηνπο είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη θξίλνληαη νηθνλνκηθά 
ζπκθέξνπζεο. 

Ζ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη κεηά ηελ ππνβνιή απφ ηνπο αλαδεηρζέληεο 
κεηνδφηεο ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ, φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζην παξάξηεκα Β  παξ. 
4 ηεο αξηζκ. 108524/2636/12-07-2016 δηαθήξπμεο. 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1435 

 
 
ΜΑΘΖΣΗΚΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΑ 
 
ΘΔΜΑ 22ο: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 4376/09-09-2016 απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο 
Διιάδαο πεξί παξάηαζεο κέρξη ηελ 31-12-2016 ησλ ζπκβάζεσλ κεηαθνξάο καζεηψλ ησλ 
δεκφζησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Α‟/βάζκηαο θαη Β‟/βάζκηαο εθπαίδεπζεο, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο 
Π.Δ. Φζηψηηδαο, πνπ ήηαλ ζε ηζρχ ηελ 30-06-2016 θαη αθνξνχλ λέα δξνκνιφγηα πνπ πξνέθπςαλ 
κεηά απφ ηελ πξνθήξπμε ησλ νηθείσλ δηαγσληζκψλ.  

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. νηθ. 
145472/4543/19-9-2016 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 οκόθωλα 

Δγθξίλεη ηελ ππ΄αξηζκ. 4376/09-09-2016 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο 
πεξί παξάηαζεο κέρξη ηελ 31-12-2016 ησλ ζπκβάζεσλ κεηαθνξάο καζεηψλ ησλ δεκφζησλ 
ζρνιηθψλ κνλάδσλ Α‟/βάζκηαο θαη Β‟/βάζκηαο εθπαίδεπζεο, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. 
Φζηψηηδαο, πνπ ήηαλ ζε ηζρχ ηελ 30-06-2016 θαη αθνξνχλ λέα δξνκνιφγηα πνπ πξνέθπςαλ κεηά 
απφ ηελ πξνθήξπμε ησλ νηθείσλ δηαγσληζκψλ. 

Πην αλαιπηηθά: 
1. Παξαηείλεηαη έσο 31-12-2016 ε δηάξθεηα ηζρχνο ησλ ζπκβάζεσλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 

ηεο κεηαθνξάο καζεηψλ ησλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ Α΄/ζκηαο θαη Β΄/ζκηαο εθπαίδεπζεο Π.Δ. 
Φζηψηηδαο, πνπ ήηαλ ζε ηζρχ ηελ 30-06-2016 θαη αθνξνχλ λέα δροκοιόγηα, ηα νπνία 
πξνέθπςαλ κεηά ηελ πξνθήξπμε ησλ ζρεηηθψλ δηαγσληζκψλ γηα δχν ζρνιηθά έηε 2015-16 θαη 
2016-17, θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ έλαξμε (12/09/2016) ησλ 
καζεκάησλ ζρ. έηνπο 2016-17 κέρξη ηελ 31/12/2016, φπσο παξαθάησ ζπγθεθξηκέλα 
αλαθέξεηαη: 
 

ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΣΔΗΝΟΜΔΝΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ ΔΩ 31-12-2016  
ΠΡΟΩΡΗΝΩΝ ΑΝΑΓΟΥΩΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΑΘΖΣΩΝ ΥΟΛΗΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ 

Α/ΒΑΘΜΗΑ ΚΑΗ Β’/ΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  
ΥΩΡΗΚΖ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ Π.Δ. ΦΘΗΩΣΗΓΑ ΑΝΑ ΣΜΖΜΑ Υ. ΔΣΟΤ 2016-17 
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ΣΜΖΜΑ ΑΝΑΓΟΥΟ ΑΦΔΣΖΡΗΑ ΠΡΟΟΡΗΜΟ 

ΖΜΔΡΖΗΟ 
ΚΟΣΟ ΥΩΡΗ 
ΦΠΑ (ΔΤΡΩ) ΜΔ 

ΣΤΥΟΝ 
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ 

ΠΑΡΑ-
ΣΖΡΖΔΗ 

ΝΔΟ  1 
ΛΤΚΟ 
ΗΧΑΝΝΖ ΦΡΑΝΣΕΖ 

16ν ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΛΑΜΗΑ 
(ΔΝΑΝΣΗ ΈΚΘΔΖ ΛΑΜΗΑ)- 

ΣΜΖΜΑ ΔΝΣΑΞΖ        24,82 €   

ΝΔΟ  3 
ΜΑΓΚΛΑΡΑ 
ΓΔΧΡΓΗΟ ΛΤΓΑΡΗΑ-ΑΓΡΗΛΗΑ 

19ν ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΛΑΜΗΑ 
(ΔΤΡΤΣΑΝΔ)         26,85 €   

ΝΔΟ  4 
ΑΡΥΑΝΗΧΣΖ 
ΒΑΗΛΔΗΟ 

ΟΓΟΗ ΜΤΚΖΝΧΝ-
ΦΑΡΑΛΧΝ-ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ-

ΜΤΡΝΖ 
ΔΗΓΗΚΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ 

ΓΤΜΝΑΗΟ ΛΑΜΗΑ (ΠΑΓΚΡΑΣΗ)        20,75 €   

ΝΔΟ  5 
ΣΑΣΟΤΛΑ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

ΟΗΚΗΜΟ ΑΦΡΑΣΖ -
ΟΓΟ ΑΗΓΗΝΖ-ΟΓΟ 

ΕΑΚΤΝΘΟΤ 
ΔΗΓΗΚΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ 

ΓΤΜΝΑΗΟ ΛΑΜΗΑ (ΠΑΓΚΡΑΣΗ)        37,42 €   

ΝΔΟ  6 
ΜΟΥΟ 
ΓΔΧΡΓΗΟ 

ΟΓΟΗ ΦΑΡΧΝ-ΖΡΟΓΟΣΟΤ-
ΠΖΛΗΟΤ 

ΔΗΓΗΚΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ 
ΓΤΜΝΑΗΟ ΛΑΜΗΑ (ΠΑΓΚΡΑΣΗ)        21,63 €   

ΝΔΟ  7 
ΣΔΡΓΗΟΠΟΤ

ΛΟ 
ΚΧΝΝΟ 

[ΑΡΥΗΚΟ:ΛΗΑΝΟΚΛΑΓΗ 
(ΑΝΣ. ΚΣΔΛ ΑΠΟ ΔΠΑΛ 

ΜΑΚΡΑΚΧΜΖ)]-[Α ΣΡ/Ζ: 
ΚΑΣΑΡΓΖΖ ΔΠΑΛ 
ΜΑΚΡΑΚΧΜΖ & 

ΠΡΟΘΖΚΖ ΜΟΤΗΚΟ 
ΥΟΛΔΗΟ ΛΑΜΗΑ]-[ΟΡΘΖ 

ΔΠΑΝΑΓΗΑΣΤΠΧΖ: 
ΛΗΑΝΟΚΛΑΓΗ (ΑΝΣ. ΚΣΔΛ 
ΑΠΌ ΜΟΤΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 

ΛΑΜΗΑ) 

[ΑΡΥΗΚΖ: ΜΟΥΟΚΑΡΤΑ]-[ Α 
ΣΡ/Ζ: ΚΑΣΑΡΓΖΖ ΜΟΥΟΚΑΡΤΑ 
& ΠΡΟΘΖΚΖ ΣΤΡΦΑΚΑ]-[ΟΡΘΖ 
ΔΠΑΝΑΓΘΑΣΤΠΧΖ: ΣΤΡΦΑΚΑ] 

       11,42 € 

ΑΡΥΗΚΟ 
ΠΟΟ: 20,81 
Δ----------------
------Α ΣΡ.Ζ: 
ΜΔΗΟΝ 9,39

Δ
-

-----ΣΔΛΗΚΟ 
ΠΟΟ: 11,42 

Δ 

ΝΔΟ  8 
ΚΗΛΣΟΠΟΤΛ

Ο 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

ΑΡΥΗΚΖ: ΜΟΥΟΚΑΡΤΑ-
ΕΖΛΔΤΣΟ] -[Β ΣΡ/Ζ: 

ΠΡΟΘΖΚΖ:  
ΛΗΑΝΟΚΛΑΓΗΟΤ 

ΣΑΤΡΟ]---[ΟΡΘΖ 
ΔΠΑΝΑΓΗΑΣΤΠΧΖ ΜΔ ΣΑ 

ΑΠΟ Β ΣΡ/Ζ: 
ΜΟΥΟΚΑΡΤΑ-ΕΖΛΔΤΣΟ- 

 ΛΗΑΝΟΚΛΑΓΗΟΤ 
ΣΑΤΡΟ] 

[ΑΡΥΗΚΟ:7ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 
ΛΑΜΗΑ (ΣΜΖΜΑ ΔΝΣΑΞΖ)-

Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. ΚΧΣΑΛΔΞΗΟΤ-
ΛΗΑΝΟΚΛΑΓΗ (ΑΝΣ. ΚΣΔΛ ΓΗΑ ΔΠΑΛ 

ΜΑΚΡΑΚΧΜΖ)]-[ Α ΣΡ/Ζ: 
ΚΑΣΑΡΓΖΖ ΛΗΑΝΟΚΛΑΓΗ (ΑΝΣ. 

ΚΣΔΛ ΓΗΑ ΔΠΑΛ ΜΑΚΡΑΚΧΜΖ)----
[ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΓΗΑΣΤΠΧΖ ΜΔΣΑ 

ΑΠΟ Α ΣΡ/Ζ: 7ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΥΟΛΔΗΟ ΛΑΜΗΑ (ΣΜΖΜΑ 

ΔΝΣΑΞΖ)-Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. 
ΚΧΣΑΛΔΞΗΟΤ]---[Β ΣΡ/Ζ: 

ΠΡΟΘΖΚΖ: ΔΗΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΥΟΛΔΗΟ ΛΑΜΗΑ & ΠΡΟΘΖΚΖ 

ΔΝΓΗΑΜΔΟΤ ΜΟΝΟΤ 
ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΟΤ ΔΠΗΣΡΟΦΖ 

ΑΠΟ ΔΗΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 
ΛΑΜΗΑ ΠΡΟ  

ΛΗΑΝΟΚΛΑΓΗΟΤ]---[ΟΡΘΖ 
ΔΠΑΝΑΓΗΑΣΤΠΧΖ ΜΔ ΣΑ ΑΠΟ Β 
ΣΡ/Ζ: 7ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 

ΛΑΜΗΑ (ΣΜΖΜΑ ΔΝΣΑΞΖ)-
Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. ΚΧΣΑΛΔΞΗΟΤ- ΔΗΓΗΚΟ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΛΑΜΗΑ] 

       71,28 € 

ΑΡΥΗΚΟ 
ΠΟΟ: 59,40 
Δ----------------

------Α  
ΣΡ.Ζ: 

ΔΠΗΠΛΔΟΝ 
11,88

Δ
----

ΣΔΛΗΚΟ 
ΠΟΟ: 71,28 

Δ 

 ΝΔΟ  9 

ΣΔΡΓΗΟΠΟΤ
ΛΟ 
ΚΧΝΝΟ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 
ΛΗΑΝΟΚΛΑΓΗΟΤ 
(ΟΛΟΖΜΔΡΟ) ΕΖΛΔΤΣΟ        11,22 €   

ΝΔΟ  10 

ΣΔΡΓΗΟΠΟΤ
ΛΟ 
ΚΧΝΝΟ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 
ΛΗΑΝΟΚΛΑΓΗΟΤ 
(ΟΛΟΖΜΔΡΟ) ΣΤΡΦΑΚΑ        10,82 €   
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ΝΔΟ  
11 

ΚΑΜΑΡΑ 
ΚΧΝΝΟ 

ΣΤΛΗΓΑ 

[ΑΡΥΗΚΟ:16ν ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ 
ΛΑΜΗΑ (ΔΝΑΝΣΗ ΈΚΘΔΖ 

ΛΑΜΗΑ)- ΣΜΖΜΑ ΔΝΣΑΞΖ]-[Α 
ΣΡ/Ζ: ΠΡΟΘΖΚΖ: ΔΗΓΗΚΟ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΛΑΜΗΑ]- ---
{ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΓΗΑΣΤΠΧΖ: 16ν 
ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΛΑΜΗΑ (ΔΝΑΝΣΗ 

