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    ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ 
     ηεο 25εο Ινπιίνπ 2016 

          Αξηζκόο Πξαθηηθνύ 30 
 

ηε Λακία θαη ζηα γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο (Λ. Καιπβίσλ 2, 3νο 
φξνθνο), ζήκεξα ζηηο 25 Ινπιίνπ 2016, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 11:00 π.κ., ζπλήιζε ζε 
(ηαθηηθή) ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ΄αξηζκ. 138/7-9-2014 
(ΑΓΑ: 796Ω7ΛΖ-ΞΩΚ) 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.) 113953/1344/19-7-2016 πξφζθιεζεο ηνπ 
πξνέδξνπ απηήο, πνπ επηδφζεθε λφκηκα ζε φια ηα κέιε ηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 
3852/2010, γηα λα απνθαζίζεη επί ησλ θάησζη ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

 

 
ΘΔΜΑ 1ν: Έγθξηζε πξαθηηθψλ ζπλεδξίαζεο 27/4-7-2016 θαη 28/11-7-2016 ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 
 
 
ΝΟΜΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 
 
ΘΔΜΑ 2ν: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αγσγήο ηεο Αηθαηεξίλεο Θενράξε θαη ινηπψλ 
(ζπλνιηθά 3 ελάγνπζεο), ελψπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Αηαιάληεο. 
 
ΘΔΜΑ 3ν: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αγσγήο ηνπ Γεκεηξίνπ Λχθνπ ηνπ Αζαλαζίνπ, 
ελψπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Λακίαο. 
(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
 
 
ΔΚΣΑΚΣΔ ΑΝΑΓΚΔ 
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ΘΔΜΑ 4ν: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 110287/211/14-7-2016 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε 
Π.Δ. Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ πξνο αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ 
ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο (πξφιεςε εθδήισζεο δαζηθήο ππξθαγηάο ζηελ πεξηνρή ηεο ΣΚ 
Θεξκνππιψλ ηνπ  Γήκνπ Λακηέσλ απφ 14-7-2016). 
 
ΘΔΜΑ 5o: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Δξγαζίεο απνρηνληζκνχ ζην Δζληθφ & 
Δπαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν θαη αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, γηα ηε ρξνληθή 
πεξίνδν 2015-2017». 
 
ΘΔΜΑ 6o: Έγθξηζε ησλ ππ΄αξηζκ. 202/14-7-2016 θαη 205/16-7-2016 απνθάζεσλ ηεο 
Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Βνησηίαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Βνησηίαο (δαζνππξφζβεζε ζην Κάζηξν θαη ηελ Τιίθε ηνπ Γήκνπ 
Θεβψλ). 
 
ΘΔΜΑ 7o: Έγθξηζε ησλ ππ΄αξηζκ. 176/26-6-2016 θαη 185/3-7-2016 απνθάζεσλ ηεο 
Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Βνησηίαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Βνησηίαο (δαζνππξφζβεζε ζηε ηεθάλε, Γ.Γ. Γεξβελνρσξίσλ ηνπ 
Γήκνπ Σαλάγξαο θαη ζηελ Καιακηψηηζα, Γ.Γ. Κπξηαθίνπ ηνπ Γήκνπ Ληβαδεηάο).  

 
ΘΔΜΑ 8o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ην πξφγξακκα δεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 
ΑΔΠ 566/12 ηεο Π.Δ. Βνησηίαο κε ηίηιν: «Έγθξηζε απεπζείαο κίζζσζεο ηδησηηθψλ 
κεραλεκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ 
(δαζνππξφζβεζε) ηελ 18/06/2016 θαη  22/06/2016». 
(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο 
Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & 
Μεηαθνξψλ Π..Δ.). 
 
 
ΓΗΜΟΙΑ ΔΡΓΑ – ΜΔΛΔΣΔ – ΠΑΡΑΣΑΔΙ 
 
ΘΔΜΑ 9ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ πξφρεηξνπ 
δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Δξγαζίεο απνρηνληζκνχ ζην εζληθφ θαη επαξρηαθφ δίθηπν & 
αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 2015-2017 
(Απνθαηάζηαζε δεκηψλ αλαρσκάησλ ηνπ πνηακνχ πεξρεηνχ ζε πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ 
Μαθξαθψκεο) », πξνυπνινγηζκνχ 45.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΔΜΑ 10ν: Δμέηαζε έλζηαζεο ηεο αλαδφρνπ "Ππιψλ Α.Δ." θαηά ηεο απφθαζεο έθπησζήο ηεο 
απφ ην έξγν: «Βειηίσζε δξφκνπ Ν.Δ.Ο. - Μαξηίλν - Λάξπκλα», Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
 
ΘΔΜΑ 11ν: Έγθξηζε πξαθηηθψλ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε εζληθνχ θαη επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ Κεληξηθήο Δχβνηαο (2015)», 
πξνυπνινγηζκνχ 2.000.000,00 € κε Φ.Π.Α..  
 
ΘΔΜΑ 12ν: Έγθξηζε πξαθηηθψλ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε επαξρηαθήο νδνχ ππ΄αξηζκ. 3 νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Δχβνηαο», 
πξνυπνινγηζκνχ 855.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΔΜΑ 13ν: Έγθξηζε αλάζεζεο ηεο κειέηεο: «Μειέηε θαζνξηζκνχ νξηνγξακκψλ αηγηαινχ θαη 
παξαιίαο παξάθηηαο δψλεο Πιαηάλαο Κχκεο», Π.Δ. Δχβνηαο, ζπλνιηθήο πξνεθηηκψκελεο 
ακνηβήο 8.000,00 € κε ΦΠΑ, κε ηε δηαδηθαζία ησλ άξζ. 10, §2.ζη. ηνπ Ν.3316/05 & άξζ. 5, §4 
ηνπ Ν.3481/06 (“Αλάζεζε κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο δεκνζίεπζε ζρεηηθήο πξνθήξπμεο”). 
 
ΘΔΜΑ 14ν: Έγθξηζε αλάζεζεο ηεο κειέηεο: «Γεσηερληθή Έξεπλα θαη Μειέηε ζην Α/Κ Αγ. 
Γεσξγίνπ Ληράδαο Ν. Δπβνίαο», Π.Δ. Δχβνηαο, ζπλνιηθήο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο 36.500,00 € 
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κε ΦΠΑ,  κε ηε δηαδηθαζία ησλ άξζ. 10, §2.ζη. ηνπ Ν.3316/05 & άξζ. 5, §4 ηνπ Ν.3481/06 
(“Αλάζεζε κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο δεκνζίεπζε ζρεηηθήο πξνθήξπμεο”). 
 
ΘΔΜΑ 15ν: Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: 
«Γηαπιαηχλζεηο, ηερληθά θαη αζθαιηφζηξσζε επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ Καξπελήζη – Γαχξνο 
(Γ’ Φάζε)», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 1.400.000,00€ κε Φ.Π.Α., κεηά ηε γλσκνδφηεζε 
ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 
 
ΘΔΜΑ 16ν: Έγθξηζε πξαθηηθψλ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε δεκηψλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ζήκαλζεο επί ηεο ππ΄αξηζκ. 5 
επαξρηαθήο νδνχ Παξαιίκληνο - Ληδσξίθη - Λεπθαδίηη» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ 
Π.Δ. Φσθίδαο γηα ηα έηε 2015 - 2016 θαη 2017», πξνυπνινγηζκνχ 50.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΔΜΑ 17ν: Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄αξηζκ. 48/11-1-2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο πεξί έγθξηζεο απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: 
«Απνθαηάζηαζε ζπξκαηνθηβσηίσλ θαη αλαρσκάησλ ζηνλ Πιείζην πνηακφ, ζέζε “Πξνζθπιηάηηθα 
– Γεξνδήκνο”», Π.Δ. Φσθίδαο, πξνυπνινγηζκνχ 150.000,00 € κε Φ.Π.Α. θαη επηζηξνθή 
αληηηίκνπ παξαβφινπ, Π.Δ. Φσθίδαο. 
 
ΘΔΜΑ 18ν: Έγθξηζε ηνπ 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ θαη ηνπ1νπ Π.Κ.Μ.Ν.Σ.Δ. ηνπ 
έξγνπ: «Αλαθαηαζθεπή νδνζηξψκαηνο Δ.Ο. Υξηζζνχ - Γειθψλ Β΄Φάζε», Π.Δ. Φσθίδαο. 
(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο 
Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & 
Μεηαθνξψλ Π..Δ.). 
 
 
ΜΑΘΗΣΙΚΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 
ΘΔΜΑ 19ν: Έγθξηζε δαπαλψλ δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζρνιηθνχ 
έηνπο 2015-2016. 
 
ΘΔΜΑ 20ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δηαπξαγκάηεπζεο ηεο 21εο Μαξηίνπ 2016 θαη θαηαθχξσζε 
δξνκνινγίνπ κεηαθνξάο καζεηψλ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, γηα ηα ζρνιηθά έηε 2015-2016 θαη 2016-
2017. 
(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ 
 
ΘΔΜΑ 21ν: Έγθξηζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο ηνπ πξφρεηξνπ, κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
«Πξνκήζεηα πηλαθίδσλ νδηθήο αζθάιεηαο - πιηθψλ δηαγξάκκηζεο νδνζηξσκάησλ», Π.Δ. 
Φσθίδαο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 40.000,00 κε ΦΠΑ. 
 
ΘΔΜΑ 22ν: Έγθξηζε α) δαπάλεο - δέζκεπζεο πίζησζεο, β) δηελέξγεηαο ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ 
ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 161.290,00 € ρσξίο ΦΠΑ θαη γ) 
ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. 
 
ΘΔΜΑ 23ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο 3 - θαηαθχξσζε απνηειεζκάησλ ηνπ 
ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ, δηεζλή, κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ 
θαη ιηπαληηθψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο θαη ησλ Ννκηθψλ 
Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηάο ηεο», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
342.506,96 € κε Φ.Π.Α.. 
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ΘΔΜΑ 24ν: Έγθξηζε ηξίκελεο παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ, 
έηνπο 2015-2016, γηα ηηο αλάγθεο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο».  
(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
 
 
ΓΑΠΑΝΔ 
 
ΘΔΜΑ 25ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 
 
ΘΔΜΑ 26ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Βνησηίαο. 
 
ΘΔΜΑ 27ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Δχβνηαο. 
 
ΘΔΜΑ 28ν: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα έξγα θαη κειέηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 
 
ΘΔΜΑ 29ν: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα επηζηξνθή πνζψλ αρξεσζηήησο 
εηζπξαρζέλησλ απφ πξφζηηκν επηβνιήο δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 
(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
 
ΘΔΜΑ 30ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. 
Δχβνηαο ζηελ εθδήισζε ηνπ Λπθείνπ Διιελίδσλ Υαιθίδαο. 
(Δηζεγεηήο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Δχβνηαο, θ. Φάλεο παλφο). 
 
ΘΔΜΑ 31ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, κηζζψκαηα θαη ακνηβέο γηα εξγαζία 
θαηά ηηο εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπρηεξηλέο ψξεο, Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
 
ΘΔΜΑ 32ν: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο έξγνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ 
Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
 
ΘΔΜΑ 33ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ζπκκεηνρή ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζην «Φεζηηβάι παξαδνζηαθψλ ρνξψλ», ζηε πεξρεηάδα Ν. 
Φζηψηηδαο. 
 
ΘΔΜΑ 34ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Φσθίδαο. 
 
ΘΔΜΑ 35ν: Γηφξζσζε ηεο ππ΄αξηζκ. 963/21-6-2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο πεξί έγθξηζεο δαπαλψλ γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο θαη παξνρή 
ππεξεζηψλ, Π.Δ. Φσθίδαο. 
(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
 
ΘΔΜΑ 36ν: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. Φσθίδαο ζηε ζπλδηνξγάλσζε Γηεκεξίδαο 
κε ην Γήκν Γσξίδαο θαη ηνλ χιινγν ηεο Γσξηθήο Αδειθφηεηαο. 
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(Δηζεγεηήο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Φσθίδαο θ. Δπάγγεινο Καηζαγνχλνο) 
 
ΘΔΜΑ 37ν: Έγθξηζε δαπάλεο - δέζκεπζε πίζησζεο γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. Φσθίδαο ζηε 
ζπλδηνξγάλσζε κε ηνλ χιινγν «Ο Άγηνο Δπζχκηνο» ησλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ 
"ΚΑΡΗΜΠΔΗΑ". 
 
ΘΔΜΑ 38ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ζπκκεηνρή ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηε Γηεζλή Έθζεζε Σξνθίκσλ & Πνηψλ "SIAL PARIS 2016". 
(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. ηαχξνο Σζειάο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο & Κνηλσληθήο Μέξηκλαο & Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηθεξεηαθήο 
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο). 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 
ΘΔΜΑ 39ν: Καηάξηηζε - επεμεξγαζία - πξνέιεγρνο ηνπ ηακεηαθνχ απνινγηζκνχ, νηθνλνκηθνχ 
έηνπο 2015, ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 
 
ΘΔΜΑ 40ν: Έγθξηζε ηεο 7εο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 
(Δηζεγεηέο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ. θαη θα Βαΐα Σφιιηιε, Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε Γ/λζεο 
Οηθνλνκηθνχ Π..Δ.) 
 
 
ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΔΠΙΣΡΟΠΩΝ 
 
ΘΔΜΑ 41ν: πγθξφηεζε επηηξνπψλ παξαιαβήο αγαζψλ & ππεξεζηψλ, αμηνιφγεζεο 
απνηειεζκάησλ ησλ δηαγσληζκψλ, δηαπξαγκάηεπζεο γηα πξνκήζεηεο, εθηέιεζε εξγαζηψλ ή 
παξνρή ππεξεζηψλ θαη αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, ησλ ππεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
(Δηζεγεηήο θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο 
Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
 
 
ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΚΟΤΝΟΤΠΙΩΝ 
 
ΘΔΜΑ 42ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ 2 ηεο Δπηηξνπήο πληνληζκνχ θαη Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ: 
«Καηαπνιέκεζε θνπλνππηψλ ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο, ηα έηε 2016 & 2017.  
(Δηζεγεηήο 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 νθηψ (8) νη θ.θ. Ζιίαο Μπνπξκάο, Ησάλλεο Πεξγαληάο, Βαζίιεηνο 
Φαθίηζαο, Κσλ/λνο Καξαγηάλλεο, Δπζηάζηνο Κάππνο, Ησάλλεο Αγγειέηνο, Γεψξγηνο 
Γθηθφπνπινο θαη Αζαλάζηνο Γηαλλφπνπινο.  

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. 
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Δπίζεο, ζηε ζπλεδξίαζε παξέζηεζαλ νη: 
1. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο 
Π..Δ., 
2. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ 
Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ Π..Δ., 
3. Βαΐα Σφιιηιε, Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. θαη  
4. Φσηνχια θήθα, Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε ηεο Γ/λζεο Γηνίθεζεο Π..Δ.. 
 
 

Αξρνκέλεο ηεο ζπλεδξίαζεο ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο πήξε ηνλ ιφγν θαη δήηεζε 
ελεκέξσζε ζρεηηθά: 

1. κε ηα άηνκα θαη ηα εηαηξηθά ζρήκαηα πνπ αμηνπνηήζεθαλ σο ζχκβνπινη απφ ηελ 
«Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο» κέρξη ζήκεξα, 

2.  ην πξφβιεκα ηεο νδψδνπο δεξκαηνπάζεηαο ησλ βννεηδψλ ζηελ πεξηνρή καο θαη ηα 
κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ, 

3. ην πξφγξακκα γηα ηε ξηδηθή αληηκεηψπηζε ηεο βξνπθέιισζεο ζηελ θηελνηξνθία καο. 
 

 
Πξηλ απφ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ν Αληηπξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο πξφηεηλε ζηα κέιε λα ζπδεηεζεί θαη ην παξαθάησ ζέκα, σο έθηαθην: 

 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 1ν: Λήςε απφθαζεο γηα άζθεζε ελδίθνπ βνεζήκαηνο γηα ινγαξηαζκφ ηεο 
«Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» θαηά απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Μεηνρηθνχ 
Σακείνπ Πνιηηηθψλ Τπαιιήισλ πεξί θαηαινγηζκνχ νθεηιήο ζε βάξνο ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, 
ελψπηνλ ηνπ IV Σκήκαηνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

Σν θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη επίθεηηαη ε εθηέιεζε ηεο απφθαζεο 
θαηαινγηζκνχ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Μ.Σ.Π.Τ., ε νπνία ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ 
πξφθιεζε αλεπαλφξζσηεο βιάβεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο». πλεπψο, ηα ζρεηηθά έλδηθα βνεζήκαηα γηα ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο 
πξνζβαιιφκελεο πξάμεο επηβάιιεηαη λα αζθεζνύλ άκεζα θαη ρσξίο ρξνλνηξηβή απφ ηνλ 
πιεξεμνχζην δηθεγφξν πνπ ζα νξηζηεί πξνο ηνχην, ζηνλ νπνίν 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. 
(Δηζεγεηήο θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο 
Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή νκόθσλα απνδέρηεθε ηελ πξφηαζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ θαη 
απνθάζηζε ην παξαπάλσ ζέκα λα ζπδεηεζεί πξηλ απφ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1122 

 
 

ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 1ν: Λήςε απφθαζεο γηα άζθεζε ελδίθνπ βνεζήκαηνο γηα ινγαξηαζκφο ηεο 
«Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» θαηά απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Μεηνρηθνχ 
Σακείνπ Πνιηηηθψλ Τπαιιήισλ πεξί θαηαινγηζκνχ νθεηιήο ζε βάξνο ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, 
ελψπηνλ ηνπ IV Σκήκαηνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 
(Δηζεγεηήο 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. 116317/947/25-
7-2016 έγγξαθν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 
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1. Να αζθεζνχλ, ελψπηνλ ηνπ IV Σκήκαηνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ην έλδηθν βνήζεκα 
ηεο έθεζεο, θαζψο θαη ην έλδηθν βνήζεκα ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο κε αίηεκα έθδνζεο 
πξνζσξηλήο δηαηαγήο αλαζηνιήο εθηέιεζεο θαηά ηεο απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 
Μ.Σ.Π.Τ. ηεο 28εο ζπλεδξίαζήο ηνπ, ηεο 27/06/2016 [ε νπνία δηαβηβάζηεθε ζηελ «Πεξηθέξεηα 
ηεξεάο Διιάδαο»/Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ, κε ην ππ’ αξηζ. πξση. 25846/01.07.2016 έγγξαθν 
ηνπ Μεηνρηθνχ Σακείνπ Πνιηηηθψλ Τπαιιήισλ/Γηεχζπλζε Αζθαιηζκέλσλ/ΣκήκαΓ.Α.7 
Διεγθηψλ], κε ηελ νπνία θαηαινγίζηεθε ζε βάξνο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο/ 
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φζηψηηδαο νθεηιή ζπλνιηθνχ χςνπο 1.787.734,55 επξψ 
[ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πνζνχ ησλ ηφθσλ θαζπζηέξεζεο].  

2. Γηνξίδεη πιεξεμνπζίνπο δηθεγφξνπο ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο»: (α) ηνλ 
Δπζχκην Καξαΐζθν ηνπ Κσλζηαληίλνπ, δηθεγφξν Λακίαο [Α.Μ./Γ..Λακίαο: 131], θάηνηθν Λακίαο, 
νδφο Λεσλίδνπ, αξ. 6, κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Αλαπιεξσηή Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο, θαη’ 
εμαίξεζε, θαη ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ηεο ππφζεζεο γηα ηα ζπκθέξνληα ηεο «Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο» θαη (β) ηε Φσηεηλή Καλέηε ηνπ Υαξαιάκπνπο [ΑΜ ηνπ ΓΛ 90], θάηνηθν 
Λακίαο, νδφο Λεσλίδνπ αξηζ.6, κε ηελ εληνιή καδί ή ν θαζέλαο ρσξηζηά, λα αζθήζνπλ θαηά ηεο 
απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Μ.Σ.Π.Τ. ηεο 28εο ζπλεδξίαζήο ηνπ, ηεο 27/06/2016 
[ε νπνία δηαβηβάζηεθε ζηελ «Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο»/Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ, κε ην ππ’ 
αξηζ.πξση. 25846/01.07.2016 έγγξαθν ηνπ Μεηνρηθνχ Σακείνπ Πνιηηηθψλ Τπαιιήισλ/ 
Γηεχζπλζε Αζθαιηζκέλσλ/Σκήκα Γ.Α.7 Διεγθηψλ], κε ηελ νπνία θαηαινγίζηεθε ζε βάξνο ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο/Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φζηψηηδαο νθεηιή, ζπλνιηθνχ χςνπο 
1.787.734,55 επξψ [ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πνζνχ ησλ ηφθσλ θαζπζηέξεζεο], θαη ελψπηνλ 
ηνπ IV Σκήκαηνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ην έλδηθν βνήζεκα ηεο έθεζεο, θαζψο θαη ην έλδηθν 
βνήζεκα ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο κε αίηεκα έθδνζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο αλαζηνιήο 
εθηέιεζεο, ήηνη λα ζπληάμνπλ, θαηαζέζνπλ θαη επηδψζνπλ ηα ελ ιφγσ έλδηθα βνεζήκαηα, θαζψο 
θαη λα παξαζηαζνχλ, θαηά ηηο δηθαζίκνπο πνπ ζα νξηζηνχλ γηα ηελ εθδίθαζε ηεο έθεζεο θαη ηεο 
αίηεζεο αλαζηνιήο θαη έθδνζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο αληίζηνηρα, ελψπηνλ ηνπ Διεγθηηθνχ 
πλεδξίνπ, πξνθεηκέλνπ λα εθπξνζσπήζνπλ ηελ «Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο», κε ηελ εληνιή 
λα ππνζηεξίμνπλ ηα έλδηθα απηά βνεζήκαηα, θαηαζέηνληαο ππφκλεκα, πξνβάιινληαο ελζηάζεηο 
θαη ηζρπξηζκνχο, θαη γεληθά ελεξγψληαο φ, ηη θαηά ηελ θξίζε ηνπο απαηηεζεί γηα ηελ ππνζηήξημε 
ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» ζηελ έλδηθε ππφζεζε. 

3. Καζνξίδεη ηελ ακνηβή ηεο δηθεγφξνπ Φσηεηλήο Καλέηε ηνπ Υαξαιάκπνπο, κε βάζε ηελ 
ππ’ αξηζ. 376/2015 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, σο 
εμήο: 

(α) Όζνλ αθνξά ηελ άζθεζε ηνπ ελδίθνπ βνεζήκαηνο ηεο έθεζεο, ζην πνζφ ησλ 374 
επξψ ζπλ ΦΠΑ 24% (= 89,76), ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 463,76 επξώ, ην νπνίν 
πξνθχπηεη σο εμήο: 

- Άζθεζε έθεζεο 134 €, κε βάζε  ηνλ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 4194/2013. 
- Δπηπιένλ ακνηβή ρξνλνρξέσζεο γηα ηξεηο (3) ψξεο, κε πνζφ 80 €/ ψξα, ήηνη [80 Υ 3 =] 

240 €, γηα ηε κειέηε ηνπ θαθέινπ ζε ππφζεζε ελψπηνλ αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ [Διεγθηηθφ 
πλέδξην], δεδνκέλεο θαη ηεο ηδηαίηεξεο λνκηθήο πνιππινθφηεηαο πνπ παξνπζηάδεη ε ελ ιφγσ 
ππφζεζε, θαζψο θαη ηνπ πνιχ ζεκαληηθνχ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ απηήο. 

- χλνιν ακνηβήο 374 €. 
(β) Όζνλ αθνξά ηελ παξάζηαζε θαη εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» 

ελψπηνλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ελ ιφγσ ελδίθνπ βνεζήκαηνο ζηε 
δηθάζηκν πνπ ζα νξηζηεί, ζην πνζφ ησλ 572 επξψ ζπλ ΦΠΑ 24% (= 137,28), ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ 
[ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 709,28 επξώ, ην νπνίν πξνθχπηεη σο εμήο: 

- Παξάζηαζε θαη ππφκλεκα 332 € [198 € παξάζηαζε ζπλ 134 € ππφκλεκα], κε βάζε  
ηνλ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 4194/2013. 

- Δπηπιένλ ακνηβή ρξνλνρξέσζεο γηα ηξεηο (3) ψξεο, κε πνζφ 80 €/ ψξα, ήηνη [80 Υ 3 =] 
240 €, γηα ηε κειέηε ηνπ θαθέινπ ζε ππφζεζε ελψπηνλ αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ [Διεγθηηθφ 
πλέδξην], δεδνκέλεο θαη ηεο ηδηαίηεξεο λνκηθήο πνιππινθφηεηαο πνπ παξνπζηάδεη ε ελ ιφγσ 
ππφζεζε, θαζψο θαη ηνπ πνιχ ζεκαληηθνχ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ απηήο. 

- χλνιν ακνηβήο 572 €. 
Β. Γηα ηελ αίηεζε αλαζηνιήο κε αίηεκα πξνζσξηλήο δηαηαγήο: 
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(α) Όζνλ αθνξά ηελ άζθεζε ηνπ ελδίθνπ βνεζήκαηνο ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο κε αίηεκα 
πξνζσξηλήο δηαηαγήο, ζην πνζφ ησλ 374 επξψ ζπλ ΦΠΑ 24% (= 89,76), ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ 
[ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 463,76 επξώ, ην νπνίν πξνθχπηεη σο εμήο: 

- Άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο κε αίηεκα πξνζσξηλήο δηαηαγήο 134 €, κε βάζε  ηνλ 
πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 4194/2013. 

- Δπηπιένλ ακνηβή ρξνλνρξέσζεο γηα ηξεηο (3) ψξεο, κε πνζφ 80 €/ψξα, ήηνη [80 Υ 3 =] 
240 €, γηα ηε κειέηε ηνπ θαθέινπ ζε ππφζεζε ελψπηνλ αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ [Διεγθηηθφ 
πλέδξην], δεδνκέλεο θαη ηεο ηδηαίηεξεο λνκηθήο πνιππινθφηεηαο πνπ παξνπζηάδεη ε ελ ιφγσ 
ππφζεζε, θαζψο θαη ηνπ πνιχ ζεκαληηθνχ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ απηήο. 

- χλνιν ακνηβήο 374 €.  
(β) Όζνλ αθνξά ηελ παξάζηαζε θαη εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» 

ελψπηνλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ελ ιφγσ ελδίθνπ βνεζήκαηνο ζηε 
δηθάζηκν πνπ ζα νξηζηεί, ζην πνζφ ησλ 572 επξψ ζπλ ΦΠΑ 24% (= 137,28), ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ 
[ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 709,28 επξώ, ην νπνίν πξνθχπηεη σο εμήο: 

- Παξάζηαζε θαη ππφκλεκα 332 € [198 € παξάζηαζε ζπλ 134 € ππφκλεκα], κε βάζε  
ηνλ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 4194/2013. 

- Δπηπιένλ ακνηβή ρξνλνρξέσζεο γηα ηξεηο (3) ψξεο, κε πνζφ 80 €/ ψξα, ήηνη [80 Υ 3 =] 
240 €, γηα ηε κειέηε ηνπ θαθέινπ ζε ππφζεζε ελψπηνλ αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ [Διεγθηηθφ 
πλέδξην], δεδνκέλεο θαη ηεο ηδηαίηεξεο λνκηθήο πνιππινθφηεηαο πνπ παξνπζηάδεη ε ελ ιφγσ 
ππφζεζε, θαζψο θαη ηνπ πνιχ ζεκαληηθνχ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ απηήο. 

- χλνιν ακνηβήο 572 €. 
4. Γηα ηνλ δηθεγφξν Δπζχκην Καξαΐζθν ηνπ Κσλζηαληίλνπ δελ νξίδεηαη θαη δελ ζα 

εηζπξαρζεί δηθεγνξηθή ακνηβή.  
 

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1123 
 

ΘΔΜΑ 1ν: Έγθξηζε πξαθηηθψλ ζπλεδξίαζεο 27/4-7-2016 θαη 28/11-7-2016 ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

Ζ Δπηηξνπή ελέθξηλε νκόθσλα ηα κε αξηζκ. 27/4-7-2016 θαη 28/11-7-2016 πξαθηηθά 
ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1124 

 
 
ΝΟΜΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 
 
ΘΔΜΑ 2ν: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αγσγήο ηεο Αηθαηεξίλεο Θενράξε θαη ινηπψλ 
(ζπλνιηθά 3 ελάγνπζεο), ελψπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Αηαιάληεο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. ΣΣ 100793/868/18-
7-2016 έγγξαθν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 

1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» ην δηθεγφξν 
Κσλζηαληίλν Εεθεληέ ηνπ Αλαξγχξνπ [Α.Μ. ηνπ ΓΛ 199], θάηνηθν Αηαιάληεο, νδφο 28ε 
Οθησβξίνπ αξηζ.23, ν νπνίνο λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Δηξελνδηθείν Αηαιάληεο, ζηε δηθάζηκν 
ηεο 21/09/2016 ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα απνθξνχζεη ηελ κε αξηζκφ 
θαηαζέζεσο 17/2016 αγσγή πνπ άζθεζαλ ε Αηθαηεξίλε Θενράξε θαη ινηπέο (ζπλνιηθά 3 
ελάγνπζεο), ζπληάζζνληαο πξνηάζεηο, πξνβάιινληαο ελζηάζεηο θαη ηζρπξηζκνχο θαη γεληθά λα 
πξάμεη φ, ηη θαηά ηελ θξίζε ηνπ απαηηείηαη γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο  ππνζέζεσο.  

2. Καζνξίδεη ηελ ακνηβή ηνπ αλσηέξσ δηθεγφξνπ, κε βάζε ηελ ππ’ αξηζ. 376/2015 
απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζην πνζφ ησλ 149 επξψ 
ζπλ ΦΠΑ 24% (= 35,76), ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 183,27 επξώ, ε νπνία 
πξνθχπηεη σο εμήο:  
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- Παξάζηαζε θαη πξνηάζεηο 149 επξψ [64 € παξάζηαζε ζπλ 85 € πξνηάζεηο],  κε βάζε  
ηνλ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 4194/2013. 

 
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο έδσζε αξλεηηθή ςήθν, κε ηελ αηηηνινγία φηη, πξνθεηκέλνπ λα 

θαζνξηζηεί ε ζηάζε ηεο επηηξνπήο απέλαληη ζηηο ηξεηο ελάγνπζεο, πξέπεη λα απνζαθεληζηνχλ 
πξψηα ηα παξαθάησ: 

α) πνηα ήηαλ ε ζθνπηκφηεηα πξφζιεςήο ηνπο, 
β) πψο έγηλε ε πξφζιεςή ηνπο θαη ηί πξνζέθεξαλ, 
γ) γηαηί δελ πιεξψζεθαλ. 
 
Οκνίσο ν θ. Αζαλάζηνο Γηαλλφπνπινο έδσζε αξλεηηθή ςήθν θαη δήηεζε λα γίλεη 

θαηαινγηζκφο ζηνλ πξψελ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο. 
 