ΈΚΘΔΖ ΛΑΜΗΑ)- ΣΜΖΜΑ 
ΔΝΣΑΞΖ-ΔΗΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

ΥΟΛΔΗΟ ΛΑΜΗΑ] 

       37,67 € 
ΥΩΡΗ 

ΔΠΗΠΛΔΟΝ 
ΚΟΣΟ 

ΝΔΟ  
12 

ΣΑΜΔΛΟ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΛΑΗΟ-ΚΔΡΑΗΑ 

ΑΥΗΝΟ (ΑΝΣΑΠ. ΣΑΞΗ ΓΗΑ 
Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. ΚΧΣΑΛΔΞΗΟΤ)        28,91 €   

ΝΔΟ  
13 

ΠΑΝΟΤΡΓΗΑ 
ΚΧΝΝΟ ΆΝΤΓΡΟ-ΜΑΡΗΝΗ 

ΛΤΚΔΗΟ-1Ο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 
ΣΤΛΗΓΑ        46,06 €   

ΝΔΟ  
14 

ΠΑΝΟΤΡΓΗΑ 
ΚΧΝΝΟ ΝΔΡΑΗΓΑ 1ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΣΤΛΗΓΑ        33,41 €   

ΝΔΟ  
19 

ΠΟΕΗΟ 
ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΗΘΟΡΔΑ-ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ 3ν ΔΠΔΡΗΝΟ ΔΠΑΛ ΛΑΜΗΑ        82,97 €   

ΝΔΟ  
21 ΦΗΝΔ ΕΧΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ Κ. 
ΣΗΘΟΡΔΑ (ΟΛΟΖΜΔΡΟ) ΜΟΓΗ        15,02 €   

ΝΔΟ  
22 

ΜΠΔΗΡΖ 
ΔΤΣΑΘΗΑ ΚΑΛΑΜΟ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ & ΓΤΜΝΑΗΟ ΑΓ. 
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ (ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΖ 

ΚΣΔΛ ΓΗΑ ΛΤΚΔΗΟ ΚΑΜΔΝΧΝ 
ΒΟΤΡΛΧΝ)          28,63 €   

ΝΔΟ  
24 

ΠΛΑΣΑΝΟ 
ΠΤΡΗΓΧΝ 

ΆΓ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ-
ΚΑΜΔΝΑ ΒΟΤΡΛΑ-ΜΧΛΟ 

ΔΗΓΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ & 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΛΑΜΗΑ        74,61 €   

ΝΔΟ  
25 

ΑΓΓΔΛΑΚΖ 
ΗΧΑΝΝΖ ΚΑΛΑΠΟΓΗ 2ν ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΑΣΑΛΑΝΣΖ        38,54 €   

ΝΔΟ  
26 

ΠΛΑΣΑΝΟ 
ΠΤΡΗΓΧΝ Λεληέηθα  

ηάζε Μαλνχζνπ (αληαπ. κε ΚΣΔΛ 
γηα ΔΠΑΛ Αηαιάληεο)        16,48 €   

ΝΔΟ  
27 

ΥΑΝΣΕΖΥΡΖ
ΣΟ 
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Καπλνρψξη 

[Αξρηθφ: Λχθεην Τπάηεο]-[Β Σξ/ζε: 
Πξνζζήθε Γπκλάζην Τπάηεο]-

[Σειηθφ: Λχθεην Τπάηεο &Γπκλάζην 
Τπάηεο]        23,96 €   

ΝΔΟ  
28 

ΣΑΜΔΛΟ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

2ν Γεκνηηθφ ρνιείν 
Δρηλαίσλ-Νεπηαγσγείν 

Αρηλνχ (12:30)  Παιαηνθεξαζηά        15,23 €   

ΝΔΟ 
  29 

ΜΠΑΚΑΛΔΞΖ
 ΗΧΑΝΝΖ 

Νεπηαγσγείν Διάηεηαο 
(Οινήκεξν)  θάθα        17,05 €   

ΝΔΟ  
30 ΦΗΝΔ ΕΧΖ 

Γεκνηηθφ ρνιείν Κ. 
Σηζνξέαο (νινήκεξν) Μφδη        15,18 €   

    ΝΔΟ 
      31 

ΠΑΠΑΝΗΚΟΛ
ΑΟΤ 
ΠΑΝΣΔΛΖ Κάιακνο Γεκνηηθφ ρνιείν Αγ. Κσλζηαληίλνπ        16,57 €   

   ΝΔΟ  
     18 

ΚΑΜΖΣΟ 
ΝΗΚΟΛΑΟ 

ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ& 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 

  ΟΜΒΡΗΑΚΖ 
(ΟΛΟΖΜΔΡΟ) 

ΆΝΧ ΑΓΟΡΗΑΝΖ-ΜΑΚΡΤΡΡΑΥΖ-
ΠΔΡΗΒΟΛΗ        45,23 €  

 

ΝΔΟ  
20 

ΜΠΑΚΑΛΔΞΖ
 ΗΧΑΝΝΖ 

ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ & 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 

ΔΛΑΣΔΗΑ (ΟΛΟΖΜΔΡΟ) ΠΑΝΑΓΗΣΑ        10,31 €  

 

ΝΔΟ  
33 

ΚΑΣΑΜΠΔΚ
Ζ 

ΑΝΑΡΓΤΡΟ ΑΝΧ ΠΑΡΣΗΑ ΛΤΚΔΗΟ ΠΔΛΑΓΗΑ              41,80 € 
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ΝΔΟ  
34 

ΚΑΜΑΡΑ 
ΚΧΝ/ΝΟ 

Απιάθη (ηπιίδαο)-   Οδφο 
Ναππάθηνπ (Παγθξάηη-

Λακίαο) 

Δηδηθφ Δπαγγεικαηηθφ Γπκλάζην 
Λακίαο (Παγθξάηη) 

41,31 € 

 

ΤΝΟΛΟ 865,15 € 

 

 
2. Καηαξγνχληαη ηα δξνκνιφγηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο καζεηψλ ησλ 

δεκνζίσλ ζρνιείσλ Α΄/ζκηαο θαη Β΄/ζκηαο εθπαίδεπζεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, πνπ ήηαλ ζε ηζρχ ηελ 
30-06-2016 θαη αθνξνχλ λέα δροκοιόγηα, ηα νπνία πξνέθπςαλ κεηά ηελ πξνθήξπμε ησλ 
ζρεηηθψλ δηαγσληζκψλ γηα δχν ζρνιηθά έηε 2015-16 θαη 2016-17, θαζψο κε ηελ έλαξμε ηνπ λένπ 
ζρνιηθνχ έηνπο 2016-17 δηαπηζηψζεθε απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο φηη εμέιηπαλ νη ιφγνη 
πξαγκαηνπνίεζεο ησλ δξνκνινγίσλ, φπσο παξαθάησ ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη: 
 

ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΔΝΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ  
ΠΡΟΩΡΗΝΩΝ ΑΝΑΓΟΥΩΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΑΘΖΣΩΝ ΥΟΛΗΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ 

Α/ΒΑΘΜΗΑ ΚΑΗ Β’/ΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  
ΥΩΡΗΚΖ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ Π.Δ. ΦΘΗΩΣΗΓΑ ΑΝΑ ΣΜΖΜΑ Υ. ΔΣΟΤ 2016-17 

 

ΣΜΖΜΑ ΑΝΑΓΟΥΟ ΑΦΔΣΖΡΗΑ ΠΡΟΟΡΗΜΟ 

ΖΜΔΡΖΗΟ 
ΚΟΣΟ ΥΩΡΗ 
ΦΠΑ (ΔΤΡΩ) ΜΔ 

ΣΤΥΟΝ 
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ 

 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

ΝΔΟ  
2 ΔΛΛΖΝΑ ΓΔΧΡΓΗΟ 

ΒΑΡΓΑΣΔ-
ΑΛΔΠΟΠΗΣΑ 

ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ Ν. 
ΚΡΗΚΔΛΟΤ-

ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ 
ΓΟΡΓΟΠΟΣΑΜΟΤ        19,70 €  

 
ΚΑΣΑΡΓΔΗΣΑΗ  

ΓΗΑ ΣΟ Υ. 
ΔΣΟ 2016-17 

ΝΔΟ 
  15 ΚΑΣΑΜΠΔΚΖ ΑΝΑΡΓΤΡΟ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΥΟΛΔΗΟ 

ΠΔΛΑΓΗΑ 
(ΟΛΟΖΜΔΡΟ) 

ΚΟΜΒΟ ΠΑΘΔ 
ΠΔΛΑΓΗΑ        12,17 €  

ΚΑΣΑΡΓΔΗΣΑΗ  
ΓΗΑ ΣΟ Υ. 
ΔΣΟ 2016 

ΝΔΟ 
  23 ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ ΠΑΝΣΔΛΖ ΑΠΡΟΝΔΡΗ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ & 
ΓΤΜΝΑΗΟ 
ΚΑΜΔΝΧΝ 
ΒΟΤΡΛΧΝ        23,60 €  

ΚΑΣΑΡΓΔΗΣΑΗ  
ΓΗΑ ΣΟ Υ. 
ΔΣΟ 2016 

 
Ζ ηζρχο ηεο απφθαζεο αθνξά ηελ θάιπςε δαπαλψλ κεηαθνξάο καζεηψλ Π.Δ. 

Φζηψηηδαο, ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ εκεξνκελία πξνζσξηλήο αλάζεζεο (12-09-2016) θαη 
κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαγσληζκψλ, κε ηελ ππνγξαθή ησλ νηθείσλ ζπκβάζεσλ θαη φρη 
πέξαλ ηεο 31-12-2016. 
 

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1436 
 
ΘΔΜΑ 23ο: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 4438/14-09-2016 απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο 
Διιάδαο πεξί ηξνπνπνηήζεσλ - ζπκπιεξψζεσλ δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ, ρσξηθήο 
αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζρνιηθνχ έηνπο 2016-17. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. νηθ. 
145492/4544/14-9-2016 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 οκόθωλα 

Δγθξίλεη ηελ ππ΄αξηζκ. 4438/14-09-2016 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο 
πεξί ηξνπνπνηήζεσλ - ζπκπιεξψζεσλ δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ, ρσξηθήο 
αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζρνιηθνχ έηνπο 2016-17, σο εμήο: 

 
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ-ΤΜΠΛΖΡΩΔΗ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΩΝ  Μ Ε  Α Λ Λ Α Γ Η  

ΣΟΤ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΚΟΣΟΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ: 
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I. ΣΜΖΜΑ 5: (ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ-ΔΛΑΣΔΗΑ-ΓΖΜΟ ΛΟΚΡΧΝ): ην ηκήκα 5 ηνπ αξηζ. 
1599/20-03-2015 δηαγσληζκνχ (δξνκνιφγηα ηνπ Γήκνπ Ακθίθιεηαο-Διάηεηαο & ηνπ Γήκνπ 
Λνθξψλ κε ιεσθνξεία & αλάδνρν ην ΤΠΔΡΑΣΗΚΟ ΚΣΔΛ ΦΘΗΧΣΗΓΑ Α.Δ.) πξνζηίζεηαη έλα 
επηπιένλ κνλφ δξνκνιφγην επηζηξνθήο (κηθξφ ιεσθνξείν), κε αθεηεξία ην «Δεκνηηθό Σρνιείν 
Μαιεζίλαο (νινήκεξν) θαη πξννξηζκό ην Μάδη & ηνλ Θενιόγν», πξνθεηκέλνπ λα 
κεηαθεξζνχλ 19 καζεηέο πνπ παξαθνινπζνχλ ην νινήκεξν ηκήκα ζχκθσλα κε ην αξηζ. 260/05-
09-2016 έγγξαθν ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείν Μαιεζίλαο. Ζκεξήζην θφζηνο ηνπ δξνκνινγίνπ: 27,31 
€ (έρεη εθαξκνζηεί πξναίξεζε εληφο ηνπ νξίνπ ηνπ 20% & ε δνζείζα έθπησζε ζηνλ αλνηθηφ 
δηαγσληζκφ ζε πνζνζηφ 1%) 