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1125 
 
ΘΔΜΑ 3ν: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αγσγήο ηνπ Γεκεηξίνπ Λχθνπ ηνπ Αζαλαζίνπ, 
ελψπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Λακίαο. 
(Δηζεγεηήο 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. ΣΣ 112516/932/18-
7-2016 έγγξαθν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 

1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» ην δηθεγφξν 
Νηθφιαν Σζνπθλίδα ηνπ Βαζηιείνπ [Α.Μ. ηνπ ΓΛ 229], θάηνηθν Λακίαο, νδφο Καπνδηζηξίνπ 
αξηζ.3, ν νπνίνο λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Δηξελνδηθείν Λακίαο, ζηε δηθάζηκν πνπ ζα νξηζηεί 
κεηά ην θιείζηκν ηνπ θαθέινπ ηεο ππφζεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 237 παξ. 4 ηνπ Κψδηθα 
Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην δεχηεξν άξζξν ηνπ άξζξνπ 1 Ν. 4335/2015 
θαη ηζρχεη, ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα απνθξνχζεη ηελ απφ 21/06/2016 
θαη κε αξηζκφ θαηάζεζεο 321/28.06.2016 αγσγή πνπ άζθεζε ν Γεκήηξηνο Λχθνο ηνπ 
Αζαλαζίνπ, ζπληάζζνληαο θαη θαηαζέηνληαο πξνηάζεηο εληφο ηεο πξνζεζκίαο ησλ 100 εκεξψλ 
απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο αγσγήο, ήηνη ηελ 28/06/2016, πξνβάιινληαο ελζηάζεηο θαη 
ηζρπξηζκνχο θαη γεληθά λα πξάμεη φ, ηη θαηά ηελ θξίζε ηνπ απαηηείηαη γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο  
ππνζέζεσο.  

2. Καζνξίδεη ηελ ακνηβή ηνπ αλσηέξσ δηθεγφξνπ, κε βάζε ηελ ππ’ αξηζ. 376/2015 
απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζην πνζφ ησλ 168 επξψ 
ζπλ ΦΠΑ 24% (= 40,32), ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 208,32 επξώ, ε νπνία 
πξνθχπηεη σο εμήο:  

- Παξάζηαζε θαη πξνηάζεηο 168 επξψ [89 € παξάζηαζε ζπλ 79 € πξνηάζεηο], κε βάζε  
ηνλ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 4194/2013. 

 
Οη θ.θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο θαη Αζαλάζηνο Γηαλλφπνπινο έδσζαλ αξλεηηθή ςήθν. 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1126 

 
 
 
ΔΚΣΑΚΣΔ ΑΝΑΓΚΔ 
 
ΘΔΜΑ 4ν: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 110287/211/14-7-2016 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε 
Π.Δ. Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ πξνο αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ 
ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο (πξφιεςε εθδήισζεο δαζηθήο ππξθαγηάο ζηελ πεξηνρή ηεο ΣΚ 
Θεξκνππιψλ ηνπ  Γήκνπ Λακηέσλ απφ 14-7-2016). 
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Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 110288/212/14-7-
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 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

 
Δγθξίλεη ηελ ππ΄αξηζκ. 110287/211/14-7-2016 απφθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 

Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ πξνο αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο 
Π.Δ. Φζηψηηδαο (πξφιεςε εθδήισζεο δαζηθήο ππξθαγηάο ζηελ πεξηνρή ηεο ΣΚ Θεξκνππιψλ 
ηνπ  Γήκνπ Λακηέσλ απφ 14-7-2016) θαη ζπγθεθξηκέλα: 

1.- Σελ απεπζείαο κίζζσζε ησλ παξαθάησ ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ: 
α) ηνπ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ 44729 κεραλήκαηνο έξγνπ ηχπνπ εθζθαθέα 

εξππζηξηνθφξνπ (131 ΖΡ), ηνπ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ-116218 κεραλήκαηνο έξγνπ ηχπνπ 
πξνσζεηή εξππζηξηνθφξνπ (76 HP), ησλ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο MIM-1492 θαη ΜΗΡ-4839 
θνξηεγψλ, ηδηνθηεζίαο «ΑΦΟΗ Ν. ΣΗΓΚΑ Ο.Δ.» γηα ηε δηακφξθσζε θαη δηάλνημε αληηππξηθήο 
δψλεο πξνζηαζίαο ζην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηεο έθηαζεο πνπ πεξηιακβάλεη ηα πξψελ μελνδνρεία 
«Αίγιε» θαη «Αζθιεπηφο», ζηελ ΣΚ Θεξκνππιψλ ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ, 

β) ηνπ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΝΥΤ-3942 θνξηεγνχ κεηαθνξάο κεραλεκάησλ έξγσλ,   
ηδηνθηεζίαο «ΑΦΟΗ Ν. ΣΗΓΚΑ Δ.Π.Δ." γηα ηελ κεηαθνξά ησλ Μ.Δ. 

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, 
πνπ ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ κεραλήκαηνο, ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ αξκνδίνπ 
Σκήκαηνο θαη ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, θαζψο θαη 
απφ βεβαίσζε ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 
ππ’ αξηζ. 1535/2015 (Πξαθη. 32/18-11-2015) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο. 

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

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

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

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

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

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

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

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

(δ5) Δκθαλή πηλαθίδα επί ηνπ νρήκαηνο φπνπ ζα αλαγξάθεηαη: «ΜΙΘΩΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ 
– ΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Σ. ΕΛΛΑΔΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΣΗΣΑ ΦΘΙΩΣΙΔΑ» 
 

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1127 
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ΘΔΜΑ 5o: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Δξγαζίεο απνρηνληζκνχ ζην Δζληθφ & 
Δπαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν θαη αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, γηα ηε ρξνληθή 
πεξίνδν 2015-2017». 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ηα ππ΄αξηζκ. α) 111368/4699/15-
7-2016, β) 112116/4781/18-7-2016 θαη γ) 113525/4875/19-7-2016 έγγξαθα ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ 
Έξγσλ Π.Δ. Φζηψηηδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ 
παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Δγθξίλεη ηηο παξαθάησ δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Δξγαζίεο απνρηνληζκνχ ζην 
Δζληθφ & Δπαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν θαη αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, γηα 
ηε ρξνληθή πεξίνδν 2015-2017» απφ ηηο θάησζη εηαηξείεο: 

1. «ΣΕΑΥΡΖΣΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ», γηα ηελ άξζε θαηαπηψζεσλ θαη θαηνιηζζήζεσλ ζηελ 
επαξρηαθή νδφ κε αξηζκ. 8 πεξρεηάδα – Λεπθάδα πξνο Αξηνηίλα θαη Ληδσξίθη δηα Γαξδίθη 
Οκηιαίσλ (πιεζίνλ ηεο γέθπξαο Πιαηάλνπ). Ζ δαπάλε ηεο αλσηέξσ εξγαζίαο αλέξρεηαη ζην 
πνζφ ησλ 1.405,54€ κε Φ.Π.Α.  

2. «ΜΟΤΣΔΡΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ», γηα ηε κεηαθνξά αδξαλψλ πιηθψλ γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ αλαρψκαηνο ηνπ ρεηκάξξνπ Ίλαρνπ 
ζηελ  Δπ. Ο. «πεξρεηάο - Μάξκαξα πξνο Μαπξνιηζάξη θαη 'Άκθηζζα απφ Αγίνπ ψζηε  επαξρ. 
νδνχ 5 θαη δηά Γηιφθνπ, Αλαηνιήο θαη Γάζνπο» θαη ζπγθεθξηκέλα  ζηελ πεξηνρή ΣΚ Πεξηβνιίνπ. 
Ζ δαπάλε ηεο αλσηέξσ εξγαζίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ  590,24€ κε Φ.Π.Α.  

3. «Σ. ΝΣΟΤΒΑ & ΗΑ Ο.Δ.», γηα ηνλ θαζαξηζκφ πδξαχιαθα θαη απνζηξαγγηζηηθήο 
ηάθξνπ ζηελ ΠΔΟ 3 ζηελ πεξηνρή ηεο ΣΚ Κφκκαηνο ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ. Ζ δαπάλε ηεο 
αλσηέξσ εξγαζίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ  8.117,04€ κε Φ.Π.Α.  

4. «ΑΡΜΤΡΗΩΣΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ», γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη ηνλ 
θαζαξηζκφ ηερληθψλ ζηελ Δ.Ο. 31 Άλπδξν – Παιαηνθεξαζηά. Ζ δαπάλε ηεο αλσηέξσ εξγαζίαο 
αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ  799,80€ κε Φ.Π.Α.  

5. «ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΣΔΡΓΗΟΤ», γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη 
ηνλ θαζαξηζκφ ηερληθψλ ζηελ Δ.Ο. Πειαζγίαο – Γιχθαο. Ζ δαπάλε ηεο αλσηέξσ εξγαζίαο 
αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 586,52€ κε Φ.Π.Α.  

6. «ΚΟΤΟΤΛΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ», γηα ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηελ δηάλνημε απνζηξαγγηζηηθήο 
ηάθξνπ θαη ηνπ ξέκαηνο «Θνιφξεκα», ζηελ πεξηνρή ηεο Γ.Δ. Σηζνξέαο θαη Γ.Δ. Διάηεηαο ηνπ 
Γήκνπ Ακθίθιεηαο Διάηεηαο. Ζ δαπάλε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ   
12.546,32 € κε Φ.Π.Α.   

7. «ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΣΔΡΓΗΟ», γηα ηνλ θαζαξηζκφ, ηε δηεπζέηεζε, ηε δηάλνημε 
ηερληθψλ θαη ηε κεηαθνξά ησλ θεξηψλ πιηθψλ ζηνλ ρείκαξξν «Κάλαιν» ζηελ ΣΚ Γιχθαο ηεο ΓΔ 
Πειαζγίαο ηνπ  Γήκνπ ηπιίδαο. Ζ δαπάλε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ 
ησλ 12.407,44 € κε Φ.Π.Α.  
 

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1128 
 

ΘΔΜΑ 6o: Έγθξηζε ησλ ππ΄αξηζκ. 202/14-7-2016 θαη 205/16-7-2016 απνθάζεσλ ηεο 
Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Βνησηίαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Βνησηίαο (δαζνππξφζβεζε ζην Κάζηξν θαη ηελ Τιίθε ηνπ Γήκνπ 
Θεβψλ). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 204/15-7-2016 
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 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Δγθξίλεη ηηο παξαθάησ απνθάζεηο ηεο Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Βνησηίαο ζρεηηθά κε ηε 
δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ (δαζνππξφζβεζε) ζηελ 
Π.Δ. Βνησηίαο, θαηά ηελ αληηππξηθή πεξίνδν 2016: 
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Α. ηελ ππ΄αξηζκ. 202/14-7-2016 απφθαζε γηα αληηκεηψπηζε ππξθαγηάο ζην Κάζηξν ηνπ 

Γήκνπ Οξρνκελνχ ζηηο 14-7-2016, θαη ζπγθεθξηκέλα: 
Σελ απεπζείαο κίζζσζε ησλ παξαθάησ ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ: 
 

1. ΑΝΑΓΝΟΤ ΔΤΣΑΘΗΑ UNIMOG       (3,0  Σνλ.) ΜΔ    39837   Η.Υ 
2. ΜΑΡΚΟΤ   

ΓΖΜΖΣΡΗΟ 
UNIMOG       (3,0  Σνλ.) ΜΔ    39837   Η.Υ 

3. ΓΚΩΝΗΑ    ΗΩΑΝΝΖ ΤΓΡΟΦΟΡΑ  (18  Σνλ.) ΜΔ    96304   Η.Υ 
4. ΚΑΡΑΛΖ   ΓΔΩΡΓΗΟ ΤΓΡΟΦΟΡΑ  (15  Σνλ.) ΔΚΒ   1338     Η.Υ 
5. ΚΩΣΑΓΑΜ  ΛΟΤΚΑ ΤΓΡΟΦΟΡΑ  (11 Σνλ.) ΒΗΚ    4769     Η.Υ 
6. ΠΗΣΗΓΖΜΟ 

ΠΡΟΚΟΠΖ 
ΤΓΡΟΦΟΡΑ  (11 Σνλ.) ΚΑΔ   8864     Η.Υ 

 
Β. ηελ ππ΄αξηζκ. 205/16-7-2016 απφθαζε γηα αληηκεηψπηζε ππξθαγηάο ζηελ Τιίθε ηνπ 

Γήκνπ Θεβψλ - Οξρνκελνχ ζηηο 16-7-2016, θαη ζπγθεθξηκέλα: 
Σελ απεπζείαο κίζζσζε ησλ παξαθάησ ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ: 
 

1. ΚΑΗΝΑ  ΛΟΤΚΑ ΤΓΡΟΦΟΡΑ      (20  ΣΟΝ.) ΜΔ    130350  Η.Υ 
2

2. 
ΠΔΡΑΜΑΣΕΖ 
ΓΔΩΡΓΗΟ 

ΤΓΡΟΦΟΡΑ      (15  ΣΟΝ.) ΒΗΜ   8171     Η.Υ 

 
Οη δαπάλεο κίζζσζεο ζα ππνινγηζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο ψξεο εξγαζίαο ησλ 

κεραλεκάησλ, πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ην εκεξνιφγην θίλεζεο θαη ηνλ πίλαθα σξψλ εξγαζίαο, 
ζε βεβαίσζε  πνπ ζα ππνγξάθεηαη απφ ην Σκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Π.Δ. Βνησηίαο θαη 
θαηφπηλ απφ ηνλ Γηνηθεηή ηεο Π.Τ Θεβψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππ’ αξηζ . 1493/09-11-2016 
απφθαζε (πξαθηηθφ 31/09-11-2015 ζέκα 11Ο Δ.Ζ.Γ.) ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

Οη κηζζψζεηο απηέο γίλνληαη κε ηνπο φξνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζην ζπκθσλεηηθφ 
κίζζσζεο κεηαμχ ηεο θαο Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Βνησηίαο θαη ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ 
κεραλεκάησλ.  

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1129 

 
ΘΔΜΑ 7o: Έγθξηζε ησλ ππ΄αξηζκ. 176/26-6-2016 θαη 185/3-7-2016 απνθάζεσλ ηεο 
Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Βνησηίαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Βνησηίαο (δαζνππξφζβεζε ζηε ηεθάλε, Γ.Γ. Γεξβελνρσξίσλ ηνπ 
Γήκνπ Σαλάγξαο θαη ζηελ Καιακηψηηζα, Γ.Γ. Κπξηαθίνπ ηνπ Γήκνπ Ληβαδεηάο).  

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 208/15-7-2016 
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 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Δγθξίλεη ηηο παξαθάησ απνθάζεηο ηεο Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Βνησηίαο ζρεηηθά κε ηε 
δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ (δαζνππξφζβεζε) ζηελ 
Π.Δ. Βνησηίαο, θαηά ηελ αληηππξηθή πεξίνδν 2016: 

 
Α. ηελ ππ΄αξηζκ. 176/26-6-2016 απφθαζε γηα αληηκεηψπηζε ππξθαγηάο ζηε ηεθάλε, 

Γ.Γ. Γεξβελνρσξίσλ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο ζηηο 26-6-2016, θαη ζπγθεθξηκέλα: 
Σελ απεπζείαο κίζζσζε ησλ παξαθάησ ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ: 
 

1.  ΑΓΑΘΖ   
ΔΤΑΓΓΔΛΟ 

ΦΟΡΣΩΣΖ ΔΡΠΤΣΡΗΟΦΟΡΟ  ( 100 HP>) 
ΜΔ 116104  Η.Υ. 
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2.  ΑΓΑΘΖ   
ΔΤΑΓΓΔΛΟ 

ΔΚΚΑΦΔΑ ΦΟΡΣΩΣΖ (JCB) 
ΜΔ 79242    Η.Υ. 

3.  ΑΓΑΘΖ   
ΔΤΑΓΓΔΛΟ 

ΓΗΑΜΟΡΦΩΣΖΡΑ ΓΑΗΩΝ (ΓΚΡΔΗΝΣΔΡ) 
ΜΔ 46134    Η.Υ. 

4.  ΑΓΑΘΖ   ΝΗΚΟΛΑΟ ΤΓΡΟΦΟΡΑ     (20 Σνλ.) ΔΚΔ 4508    Η.Υ. 

5.  ΑΓΑΘΖ   ΝΗΚΟΛΑΟ ΤΓΡΟΦΟΡΑ     (20 Σνλ.) ΔΚΔ 4509    Η.Υ. 

6.  ΑΓΑΘΖ   ΥΡΖΣΟ ΤΓΡΟΦΟΡΑ     (20 Σνλ.) ΒΗΕ  4665     Η.Υ 

7.  ΑΓΑΘΖ   ΥΡΖΣΟ ΠΡΟΩΘΖΣΖ     D9   ΜΔ  116110 Η.Υ 

8.  ΑΓΑΘΖ   ΥΡΖΣΟ ΦΟΡΣΩΣΖ ΔΡΠΤΣΡΗΟΦΟΡΟ  (100 HP>) ΜΔ  130348 Η.Υ 

9.  ΑΓΑΘΖ   ΥΡΖΣΟ ΓΗΑΜΟΡΦΩΣΖΡΑ ΓΑΗΩΝ (ΓΚΡΔΗΝΣΔΡ) ΜΔ  963334 Η.Υ 

10.  ΑΓΑΘΖ   ΥΡΖΣΟ ΦΟΡΣΩΣΖ  ΛΑΣΗΥΗΦΟΡΟ  (180 HP >) ΜΔ  96333   Η.Υ 

11.  ΑΓΑΘΖ   ΥΡΖΣΟ ΦΟΡΣΩΣΖ  ΛΑΣΗΥΗΦΟΡΟ  (180 HP >) ΜΔ  126257 I.X 

12.  ΑΓΑΘΖ   ΥΡΖΣΟ ΦΟΡΣΩΣΖ ΛΑΣΗΥOΦΟΡΟ  (160 HP>) ΜΔ  130153 Η.Υ 

13.  ΑΝΑΓΝΟΤ ΔΤΣΑΘΗΑ UNIMOG             (3,0Σνλ.) ΜΔ  93831   Η.Υ 

14.  ΒΗΔΝΝΑ ΥΡΗΣΗΝΑ UNIMOG             (3,5Σνλ.) ΜΔ  93838   Η.Υ 

15.  ΓΔΡΟΓΗΑΝΝΖ 
ΩΣΖΡΗΟ 

ΤΓΡΟΦΟΡΑ        (25 Σνλ.) 
ΜΔ 124900  Η.Υ 

16.  ΓΚΩΝΗΑ  ΗΩΑΝΝΖ ΤΓΡΟΦΟΡΑ        (25 Σνλ.) ΜΔ  96304   Η.Υ 

17.  ΕΩΝΑ  ΛΟΤΚΑ ΤΓΡΟΦΟΡΑ        (11 Σνλ.) ΒΗΕ  8385     Η.Υ 

18.  CERMA JANI UNIMOG             (3,5Σνλ.) ΜΔ  79222   Η.Υ 

19.  ΚΑΡΡΑ   
ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 

UNIMOG             (3,5Σνλ.) 
ΜΔ  121684 Η.Υ 

20.  ΚΑΗΝΑ ΛΟΤΚΑ ΤΓΡΟΦΟΡΑ        (24 Σνλ.) ΜΔ  130350 Η.Υ 

21.  ΚΑΗΡΗΓΖ 
ΥΡΗΣΟΦΟΡΟ 

ΤΓΡΟΦΟΡΑ        (25 Σνλ.) 
ΜΔ  117080 Η.Υ 

22.  ΚΟΡΟΓΖΜΟ   ΛΑΜΠ. UNIMOG             (3,5Σνλ.) ΜΔ  88636   Η.Υ 

23.  ΜΑΡΚΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ UNIMOG             (3,5Σνλ.) ΜΔ 39837    Η.Υ 

24.  ΜΟΤΡΓΟ ΝΗΚΟ ΤΓΡΟΦΟΡΑ        (11Σνλ.) ΒΗΜ 3463     Η.Υ 

25.  ΠΑΝΟΤΡΓΗΑ   
ΚΩΝ/ΝΟ 

ΤΓΡΟΦΟΡΑ        (11Σνλ.) ΒΗΚ  4769     Η.Υ 

26.  ΠΑΝΟΤΡΓΗΑ   
ΚΩΝ/ΝΟ 

ΦΟΡΣΩΣΖ ΛΑΣΗΥΗΦΟΡΟ  (160 HP>) ΜΔ  101978  Η.Υ 

27.  ΠΑΠΠΑ ΛΔΩΝΗΓΑ UNIMOG              (3,5Σνλ.) ΜΔ   70988  Η.Υ 

28.  ΡΔΒΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΤΓΡΟΦΟΡΑ         (18Σνλ.) ΔΚΑ 2329    Η.Υ 

29.  ΣΑΜΠΟΛΖ 
ΑΓΓΔΛΟ 

ΤΓΡΟΦΟΡΑ         (12Σνλ.) ΔΚΒ 1450    Η.Υ 

30.  ΣΑΤΡΟΤ  ΛΟΤΚΑ ΤΓΡΟΦΟΡΑ         (12Σνλ.) ΥΑΣ 1302    Η.Υ 

 
Β. ηελ ππ΄αξηζκ. 185/3-7-2016 απφθαζε γηα αληηκεηψπηζε ππξθαγηάο ζηελ Καιακηψηηζα, 

Γ.Γ. Κπξηαθίνπ ηνπ Γήκνπ Ληβαδεηάο ζηηο 3-7-2016, θαη ζπγθεθξηκέλα: 
Σελ απεπζείαο κίζζσζε ησλ παξαθάησ ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ: 
 

1.  ΒΗΔΝΝΑ    ΥΡΗΣΗΝΑ UNIMOG ΜΔ      93838 

2.  ΚΑΡΡΑ    ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ UNIMOG ΜΔ      121684 

3.  ΠΑΠΠΑ   ΛΔΩΝΗΓΑ UNIMOG ΜΔ      70988 

ΑΔΑ: 6Ρ717ΛΗ-5ΝΚ
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4.  ΕΩΝΑ     ΛΟΤΚΑ ΤΓΡΟΦΟΡΑ ΒΗΕ       8385 

 
Οη δαπάλεο κίζζσζεο ζα ππνινγηζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο ψξεο εξγαζίαο ησλ 

κεραλεκάησλ, πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ην εκεξνιφγην θίλεζεο θαη ηνλ πίλαθα σξψλ εξγαζίαο, 
ζε βεβαίσζε  πνπ ζα ππνγξάθεηαη απφ ην Σκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Π.Δ. Βνησηίαο θαη 
θαηφπηλ απφ ηνλ Γηνηθεηή ηεο Π.Τ Θεβψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππ’ αξηζ . 1493/09-11-2016 
απφθαζε (πξαθηηθφ 31/09-11-2015 ζέκα 11Ο Δ.Ζ.Γ.) ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

 
Οη κηζζψζεηο απηέο γίλνληαη κε ηνπο φξνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζην ζπκθσλεηηθφ 

κίζζσζεο κεηαμχ ηεο θαο Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Βνησηίαο θαη ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ 
κεραλεκάησλ.  
 

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1130 
 
ΘΔΜΑ 8o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ην πξφγξακκα δεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 
ΑΔΠ 566/12 ηεο Π.Δ. Βνησηίαο κε ηίηιν: «Έγθξηζε απεπζείαο κίζζσζεο ηδησηηθψλ 
κεραλεκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ 
(δαζνππξφζβεζε) ηελ 18/06/2016 θαη  22/06/2016». 
(Δηζεγεηήο 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. 209/18-7-2016 
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 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο γηα ην πξφγξακκα δεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 
ΑΔΠ 566/12 ηεο Π.Δ. Βνησηίαο κε ηίηιν: «Έγθξηζε απεπζείαο κίζζσζεο ηδησηηθψλ 
κεραλεκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ 
(δαζνππξφζβεζε) ηελ 18/06/2016 θαη  22/06/2016», θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ πιεξσκή ησλ 
ινγαξηαζκψλ ηδησηψλ, ηα κεραλήκαηα ησλ νπνίσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 
παξαθάησ εθηάθησλ αλαγθψλ: 

1. Ππξθαγηά ζηε ζέζε (Νηακάξηα Κνξνπνχιε), Γ.Γ. Βαγίσλ, ηνπ Γήκνπ Θεβψλ,       
πνζνχ 6.696,00 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΦΠΑ 24%, 

2. Ππξθαγηά ζηελ ζέζε Καλάιη Μφξλνπ, Γ.Γ. Πξνδξφκνπ ηνπ Γήκνπ Θεβψλ πνζνχ 
9.486,00 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΦΠΑ 24% 

Οη  αλσηέξσ  δαπάλεο ζα βαξχλνπλ ηελ ΑΔΠ 566000012 - Ππξθαγηέο  2016, ζχκθσλα  
κε ηελ ππ’ αξηζ. 32/2015  απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεξεάο Διιάδαο. 

 
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη αλαγθαζηηθά ζα ςεθίζεη ηελ σο άλσ δαπάλε. 
 

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1131 
 
 
ΓΗΜΟΙΑ ΔΡΓΑ – ΜΔΛΔΣΔ – ΠΑΡΑΣΑΔΙ 
 
ΘΔΜΑ 9ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ πξφρεηξνπ 
δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Δξγαζίεο απνρηνληζκνχ ζην εζληθφ θαη επαξρηαθφ δίθηπν & 
αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 2015-2017 
(Απνθαηάζηαζε δεκηψλ αλαρσκάησλ ηνπ πνηακνχ πεξρεηνχ ζε πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ 
Μαθξαθψκεο) », πξνυπνινγηζκνχ 45.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
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Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 111441/4700/15-7-
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 

 
απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 

 1. Δγθξίλεη ην απφ 14-7-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: 
«Δξγαζίεο απνρηνληζκνχ ζην εζληθφ θαη επαξρηαθφ δίθηπν & αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ 
ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 2015-2017 (Απνθαηάζηαζε δεκηψλ αλαρσκάησλ ηνπ 
πνηακνχ πεξρεηνχ ζε πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Μαθξαθψκεο)», πξνυπνινγηζκνχ 45.000,00 € κε 
Φ.Π.Α., πνπ αθνξνχλ ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ θαη ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ. 
 2. Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ ζηελ εξγνιεπηηθή 
επηρείξεζε «ΛΔΒΔΝΣΑΚΟ ΥΡΖΣΟ», πνπ πξνζέθεξε έθπησζε εμήληα ηέζζεξα ηνηο εθαηφ  
(64 %).  
 

Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ςεθίδεη ζεηηθά, αιιά κε επηθπιάμεηο, 
εθθξάδνληαο ακθηβνιίεο γηα ηελ νξζφηεηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ θαη δεηψληαο λα 
εμαζθαιηζηεί ε θαιή επίβιεςή ηνπ, φπσο θαη λα απνθιεηζηνχλ ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο 
ζπκβάζεηο.  

Μεηνςήθεζε ν θ. Αζαλάζηνο Γηαλλφπνπινο. 
 

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1132 
 

ΘΔΜΑ 10ν: Δμέηαζε έλζηαζεο ηεο αλαδφρνπ "Ππιψλ Α.Δ." θαηά ηεο απφθαζεο έθπησζήο ηεο 
απφ ην έξγν: «Βειηίσζε δξφκνπ Ν.Δ.Ο. - Μαξηίλν - Λάξπκλα», Π.Δ. Φζηψηηδαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. ΣΔ 100522/ 
4065/15-7-2016 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 
 

απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 
1. Κάλεη δεθηή ηελ απφ 6/4/2016 έλζηαζε ηεο εηαηξείαο «ΠΤΛΩΝ Α.Δ», αλαδφρνπ ηνπ 

έξγνπ: «Βειηίσζε δξφκνπ Ν.Δ.Ο. - Μαξηίλν - Λάξπκλα», θαηά ηεο ππ΄αξηζκ. ΣΔ 43247/1069/22-
3-2016 απφθαζεο έθπησζήο ηεο απφ ηε Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φζηψηηδαο. 

2. Αίξεη ηελ αλσηέξσ απφθαζε γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ 
εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο. 

 
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήηεζε λα αλαβιεζεί ην ζέκα θαη λα επαλέιζεη κεηά απφ 

λνκηθή γλσκνδφηεζε θαη εηζήγεζε ηνπ πνιηηηθά ππεχζπλνπ ησλ ππεξεζηψλ. Γήισζε δε, φηη 
“ζεσξεί πνιηηηθά απαξάδεθηε ηελ θαζπζηέξεζε πινπνίεζεο ηνπ ελ ζέκαηη έξγνπ” θαη δήηεζε “λα 
θαζνξηζηνύλ νη αηηίεο, λα αζθεζεί έιεγρνο θαη λα εμεηαζηεί ε πνιηηηθή πνπ εθαξκόδεηαη ζηα 
δεηήκαηα επίβιεςεο ησλ έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο”.  

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1133 

 
ΘΔΜΑ 11ν: Έγθξηζε πξαθηηθψλ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε εζληθνχ θαη επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ Κεληξηθήο Δχβνηαο (2015)», 
πξνυπνινγηζκνχ 2.000.000,00 € κε Φ.Π.Α..  

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 110516/3028/14-7-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
  Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 
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 1. Δγθξίλεη ηα ππ΄αξηζκ. 1α/27-6-2016, 1/5-7-2016 θαη 2/13-7-2016 πξαθηηθά ηεο 
επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε εζληθνχ θαη επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ 
Κεληξηθήο Δχβνηαο (2015)», πξνυπνινγηζκνχ 2.000.000,00 € κε Φ.Π.Α., πνπ αθνξνχλ ζηνλ 
έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ εγγπεηηθψλ 
επηζηνιψλ ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ. 

 2. Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ ζηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε 
«ΔΡΑΣΟΘΔΝΖ ΣΔΥΝΗΚΖ Α.Δ.», πνπ πξνζέθεξε έθπησζε εμήληα πέληε θαη πελήληα ηξία ηνηο 
εθαηφ (65,53 %). 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1134 

 
ΘΔΜΑ 12ν: Έγθξηζε πξαθηηθψλ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε επαξρηαθήο νδνχ ππ΄αξηζκ. 3 νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Δχβνηαο», 
πξνυπνινγηζκνχ 855.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 98618/2663/18-7-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
  Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

1. Δγθξίλεη ηα ππ΄αξηζκ. 1/21-6-2016, 1α/1-7-2016 θαη 2/11-7-2016 πξαθηηθά ηεο 
επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε επαξρηαθήο νδνχ ππ΄αξηζκ. 3 νδηθνχ δηθηχνπ 
Π.Δ. Δχβνηαο», πξνυπνινγηζκνχ 855.000,00 € κε Φ.Π.Α. πνπ αθνξνχλ ζηνλ έιεγρν ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ησλ 
ππνςεθίσλ αλαδφρσλ. 