II. ΣΜΖΜΑ 7: Σν ηκήκα 7 ηνπ αξηζ. 1599/20-03-2015 δηαγσληζκνχ, πνπ πεξηιακβάλεη έλα δηπιφ 
δξνκνιφγην (κε επηζηξνθή) κε κηθξφ ιεσθνξείν & αλάδνρν ηελ ΜΠΔΚΔΡΗΓΖ & ΗΑ Ο.Δ., 
ηξνπνπνηείηαη σο πξνο ην πξνζθνξφηεξν κεηαθνξηθφ κέζν (αξ.2 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ παξ. 2δ ηεο 
αξηζ.24001/2013 ΚΤΑ) θαη αληί γηα κηθξφ ιεσθνξείν (ρσξεηηθφηεηαο κέρξη 20 θαζήκελσλ 
επηβαηψλ - ζρεηηθφ ην παξάξηεκα ηεο αξηζ. 24001/2013 ΚΤΑ) ζα ρξεζηκνπνηεζεί κεγάιν 
ιεσθνξείν (άλσ ησλ 20 ζέζεσλ), δεδνκέλνπ φηη νη κεηαθεξφκελνη καζεηέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
δξνκνινγίνπ γηα ηελ ηξέρνπζα ζρνιηθή ρξνληά (2016-2017) έρνπλ απμεζεί ζε ηξηάληα δχν (32), 
ζχκθσλα κε ηα αξηζ. 346/05-09-2016, 547/06-09-2016 έγγξαθα ηνπ Μνπζηθνχ ρνιείνπ Λακίαο, 
ηνπ 2νπ ΔΠΑΛ Λακίαο & ηνπ 1νπ ΔΠΑΛ Λακίαο. χκθσλα κε ηελ παξ. 3iii ηνπ άξζξνπ 1 ηεο αξηζ. 
31636/09-09-2015  (ΦΔΚ 1931/η. Β΄/09-09-2015) ΚΤΑ ε ελεξγνπνίεζε ηεο πξναίξεζεο ζε 
πνζνζηφ 30% γηα ην ζπγθεθξηκέλν δξνκνιφγην είλαη ζπκθεξφηεξε απφ ηελ πξνθήξπμε ηνπ 
δξνκνινγίνπ, κε αθεηεξία «Δνκνθό – Οκβξηαθή –Ξπληάδα» θαη πξννξηζκφ ην 1ν & 2ν ΔΠΑΛ 
Λακίαο & Μνπζηθφ ρνιείν Λακίαο, κε πξνζθνξφηεξν κέζν ην κεγάιν ιεσθνξείν (αλψηαην 
εκεξήζην θφζηνο 322,16) θαη άξα ζπληξέρνπλ ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Ζκεξήζην θφζηνο 
ηνπ δξνκνινγίνπ κε κεγάιν ιεσθνξείν: 255,00 € (έρεη εθαξκνζηεί πξναίξεζε ζε πνζνζηφ 30% 
& ε δνζείζα έθπησζε ζηνλαλνηθηφ δηαγσληζκφ ζε πνζνζηφ 2%). 

III. ΣΜΖΜΑ 28: Σν δξνκνιφγην ηνπ αξηζ. 1599/20-03-2015 δηαγσληζκνχ κε Α/Α ηκήκαηνο 28 (δηπιφ 
δξνκνιφγην κε ηαμί & αλάδνρν ηνλ θ. Απγέξε Ζιία), κε αθεηεξία ηνλ Γνκνθφ θαη πξννξηζκφ ην 
Δηδηθφ ρνιείν Λακίαο (Παγθξάηη) ηξνπνπνηείηαη ζε «Δνκνθόο (Μειηηαία) γηα Εηδηθό Σρνιείν 
Λακίαο - Εηδηθό Επαγγεικαηηθό Γπκλάζην Λακίαο (Παγθξάηη) - Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κωζηαιεμίνπ» - 
κεηαθεξόκελνη καζεηέο 3 (προζζήθε Δηδηθό Δπαγγεικαηηθό Γπκλάζην Λακίαο & Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. 
Κωζηαιεμίνπ), κε αχμεζε ηνπ εκεξήζηνπ θφζηνπο ηεο ζχκβαζεο, ιφγσ εθηέιεζεο επηπιένλ 
ρηιηνκέηξσλ (απφ 76 ρικ ζε 93 ρικ). χκθσλα κε ηελ παξ. 3iii ηνπ άξζξνπ 1 ηεο αξηζ. 
31636/09-09-2015 (ΦΔΚ 1931/η. Β΄/09-09-2015) ΚΤΑ ε ελεξγνπνίεζε ηεο πξναίξεζεο ζε 
πνζνζηφ 40% γηα ην ζπγθεθξηκέλν δξνκνιφγην είλαη ζπκθεξφηεξε απφ ηελ επαλαπξνθήξπμε 
ηνπ δξνκνινγίνπ (ην εκεξήζην θφζηνο κε έθπησζε 50% θαη πξναίξεζε 40% νξίδεηαη ζηα 56,01 € 
ελψ ζε πεξίπησζε επαλαδεκνπξάηεζεο ην εκεξήζην θφζηνο ηνπ δξνκνινγίνπ νξίδεηαη ζηα 
112,98 €) θαη άξα ζπληξέρνπλ ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Νέα ηηκή - Ζκεξήζην θφζηνο ηεο 
ζχκβαζεο: 56,01 € (έρεη εθαξκνζηεί πξναίξεζε ζε πνζνζηφ 40% &ε δνζείζα έθπησζε ζηνλ 
αλνηθηφ δηαγσληζκφ ζε πνζνζηφ 50%). 

IV. ΣΜΖΜΑ 73: Σν δξνκνιφγην ηνπ αξηζ. 1599/20-03-2015 δηαγσληζκνχ κε Α/Α ηκήκαηνο 73 (δηπιφ 
δξνκνιφγην κε ηαμί & αλάδνρν ηνλ θ. Λχθν Ησάλλε), κε αθεηεξία ηα Καξαβίδηα-Μελδελίηζα-
Γακάζηα θαη πξννξηζκφ ην Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. Κσζηαιεμίνπ ηξνπνπνηείηαη ζε «Καξαβίδηα – 
Μελδελίηζα - Μώινο γηα Εηδηθό Επαγγεικαηηθό Γπκλάζην Λακίαο (Παγθξάηη) - Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 
Κωζηαιεμίνπ» - κεηαθεξόκελνη καζεηέο 4 (προζζήθε Μώινο & Δηδηθό Δπαγγεικαηηθό 
Γπκλάζην Λακίαο- θαηάργεζε Γακάζηα), κε αχμεζε ηνπ εκεξήζηνπ θφζηνπο ηεο ζχκβαζεο, 
ιφγσ εθηέιεζεο επηπιένλ ρηιηνκέηξσλ (απφ 79 ρικ ζε 106 ρικ). χκθσλα κε ηελ παξ. 3iii ηνπ 
άξζξνπ 1 ηεο αξηζ. 31636/09-09-2015  (ΦΔΚ 1931/η. Β΄/09-09-2015) ΚΤΑ ε ελεξγνπνίεζε ηεο 
πξναίξεζεο ζε πνζνζηφ 30% γηα ην ζπγθεθξηκέλν δξνκνιφγην είλαη ζπκθεξφηεξε απφ ηελ 
επαλαπξνθήξπμε ηνπ δξνκνινγίνπ (ην εκεξήζην θφζηνο κε έθπησζε 37% θαη πξναίξεζε 30% 
νξίδεηαη ζηα 72,76 € ελψ ζε πεξίπησζε επαλαδεκνπξάηεζεο ην εκεξήζην θφζηνο ηνπ 
δξνκνινγίνπ νξίδεηαη ζηα 127,26 €) θαη άξα ζπληξέρνπλ ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Νέα ηηκή 
- Ζκεξήζην θφζηνο ηεο ζχκβαζεο: 72,76 € (έρεη εθαξκνζηεί πξναίξεζε ζε πνζνζηφ 30% & ε 
δνζείζα έθπησζε ζηνλ αλνηθηφ δηαγσληζκφ ζε πνζνζηφ 37%). 

V. ΣΜΖΜΑ ΝΔΟ 18: Σν δξνκνιφγην ηεο αξηζ. 4745/24-09-2015 δηαπξαγκάηεπζεο κε Α/Α ηκήκαηνο 
ΝΔΟ18 (κνλφ δξνκνιφγην κε κηθξφ ιεσθνξείν & αλάδνρν ηνλ θ. Κακήηζν Νηθφιαν), κε αθεηεξία 
ην Νεπηαγσγείν & Γεκνηηθφ ρνιείν Οκβξηαθήο (νινήκεξα) θαη πξννξηζκφ ηελ Άλσ Αγφξηαλε-
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Πεξηβφιη-Μαθξπξξάρε ηξνπνπνηείηαη ζε «Νεπηαγωγείν & Δεκνηηθό Σρνιείν Οκβξηαθήο 
(νινήκεξα) γηα Άλω Αγόξηαλε – Μαθξπξξάρε – Πεξηβόιη - Ξπληάδα» (προζζήθε Ξπληάδα), 
ζχκθσλα κε ην αξηζ. 48/05-09-2016 έγγξαθν ηνπ Νεπηαγσγείνπ Οκβξηαθήο & ην αξηζ. 101/08-
09-2016 έγγξαθν ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Οκβξηαθήο κε αχμεζε ηνπ εκεξήζηνπ θφζηνπο ηεο 
ζχκβαζεο, ιφγσ εθηέιεζεο επηπιένλ ρηιηνκέηξσλ (απφ 25 ρικ ζε 34,1ρικ). Νέα ηηκή - Ζκεξήζην 
θφζηνο ηεο ζχκβαζεο: 54,23 € (έρεη εθαξκνζηεί πξναίξεζε ζε πνζνζηφ 20% & ε δνζείζα 
έθπησζε ζηνλ αλνηθηφ δηαγσληζκφ ζε πνζνζηφ 1%). 

VI. ΣΜΖΜΑ ΝΔΟ 19: Σν ηκήκα ΝΔΟ 19 ηνπ αξηζ. 4745/24-09-2015 δηαγσληζκνχ πνπ πεξηιακβάλεη 
ην δξνκνιφγην ΝΔΟ 19 ΣΗΘΟΡΔΑ-ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ – 3ν ΔΠΔΡΗΝΟ ΔΠΑΛ ΛΑΜΗΑ, κε εκεξήζην 
θφζηνο 82,97 € θαη  αλάδνρν ηνλ ΠΟΕΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ, ηξνπνπνηείηαη σο πξνο ηελ επσλπκία 
αλαδφρνπ, απφ ΠΟΕΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ζε ΦΟΡΣΑΣΟ ΑΝΣΧΝΗΟ, ιφγσ κεηαβίβαζεο άδεηαο. Οη 
ελδηαθεξφκελνη ππέβαιαλ ηελ αξηζκ. 3944/13-09-2016 αίηεζε κεηαβίβαζεο άδεηαο καδί κε ηα 
δηθαηνινγεηηθά κεηαβίβαζεο, ήηνη βηβιίν κεηαβνιψλ, άδεηα νδήγεζεο, άδεηα θπθινθνξίαο, εηδηθή 
άδεηα, αζθάιεηα θαη ΚΣΔΟ. Σν δξνκνιφγην είλαη απνγεπκαηηλφ θαη δελ επεξεάδεη ηα πξσηλά 
δξνκνιφγηα πνπ εθηειεί ήδε ν ΦΟΡΣΑΣΟ ΑΝΣΧΝΗΟ (ηκ 59 θαη 60). Ζ ζπγθεθξηκέλε 
ηξνπνπνίεζε ηζρχεη απφ 12-09-2016, εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 2016-2017. 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1437 

 
ΘΔΜΑ 24ο: Έγθξηζε δηελέξγεηαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο κε δηαπξαγκάηεπζε λέσλ 
δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζρνιηθνχ έηνπο 2016-17, κέζσ ΔΖΓΖ. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 145506/4545/19-9-
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 οκόθωλα 

Δγθξίλεη ηε δηελέξγεηα δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο κε δηαπξαγκάηεπζε, κέζσ ηεο 
πιαηθφξκαο ηνπ ΔΖΓΖ (www.promitheous.gov.gr), πέληε (5) λέσλ δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο 
καζεηψλ, ζρνιηθνχ έηνπο 2016-17 ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα, ν νπνίνο 
παξαηίζεηαη ζην Παράρηεκα Η ηνπ παξφληνο. 