 2. Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ ζηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε 
«ΚΟΡΟΕΖ ΑΝΣΩΝΗΟ ηνπ ΣΤΛΗΑΝΟΤ Δ.Γ.Δ.», πνπ πξνζέθεξε έθπησζε πελήληα δχν θαη 
πέληε ηνηο εθαηφ (52,05 %). 
 

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1135 
 

ΘΔΜΑ 13ν: Έγθξηζε αλάζεζεο ηεο κειέηεο: «Μειέηε θαζνξηζκνχ νξηνγξακκψλ αηγηαινχ θαη 
παξαιίαο παξάθηηαο δψλεο Πιαηάλαο Κχκεο», Π.Δ. Δχβνηαο, ζπλνιηθήο πξνεθηηκψκελεο 
ακνηβήο 8.000,00 € κε ΦΠΑ, κε ηε δηαδηθαζία ησλ άξζ. 10, §2.ζη. ηνπ Ν.3316/05 & άξζ. 5, §4 
ηνπ Ν.3481/06 (“Αλάζεζε κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο δεκνζίεπζε ζρεηηθήο πξνθήξπμεο”). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. νηθ. 
113167/3106/19-7-2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ 
Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
  Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 

1. Δγθξίλεη: 
α) ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο κειέηεο: «Μειέηε θαζνξηζκνχ νξηνγξακκψλ αηγηαινχ θαη 

παξαιίαο παξάθηηαο δψλεο Πιαηάλαο Κχκεο», Π.Δ. Δχβνηαο, ζπλνιηθήο πξνεθηηκψκελεο 
ακνηβήο 8.000,00 € κε ΦΠΑ, φπσο απηά ζπληάρζεθαλ απφ ηε Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. 
Δχβνηαο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 4 ηνπ Ν.3316/05 θαη απνηεινχληαη απφ: 

α1. ηνλ Φάθειν Έξγνπ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη: 

 ην Σεχρνο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ ηνπ έξγνπ 

 ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ζθνπηκφηεηαο ηνπ έξγνπ 

 ην πξφγξακκα ηνπ απαηηνχκελσλ κειεηψλ 

 ηελ απαηηνχκελε δαπάλε κε ηηο επί κέξνπο πξνεθηηκψκελεο ακνηβέο ησλ κειεηψλ θαη 
α2. ηε πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 

β) ηελ αλάζεζε ηεο αλσηέξσ κειέηεο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 10, παξ. 2.ζη ηνπ 
Ν.3316/05, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 5, παξ. 4 ηνπ Ν.3481/06 (“Αλάζεζε κε 
δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο δεκνζίεπζε ζρεηηθήο πξνθήξπμεο”). 
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2. Οξίδεη ηε Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δχβνηαο σο ηελ αξρή πνπ ζα δηελεξγήζεη ην 
δηαγσληζκφ. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δχβνηαο λα πξνβεί 
ζηε ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ κειεηεηψλ (ηα κέιε ζα πξνθχςνπλ απφ 
θιήξσζε), ζχκθσλα κε ην Ν. 4024/2011, άξζξν 26 «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο 
δηνίθεζεο» θαη ηελ απφθαζε ΓΗΚΟ/Φ.18/νηθ.21508 – 7/11/2011 ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο 
Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 
 
 Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, κε ηελ αηηηνινγία φηη “ε εθπόλεζε ηεο σο άλσ 
κειέηεο κπνξεί θαη πξέπεη λα γίλεη από ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο ηεο Π.Ε. Εύβνηαο”. 
 

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1136 
 
ΘΔΜΑ 14ν: Έγθξηζε αλάζεζεο ηεο κειέηεο: «Γεσηερληθή Έξεπλα θαη Μειέηε ζην Α/Κ Αγ. 
Γεσξγίνπ Ληράδαο Ν. Δπβνίαο», Π.Δ. Δχβνηαο, ζπλνιηθήο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο 36.500,00 € 
κε ΦΠΑ,  κε ηε δηαδηθαζία ησλ άξζ. 10, §2.ζη. ηνπ Ν.3316/05 & άξζ. 5, §4 ηνπ Ν.3481/06 
(“Αλάζεζε κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο δεκνζίεπζε ζρεηηθήο πξνθήξπμεο”). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. νηθ. 
113175/3107/19-7-2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ 
Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
  Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 

1. Δγθξίλεη: 
α) ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο κειέηεο: «Γεσηερληθή Έξεπλα θαη Μειέηε ζην Α/Κ Αγ. 

Γεσξγίνπ Ληράδαο Ν. Δπβνίαο», Π.Δ. Δχβνηαο, ζπλνιηθήο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο 36.500,00 € 
κε ΦΠΑ, φπσο απηά ζπληάρζεθαλ απφ ηε Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δχβνηαο θαηά ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 4 ηνπ Ν.3316/05 θαη απνηεινχληαη απφ: 

α1. ηνλ Φάθειν Έξγνπ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη: 

 ην Σεχρνο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ ηνπ έξγνπ 

 ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ζθνπηκφηεηαο ηνπ έξγνπ 

 ην πξφγξακκα ηνπ απαηηνχκελσλ κειεηψλ 

 ηελ απαηηνχκελε δαπάλε κε ηηο επί κέξνπο πξνεθηηκψκελεο ακνηβέο ησλ κειεηψλ θαη 
α2. ηε πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 

β) ηελ αλάζεζε ηεο αλσηέξσ κειέηεο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 10, παξ. 2.ζη ηνπ 
Ν.3316/05, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 5, παξ. 4 ηνπ Ν.3481/06 (“Αλάζεζε κε 
δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο δεκνζίεπζε ζρεηηθήο πξνθήξπμεο”). 

2. Οξίδεη ηε Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δχβνηαο σο ηελ αξρή πνπ ζα δηελεξγήζεη ην 
δηαγσληζκφ. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δχβνηαο λα πξνβεί 
ζηε ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ κειεηεηψλ (ηα κέιε ζα πξνθχςνπλ απφ 
θιήξσζε), ζχκθσλα κε ην Ν. 4024/2011, άξζξν 26 «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο 
δηνίθεζεο» θαη ηελ απφθαζε ΓΗΚΟ/Φ.18/νηθ.21508 – 7/11/2011 ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο 
Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

 
Έδσζαλ αξλεηηθή ςήθν νη θ.θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, Αζαλάζηνο Γηαλλφπνπινο θαη 

Ησάλλεο Αγγειέηνο κε ηελ αηηηνινγία φηη, ιφγσ ηνπ κεγάινπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο, 
πξέπεη λα γίλεη δηαγσληζκφο θαη φρη αλάζεζε. Ο θ. Γθηθφπνπινο ζπγθεθξηκέλα πξφηεηλε ε 
πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο λα γίλεη κέζσ ηνπ ηνπηθνχ παξαξηήκαηνο ηνπ ΣΔΔ. 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1137 
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ΘΔΜΑ 15ν: Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: 
«Γηαπιαηχλζεηο, ηερληθά θαη αζθαιηφζηξσζε επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ Καξπελήζη – Γαχξνο 
(Γ’ Φάζε)», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 1.400.000,00€ κε Φ.Π.Α., κεηά ηε γλσκνδφηεζε 
ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 9/Σ../27-5-2016 
έγγξαθν ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο πξνο ηελ 
Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
  Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

 1. Κξίλεη κε ηθαλνπνηεηηθή ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ηειηθνχ κεηνδφηε ηνπ έξγνπ: 
«Γηαπιαηχλζεηο, ηερληθά θαη αζθαιηφζηξσζε επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ Καξπελήζη – Γαχξνο 
(Γ’ Φάζε)», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 1.400.000,00€ κε Φ.Π.Α., κεηά ηε γλσκνδφηεζε 
ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 
 2. Αθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ. 
   

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1138 
 
ΘΔΜΑ 16ν: Έγθξηζε πξαθηηθψλ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε δεκηψλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ζήκαλζεο επί ηεο ππ΄αξηζκ. 5 
επαξρηαθήο νδνχ Παξαιίκληνο - Ληδσξίθη - Λεπθαδίηη» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ 
Π.Δ. Φσθίδαο γηα ηα έηε 2015 - 2016 θαη 2017», πξνυπνινγηζκνχ 50.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 108767/2750/12-7-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
  Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

1. Δγθξίλεη ηα ππ΄αξηζκ. Η/27-6-2016 θαη ΗΗ/6-7-2016 πξαθηηθά ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ 
ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε δεκηψλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ζήκαλζεο επί ηεο ππ΄αξηζκ. 5 
επαξρηαθήο νδνχ Παξαιίκληνο - Ληδσξίθη - Λεπθαδίηη» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ 
Π.Δ. Φσθίδαο γηα ηα έηε 2015 - 2016 θαη 2017», πξνυπνινγηζκνχ 50.000,00 € κε Φ.Π.Α., πνπ 
αθνξνχλ ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ 
εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ. 
 2. Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ ζηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε 
«ΥΡΗΣΟ ΓΔΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ Δ.Γ.Δ.», πνπ πξνζέθεξε έθπησζε ζαξάληα έμη ηνηο εθαηφ (46 
%). 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1139 

 
ΘΔΜΑ 17ν: Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄αξηζκ. 48/11-1-2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο πεξί έγθξηζεο απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: 
«Απνθαηάζηαζε ζπξκαηνθηβσηίσλ θαη αλαρσκάησλ ζηνλ Πιείζην πνηακφ, ζέζε “Πξνζθπιηάηηθα 
– Γεξνδήκνο”», Π.Δ. Φσθίδαο, πξνυπνινγηζκνχ 150.000,00 € κε Φ.Π.Α. θαη επηζηξνθή 
αληηηίκνπ παξαβφινπ, Π.Δ. Φσθίδαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε: α) ηελ ππ΄αξηζκ. 
106315/2666/12-7-2016 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φσθίδαο θαη β) ην ππ’ 
αξηζκ. TT 106845/894/25-7-2016 έγγξαθν παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο 
Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 

Δπεηδή ε ππ΄αξηζκ. 48/11-1-2016 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο αθπξψζεθε, σο 
κε λφκηκε, δπλάκεη ηεο ππ΄αξηζκ. 2/4/2016 απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 18 λ. 
2218/1994, θαη θαηφπηλ ηεο αξηζκ. Ν41/2016 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά, κε 
ηελ νπνία απνξξίθζεθε ζρεηηθή αίηεζε αλαζηνιήο ηεο αξρηθήο αλαδφρνπ εηαηξείαο ηνπ ελ ζέκαηη 
έξγνπ κε ηελ επσλπκία «ΚΑΝΖΘΟ Α.Δ.» ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή νθείιεη λα ζπκκνξθσζεί 
πξνο ην πεξηερφκελν ηεο απφθαζεο απηήο θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε  
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απνθαζίδεη νκόθσλα 
1. Αλαζέηεη ην έξγν: «Απνθαηάζηαζε ζπξκαηνθηβσηίσλ θαη αλαρσκάησλ ζηνλ Πιείζην 

πνηακφ, ζέζε “Πξνζθπιηάηηθα – Γεξνδήκνο”», Π.Δ. Φσθίδαο, πξνυπνινγηζκνχ 150.000,00 € κε 
Φ.Π.Α., ζηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε «Νηθφιανο Γξφιαπαο» κε ηελ πξνζθεξζείζα απφ απηή 
έθπησζε είθνζη επηά ηνηο εθαηφ (27%). 

2. Κάλεη δεθηή ηελ απφ 4/7/2016 αίηεζε ηνπ Νηθνιάνπ Γξφιαπα θαη εγθξίλεη ηελ 
επηζηξνθή ηνπ παξαβφινπ ησλ δηαθνζίσλ πελήληα επξψ (250,00 €), πνπ είρε θαηαβάιεη γηα ηελ 
παξαδεθηή άζθεζε ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 138018/7353/16-10-2015 έλζηαζήο ηνπ. 
 

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1140 
 
ΘΔΜΑ 18ν: Έγθξηζε ηνπ 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ θαη ηνπ1νπ Π.Κ.Μ.Ν.Σ.Δ. ηνπ 
έξγνπ: «Αλαθαηαζθεπή νδνζηξψκαηνο Δ.Ο. Υξηζζνχ - Γειθψλ Β΄Φάζε», Π.Δ. Φσθίδαο. 
(Δηζεγεηήο 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. 95097/2334/15-7-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο 
παξέζηε ν θ. Ησάλλεο Αζαλαζίνπ, εξγνιήπηεο δεκνζίσλ έξγσλ, ν νπνίνο θαηέζεζε ηηο απφςεηο 
ηνπ αλαθνξηθά κε ην έξγν ηνπ ζέκαηνο. 
  Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Δγθξίλεη: 
1. ηνλ 1ν Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Δξγαζηψλ (ππεξβαηηθφ ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή 

ζχκβαζε θαηά 1.646,14€ ιφγσ αχμεζεο ηνπ ΦΠΑ 24%) ηνπ έξγνπ: «Αλαθαηαζθεπή 
νδνζηξψκαηνο Δ.Ο. Υξηζζνχ - Γειθψλ Β΄Φάζε», Π.Δ. Φσθίδαο, ν νπνίνο ηειηθά θιείλεη ζην 
πνζφ ησλ 204.121,14 € κε ηνλ Φ.Π.Α (εθ ησλ νπνίσλ: 135.323,08 € γηα εξγαζίεο, 24.358,15 € 
γηα Γ.Δ.&Ο.Δ, 0,52 € γηα απξφβιεπηα, 4.932,07€ γηα αλαζεψξεζε θαη γηα ΦΠΑ 39.507,32€), 

2. ηνλ 1ν Π.Κ.Μ.Ν.Σ.Δ., πνπ απνηειείηαη απφ ην άξζξν «Ν.Γ-6 Αζθαιηηθή Ηζνπεδσηηθή 
ηξψζε Μεηαβιεηνχ Πάρνπο» (ΟΓΟ-4421Β), ηνπ νπνίνπ ε δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ ηα 
απξφβιεπηα. 

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1141 
 
 
ΜΑΘΗΣΙΚΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 
ΘΔΜΑ 19ν: Έγθξηζε δαπαλψλ δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζρνιηθνχ 
έηνπο 2015-2016. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 109251/3359/12-7-
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 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Δγθξίλεη ηηο παξαθάησ δαπάλεο δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, 
ζρνιηθνχ έηνπο 2015-2016, ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα: 
 

ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΔΩ ΙΟΤΝΙΟ 2016 
Π.Δ. ΦΘΙΩΣΙΓΑ ΔΙΓΙΚΟ ΦΟΡΔA 073 ΚΑΔ 0821 

ΑΡΙΘΜ. 3091/11-07-2016 ΔΓΓΡΑΦΟ ΣΗ Γ.ΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Π.Δ. ΦΘΙΩΣΙΓΑ 
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ΑΝΑΓΟΥΟ 
ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΠΔΡΙΟΓΟ 

ΗΜΔ
ΡΔ 

ΗΜΔΡΗ
ΙΟ 

ΠΟΟ 
ΥΩΡΙ 
ΦΠΑ 

ΠΟΟ 
ΥΩΡΙ 
ΦΠΑ ΦΠΑ 24% 

ΣΔΛΙΚΟ 
ΠΟΟ 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
ΜΔ ΦΠΑ 

ΑΤΓΔΡΖ ΖΛΗΑ (ΣΜ 28) 
ΜΑΗΟ2016-

ΗΟΤΝΗΟ2016 
27 46,67 

1.260,09 € 302,42 € 1.562,51 € 

ΑΓΓΔΛΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ 
(ΣΜ61) 

ΜΑΗΟ2016-
ΗΟΤΝΗΟ2016 

17 48,13 
818,21 € 196,37 €   

ΑΓΓΔΛΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ 
(ΣΜ62) 

ΜΑΗΟ2016-
ΗΟΤΝΗΟ2016 

28 58,87 
1.648,36 € 395,61 € 3.058,55 € 

ΑΥΜΑΣΗΩΣΖ ΗΩΑΝΝΖ 
(ΣΜ 72) 

ΜΑΗΟ2016-
ΗΟΤΝΗΟ2016 

28 24,82 
694,96 € 166,79 €   

ΑΥΜΑΣΗΩΣΖ ΗΩΑΝΝΖ 
(ΣΜ 77) 

ΜΑΗΟ2016-
ΗΟΤΝΗΟ2016 

27 34,84 
940,68 € 225,76 € 2.028,19 € 

ΑΛΑΜΑΝΖ ΖΛΗΑ ΣΜ 31 
ΜΑΗΟ2016-

ΗΟΤΝΗΟ2016 
23 49,14 

1.130,22 € 271,25 € 1.401,47 € 

ΓΗΑΝΝΔΛΖ ΖΛΗΑ ΣΜ 21 
ΜΑΗΟ2016-

ΗΟΤΝΗΟ2016 
26 20,79 

540,54 € 129,73 € 670,27 € 

ΓΗΑΝΝΑΚΟ ΚΩΝΝΟ 
(ΣΜ38) 

ΜΑΗΟ2016-
ΗΟΤΝΗΟ2016 

27 32,97 
890,19 € 213,65 € 1.103,84 € 

ΓΚΡΗΣΕΑΠΖ ΚΩΝΝΟ 
(ΣΜ 65) 

ΜΑΗΟ2016-
ΗΟΤΝΗΟ2016 

28 160,92 
4.505,76 € 1.081,38 €   

ΓΚΡΗΣΕΑΠΖ ΚΩΝΝΟ 
(ΣΜ 67) 

ΜΑΗΟ2016-
ΗΟΤΝΗΟ2016 

28 226,84 
6.351,52 € 1.524,36 € 13.463,03 € 

ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ 
ΓΔΩΡΓΗΟ(ΣΜ40) 

ΜΑΗΟ2016-
ΗΟΤΝΗΟ2016 

28 69,37 
1.942,36 € 466,17 € 2.408,53 € 

ΓΔΩΡΓΗΟΤ ΚΩΝΝΟ (ΣΜ 
75) 

ΜΑΗΟ2016-
ΗΟΤΝΗΟ2016 

27 23,44 
632,88 € 151,89 € 784,77 € 

ΓΟΤΡΓΗΩΣΖ ΥΡΖΣΟ 
(ΣΜ 13) 

ΜΑΗΟ2016-
ΗΟΤΝΗΟ2016 

27 35,34 
954,18 € 229,00 € 1.183,18 € 

ΓΗΑΝΝΔΛΟ ΛΔΩΝΗΓΑ 
ΣΜ 15 

ΜΑΗΟ2016-
ΗΟΤΝΗΟ2016 

27 20,79 
561,33 € 134,72 € 696,05 € 

ΑΦΟΗ ΓΡΟΟΤ ΟΔ(ΣΜ 8) ΜΑΗΟ -2016 8 70,41 563,28 € 135,19 €   

ΑΦΟΗ ΓΡΟΟΤ ΟΔ(ΣΜ 8) ΗΟΤΝΗΟ 2016 12 71,03 852,36 € 204,57 € 1.755,39 € 

ΑΦΟΗ ΓΡΟΟΤ ΟΔ(ΣΜ 10) ΜΑΗΟ -2016 17 184,82 3.141,94 € 754,07 €   

ΑΦΟΗ ΓΡΟΟΤ ΟΔ(ΣΜ 10) ΗΟΤΝΗΟ 2016 11 185,89 2.044,79 € 490,75 € 6.431,55 € 

ΓΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ 
ΚΩΝΝΟ (ΣΜ 12) 

ΜΑΗΟ2016-
ΗΟΤΝΗΟ2016 

27 41,90 
1.131,30 € 271,51 € 1.402,81 € 

ΚΟΝΣΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 
(ΣΜ66) 

ΜΑΗΟ2016-
ΗΟΤΝΗΟ2016 

27 209,26 
5.650,02 € 1.356,00 €   

ΚΟΝΣΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 
(ΣΜ68) 

ΜΑΗΟ2016-
ΗΟΤΝΗΟ2016 

28 239,30 
6.700,40 € 1.608,10 € 15.314,52 € 

ΔΛΛΖΝΑ ΓΔΩΡΓΗΟ (ΣΜ 
43) 

ΜΑΗΟ2016-
ΗΟΤΝΗΟ2016 

28 43,88 
1.228,64 € 294,87 € 1.523,51 € 

ΕΑΥΟ ΖΛΗΑ ΣΜ 14 
ΜΑΗΟ2016-

ΗΟΤΝΗΟ2016 
13 31,60 

410,80 € 98,59 € 509,39 € 

ΚΑΣΟΤΡΑ ΓΔΩΡΓΗΟ 
ΣΜ 53 

ΜΑΗΟ2016-
ΗΟΤΝΗΟ2016 

28 91,58 
2.564,24 € 615,42 € 3.179,66 € 

ΚΟΓΗΑ ΥΡΖΣΟ(ΣΜ 27) 
ΜΑΗΟ2016-

ΗΟΤΝΗΟ2016 
27 24,96 

673,92 € 161,74 €   

ΚΟΓΗΑ ΥΡΖΣΟ(ΣΜ29) 
ΜΑΗΟ2016-

ΗΟΤΝΗΟ2016 
27 29,57 

798,39 € 191,61 € 1.825,66 € 

ΚΑΣΑΝΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΣΜ 
47) ΜΑΡ-ΑΠΡ 2016 

25 37,52 
938,00 € 225,12 € 1.163,12 € 

KOΛΗΑΣΟ ΗΩΑΝΝΖ ΜΑΗΟ2016- 27 88,95 2.401,65 € 576,40 € 2.978,05 € 
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(ΣΜ54) ΗΟΤΝΗΟ2016 

ΚΑΜΑΡΑ ΚΩΝΝΟ (ΣΜ 
58) 

ΜΑΗΟ2016-
ΗΟΤΝΗΟ2016 

27 30,86 
833,22 € 199,97 € 1.033,19 € 

ΛΤΚΟ ΗΩΑΝΝΖ (ΣΜ 46) 
ΜΑΗΟ2016-

ΗΟΤΝΗΟ2016 
20 47,09 

941,80 € 226,03 €   

ΛΤΚΟ ΗΩΑΝΝΖ (ΣΜ 73) 
ΜΑΗΟ2016-

ΗΟΤΝΗΟ2016 
28 61,19 

1.713,32 € 411,20 € 3.292,35 € 

ΜΠΔΚΔΡΗΓΖ ΚΑΗ ΗΑ ΟΔ 
(ΣΜ 7) ΜΑΗΟ -2016 

14 194,47 
2.722,58 € 653,42 €   

ΜΠΔΚΔΡΗΓΖ ΚΑΗ ΗΑ ΟΔ 
(ΣΜ 7) ΗΟΤΝΗΟ 2016 

14 196,21 
2.746,94 € 659,27 € 6.782,20 € 

ΜΠΔΚΔΡΗΓΖ ΚΑΗ ΗΑ ΟΔ 
(ΣΜ 9) ΜΑΗΟ -2016 

8 92,74 
741,92 € 178,06 €   

ΜΠΔΚΔΡΗΓΖ ΚΑΗ ΗΑ ΟΔ 
(ΣΜ 9) ΗΟΤΝΗΟ 2016 

12 93,59 
1.123,08 € 269,54 € 2.312,60 € 

ΜΠΑΜΠΑΛΗΟΤΣΑ 
ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΜ 74 

ΜΑΗΟ2016-
ΗΟΤΝΗΟ2016 

30 25,31 
759,30 € 182,23 € 941,53 € 

ΜΠΔΛΛΟ 
ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ (ΣΜ 71) 

ΜΑΗΟ2016-
ΗΟΤΝΗΟ2016 

26 27,87 
724,62 € 173,91 € 898,53 € 

ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 
(ΣΜ45) 

ΜΑΗΟ2016-
ΗΟΤΝΗΟ2016 

18 37,84 
681,12 € 163,47 € 844,59 € 

ΜΗΥΑΖΛ ΑΝΑΣΑΗΟ (ΣΜ 
39) 

ΜΑΗΟ2016-
ΗΟΤΝΗΟ2016 

27 18,42 
497,34 € 119,36 €   

ΜΗΥΑΖΛ ΑΝΑΣΑΗΟ (ΣΜ 
42) 

ΜΑΗΟ2016-
ΗΟΤΝΗΟ2016 

27 31,88 
860,76 € 206,58 € 1.684,04 € 

ΜΟΥΟ ΓΔΩΡΓΗΟ (ΣΜ 
37) 

ΜΑΗΟ2016-
ΗΟΤΝΗΟ2016 

27 18,14 
489,78 € 117,55 € 607,33 € 

ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΤΖ  
ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΣΜ 23 

ΜΑΗΟ2016-
ΗΟΤΝΗΟ2016 

27 34,43 
929,61 € 223,11 € 1.152,72 € 

ΝΣΑΗΟ ΑΘΑΝΑΗΟ 
(ΣΜ26) 

ΜΑΗΟ2016-
ΗΟΤΝΗΟ2016 

27 33,90 
915,30 € 219,67 € 1.134,97 € 

ΝΣΑΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ 
(ΣΜ17) 

ΜΑΗΟ2016-
ΗΟΤΝΗΟ2016 

17 44,59 
758,03 € 181,93 € 939,96 € 

ΠΟΛΗΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 
(ΣΜ32) 

ΜΑΗΟ2016-
ΗΟΤΝΗΟ2016 

27 17,26 
466,02 € 111,84 €   

ΠΟΛΗΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 
(ΣΜ33) 

ΜΑΗΟ2016-
ΗΟΤΝΗΟ2016 

27 37,48 
1.011,96 € 242,87 €   

ΠΟΛΗΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 
(ΣΜ34) 

ΜΑΗΟ2016-
ΗΟΤΝΗΟ2016 

18 21,38 
384,84 € 92,36 € 2.309,90 € 

ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ 
ΠΑΝΣΔΛΖ (ΣΜ 78) 

ΜΑΗΟ2016-
ΗΟΤΝΗΟ2016 

27 26,27 
709,29 € 170,23 € 879,52 € 

ΠΑΠΑΑΡΑ ΑΝΓΡΔΑ 
(ΣΜ16) 

ΜΑΗΟ2016-
ΗΟΤΝΗΟ2016 

27 48,02 
1.296,54 € 311,17 € 1.607,71 € 

ΠΡΟΒΟΠΟΤΛΟ 
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΣΜ 24 

ΜΑΗΟ2016-
ΗΟΤΝΗΟ2016 

17 40,85 
694,45 € 166,67 € 861,12 € 

ΠΑΡΓΑΛΖ ΘΔΟΦΑΝΖ  
(ΣΜ51) 

ΑΠΡ 2016- ΜΑΗΟ 
2016-ΗΟΤΝΗΟ 2016 

34 81,64 

  2.775,76 € 666,18 € 3.441,94 € 

ΠΟΛΤΜΔΡΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 
ΣΜ 69 

ΜΑΗΟ2016-
ΗΟΤΝΗΟ2016 

21,5 105,44 
2.266,96 € 544,07 €   

ΠΟΛΤΜΔΡΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 
ΣΜ 70 

ΜΑΗΟ2016-
ΗΟΤΝΗΟ2016 

18 91,40 
1.645,20 € 394,85 € 4.851,08 € 

ΠΑΠΑΥΟΤΛΗΑΡΑ 
ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΣΜ57) 

ΜΑΗΟ2016-
ΗΟΤΝΗΟ2016 

23 13,91 
319,93 € 76,78 € 396,71 € 

ΣΑΘΑΡΑ ΒΑΗΛΔΗΟ  
ΣΜ48 

ΜΑΗΟ2016-
ΗΟΤΝΗΟ2016 

27 23,82 
643,14 € 154,35 € 797,49 € 

ΣΡΩΜΑΣΗΑ  ΔΡΑΦΔΗΜ ΜΑΗΟ2016- 28 40,20 1.125,60 € 270,14 € 1.395,74 € 
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ΣΜ41 ΗΟΤΝΗΟ2016 

ΣΡΩΜΑΣΗΑ  ΔΡΑΦΔΗΜ 
ΣΜ41.1 

ΜΑΗΟ2016-
ΗΟΤΝΗΟ2016 

26 15,12 
393,12 € 94,35 € 487,47 € 

ΣΔΦΟ ΘΔΟΓΩΡΟ 
ΣΜ19 

ΜΑΗΟ2016-
ΗΟΤΝΗΟ2016 

27 82,96 
2.239,92 € 537,58 € 2.777,50 € 

ΣΑΜΔΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 
(ΣΜ52) 

ΜΑΗΟ2016-
ΗΟΤΝΗΟ2016 

22 13,69 
301,18 € 72,28 €   

ΣΑΜΔΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 
(ΣΜ55) 

ΜΑΗΟ2016-
ΗΟΤΝΗΟ2016 

27 19,72 
532,44 € 127,79 € 1.033,69 € 

ΣΑΜΔΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 
(ΣΜ55)ΣΡΟΠ.Ζ 

ΜΑΗΟ2016-
ΗΟΤΝΗΟ2016 

26 7,89 
205,14 € 49,23 € 254,37 € 

ΑΜΑΡΑ ΓΔΩΡΓΗΟ 
(44.1) 

ΜΑΗΟ2016-
ΗΟΤΝΗΟ2016 

12 10,73 
128,76 € 30,90 € 159,66 € 

ΑΜΑΡΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΣΜ 
35 

ΜΑΗΟ2016-
ΗΟΤΝΗΟ2016 

0 31,85 
0,00 € 0,00 €   

ΑΜΑΡΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΣΜ 
44 

ΜΑΗΟ2016-
ΗΟΤΝΗΟ2016 

27 30,67 
828,09 € 198,74 € 1.026,83 € 

ΣΗΛΟΦΤΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 
ΣΜ49 

ΜΑΗΟ2016-
ΗΟΤΝΗΟ2016 

27 24,53 
662,31 € 158,95 € 821,26 € 

ΣΟΤΚΑ ΓΔΩΡΓΗΟ 
(ΣΜ56) 

ΜΑΗΟ2016-
ΗΟΤΝΗΟ2016 

28 47,93 
1.342,04 € 322,09 € 1.664,13 € 

ΣΑΚΑ ΗΩΑΝΝΖ (ΣΜ 20) 
ΜΑΗΟ2016-

ΗΟΤΝΗΟ2016 
28 110,70 

3.099,60 € 743,90 € 3.843,50 € 

ΣΑΝΣΕΑΛΟΤ ΥΡΤΟΤΛΑ 
ΣΜ50 

ΜΑΗΟ2016-
ΗΟΤΝΗΟ2016 

17 31,00 
527,00 € 126,48 € 653,48 € 

ΦΟΡΣΑΣΟ ΑΝΣΩΝΗΟ 
ΣΜ 59 

ΜΑΗΟ2016-
ΗΟΤΝΗΟ2016 

20 40,27 
805,40 € 193,30 €   

ΦΟΡΣΑΣΟ ΑΝΣΩΝΗΟ 
ΣΜ 60 

ΜΑΗΟ2016-
ΗΟΤΝΗΟ2016 

32 17,24 
551,68 € 132,40 € 1.682,78 € 

ΦΔΚΑ ΘΔΟΓΩΡΟ ΣΜ 18 
ΜΑΗΟ2016-

ΗΟΤΝΗΟ2016 
27 99,53 

2.687,31 € 644,95 € 3.332,26 € 

ΔΤΑΓΓΔΛΗΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ 
ΣΜ 76 

ΜΑΗΟ2016-
ΗΟΤΝΗΟ2016 

30 31,85 
955,50 € 229,32 € 1.184,82 € 

ΒΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΜ 79 
ΜΑΗΟ2016-

ΗΟΤΝΗΟ2016 
26 29,73 

772,98 € 185,52 € 958,50 € 

ΒΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΜ 64 
ΜΑΗΟ2016-

ΗΟΤΝΗΟ2016 
27 33,95 

916,65 € 220,00 € 1.136,65 € 

ΣΔΜΠΛΑΛΔΞΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 
ΣΜ 22 

ΜΑΗΟ2016-
ΗΟΤΝΗΟ2016 

27 79,97 
2.159,19 € 518,21 € 2.677,40 € 

ΤΠΔΡΑΣΗΚΟ ΚΣΔΛ Ν 
ΦΘΗΩΣΗΓΑ ΑΔ 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΔ 
ΜΑΗΟ 2016 