 Ζ ελ ιφγσ δηαπξαγκάηεπζε ζα νινθιεξσζεί απφ ηελ εηήζηα επηηξνπή 
δηαπξαγκάηεπζεο. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο, Δηδηθφο Φνξέαο 01 073 ΚΑΔ 0821. 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1438 

 
ΘΔΜΑ 25ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο θαη αλάζεζε λέσλ 
δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ (ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο), Π.Δ. Φσθίδαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 146075/3501/20-9-
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 οκόθωλα 

1. Δγθξίλεη ην απφ 19-9-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο ηεο Π.Δ. 
Φσθίδαο γηα ηελ αλάζεζε (ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο) λέσλ δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο 
καζεηψλ, πνπ αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ. 

2. Αλαζέηεη δέθα (10) λέα δξνκνιφγηα κεηαθνξάο καζεηψλ, φπσο απηά πξνέθπςαλ θαηά 
ηελ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ηεο αξηζκ. 143220/3452/14-09-2016 (ΑΓΑ: 6ΥΖ77ΛΖ- 
8ΓΣ) πξφζθιεζεο, ζηνπο παξαθάησ κεηνδφηεο: 

 

http://www.promitheous.gov.gr/
ΑΔΑ: 6Η507ΛΗ-7Θ1
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A/Α 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΟΤ 

ΑΝΩΣΑΣΟ  
ΖΜΔΡΖΗΟ 

ΚΟΣΟ 
ΓΗΑΓΡΟΜΖ 

ΥΩΡΗ 
Φ.Π.Α. (€) 

ΜΔΗΟΓΟΣΖ 

ΠΟΟ 
ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ 

ΣΟΝ 
ΜΔΗΟΓΟΣΖ 

ΥΩΡΗ Φ.Π.Α. 
(€) 

1 ΔΛΑΗΧΝΑ-ΑΜΦΗΑ 
 

31,93 
ΜΠΑΑΝΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ          17,23 

2 ΑΜΦΗΑ-ΔΛΑΗΧΝΑ 15,96 ΚΟΡΓΑ ΗΜΟ            8,60 

3 ΑΜΦΗΑ-ΔΡΝΗΚΑΚΗ 14,90 ΜΑΝΣΕΗΝΟ ΓΔΧΡΓΗΟ            9,17 

4 ΓΡΑΒΗΑ-ΔΛΑΗΧΝΑ 68,98 ΚΣΔΛ Ν. ΦΧΚΗΓΑ          68,91 

5 ΛΗΛΑΗΑ-ΠΟΛΤΓΡΟΟ 22,16 ΚΣΔΛ Ν. ΦΧΚΗΓΑ          22,14 

6 
ΑΓ. ΝΗΚΟΛΑΟ-
ΣΟΛΟΦΧΝΑ 
-   ΔΡΑΣΔΗΝΖ 

43,70 ΚΣΔΛ Ν. ΦΧΚΗΓΑ          43,66 

7 ΔΡΑΣΔΗΝΖ-ΣΟΛΟΦΧΝΑ 12,78 ΚΣΔΛ Ν. ΦΧΚΗΓΑ         12,77 

8 ΚΑΛΧΜΑ-ΜΑΡΑΘΗΑ 19,04 ΚΣΔΛ Ν. ΦΧΚΗΓΑ         19,02 

9 ΑΜΤΓΓΑΛΗΑ-ΛΗΓΧΡΗΚΗ 47,40 
ΓΔΧΡΓΟΤΟΠΟΤΛΟ 
ΑΝΑΣΑΗΟ 

         43,40 

10 ΚΑΣΡΑΚΗ-ΜΑΛΑΜΑΣΑ 22,86 ΚΣΔΛ Ν. ΦΧΚΗΓΑ          22,84 

 
Ζ ηζρχο ηεο απφθαζεο αθνξά ηελ θάιπςε δαπαλψλ κεηαθνξάο καζεηψλ Π.Δ. Φσθίδαο, 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο έσο 31-12-2016 ή κέρξη ηελ νινθιήξσζε 
ησλ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ κε ηελ ππνγξαθή ησλ νηθείσλ ζπκβάζεσλ.  
 

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1439 
 
ΘΔΜΑ 26ο: Σξνπνπνίεζε πθηζηάκελνπ δξνκνινγίνπ κεηαθνξάο καζεηψλ Π.Δ. Φσθίδαο, γηα ην 
ζρνιηθφ έηνο 2016-2017. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 145570/3489/19-9-
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 οκόθωλα 
Σξνπνπνηεί ην δξνκνιφγην ΓΔ18ΣΑ: «ΚΛΖΘΡΟ - ΓΡΑΒΗΑ» ηνπ Παξαξηήκαηνο Α ηεο 

δηαθήξπμεο ηνπ δηεζλνχο, ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ, κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε 
ππεξεζηψλ κεηαθνξάο καζεηψλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Φσθίδαο, ζε ΓΔ18ΣΑ΄: 
«ΟΗΝΟΥΧΡΗ- ΓΡΑΒΗΑ». 

Σν θφζηνο ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ δξνκνινγίνπ ζα είλαη ην παξαθάησ:  
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Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1440 
 
ΘΔΜΑ 27ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο ηεο 21εο Μαξηίνπ 2016 θαη 
θαηαθχξσζε δξνκνινγίνπ κεηαθνξάο καζεηψλ Π.Δ. Δχβνηαο, γηα ηα ζρνιηθά έηε 2015-2016 θαη 
2016-2017. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. νηθ. 
146115/5462/20-9-2016 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 οκόθωλα 

1. Δγθξίλεη ην απφ 16-9-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο ηεο 21εο 
Μαξηίνπ 2016 γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ κεηαθνξάο καζεηψλ ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. 
Δχβνηαο, γηα ηα ζρνιηθά έηε 2015-2016 θαη 2016-2017. 

2. Καηαθπξψλεη ζηνλ Καπφια Ησάλλε ην θάησζη δξνκνιφγην, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα: 
 

ΑΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΓΡΟΜΖ 
ΚΩΓΗΚΟ 

ΓΡΟΜ. 

ΣΗΜΖ 
ΠΡΟΦΟΡΑ 
ΑΝΔΤ Φ.Π.Α 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ 
ΑΡΗΘΜΟ 
ΚΤΚΛΟΦ. 

1 10 
ΝΗΚΑΗ-ΚΑΛΤΒΗΑ & 

ΔΠΗΣΡ.-2 
839 15,40 € ΚΑΠΟΛΑ ΗΧΑΝΝΖ ΣΑΔ2748 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1441 

 
 
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
 
ΘΔΜΑ 28ο: Έγθξηζε α) δαπάλεο - δέζκεπζε πίζησζεο, β) δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ, δεκφζηνπ 
δηαγσληζκνχ γηα ηηο ππεξεζίεο ηαρπκεηαθνξάο ησλ αληηθεηκέλσλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Π.Δ. 
Φζηψηηδαο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 40.000,00 € ρσξίο Φ.Π.Α. θαη γ) ησλ φξσλ ηεο 
δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
(Δηζεγεηής θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο 
Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. νηθ. 
146120/4559/20-9-2016 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 πιεηοψεθία 
Δγθξίλεη: 
Α) ηε δαπάλε – δέζκεπζε πίζησζεο, ζπλνιηθνχ πνζνχ 40.000,00 € ρσξίο Φ.Π.Α., γηα ηηο 

ππεξεζίεο ηαρπκεηαθνξάο ησλ αληηθεηκέλσλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο.  
Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α.Δ. 0823 πεξί ηαρπδξνκηθψλ θαη ζα θαηαλεκεζεί ηζφπνζα 

ζηα έηε 2016 & 2017, σο εμήο: 
2016: 8.000,00 ρσξίο Φ.Π.Α. 
2017: 32.000,00 ρσξίο Φ.Π.Α.  
Β) ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ, δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ησλ 

ππεξεζηψλ ηαρπκεηαθνξάο αληηθεηκέλσλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 40.000,00 €, ρσξίο Φ.Π.Α., κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή,  

Γ) ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο απηνί απνηππψλνληαη ζην ζπλεκκέλν ζρέδην ηεο 
δηαθήξπμεο. 

 
Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, κε ηελ αηηηνινγία φηη “εάλ δελ είραλ 

ηδηωηηθνπνηεζεί ηα ΔΛΣΑ, ην θόζηνο ζα ήηαλ ζεκαληηθά κηθξόηεξν”. 

ΑΔΑ: 6Η507ΛΗ-7Θ1
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Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1442 
 
 
ΠΑΡΑΥΩΡΖΔΗ 
 
ΘΔΜΑ 29ο: Παξαρψξεζε ρξήζεο γξαθείσλ ηνπ Γηνηθεηεξίνπ ηεο Π.Δ. Βνησηίαο ζηε Θήβα, γηα 
ηε ζηέγαζε ηνπ Κέληξνπ Κνηλφηεηαο, ηνπ παξαξηήκαηνο Κέληξνπ Μεηαλαζηψλ θαη ηνπ 
Απηνηεινχο Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο - Παηδείαο - Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ.  
(Δηζεγεηής Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Βνησηίαο, θ. Φαλή Παπαζσκά). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 4713/20-9-2016 
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 οκόθωλα 
Δγθξίλεη ηελ παξαρψξεζε ρξήζεο γξαθείσλ ζην ρψξν ηνπ ηζνγείνπ (πεξίπνπ 122,66 ηκ.) 

ηνπ θηηξίνπ ηνπ Γηνηθεηεξίνπ ηεο Π.Δ. Βνησηίαο ζηε Θήβα, επί ηεο νδνχ ηέξκα Μαθαξίνπ, ζην Γήκν 
Θεβαίσλ, γηα ηελ ζηέγαζε ηνπ Κέληξνπ Κνηλφηεηαο, ηνπ παξαξηήκαηνο Κέληξνπ Μεηαλαζηψλ θαζψο 
θαη ηνπ Απηνηεινχο Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο - Παηδείαο - Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ, γηα 
ρξνληθφ δηάζηεκα 5 εηψλ, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο θαηφπηλ απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο Π..Δ..  

Ο Γήκνο Θεβαίσλ ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θάιπςε εμφδσλ ζε φηη αθνξά ηελ ιεηηνπξγία 
θαη ρξήζε ησλ γξαθείσλ. 

 

O θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ςεθίδεη ηελ εηζήγεζε κε επηθχιαμε, θαζψο “δελ 
μεθαζαξίδεηαη, εάλ ηα πξνο παξαρώξεζε γξαθεία ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ΜΚΟ ή Α.Δ.”. 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1443 

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

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ηα ππ΄αξηζκ. 3787/12-9-2016 θαη 
4711/20-9-2016 έγγξαθα ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Βνησηίαο πξνο ηελ 
Δπηηξνπή, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθωλα 
Δγθξίλεη:  
Α. 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 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟΤ 

ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΔΗ 

ΔΣΟΤ 2016 

ΓΔΜΔΤΘΔΝ 
ΠΟΟ ΠΡΗΝ 

ΣΖΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΠΗΣΩΖ 

ΓΗΑΘΔΗΜΟ 
ΓΗΑ 

ΓΔΜΔΤΖ 

1 

Ακνηβή Γηθεγφξνπ γηα Ννκηθή 
γλσκνδφηεζε ζχκθσλα κε ηα αξ. 
έγγξαθα 
2320/87067,2588/96154/04.07.2016 
ησλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη Π 
108148/902 Ννκηθήο Τπεξεζίαο 

02.05.073.0871.01 
Ακνηβέο 
θπζηθψλ 

πξνζψπσλ 

396,80 56500,00 49590,16 6909,84 
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2 

Ακνηβή ζηε Γηθεγφξν Αλάγλνπ  
Παλαγηνχια γηα Ννκηθή 
γλσκνδφηεζε ζχκθσλα κε ηελ αξ. 
589 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο πξάμε  16 

02.05.073.0871.01 
Ακνηβέο 
θπζηθψλ 

πξνζψπσλ 

396,80 56500,00 49986,96 6513,04 

3 
Πξνκήζεηα εληχπσλ αδεηψλ 
Υεηξηζηψλ Μεραλεκάησλ γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο 

02.05.073.0843.01 
Δθδφζεηο-

Δθηππψζεηο-
Βηβιηνδεζία 

320,00 8000,00 7032,00 968,00 

4 

Ακνηβή Γηθεγφξνπ γηα Ννκηθή 
γλσκνδφηεζε ζχκθσλα κε ηα αξ. 
έγγξαθα 3366/122630/3-8-16 ησλ 
Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη Π 
123813/985 Ννκηθήο Τπεξεζίαο 

02.05.073.0871.01 
Ακνηβέο 
θπζηθψλ 

πξνζψπσλ 

396,80 56500,00 50383,76 6116,24 

5 

Ακνηβή ζηε Γηθεγφξν Αλάγλνπ  
Παλαγηνχια γηα Ννκηθή 
γλσκνδφηεζε ζχκθσλα κε ηελ αξ. 
1756/2015 απφθαζε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξάμε 38 

02.05.073.0871.02 
Ακνηβέο 
θπζηθψλ 

πξνζψπσλ 

396,80 8500,00 7942,12 557,88 

6 

Ακνηβή ζηε Γηθεγφξν Αλάγλνπ  
Παλαγηνχια γηα Ννκηθή 
γλσκνδφηεζε ζχκθσλα κε ηελ αξ. 
1229/2016 απφθαζε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξάμε  
33/22-8-16 

02.05.073.0871.01 
Ακνηβέο 
θπζηθψλ 

πξνζψπσλ 

332,32 56500,00 50780,56 5719,44 

7 

χληαμε ηερληθήο κειέηεο θαη 
ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ επηζθεπήο 
ηνπ πισηνχ αληιηνζηαζίνπ ηεο 
ιίκλεο Τιίθεο γηα ηελ άξδεπζε ηνπ 
Κσπατδηθνχ πεδίνπ. 