    
4.787,67 € 1.149,04 € 5.936,71 € 

ΤΠΔΡΑΣΗΚΟ ΚΣΔΛ Ν 
ΦΘΗΩΣΗΓΑ ΑΔ 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΔ 
ΗΟΤΝΗΟ 2016 

    
2.019,51 € 484,68 € 2.504,19 € 

ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ 
ΔΛΑΣΔΗΑ  ΗΑΝ.2016 

    
2.832,15 € 679,72 €   

ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ 
ΔΛΑΣΔΗΑ  ΦΔΒΡ,2016 

    
3.965,01 € 951,60 €   

ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ 
ΔΛΑΣΔΗΑ  ΜΑΡΣ.2016 

    
4.153,82 € 996,92 € 23.987,01 € 

ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ 
ΔΛΑΣΔΗΑ  ΑΠΡ.2016 

    
3.020,96 € 725,03 €   

ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ 
ΔΛΑΣΔΗΑ  ΜΑΗΟ-2016 

    
2.398,40 € 575,62 €   

ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ 
ΔΛΑΣΔΗΑ  ΗΟΤΝΗΟ 2016 

    
2.974,02 € 713,76 €   

     ΤΝΟΛΟ 158.731,49 € 
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Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε ζα επηβαξχλεη ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο θαη ζα  πιεξσζεί απφ ηνλ Δ.Φ. 01073 ΚΑΔ 0821. 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1142 

 
ΘΔΜΑ 20ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δηαπξαγκάηεπζεο ηεο 21εο Μαξηίνπ 2016 θαη θαηαθχξσζε 
δξνκνινγίνπ κεηαθνξάο καζεηψλ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, γηα ηα ζρνιηθά έηε 2015-2016 θαη 2016-
2017. 
(Δηζεγεηήο 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. 
111622/4301/15-7-2016 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 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

1. Δγθξίλεη ην απφ 7/7/2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο ηεο 21εο Μαξηίνπ 
2016 γηα ηε κεηαθνξά καζεηψλ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, γηα ηα ζρνιηθά έηε 2015-2016 θαη 2016-2017.  

2. Καηαθπξψλεη ην δξνκνιφγην «ΚΑΣΩ ΣΔΝΖ-ΣΑΖ ΚΣΔΛ & ΔΠΗΣΡΟΦΖ», 
ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα: 
 

Α/Α ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΓΡΟΜΗ 
ΚΩΓΙΚΟ 

ΓΡΟΜ. 

ΣΙΜΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ 
ΑΝΔΤ Φ.Π.Α 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ 
ΑΡΙΘΜΟ 
ΚΤΚΛΟΦ. 

1 8 
ΚΑΣΩ ΣΔΝΖ-ΣΑΖ 
ΚΣΔΛ & ΔΠΗΣΡ. 

837 17,63 € 
ΚΤΡΑΝΑ 
ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 

ΣΑΔ2498 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1143 

 
 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ 
 
ΘΔΜΑ 21ν: Έγθξηζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο 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. 112388/2705/18-7-
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 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Δγθξίλεη: 
1. ηε δηελέξγεηα πξφρεηξνπ, κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πηλαθίδσλ 

νδηθήο αζθάιεηαο - πιηθψλ δηαγξάκκηζεο νδνζηξσκάησλ», Π.Δ. Φσθίδαο, ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 40.000,00 κε ΦΠΑ, 

2. ηνπο φξνπο δηαθήξπμεο ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ, 
3. ηε δαπάλε γηα ηελ σο άλσ πξνκήζεηα. 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1144 

 
ΘΔΜΑ 22ν: Έγθξηζε α) δαπάλεο - δέζκεπζεο πίζησζεο, β) δηελέξγεηαο ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ 
ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 161.290,00 € ρσξίο ΦΠΑ θαη γ) 
ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. 
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Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 112661/3616/18-7-
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 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Δγθξίλεη: 
1. ηε δαπάλε – δέζκεπζε πίζησζεο, ζπλνιηθνχ πνζνχ 161.290,00 €, ρσξίο Φ.Π.Α., πνπ 

ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2016 θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ Κ.Α.Δ. 9899 πεξί ινηπψλ 
δαπαλψλ γηα ηελ «Πξνκήζεηα κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ (πξνζσπηθνί ειεθηξνληθνί 
ππνινγηζηέο & επίπεδεο νζφλεο) γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο», 

2. ηε δηελέξγεηα ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ηεο σο 
άλσ πξνκήζεηαο, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή πξνθνξάο,  

3. ην ζρέδην δηαθήξπμεο θαη ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1145 
 
ΘΔΜΑ 23ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο 3 - θαηαθχξσζε απνηειεζκάησλ ηνπ 
ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ, δηεζλή, κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ 
θαη ιηπαληηθψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο θαη ησλ Ννκηθψλ 
Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηάο ηεο», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
342.506,96 € κε Φ.Π.Α.. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 112988/2331/18-7-
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 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

1. Δγθξίλεη ην ππ΄ αξηζκ. 3/15-7-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ 
ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ, δηεζλή, κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ 
θαη ιηπαληηθψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο θαη ησλ Ννκηθψλ 
Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηάο ηεο», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
342.506,96 € κε Φ.Π.Α., πνπ αθνξά ζηελ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ 
ππνςεθίσλ πξνκεζεπηψλ.  

2. Κάλεη δεθηέο ηηο θαησηέξσ νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο: 
 

Α/α Πξνζθέξσλ 
Οκάδα γηα ηελ νπνία 

θαηαηέζεθε πξνζθνξά 

1 

ΠΤΡΟ ΣΗΩΝΖ 
ΤΓΡΑ ΚΑΤΗΜΑ – ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚ. ΔΗΓΖ – ΔΛΑΣΗΚΑ 

– ΑΝΣ/ΚΑ – ΜΟΣΟΠΟΓΖΛΑΣΑ – ΜΟΣΟΤΚΛΔΣΔ – 
ΠΟΓΖΛΑΣΑ & ΑΝΣ/ΚΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ ΚΑΡΠΔΝΖΗ 

ΟΜΑΓΑ (Α) 
ΤΓΡΑ ΚΑΤΗΜΑ - ΑΜΟΛΤΒΓΖ 
ΒΔΝΕΗΝΖ 95 ή UNLEADED -

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ ε DIESEL 
 

ΟΜΑΓΑ (Β) 
ΤΓΡΑ ΚΑΤΗΜΑ - ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

ΘΔΡΜΑΝΖ 
 

ΟΜΑΓΑ (Γ) 
ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ 

2 

ΗΩΑΝΝΖ ΥΡΖΣΟΤ ΦΑΚΗΣΑ 
ΜΖΥΑΝΟΤΡΓΔΗΟ – ΔΜΠΟΡΗΟ ΗΓΖΡΩΝ – ΜΔΣΑΛΛΩΝ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΔΗΓΩΝ – ΛΗΠΑΝΣΗΚΩΝ & ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ 
ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ ΚΑΡΠΔΝΖΗ 

ΟΜΑΓΑ (Γ) 
ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ 

 

3. Καηαθπξψλεη: 
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α) ηελ πξνκήζεηα γηα νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα πγξψλ θαπζίκσλ ηεο νκάδαο (Α) «ΤΓΡΑ 
ΚΑΤΗΜΑ - ΑΜΟΛΤΒΓΖ 95 ή UNLEADED - ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ ή DIESEL» θαη ηεο νκάδαο 
(Β) «ΤΓΡΑ ΚΑΤΗΜΑ- ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΘΔΡΜΑΝΖ» ζηνλ πξνζθέξνληα «ΠΤΡΟ ΣΗΩΝΖ ΤΓΡΑ 
ΚΑΤΗΜΑ – ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚ. ΔΗΓΖ – ΔΛΑΣΗΚΑ – ΑΝΣ/ΚΑ – ΜΟΣΟΠΟΓΖΛΑΣΑ – 
ΜΟΣΟΤΚΛΔΣΔ – ΠΟΓΖΛΑΣΑ & ΑΝΣ/ΚΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ», κε πνζνζηφ έθπησζεο κεδέλ 
ηνηο εθαηφ (0%), ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη 

β) ηελ πξνκήζεηα γηα νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα ιηπαληηθψλ ηεο νκάδαο (Γ) «ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ» 
ζηνλ πξνζθέξνληα «ΗΩΑΝΝΖ ΥΡΖΣΟΤ ΦΑΚΗΣΑ ΜΖΥΑΝΟΤΡΓΔΗΟ - ΔΜΠΟΡΗΟ ΗΓΖΡΩΝ - 
ΜΔΣΑΛΛΩΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΔΗΓΩΝ - ΛΗΠΑΝΣΗΚΩΝ & ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ», 
δηφηη πξνζέθεξε ηε ρακειφηεξε ηηκή ζπλνιηθά, κε πνζνζηφ έθπησζεο ζαξάληα ελλέα ηνηο εθαηφ 
(49%), ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1146 

 
ΘΔΜΑ 24ν: Έγθξηζε ηξίκελεο παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ, 
έηνπο 2015-2016, γηα ηηο αλάγθεο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο».  
(Δηζεγεηήο 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. 110869/2315/14-7-
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 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Δγθξίλεη ηελ ηξίκελε παξάηαζε ηεο ππ΄ αξηζκ. 41/2015 ζχκβαζεο πνπ έρεη ππνγξαθεί 
κεηαμχ ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο θαη ηνπ πξνκεζεπηή ππξίδσλνο Σζηψλε γηα ηελ πξνκήζεηα πγξψλ 
θαπζίκσλ (πεηξειαίνπ θίλεζεο: 150.210,52 ιίηξσλ θαη ακφιπβδεο βελδίλεο: 31.000 ιίηξσλ, 
πνζνχ 250.000,00 € κε Φ.Π.Α.), γηα ηηο αλάγθεο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο κέρξη 
εμαληιήζεσο ησλ πνζνηήησλ ησλ πγξψλ θαπζίκσλ (ιίηξσλ) θαη ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο πνπ 
έρεη ήδε ζπκβαζηνπνηεζεί κε ηελ αλσηέξσ (41/2105) ζχκβαζε. 

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1147 
 
 
ΓΑΠΑΝΔ 
 
ΘΔΜΑ 25ν: 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. 113008/2333/18-7-
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 
 

απνθαζίδεη νκόθσλα 
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 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Δ. 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Δ. 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤ

Η 
ΠΙΣΩΗ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΙΜΔ

ΝΟΤ 
ΠΡΟΫ/ΜΟ

Τ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦ

ΩΔΙ 
ΔΣΟΤ 2016 

ΓΔΜΔΤΘΔ
Ν ΠΟΟ 

ΠΡΙΝ ΣΗΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΙΗΓΗΗ 

ΤΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΩΗ 

ΓΙΑΘΔΙΜΟ 
ΓΙΑ 

ΓΔΜΔΤΗ 
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1 

Γαπάλεο γηα απεληφκσζε-
Μπνθηνλίαο-Απνιχκαλζεο-
Οθηναπψζεζεο ησλ 
παξαρσξεκέλσλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ  Ο.Α.Δ.Γ. 
γηα ηηο αλάγθεο ηεο Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο 

 
02.03.073.0

879.01 

  

Λνηπέο ακνηβέο 

φζσλ εθηεινχλ 

εηδηθέο ππεξεζίεο 
1.800,00 37.000,00 29.050,86 

 
3.545,14 

 

2 

Γαπάλε δηνξγάλσζεο 
ζπλεδξίαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ 
πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο πνπ ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί ζηα Άγξαθα 
Δπξπηαλίαο ηελ 1

ε
  Απγνχζηνπ 

2016 (ελνηθίαζε θαη ρξήζε 
νπηηθνανπζηηθνχ εμνπιηζκνχ, 
ππεξεζίεο κηθξνθσληθήο 
εγθαηάζηαζεο θαηαγξαθήο 
εξγαζηψλ, ηερληθή ππνζηήξημε) 

 

02.03.073.0
844.01 

 
Δθζέζεηο 

νξγάλσζε 
ζπλεδξίσλ θαη 
πνιηηηζηηθψλ 
εθδειψζεσλ 1.800,00 22.000,00 

14.957,92 
 

3.742,08 

3 

Γαπάλε θηινμελίαο ζηα κέιε 
ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ 
θαηά ηελ άθημή ηνπο θαη δηακνλή 
ηνπο ζηα Άγξαθα, ελ φςεη ηεο 
ζπλεδξίαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ 
πκβνπιίνπ ηεξεάο Διιάδαο 
πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα 
Άγξαθα Δπξπηαλίαο ηελ 1

ε
 

Απγνχζηνπ 2016 

 
02.03.073.08
45.01 

 
Κάζε είδνπο 
δαπάλεο 
δεκνζίσλ 
ζρέζεσλ  2.800,00 6.000,00 3.198,96 1,04 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1148 

 
ΘΔΜΑ 26ν: 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 ην ππ΄αξηζκ. 3853/18-7-2016 
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 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

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. Βνησηίαο, σο θαησηέξσ:  
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Α/Α ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Δ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Δ. ΠΟΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

1 
Πξνκήζεηα εθηππσηηθψλ πιηθψλ γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο Γαθνθηνλίαο 

     
        02.05.073.5241.01 

 Γαπάλεο πξνζηαζίαο 
Διαηνπαξαγσγήο 

198,40 

Α/Α ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Δ. 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Δ. 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤΗ

 
ΠΙΣΩΗ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝΟ
Τ ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΔΙ
 ΔΣΟΤ 2016 

ΓΔΜΔΤΘΔ
Ν ΠΟΟ 

ΠΡΙΝ ΣΗΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΙΗΓΗΗ 

ΤΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΩΗ 

ΓΙΑΘΔΙΜΟ 
ΓΙΑ 

ΓΔΜΔΤΗ 

1 

 Ακνηβή γηα επηζθεπή ηνπ 
αλειθπζηήξα ζηε Θήβα 

02.01.073.0869.
01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 
επηζθεπή ινηπνχ 
εμνπιηζκνχ 

68.20 4823,20 2463,60 2359,60 

2 

Πξνκήζεηα  
αληαιιαθηηθψλ γηα 
επηζθεπή  ηνπ 
αλειθπζηήξα ζηε Θήβα 

02.05.073.1699.
01 

Λνηπέο 
πξνκήζεηεο 

79,20 16407,44 8833,33 7574,11 

3 

Πξνκήζεηα  
αληαιιαθηηθψλ γηα 
επηζθεπή θση/θνχ 
Μεραλήκαηνο   γηα  ηηο 
αλάγθεο ηεο Γ/λζεο 
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο 