02.05.073.5429 
Λνηπέο 

γεσξγηθέο 
δαπάλεο 

22.320,00 1.678.307,01 1.151.591,77 526.715,24 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 24.559,52 1.751.307,01 1.217.346,45 533960,56 

 

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ Κ.Α.Δ. 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Κ.Α.Δ. 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤΖ 

ΠΗΣΩΖ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟΤ 

ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΔΗ 

ΔΣΟΤ 2016 

ΓΔΜΔΤΘΔΝ 
ΠΟΟ ΠΡΗΝ 

ΣΖΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΠΗΣΩΖ 

ΓΗΑΘΔΗΜΟ 
ΓΗΑ 

ΓΔΜΔΤΖ 

1 

Πιεξσκή δαπάλεο ζηε 
Ο.Σ.S  γηα ειεθηξνληθή 
είζπξαμε ησλ 
αληαπνδνηηθψλ 
εηζθνξψλ- νθεηιψλ κέζσ 
ηνπ Γηαηξαπεδηθνχ 
πζηήκαηνο Γίαο θαη 
πεξηιακβάλεη α) ζχζηεκα 
θσδηθψλ πιεξσκήο Γίαο 
β)ππεξεζίεο 
παξακεηξνπνίεζεο γ) 
ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο 

02.05.073.5429 
Λνηπέο γεσξγηθέο 

δαπάλεο 
5313,60 1608083,87 1083200,11 524883,76 

2 
Ακνηβή γηα έιεγρν-
ζπληήξεζε – αλαγφκσζε 
ππξνζβεζηήξσλ  

02.05.073.0869.01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή ινηπνχ 
εμνπιηζκνχ 

1169,32 4823,20 2793,44 2029,76 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 24.559,52 1.751.307,01 1.217.346,45 533960,56 

 
Β. ηε δέζκεπζε πίζησζεο γηα δαπάλεο, πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο θαη παξνρή ππεξεζηψλ 

πνπ έρνπλ εγθξηζεί κε πξνεγνχκελεο απνθάζεηο ηεο Ο.Δ. θαη πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 
θαηά ην Οηθνλνκηθφ Έηνο 2016, σο θαησηέξσ:  
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Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ Κ.Α.Δ. 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Κ.Α.Δ. 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤΖ 

ΠΗΣΩΖ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟΤ 

ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΔΗ 

ΔΣΟΤ 2016 

ΓΔΜΔΤΘΔΝ 
ΠΟΟ ΠΡΗΝ 

ΣΖΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΠΗΣΩΖ 

ΓΗΑΘΔΗΜΟ 
ΓΗΑ 

ΓΔΜΔΤΖ 

1 

Ακνηβή ζηε Γηθεγφξν 
Αλάγλνπ  Παλαγηνχια  
ζχκθσλα κε ηελ αξ. 
117/2016 απφθαζε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
θα ην έγγξαθν  
Π1521/14/14-1-16 
Ννκηθήο Τπεξεζίαο 

02.05.073.0871.01 
Ακνηβέο θπζηθψλ 

πξνζψπσλ 
         196,80 56500,00 51337,99 5162,01 

2 

Ακνηβή ζηε Γηθεγφξν  
ζηε Κξαληψηε νθία 
ζχκθσλα κε ηελ αξ. 
108/2016 απφθαζε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
θα ην έγγξαθν  Π169309/ 
1735/15 /14-1-16 
Ννκηθήο Τπεξεζίαο 

02.05.073.0871.01 
Ακνηβέο θπζηθψλ 

πξνζψπσλ 
         452,64 56500,00  51534,79 4965,21 

3 

Ακνηβή ζην Γηθεγφξν   
Παπαζαλαζίνπ Μάξην 
ζχκθσλα κε ηελ αξ. 
516/2016 απφθαζε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
θα ην έγγξαθν  Π39822/ 
413/22-3-16 Ννκηθήο 
Τπεξεζίαο 

02.05.073.0871.01 
Ακνηβέο θπζηθψλ 

πξνζψπσλ 
         393,60 56500,00 51987,43 4512,57 

4 

Ακνηβή ζηε Γηθεγνξηθή 
Δηαηξία Γεψξγηνο Γ. 
Αλδξένπ – Γεκήηξηνο Γ. 
Αλδξένπ θαη πλεξγάηεο 
γηα Ννκηθή γλσκνδφηεζε 
ζχκθσλα κε ηελ αξ. 
741/2016  απφθαζε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
(πξάμε  20/16-5-16) θαη 
ην έγγξαθν Π 638/9-5-16 
ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο 

02.05.073.0871.01 
Ακνηβέο θπζηθψλ 

πξνζψπσλ 
         590,40 56500,00 52381,03 4118,97 

5 

Ακνηβή ζηε Γηθεγφξν 
Αλάγλνπ Παλαγηνχια  γηα 
Ννκηθή γλσκνδφηεζε 
ζχκθσλα κε ηελ αξ. 
1229/2016 απφθαζε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
πξάμε  33/22-8-16 

02.05.073.0871.01 
Ακνηβέο θπζηθψλ 

πξνζψπσλ 
         332,32 56500,00 52971,43 3528,57 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 1965,76 56500,00 52971,43 3528,57 

 
Γ. ηελ πιεξσκή δαπάλεο γηα δαπάλεο, γηα ηηο νπνίεο έρνπλ δεζκεπηεί ζρεηηθέο πηζηψζεηο 

κε πξνεγνχκελεο απνθάζεηο ηεο Ο.Δ., θαη πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ην Οηθνλνκηθφ 
Έηνο 2016, σο θαησηέξσ:  

 

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

ΠΛΖΡΩΜΖ 

1 
Πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο  γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
Γεσξγηθέο Πξνεηδνπνηήζεηο 

02.05.073.5244 

Γαπάλεο γεσξγίαο 
θηελνηξνθίαο πνπ δελ 

πξνβιέπνληαη ζε άιινπο 
θσδηθνχο 

198,40 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1444 
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ΘΔΜΑ 31ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 145222/2848/19-9-
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 οκόθωλα 

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 
ΓΔΜΔΤ

Ζ 
ΠΗΣΩΖ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗ
ΜΔΝΟΤ 

ΠΡΟΫ/Μ
ΟΤ+ 

ΑΝΑΜΟΡ
ΦΩΔΗ 
ΔΣΟΤ 
2016 

ΓΔΜΔΤΘ
ΔΝ ΠΟΟ 
ΠΡΗΝ ΣΖΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΠΗΣΩΖ 

ΓΗΑΘΔΗΜΟ 
ΓΗΑ 

ΓΔΜΔΤΖ 

1 

Δθηχπσζε κειηζζνθνκηθψλ 
βηβιηαξίσλ ηεο Γ/λζεο 
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη 
Κηεληαηξηθήο  

 
02.03.073.0843.01 

Δθδφζεηο –
εθηππψζεηο –
βηβιηνδεζία 

(πεξηιακβάλεηαη 
θαη ε πξνκήζεηα 

ράξηνπ) 

280,00 10.000,00 1.084,80 
 

8.635,20 
 

2 

Πξνκήζεηα θηεληαηξηθνχ 
πιηθνχ (θνπηηά κε θαπάθηα 
κεηαθνξάο δεηγκάησλ 
ηξνθίκσλ) ηεο Γ/λζεο 
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη 
Κηεληαηξηθήο 

 
02.03.073.1214.01 

Πξνκήζεηα 
θηεληαηξηθνχ 

πιηθνχ 
217,00 3.000,00 1.479,84 1.303,16 

3 

Πξνκήζεηα ρξσκάησλ γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο ΠΔ Δπξπηαλίαο  

02.03.073.1641.01 Πξνκήζεηα 
ρξσκάησλ θαη 

ινηπψλ 
ζπλαθψλ 
πιηθψλ 

200,00 1.000,00 600,00 200,00 

4 

Πξνκήζεηα δηαθφξσλ πιηθψλ 
θαη ππεξεζηψλ ελ φςεη ηεο 
Δζληθήο Δνξηήο 28

εο
 

Οθησβξίνπ γηα ηηο αλάγθεο ηεο 
ΠΔ Δπξπηαλίαο 

02.03.073.5161.01 Γαπάλεο 
Δζληθνχ 

ραξαθηήξα 750,00 1.500,00 750,00 0,00 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1445 

 
ΘΔΜΑ 32ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα δαπάλε απνδεκίσζεο κειψλ Γεπηεξνβάζκηαο 
Ηαηξηθήο Δπηηξνπήο (Γ.Η.Δ.) γηα ηελ εμέηαζε ππνςεθίσλ νδεγψλ ή νδεγψλ ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 131045/2625/15-9-
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 οκόθωλα 

Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο γηα απνδεκίσζε 
κειψλ Γεπηεξνβάζκηαο Ηαηξηθήο Δπηηξνπήο (Γ.Η.Δ.) γηα ηελ εμέηαζε ππνςεθίσλ νδεγψλ ή 
νδεγψλ ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο, σο θαησηέξσ:  
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Α/α Αηηηοιογία Κ.Α.Δ. 
Περηγραθή 

Κ.Α.Δ 

Ποζό 
δέζκεσζες 
πίζηωζες 

Ποζό 
εγθεθρηκέλοσ 

προϋποιογηζκού 
κε ηης 

αλακορθώζεης 
έηοσς 2016 

Γεζκεσζέλ 
ποζό πρηλ 

ηελ 
παρούζα 
εηζήγεζε 

Τπόιοηπο 
πίζηωζες 
δηαζέζηκο 

γηα 
δέζκεσζε 

1 

Απνδεκίσζε 
κειψλ 

Γεπηεξνβάζκηαο 
Ηαηξηθήο 

Δπηηξνπήο 
(Γ.Η.Δ.) γηα ηελ 

εμέηαζε 
ππνςεθίσλ 

νδεγψλ ή νδεγψλ 

0515 

Απνδεκίσζε 
κειψλ 

ζπιινγηθψλ 
νξγάλσλ  

225,00 20.000,00 18.000,00 1.775,00 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 225,00 20.000,00 18.000,00 1.775,00 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1446 

 
ΘΔΜΑ 33ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δέζκεπζε πίζησζεο έξγσλ απφ ηηο Γεκφζηεο Δπελδχζεηο ηεο 
Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 142091/2801/15-9-
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 οκόθωλα 

Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δέζκεπζε πίζησζεο έξγσλ απφ ηηο Γεκφζηεο Δπελδχζεηο ηεο 
Π.Δ. Δπξπηαλίαο, σο εμήο: 

 
Α/Α  

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ 
 

ΠΟΟ ζε εσρώ 

 
 
 
1 

3
ε
 εληνιή πιεξσκήο ηνπ έξγνπ: «Μεηαηφπηζε δηθηχσλ ΟΚΧ», γηα ηελ 

πιεξσκή ηεο παξαιιαγήο ηνπ δηθηχνπ ΓΔΓΓΖΔ ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ: 
«ΟΓΟ ΓΟΜΝΗΣΑ-ΡΟΚΑ-ΠΑΝΣΑ ΒΡΔΥΔΗ-ΟΡΗΑ ΝΟΜΟΤ Ν.Α. 
ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ». 
Υξεκαηνδφηεζε: ΚΑΠ 2015-2016 ΣΔΥΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π.Δ. 
ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ  
Παξψλ ινγαξηαζκφο: 22.519,06 επξψ  
Φνξέαο – ΚΑΔ: 071 – 9779 «Δθηέιεζε ινηπψλ έξγσλ πνπ δελ 
θαηνλνκάδνληαη εηδηθά».  
Αλάδνρνο: ΓΔΓΓΖΔ 

 
 
 

  22.519,06 εσρώ 

 
 
 
 
 
2 

5
ε
 εληνιή πιεξσκήο  ηνπ Έξγνπ «Βειηίσζε θαη αζθαιηφζηξσζε δξφκνπ 

Υξχζσ-Άγηνο Γεκήηξηνο» 
Υξεκαηνδφηεζε : ΑΔΠ 366  
Πξνυπνινγηζκφο : 780.000,00 επξψ 
Πνζφ ζχκβαζεο : 412.303,98 επξψ 
Πιεξσκέο κέρξη ζήκεξα : 245.006,28 επξψ 
Παξψλ 5

νο
 ινγαξηαζκφο : 92.238,81 επξψ 

Τπφινηπν εγθξίζεσλ : 75.058,89 επξψ. 
Φνξέαο – ΚΑΔ  : 071 – 9453 «πγθνηλσλίεο»           
Αλάδνρνο  : ΡΟΤΜΠΑ ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΔΓΔ 

 
 
 

  92.238,81 εσρώ 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1447 
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ΘΔΜΑ 34ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Φσθίδαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 146078/3503/20-9-
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 οκόθωλα 

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 

Γαπάλε γηα ηελ πιεξσκή 
ινγαξηαζκνχ COSMOTE 
ππαιιήινπ ηεο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηεο Π.Δ. Φσθίδαο 
ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. νηθ. 

238/3/04.01.2016 Απφθαζε ηνπ 
Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο 
απφ 08/07/2016 έσο 07/08/2016 

02.04.073.0826.01 
Γαπάλεο Κηλεηήο 

Σειεθσλίαο 
80,00 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 
80,00 

 

 
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 

Γηα ηελ πιεξσκή 
εξγαζηψλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ επηζθεπή 
βιάβεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ξήμε 
εκηαμνλίνπ ηνπ ΜΔ 

123237 νρήκαηνο ηεο 
Γ/λζεο Σερληθψλ 
Έξγσλ ηεο ΠΔ 

Φσθίδαο (ΥΡΖΣΟ 
ΜΠΑΚΑ & ΗΑ ΟΔ))  

02.04.073.0861.01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 

γεληθά   

947,10 23.000,00 15.044,58 7.008,32 

2 

Γηα ηελ πιεξσκή 
πξνκήζεηαο πιηθψλ γηα 

έθηαθηε επηζθεπή 
θεξακνζθεπψλ ησλ 

θηηξίσλ ηνπ ΚΣΔΟ θαη 
ηεο Γ/λζεο Μεηαθνξψλ 

& Δπηθ/ληψλ ηεο ΠΔ 
Φσθίδαο 

02.04.073.1699.01 
Λνηπέο 

πξνκήζεηεο 
248,00 15.000,00 8.603,43 6.148,57 
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(ΚΟΤΣΟΓΗΑΝΝΖ 
ΖΛΗΑ) 

3 

Γηα ηελ πιεξσκή 
εξγαζηψλ πνπ 

αθνξνχλ έθηαθηε 
επηζθεπή 

θεξακνζθεπψλ ησλ 
θηηξίσλ ηνπ ΚΣΔΟ  θαη 

ηεο Γ/λζεο Μεηαθνξψλ 
& Δπηθ/ληψλ ηεο ΠΔ 

Φσθίδαο 
(ΚΟΤΣΟΓΗΑΝΝΖ 

ΖΛΗΑ) 

02.04.073.0851.01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή θηηξίσλ 
γεληθά, 

εγθαηαζηάζεσλ 
ζηξαησληζκνχ, 
ειιηκεληζκνχ, 

αεξνιηκέλσλ θαη 
ινηπψλ κνλίκσλ 
εγθαηαζηάζεσλ  

372,00 10.302,40 7.353,10 2.577,30 

4 

Γηα ηελ πιεξσκή 
αγνξάο 

κνιπβδνζθξαγίδαο γηα 
ηελ ΓΑΟΚ ΠΔ Φσθίδαο 

(Δ.ΑΝΣΧΝΗΑΓΖ & 
ΗΑ ΟΔ) 

02.04.073.1699.01 
Λνηπέο 

πξνκήζεηεο 
136,01 15.000,00 8.851,43 6.012,56 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 
1.703.11 63.302,40 39.852,54 21.746,75 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1448 

 
ΘΔΜΑ 35ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα έξγα - κειέηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Φσθίδαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 146105/3505/20-9-
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 οκόθωλα 

Δγθξίλεη ηελ θάησζη δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή ησλ παξαθάησ Πηζηνπνηήζεσλ - ινγ/ζκσλ 
- 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 ΕΖΜΗΧΝ ΤΡΜΑΣΟΚΗΒΧΣΗΧΝ ΚΑΗ 
ΑΝΑΥΧΜΑΣΧΝ ΣΟ ΥΔΗΜΑΡΡΟ ΔΡΓΟΤΛΑ                
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ :60.000,00 
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ : (ΚΑΠ)-ΑΔΠ-066 
ΠΛΖΡΧΜΔ  ΜΔΥΡΗ ΖΜΔΡΑ: 10.500,00 
ΠΑΡΟΝ ΛΟΓ/ΜΟ: 14.991,27 
ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΔΓΚΡΗΔΧΝ: 518,49 

071 
ΚΑΔ 9459 

ΒΑΗΛΔΗΟ  
ΦΟΤΝΣΕΖΛΑ 

14.991,27 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1449 

 
ΘΔΜΑ 36ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, εξγαζίεο θαη δαπάλεο κεηαθίλεζεο 
ππαιιήισλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 146409/4561/20-9-
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 οκόθωλα 
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Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο γηα πξνκήζεηεο, 
εξγαζίεο θαη δαπάλεο κεηαθίλεζεο ππαιιήισλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, πνπ πξφθεηηαη λα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ην Οηθνλνκηθφ Έηνο 2016 εηψλ, σο θαησηέξσ:  
 

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΔ Περηγραθή ΚΑΔ ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤ

Ζ 
ΠΗΣΩΖ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜ

ΔΝΟΤ 
ΠΡΟΫ/Μ
ΟΤ+ΑΝΑΜ
ΟΡΦΩΔΗ 

ΔΣΟΤ 
2016 

ΓΔΜΔΤΘΔ
Ν ΠΟΟ 

ΠΡΗΝ ΣΖΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΓΔΜΔΤΖ

 
ΠΗΣΩΖ 

1 

Γαπάλεο νδνηπνξηθψλ- 
κεηαθίλεζε ππαιιήισλ  

Γ/λζεο Γηα Βίνπ 
Μάζεζεο-

Απαζρφιεζεο 
Δκπνξίνπ-Σνπξηζκνχ 
ΠΔ Φζηψηηδαο γηα ηελ 

ζπκκεηνρή ηεο ΠΔ ζε 
ηνπξηζηηθέο εθζέζεηο 

ζηα πιαίζηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο 

ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο 

02.01.073.0719.01 

Λνηπά έμνδα 
κεηαθίλεζεο(πεξηια

κβάλνληαη ην 
αληίηηκν ησλ 
εηζηηεξίσλ 

εζσηεξηθνχ & 
εμσηεξηθνχ, ε 
ρηιηνκεηξηθή 
απνδεκίσζε 

δαπάλε δηνδίσλ 
λαχινο νρήκαηνο 

θαη ε κίζζσζε 
απηνθηλήηνπ ΗΥ θαη 

ΓΥ) 

1.650,00 65.000,00 49.700,00 13.650,00 

2 

Γαπάλεο νδνηπνξηθψλ- 
κεηαθίλεζε ππαιιήισλ  

Γ/λζεο Γηα Βίνπ 
Μάζεζεο-

Απαζρφιεζεο 
Δκπνξίνπ-Σνπξηζκνχ 
ΠΔ Φζηψηηδαο γηα ηελ 

ζπκκεηνρή ηεο ΠΔ ζε 
ηνπξηζηηθέο εθζέζεηο 

ζηα πιαίζηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο 

ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο 

02.01.073.0721.01 

Ζκεξήζηα 
απνδεκίσζε 

κεηαθηλνχκελσλ ζην 
εζσηεξηθφ & 

εμσηεξηθφ εθηφο 
φζσλ εληάζζνληαη 

ζηνπο ΚΑΔ 
0715,0716 θαη 0717 

850,00 70.000,00 53.800,00   

3 

Γαπάλεο νδνηπνξηθψλ 
Γ/λζεο  Σερληθψλ 

Έξγσλ ΠΔ Φζηψηηδαο 
53 ππαιιήισλ 

02.01.073.0721.01 

Ζκεξήζηα 
απνδεκίσζε 

κεηαθηλνχκελσλ ζην 
εζσηεξηθφ & 

εμσηεξηθφ εθηφο 
φζσλ εληάζζνληαη 

ζηνπο ΚΑΔ 
0715,0716 θαη 0717 

8.000,00     7.350,00 

4 

Γαπάλεο νδνηπνξηθψλ- 
κεηαθίλεζε ππαιιήισλ  

Γ/λζεο Γηα Βίνπ 
Μάζεζεο-

Απαζρφιεζεο 
Δκπνξίνπ-Σνπξηζκνχ 
ΠΔ Φζηψηηδαο γηα ηελ 

ζπκκεηνρή ηεο ΠΔ ζε 
ηνπξηζηηθέο εθζέζεηο 

ζηα πιαίζηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο 

ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο 

02.01.073.0722.01 

έμνδα 
δηαλπθηέξεπζεο ζην 

εζσηεξηθφ & 
εμσηεξηθφ εθηφο 

φζσλ εληάζζνληαη 
ζηνπο ΚΑΔ 

0715,0716 θαη 0717 

500,00 20.000,00 15.100,00 4.400,00 
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5 

Δθηχπσζε 500 ηεκ. 
Μειηζζνθνκηθψλ 
βηβιηαξίσλ γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο 
Φπηηθήο θαη Εσηθήο 

Παξαγσγήο ηεο Γ/λζεο 
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο 

& Κηεληαηξηθήο ΠΔ 
Φζηψηηδαο 

02.01.073.0843.01 Δθδφζεηο-
εθηππψζεηο-
βηβιηνδεζία 

(πεξηιακβάλεηαη θαη 
ε πξνκήζεηα 

ραξηηνχ) 

250,00 13.000,00 8.180,00 4.570,00 

6 

Γαπάλε γηα ηελ 
ηνπνζέηεζε ηνπ λένπ 

πθάζκαηνο 
(ηερλφδεξκα) ησλ 

ηξηψλ(3) 
θαξεθινπνιπζξφλσλ 

θαη ησλ δχν (2) 
θαλαπέδσλ ηνπ 
γξαθείνπ ηνπ 

Αληηπεξηθεξεηάξρε ΠΔ 
Φζηψηηδαο 

02.01.073.0899.01 Λνηπέο δαπάλεο θαη 
εηδηθέο ακνηβέο 

560,00 228.180,00 207.527,40   

7 

Δξγαζία θαζαξηζκνχ 
θνπξηηλψλ ηεο 

αίζνπζαο εθδειψζεσλ 
ηνπ θεληξηθνχ θηηξίνπ 

ηεο ΠΔ(ΠΛ. 
Διεπζεξίαο) 

02.01.073.0899.01 Λνηπέο δαπάλεο θαη 
εηδηθέο ακνηβέο 

750,00       

8 

Δξγαζία θαζαξηζκνχ 
κνθέηαο ηεο εμέδξαο 
ησλ επηζήκσλ πνπ 

ηνπνζεηείηαη θαηά ηνλ 
ενξηαζκφ ηεο Δζληθήο 

Δπεηείνπ ηεο 28εο 
Οθησβξίνπ 

02.01.073.0899.01 Λνηπέο δαπάλεο θαη 
εηδηθέο ακνηβέο 

250,00     19.092,60 

9 

Πξνκήζεηα πθάζκαηνο 
(ηερλφδεξκα) ησλ 

ηξηψλ (3) 
θαξεθινπνιπζξφλσλ 

θαη ησλ δχν (2) 
θαλαπέδσλ ηνπ 
γξαθείνπ ηνπ 

Αληηπεξηθεξεηάξρε ΠΔ 
Φζηψηηδαο ιφγσ 

θζνξάο 

02.01.073.1699.01 Λνηπέο πξνκήζεηεο 

2.480,00 70.000,00 36.363,00   

10 

πξνκήζεηα ξφιεξ 
πιήξεο ζπζθφηηζεο  
γηα ην παξάζπξν ηνπ 

γξαθείνπ 
Αληηπεξηθεξεηάξρε ΠΔ 

Φζηψηηδαο 

02.01.073.1699.01 Λνηπέο πξνκήζεηεο 

340,00   8.180,00   

11 

Πξνκήζεηα κηαο (1) 
ειιεληθήο ζεκαίαο γηα 
ην θεληξηθφ θηίξην ηεο 

ΠΔ θαη κηαο (1) 
πηλαθίδαο γηα ην 

γξαθείν ηεο Ννκηθήο 
ππεξεζίαο 

02.01.073.1699.01 Λνηπέο πξνκήζεηεο 

70,00   16.920,00 30.747,00 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 15.700,00 466.180,00 395.770,40 79.809,60 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1450 

 
ΘΔΜΑ 37ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα έξγν ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ 
Δπελδχζεσλ,  Π.Δ. Φζηψηηδαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 143211/4457/20-9-
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 
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αποθαζίδεη οκόθωλα 
Δγθξίλεη ηε δέζκεπζε πίζησζεο θαη ηελ πιεξσκή δαπάλεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ 

Ν. 4071/2012, γηα ην παξαθάησ έξγν ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. 
Φζηψηηδαο, σο εμήο: 
 

A/A Σίηιος έργοσ Δηδηθός 
θορέας/ 

ΚΑΔ 

Προκεζεσηής 
 

Ποζό 

1 Σερληθφο ζχκβνπινο γηα ηελ σξίκαλζε 
ηνπ έξγνπ «Πξνζσξηλή πδξνδφηεζε 
αξδεπηηθψλ δηθηχσλ  απφ θξάγκα 
κνθφβνπ / νξηζηηθή κειέηε έξγσλ 

κεηαθνξάο λεξνχ θαη δηθηχσλ άξδεπζεο 
(αλαηνιηθφ ηκήκα)» 

 
Υξεκαηνδφηεζε: ΚΑΠ 

Πξνυπνινγηζκφο: 32.000,00 € 

01.071.    
ΚΑΔ 9779 

Τπφ δεκνπξάηεζε                 
(ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο 

πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο 
ΠΔ & Αλαπηπμηαθήο 

Φζηψηηδαο) 

32.000,00 

      
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1451 

 
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 Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 145894/5450/19-9-
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 οκόθωλα 

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 
ΠΗΣΩ

Ζ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝ

ΟΤ 
ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΔΗ 
ΔΣΟΤ 2016 

ΓΔΤΜΔΤΘ
ΔΝ 

ΠΟΟ 
ΠΡΗΝ 
ΣΖΝ 

ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΠΗΣΩΖ 

ΓΗΔΘΔΗΜΟ 
ΓΗΑ 

ΓΔΜΔΤΖ 

1 

Πξνκήζεηα δηαθνζίσλ 
(200) βηβιίσλ ηνπξηζηηθνχ 
νδεγνχ έθδνζεο ηνπ 
ζπλδέζκνπ ησλ 
απαληαρνχ Οθησληαηψλ, 
ην νπνίν ζα δηαλεκεζεί 
ζε επηζθέπηεο ηεο ΠΔ 
Δπβνίαο ζηα πιαίζηα 
δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

02.02.073.0845.01 
 

Κάζε είδνπο 
δαπάλεο 

δεκνζίσλ 
ζρέζεσλ 

 1.400,00 14.824,11 872,90 
12.551,21 

 

2 

Παξνρή ππεξεζηψλ 
ζπληήξεζεο θαη 
επηζθεπήο θσηνηππηθψλ 
κεραλεκάησλ 

02.02.073.0869.01 
 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε 

θαη επηζθεπή 
ινηπνχ 

εμνπιηζκνχ 

86,80 
22.000,00 

 
14.232,69 

 
7.680,51 

 

3 

Πξνκήζεηα ηεζζάξσλ (4) 
ηεκαρίσλ  toner 
KYOCERA TK-8505 γηα 
ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο 
Πιεξνθνξηθήο 

02.02.073.1111.01 
 

Πξνκήζεηα 
ραξηηνχ, 

γξαθηθψλ 
εηδψλ θαη 
ινηπψλ 

ζπλαθψλ 
πιηθψλ 

670,00 49.009,73 
42.066,87 

 
6.272,86 
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4 

Πξνκήζεηα δηαθνζίσλ 
(200) θαξηψλ 
πιαζηηθνπνίεζεο γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο Γ/λζεο 
Μεηαθνξψλ & 
Δπηθνηλσληψλ 

02.02.073.1699.01 
 

Λνηπέο 
πξνκήζεηεο 

 
20,00 

28.144,43 
 

22.764,95 
 

5.359,48 
 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 2.176,8 11.3978,27 79.937,41 31.864,06 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1452 

 
ΘΔΜΑ 39ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα επηζηξνθή πνζψλ αρξεσζηήησο 
εηζπξαρζέλησλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 145898/5451/19-9-
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 οκόθωλα 

Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο, χςνπο ηεηξαθνζίσλ ηξηάληα πέληε επξψ 
(435,00 €), γηα επηζηξνθή πνζψλ αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλησλ απφ κε ρξήζε παξαβφισλ, 
Π.Δ. Δχβνηαο, ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

 

Α/Α ΔΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΟ 

1 ΥΑΛΑΣΑΡΑ ΒΑΗΛΗΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ALPHA BANK 135,00 

2 ΚΑΡΤΦΗΛΖ ΚΑΡΗΟΦΗΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ 150,00 

3 ΜΑΜΣΕΑΓΔΡΗΑ ΑΝΣΧΝΗΟ ΟΦΟΚΛΖ ΠΔΗΡΑΗΧ 150,00 

    ΤΝΟΛΟ 435,00 

 
            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 εζόδωλ”. 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1453 

 
ΘΔΜΑ 40ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηε δηνξγάλσζε ηνπ 10νπ 
Φεζηηβάι Διιεληθνχ Νηνθηκαληέξ – Docfest, Π.Δ. Δχβνηαο. 
(Δηζεγεηής Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Δχβνηαο, θ. Φάλεο παλφο). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 560/146391/20-9-
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 οκόθωλα 
Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο, ζπλνιηθνχ πνζνχ 

69.204,60 €, γηα ηε δηνξγάλσζε ηνπ 10νπ Φεζηηβάι Διιεληθνχ Νηνθηκαληέξ Υαιθίδαο – Docfest, 
Π.Δ. Δχβνηαο, πνπ ζα δηαξθέζεη έμη (6) εκέξεο, απφ 11 έσο 16 Οθησβξίνπ 2016 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ Δηδηθφ Φνξέα 02.073 θαη Κ.Α.Δ. 0844 θαη 
αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΞΟΓΟΤ ΑΞΗΑ ΦΠΑ ύλοιο 

1 Γαπάλεο Φηινμελίαο 200 πεξίπνπ 
δηαλπθηεξεχζεσλ  
(Γηακνλή δηαγσληδφκελσλ -Δπηηξνπψλ-
πλεξγείνπ -  Δπηζήκσλ  - 

10645,16 2.554,84 € 13.200,00   
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Γεκνζηνγξάθσλ) 

2 Γαπάλεο εζηίαζεο 
(Γηαηξνθή Γηαγσληδφκελσλ        -
Δπηηξνπψλ-πλεξγείνπ-Δπηζήκσλ, 
Κπιηθείν, Μπνπθέο Σειεηήο Έλαξμεο - 
Λήμεο       

           
5322,58  

               
1.277,42   

      6.600,00   

3 Γαπάλεο παξαγσγήο παξάιιεισλ 
εθδειψζεσλ (πλαπιίεο, Δθζέζεηο, 
Σηκεηηθέο Δθδειψζεηο, πδεηήζεηο, 
Σειεηή Έλαξμεο - Λήμεο) 

           
8.870,97  

               
2.129,03  

    11.000,00   

4 Ακνηβέο Καιιηηερληθή δηεχζπλζε, 
κεραληθνί πξνβνιείο Ζζνπνηνί-
Παξνπζηαζηέο θιπ. θελνγξαθηθά θαη 
Γηακφξθσζε Υψξσλ – Δγθαηάζηαζε 
θαη Παξακεηξνπνίεζε Δμνπιηζκνχ 
Αηζνπζψλ - Δλνηθίαζε Δμνπιηζκνχ - 
πγθέληξσζε-Έιεγρνο Φεθηαθνχ θαη 
Αλαινγηθνχ Τιηθνχ   

        
18.951,61  

               
4.548,39 €  

    23.500,00   

5 Γαπάλεο πξνβνιήο θαη 
δεκνζηνπνίεζεο Φεζηηβάι 
(αγαικαηίδηα  Banner- Γηγαληναθίζεο 
(Lay Out, Δθηχπσζε) Πξνσζεηηθφ 
Γηαθεκηζηηθφ Τιηθφ (Σζάληεο, 
Μπινπδάθηα) 

           
10.080   

2419,20       12.499,00  

6 Γξαθηθή Ύιε-Αλαιψζηκα, 
Φσηναληίγξαθα-Δθηππψζεηο-
Βηβιηνδεζίεο 

1.560 374,40 1934,40 

7 Μεηαθνξέο 380 91,20 471,20 

   ΤΝΟΛΟ 69.204,60 

 
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ςεθίδεη ζεηηθά, αιιά δήηεζε λα κεησζεί ην θφζηνο 

θαη λα γίλεη πξνζπάζεηα, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιεη ζην ελ ιφγσ θεζηηβάι θαη ην Τπνπξγείν 
Πνιηηηζκνχ. 

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1454 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 
 
ΘΔΜΑ 41ο: Έγθξηζε ηεο 9εο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 
(Δηζεγεηές θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο 
Λεηηνπξγίαο Π..Δ. θαη θα Βαΐα Σφιιηιε, Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ 
Π..Δ.) 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 4519/19-9-2016 
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 πιεηοψεθία 

Δγθξίλεη ηελ 9ε 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. 
 

Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο έδσζε αξλεηηθή ςήθν, κε ηελ αηηηνινγία φηη “πξόθεηηαη γηα 
δηαρεηξηζηηθνύ ραξαθηήξα ηξνπνπνηήζεηο, πνπ απνηππώλνπλ κηα νηθνλνκηθή πνιηηηθή, ε νπνία 
απνδέρεηαη θαη ππνζηεξίδεη αδηακαξηύξεηα ηηο πεξηθνπέο θαη ηελ πεξηζηνιή δαπαλώλ πνπ 
επηβάιινπλ ε θπβέξλεζε θαη νη θαηεπζύλζεηο ηεο Δ.Δ. ”. 
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Ο θ. Ησάλλεο Αγγειέηνο δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ. 
 

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1455 
 

ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΓΑΚΟΤ ΣΖ ΔΛΗΑ 
 
ΘΔΜΑ 42ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο 3 – νξηζηηθή θαηαθχξσζε ηνπ αλνηθηνχ, 
ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ δαθνπιεζπζκψλ 
κε ηελ κέζνδν ηεο παγηδνζεζίαο, κε παγίδεο ηχπνπ Mcphail ζηνπο ειαηψλεο, ζηα πιαίζηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζπιινγηθήο θαηαπνιέκεζεο ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο, γηα ηα έηε 2016-2017», Π.Δ. 
Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 200.510,18 € κε Φ.Π.Α.. 
(Δηζεγεηής θ. ηαχξνο Σζειάο, Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο 
Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 8773/145409/19-9-
2016 έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο πξνο 
ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζίδεη οκόθωλα 

1. Δγθξίλεη ην ππ΄αξηζκ. 3/19-9-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο ηνπ αλνηθηνχ, ειεθηξνληθνχ 
δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ δαθνπιεζπζκψλ κε ηελ 
κέζνδν ηεο παγηδνζεζίαο, κε παγίδεο ηχπνπ Mcphail ζηνπο ειαηψλεο, ζηα πιαίζηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζπιινγηθήο θαηαπνιέκεζεο ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο, γηα ηα έηε 2016-2017», Π.Δ. 
Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 200.510,18 € κε Φ.Π.Α., πνπ αθνξά ζηελ ειεθηξνληθή 
απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηεο αλαδεηρζείζαο εηαηξείαο 
«ΓΔΧΡΓΟΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΖ Η.Κ.Δ.». 

2. Καηαθπξψλεη νξηζηηθά ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ εηαηξεία 
«ΓΔΧΡΓΟΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΖ Η.Κ.Δ. ΠΑΠΑΚΤΡΗΑΕΖ 12 ΛΑΜΗΑ», θαζψο πξνζθφκηζε φια ηα 
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο θαη είλαη πιήξσο ηαπηηζκέλα κε ηα ππνβιεζέληα ζηελ 
πιαηθφξκα ηνπ ΔΖΓΖ, αιιά κε απμεκέλν ηνλ ζπληειεζηή ΦΠΑ απφ 23% ζε 24%, ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο: α) ηνλ Ν. 4389/2016 ΦΔΚ (94Α 27-05-2016) επείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ 
εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη άιιεο 
δηαηάμεηο, άξζξν 52. ηξνπνπνηήζεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2859/2000 «θχξσζε ηνπ θψδηθα 
θφξνπ πξνζηηζεκέλεο άμηαο» β) ηελ .ΠΟΛ.1061/24-05-2016 ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ πνπ 
απμάλεηαη ν θαλνληθφο ζπληειεζηήο ΦΠΑ απφ 23% ζε 24% απφ ππνθείκελνπο ηνπ θαλνληθνχ 
θαζεζηψηνο ΦΠΑ, κε εκεξνκελία έλαξμεο εθαξκνγήο ηελ 01-06-2016, σο εμήο:   

α) γηα ην Α΄ ΣΜΖΜΑ κε ηηκή πξνζθνξάο έλα επξψ θαη είθνζη επηά ιεπηά (1,27€) πιένλ 
ΦΠΑ 24% αλά δηαρεηξηδφκελε δαθνπαγίδα, γηα ηα έηε 2016 θαη αληηζηνίρσο γηα ην έηνο 2017, 
πνπ είλαη  ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Πξνζθεξφκελν γηα 750 αλαξηεκέλεο 
δαθνπαγίδεο ηξηάληα δχν ρηιηάδεο ηξηαθφζηα νγδφληα πέληε (32.385,00) πιένλ ΦΠΑ επηά 
ρηιηάδεο επηαθφζηα εβδνκήληα δχν θαη είθνζη ηέζζεξα (7.772,24 €). πλνιηθά ζαξάληα ρηιηάδεο 
εθαηφλ πελήληα επηά θαη ζαξάληα ιεπηά (40.157,40€) γηα θάζε έηνο (2016 θαη 2017)  

β) γηα ην Β΄ ΣΜΖΜΑ κε ηηκή πξνζθνξάο έλα επξψ θαη είθνζη επηά ιεπηά (1,27€) πιένλ 
ΦΠΑ 24% αλά δηαρεηξηδφκελε δαθνπαγίδα, γηα ηα έηε 2016 θαη αληηζηνίρσο γηα ην έηνο 2017, 
πνπ είλαη  ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Πξνζθεξφκελν πνζφ ζαξάληα έμη  ρηιηάδεο 
εμαθφζηα ηξηάληα ηέζζεξα θαη ζαξάληα ιεπηά (46.634,40€) πιένλ ΦΠΑ έληεθα ρηιηάδεο εθαηφλ 
ελελήληα δχν θαη είθνζη έμη ιεπηά (11.192,26 €). πλνιηθά πελήληα επηά ρηιηάδεο νθηαθφζηα 
είθνζη έμη  θαη εμήληα έμη ιεπηά (57.826,66€ γηα θάζε έηνο (2016 θαη 2017). 

πλνιηθφ πνζφ θαη γηα ηα δχν έηε (2016 θαη 2017) εθαηφλ ελελήληα πέληε ρηιηάδεο 
ελληαθφζηεο εμήληα νθηψ θαη δψδεθα ιεπηά (195.968,12€). 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1456 

 
 
ΜΔΣΑΚΗΝΖΔΗ 
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ΘΔΜΑ 43ο: Έγθξηζε κεηαθίλεζεο Αληηπεξηθεηαξρψλ, Πεξηθεξεηαθψλ πκβνχισλ θαη 
ππαιιήισλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζην Παξίζη, ζηα πιαίζηα ηεο Γηεζλνχο Έθζεζεο 
Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ «SIAL PARIS 2016». 
(Δηζεγεηής θ. ηαχξνο Σζειάο, Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο 
Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 194/146388/20-9-
2016 έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο πξνο 
ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζίδεη θαηά πιεηοψεθία 

Δγθξίλεη ηελ κεηαθίλεζε ζην Παξίζη: 
- ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, Δμσζηξέθεηαο, Πεξηθεξεηαθνχ Αλαπηπμηαθνχ 

Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ, θ. Θεκηζηνθιή Υεηκάξα,  
- ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο, θ. Κσλζηαληίλνπ 

Απνζηνιφπνπινπ,  
- ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνχινπ θαη Πξνέδξνπ ηεο Αγξνδηαηξνθηθήο χκπξαμεο, θ. Γεσξγίνπ 

Κειατδίηε θαη  
- ησλ ππαιιήισλ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, θαο Διεπζεξίαο ηψδνπ θαη θαο Γέζπνηλαο 

Κακπνπξνπνχινπ, 
γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ Πεξηπηέξνπ θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο 
ζηε Γηεζλή Έθζεζε Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ «SIAL PARIS 2016», πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ 16 
έσο 21 Οθησβξίνπ 2016. 
  

Έδσζαλ αξλεηηθή ςήθν νη θ.θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο θαη Ησάλλεο Αγγειέηνο, 
εθθξάδνληαο επηθπιάμεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο σο άλσ Έθζεζεο, αιιά θαη γηα ην 
νπζηαζηηθφ ελδηαθέξνλ ηεο Πεξηθέξεηαο, φηαλ ε επηινγή ηεο γηα Αγξνηνδηαηξνθηθή χκπξαμε 
ζην επίπεδν ησλ πξνβιεπφκελσλ δξάζεσλ είλαη αλχπαξθηε. 

  
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1457 

 
Πξηλ ηε ιήμε ηεο ζπλεδξίαζεο, ν Αληηπξφεδξνο πξφηεηλε ε επφκελε ζπλεδξίαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 3 Οθησβξίνπ 2016, εκέξα Γεπηέξα, ζηελ 
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θχξνπ (ρψξα θχξνπ), πξφηαζε πνπ 
οκόθωλα έγηλε δεθηή απφ ηα κέιε.  

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1458 

 
Πεξαησζέλησλ ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ησλ έθηαθησλ ζεκάησλ ιχεηαη ε 

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

Βαζίιεηνο Φαθίηζαο 
      
    Κσλ/λνο Καξαγηάλλεο 
    

Δπζηάζηνο Κάππνο 
 
Ησάλλεο Αγγειέηνο 

 
Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 

 
 

ΝΔΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΑ 2016-2017 

ΓΗΑ ΑΝΑΘΔΖ ΜΔ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ 1ος πίλαθας 

Α/Α ΑΦΔΣΖΡΗΑ 

Α
Ρ
.  
Μ
Α
Θ 

ΥΟΛΔΗΟ.  
ΦΟΗΣΖΖ/ 

ΠΡΟΟΡΗΜΟ
 

ΓΡΟΜ. ΔΗΓΟ ΑΤΣ. 

ΔΝ
ΣΟ
 

ΠΟ
ΛΔ
Ω 
ΜΗ
ΚΡ
Ζ 

ΚΛΗ
Ζ 

ΔΝΣΟ 
ΠΟΛΔΩ 
ΜΔΓΑΛΖ 

ΚΛΗΖ 

ΔΚΣΟ 
ΠΟΛΔΩ 
ΜΗΚΡΖ 
ΚΛΗΖ 

ΔΚΣΟ 
ΠΟΛΔΩ 
ΜΔΓΑΛΖ 

ΚΛΗΖ 

ΥΛΜ 

ΑΝΩΣ
ΑΣΟ 

ΖΜΔΡ
ΖΗΟ 
ΚΟΣ

Ο 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

ΝΔΟ  
1 

Κάιακνο 4 

Γεκνηηθφ & 
Γπκλάζην Αγ. 
Κσλζηαληίλνπ 
(αληαπφθξηζε 

ΚΣΔΛ γηα 
Λχθεην 

Κακέλσλ 
Βνχξισλ)   

δηπιφ δξνκνιφγην 
(κε επηζηξνθή) 

Γ.Υ. Δπηβαηηθφ 
(ηαμί) 

6  - 9  - 15 30,14 

ρεηηθά: Σν αξηζ. 
120/09-09-2016 

έγγξαθν ηνπ 
Γεκνηηθνχ Αγ. 

Κσλζηαληίλνπ, ην 
αξηζ. 355/02-09-

2016 έγγξαθν ηνπ  
Γπκλαζίνπ Αγ. 

Κσλζηαληίλνπ & 
ην απφ 06-09-

2016 έγγξαθν ηνπ 
Λπθείνπ Κακέλσλ 

Βνχξισλ  

ΝΔΟ   
2 

Άγ. 
Κσλζηαληίλν

ο-Κακέλα 
Βνχξια-
Μψινο 

4 

Δηδηθφ 
Νεπηαγσγείν 
& Γεκνηηθφ 

ρνιείν 
Λακίαο 

δηπιφ δξνκνιφγην 
(κε επηζηξνθή) 

Γ.Υ. Δπηβαηηθφ 
(ηαμί) 

8,0  - 102,0  - 110,0 120,34 

ρεηηθφ ην αξηζ. 
217/06-09-16 
έγγξαθν ηνπ 

Δηδηθνχ 
Νεπηαγσγείνπ & 

Γεκνηηθνχ 
ρνιείνπ Λακίαο 
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ΝΔΟ  
3 

Λεληέηθα  1 

ηάζε 
Μαλνχζνπ 
(αληαπ. κε 
ΚΣΔΛ γηα 

ΔΠΑΛ 
Αηαιάληεο) 

δηπιφ δξνκνιφγην 
(κε επηζηξνθή) 

Γ.Υ. Δπηβαηηθφ 
(ηαμί) 

 -  - 14  - 14 27,94 

ρεηηθφ ην αξηζ. 
Φ.27/349/06-09-

2016 έγγξαθν ηνπ 
ΔΠΑΛ Αηαιάληεο 

ΝΔΟ   
4 

Κάιακνο 1 
Γεκνηηθφ 

ρνιείν Αγ. 
Κσλζηαληίλνπ 

δηπιφ δξνκνιφγην 
(κε επηζηξνθή) 

Γ.Υ. Δπηβαηηθφ 
(ηαμί) 

6  - 9  - 15 30,14 

ρεηηθφ ην αξηζ. 
120/09-09-2016 

έγγξαθν ηνπ 
Γεκνηηθνχ Αγ. 
Κσλζηαληίλνπ 

ΝΔΟ   
5 

Παξαιία 
Καηλνχξηνπ 

4 

Νεπηαγσγείν 
& Γεκνηηθφ 

ρνιείν 
Καηλνχξηνπ 

δηπιφ δξνκνιφγην 
(κε επηζηξνθή) 

Γ.Υ. Δπηβαηηθφ 
(ηαμί) 

2  - 9  - 11 25,52 

ρεηηθά: Σν αξηζ. 
52/06-09-2016 
έγγξαθν ηνπ 

Νεπηαγσγείνπ 
Καηλνχξηνπ & ην 
αξηζ. 188/05-09-

2016 έγγξαθν ηνπ 
Γεκνηηθνχ 
ρνιείνπ 

Καηλνχξηνπ  

    

      

               
ΤΝΟΛΗΚΟ 
ΖΜΔΡΖΗΟ 

ΚΟΣΟ 
ΝΔΩΝ 

ΓΡΟΜΟΛΟ
ΓΗΩΝ  

      234,08 
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