02.05.073.1329.
01 

Πξνκήζεηα εηδψλ 
ζπληήξεζεο θαη 
επηζθεπήο θάζε 
είδνπο ινηπνχ 
εμνπιηζκνχ 

91,76 8000,00 3937,31 4062,69 

4 

Ακνηβή πξνζσπηθνχ 
δίκελεο απαζρφιεζεο γηα 
αληηκεηψπηζε 
θαηεπεηγνπζψλ αλαγθψλ 
ζχκθσλα κε ηελ αξ. 
28/2016 απφθαζε ηνπ Π, 

02.05.073.0342.
01 

Ακνηβή 
πξνζσπηθνχ 
Η.Γ.Ο.Υ 

15482,00 48000,00 28022,85 19977,15 

5 

Δηζθνξέο πξνζσπηθνχ ζε 
αζθαιηζηηθνχο 
νξγαληζκνχο  δίκελεο 
απαζρφιεζεο γηα 
αληηκεηψπηζε 
θαηεπεηγνπζψλ αλαγθψλ 
ζχκθσλα κε ηελ αξ. 
28/2016 απφθαζε ηνπ Π, 

02.05.073.0352.
01 

Δηζθνξέο ζε 
αζθαιηζηηθνχο 
νξγαληζκνχο 
Η.Γ.Ο.Υ 

4030,00 73500,00 63530,00 9970,00 

6 

Ακνηβή γηα  έιεγρν  ησλ 
ζπζηεκάησλ ζπλαγεξκνχ 
θαη ησλ θιεηζηψλ 
θπθισκάησλ  θακεξψλ 
ζηηο θηηξηαθέο 
εγθαηαζηάζεηο  Ληβαδεηά 
Θήβα θαη ΚΣΔΟ Αιηάξηνπ 
ηεο Π.Δ. Βνησηίαο 

02.05.073.0879.
01 

Λνηπέο ακνηβέο 
φζσλ εθηεινχλ 
εηδηθέο ππεξεζίεο 

984.00 39907,21 13105,50 26801,71 

7 

Πξνκήζεηα δπν 
κεηαγσγψλ γηα ην 
ζχζηεκα ηεο γελλήηξηαο 
ηνπ  Γηνηθεηεξίνπ 

02.05.073.1311.
01 

Πξνκήζεηα εηδψλ 
ζπληήξεζεο θαη 
επηζθεπήο 
εγθαηαζηάζεσλ 

954,80 37500,00 24388,10 13111,90 

8 Πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο 
γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γ/λζεο 
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο 

02.05.073.1111.
01 

Πξνκήζεηα 
ραξηηνχ, 
γξαθηθψλ εηδψλ 
θαη ινηπψλ 
ζπλαθψλ πιηθψλ 

227,29 19582,49 17993,48 1589,01 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΗ 21917,25 247720,34     162274,17 85446,17 
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2 
Πξνκήζεηα  πιηθψλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

Γαθνθηνλίαο 
02.05.073.5241.01 

Γαπάλεο πξνζηαζίαο 
Διαηνπαξαγσγήο 

438,08 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1149 

 
ΘΔΜΑ 27ν: 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. 111575/4299/15-7-
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 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

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 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΔ 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΚΑΔ 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤ

Η 
ΠΙΣΩΗ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝΟΤ 

ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΔΙ 

ΔΣΟΤ 2016 

ΓΔΤΜΔΤΘ
ΔΝ 

ΠΟΟ 
ΠΡΙΝ 
ΣΗΝ 

ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΙΗΓΗΗ 

ΤΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΩΗ 

ΓΙΔΘΔΙΜΟ 
ΓΙΑ 

ΓΔΜΔΤΗ 

1 Δξγαζίεο 
επηζθεπήο ηνπ 

ΚΖΗ 8850 
απηνθηλήηνπ ηεο 

ΠΔ Δπβνίαο 

02.02.073.086
1.01 

 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 

γεληθά 

40,00 14.726,61 8.217,81 
 

6.468,80 
 

2 Πξνκήζεηα 
αληαιιαθηηθψλ 

γηα ηελ επηζθεπή 
ηνπ ΚΖΗ 8850 

απηνθηλήηνπ ηεο 
ΠΔ Δπβνίαο 

02.02.073.132
1.01 

 

Πξνκήζεηα εηδψλ 
ζπληήξεζεο & 

επηζθεπήο  
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 

γεληθά 

293,00 24.976,72 13.292,04 
 

11.391,68 
 

3 Πξνκήζεηα 
αληαιιαθηηθψλ 

γηα ηελ επηζθεπή 
ηνπ ΜΔ 121634 

νρήκαηνο 
(ηζνπεδσηή)  

ηεο ΓΣΔ ηεο ΠΔ 
Δπβνίαο 

02.02.073.132
1.01 

 

Πξνκήζεηα εηδψλ 
ζπληήξεζεο & 

επηζθεπήο  
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 

γεληθά 

257,00 24.976,72 13.585,04 
 

11.134,68 
 

4 Πξνκήζεηα 
ρηιίσλ 

πεληαθνζίσλ  
1.500 ζαθνπιψλ 

γα ηελ 
πινπνίεζε ηνπ 
Δπηρεηξεζηαθνχ 
Πξνγξάκκαηνο 

«Δπηζηηηζηηθήο & 
Βαζηθήο Τιηθήο 
πλδξνκήο γηα 
ηνπο Απφξνπο» 

02.02.073.169
9.01 

 

Πξνκήζεηα εηδψλ 
δηαηξνθήο 

 

111,60 23.000,00 
 

15.887,14 
 

7.001,26 
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(TEBA/FEAD) 
ηεο ΠΔ Δπβνίαο. 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΗ 701,60 87.680,05 50.982,03 35.996,42 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1150 

 
ΘΔΜΑ 28ν: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα έξγα θαη κειέηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 111577/4300/15-7-
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 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή ησλ παξαθάησ 
πηζηνπνηήζεσλ-ινγαξηαζκψλ έξγσλ θαη κειεηψλ (Δ.Φ. 02071), Π.Δ. Δχβνηαο, σο εμήο:  

 

α/α Σίηινο Έξγνπ Αλάδνρνο / 
Πξνκεζεπηήο 

Πνζό ζε € Κ.Α.Δ 

 
 
 
 
 
 

1 

2νο  ινγαξηαζκφο ηεο κειέηεο: 
«Βειηίσζε νδνχ Λέπνπξα – Παξαιία 
Ομπιίζνπ» - 
ΑΜΠ066/2016ΜΠ06600005 
ρεη: αξ. πξση.: 106920/2910/11-7-2016  
έγγξαθν ηεο ΓΣΔ ηεο ΠΔ Δπβνίαο. 

Ν. ΚΑΚΚΑΒΑ – 
 Η. ΚΟΤΗΝΖ –  

Θ. ΜΑΤΡΟΓΔΩΡΓΖ –  
Γ. ΛΑΓΚΑΓΗΑΝΟ –  

Υ. ΑΦΡΑΣΑΗΟ – 
 . ΜΑΤΡΟΓΔΩΡΓΖ – 
OBERMEYER ΔΛΛΑ 

ΔΠΔ 

69.087,08 9362 

 

 Πξνυπνινγηζκφο έξγνπ:      346.021,22 
 Πιεξσκέο κέρξη ζήκεξα         0.037,97 
 Παξφληαο ινγαξηαζκφο:       69.087,08 
 χλνιν:                                  99.125,05 
 Τπφινηπν εγθξίζεσλ:          246.896,17 

 
 

  2 

1νο  ινγαξηαζκφο ηεο κειέηεο: 
«Οινθιήξσζε κειεηψλ (Τδξαπιηθή – 
Σνπνγξαθηθή – ηαηηθή) απφ ηελ Υ.Θ. 
3+200 σο πέξαο ηνπ έξγνπ: Παξάθακςε 
Λ. Αηδεςνχ Ν.Α. Δπβνίαο» - 
ΑΜΠ066/2016ΜΠ06600007 
ρεη: αξ. πξση.: 107725/2937/11-7-2016  
έγγξαθν ηεο ΓΣΔ ηεο ΠΔ Δπβνίαο. 

 
 

Μ. Απνζηνιάθε & 
πλεξγάηεο Δ.Δ. 

(ALKOPLAN 
ΜΔΛΔΣΖΣΗΚΖ ΔΔ) 

36.162,00 9362 

 

 Πξνυπνινγηζκφο έξγνπ:        36.162,00 
 Πιεξσκέο κέρξη ζήκεξα                  0,00 
 Παξφληαο ινγαξηαζκφο:         36.162,00 
 χλνιν:                                    36.162,00 
 Τπφινηπν εγθξίζεσλ:                      0,00 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1151 

 
ΘΔΜΑ 29ν: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα επηζηξνθή πνζψλ αρξεσζηήησο 
εηζπξαρζέλησλ απφ πξφζηηκν επηβνιήο δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 
(Δηζεγεηήο 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. 111906/4320/15-7-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
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  Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

απνθαζίδεη νκόθσλα 
Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ επηζηξνθή πνζνχ νθηψ ρηιηάδσλ 

ηξηάληα δχν επξψ θαη νγδφληα ελλέα (8.032,89 €) ζηνλ θ. αξάληε Αληψλην ηνπ Δκκαλνπήι 
(ΑΦΜ 025769478), σο αρξεσζηήησο εηζπξαρζέληνο. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ Δ.Φ. 02073 θαη ηνπ ΚΑΔ 3199 
“Λνηπέο επηζηξνθέο εζφδσλ” ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016. 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1152 

 
ΘΔΜΑ 30ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. 
Δχβνηαο ζηελ εθδήισζε ηνπ Λπθείνπ Διιελίδσλ Υαιθίδαο. 
(Δηζεγεηήο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Δχβνηαο, θ. Φάλεο παλφο). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 447/111959/15-7-
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 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο, πνζνχ ρηιίσλ 
νθηαθνζίσλ εμήληα επξψ (1.860,00€) γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. Δχβνηαο ζηελ εθδήισζε ηνπ 
Λπθείνπ Διιελίδσλ Υαιθίδαο, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο 4 Απγνχζηνπ 2016, ζηελ παξαιία 
Υαιθίδαο. 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε, ε νπνία αθνξά ηε κνπζηθή επέλδπζε ησλ ρνξψλ θαη 
ηξαγνπδηψλ ηεο ηεξηαλήο Διιάδαο & ηνπ Πφληνπ, ζα βαξχλεη ηνλ Δηδηθφ Φνξέα 02.073 θαη ηνλ  
Κ.Α.Δ. 0844.  
 

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1153 
 
ΘΔΜΑ 31ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, κηζζψκαηα θαη ακνηβέο γηα εξγαζία 
θαηά ηηο εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπρηεξηλέο ψξεο, Π.Δ. Φζηψηηδαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 113529/3627/19-7-
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 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο γηα πξνκήζεηεο, 
κηζζψκαηα θαη ακνηβέο γηα εξγαζία θαηά ηηο εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπρηεξηλέο ψξεο ζηελ Π.Δ. 
Φζηψηηδαο, πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ην Οηθνλνκηθφ Έηνο 2016, σο θαησηέξσ:  
 

Α/Α ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΔ Πεξηγξαθή 
ΚΑΔ 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤ

Η 
ΠΙΣΩΗ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΙΜ

ΔΝΟΤ 
ΠΡΟΫ/ΜΟ
Τ+ΑΝΑΜΟΡ

ΦΩΔΙ 
ΔΣΟΤ 
2016 

ΓΔΜΔΤΘΔ
Ν ΠΟΟ 

ΠΡΙΝ ΣΗΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΙΗΓΗΗ 

ΤΠΟΛΟΙΠΟ 
ΓΔΜΔΤ

Η 
ΠΙΣΩΗ 

1 

Πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο 
βηληενπξνβνιήο γηα ηηο 
αλάγθεο ηνπ γξαθείνπ 

ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 

02.01.073.1729
.01 

Πξνκήζεηα 
θάζε είδνπο 

κεραληθνχ θαη 
ινηπνχ 

εμνπιηζκνχ 

1.000,00 19.000,00 2.850,00 15.150,00 
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2 

Πξνκήζεηα παγίδσλ 
πξαζίλνπ θα ηξφδηλνπ 
ζθνπιεθηνχ θαζψο θαη 

ζπλνδψλ 
πιηθψλ(θεξνκφλεο) γηα 

ην ηκήκα πνηνηηθνχ 
ειέγρνπ ζηα πιαίζηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 
γεσξγηθψλ 

πξνεηδνπνηήζεσλ 
νινθιεξσκέλεο 

θπηνπξνζηαζίαο ηεο 
βακβαθνθαιιηέξγεηαο 
έηνπο 2016 ηεο Γ/λζεο 

Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & 
Κηεληαηξηθήο 

02.01.073.5244
.01 

Γαπάλεο 
γεσξγίαο, 

θηελνηξνθίαο 
θιπ πνπ δελ 

πξνβιέπνληαη 
ζε άιινπο 
θσδηθνχο 
αξηζκνχο 
εμφδσλ 

970,00 19.000,00     

3 

Γαπάλε γηα εθηππψζεηο 
ζηα πιαίζηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο 
νινθιεξσκέλεο 

θπηνπξνζηαζίαο γηα ηελ 
βακβαθνθαιιηέξγεηα 

έηνπο 2016ηεο Γ/λζεο 
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & 

Κηεληαηξηθήο 

02.01.073.5244
.01 

Γαπάλεο 
γεσξγίαο, 

θηελνηξνθίαο 
θιπ πνπ δελ 

πξνβιέπνληαη 
ζε άιινπο 
θσδηθνχο 
αξηζκνχο 
εμφδσλ 

200,00   5.000,00 12.830,00 

4 

Γηαθεκίζεηο θαη 
δεκνζηεχζεηο γεληθά 

02.01.073.0841
.01 

Γηαθεκίζεηο 
θαη 

δεκνζηεχζεηο 
γεληθά 

3.000,00 8.000,00 3.000,00 2.000,00 

5 
Μηζζψκαηα θηηξίσλ 

έηνπο 2016 
02.01.073.0813

.01 
Μηζζψκαηα 

θηηξίσλ 120.000,00 370.000,00 250.000,00 0,00 

6 

Ακνηβή γηα εξγαζία 
ππαιιήισλ ηεο ΠΔ 
Φζηψηηδαο θαηά ηηο 

εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη 
λπρηεξηλέο ψξεο 

02.01.073.0512
.01 

Ακνηβή γηα 
εξγαζία θαηά 

ηηο 
εμαηξέζηκεο 
εκέξεο θαη 
λπρηεξηλέο 

ψξεο 

15.000,00 45.000,00 15.750,00 14.250,00 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΗ 140.170,00 461.000,00 276.600,00 44.230,00 

 
 

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1154 
 
ΘΔΜΑ 32ν: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο έξγνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ 
Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Φζηψηηδαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 112177/3589/18-7-
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 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Δγθξίλεη ηε δέζκεπζε πίζησζεο θαη ηελ πιεξσκή δαπάλεο έξγνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 4071/2012, σο εμήο: 
 

AA Σίηινο έξγνπ Δηδηθόο 
θνξέαο/ 

ΚΑΔ 

Πξνκεζεπηήο 
 

Πνζό 

1 Βειηίσζε δξφκνπ Γαξδίθη – Γξακκέλε 
Ομπά 
 
Υξεκαηνδφηεζε: ΑΔΠ 066 
Πξνυπνινγηζκφο: 5.000.000,00 € 

01.071.    
ΚΑΔ 9453 

Κ/Ξ ΑΣΛΑ ΣΔΥΝΗΚΖ – ΝΗΟΒΖ 
ΑΣΔ 

39.000,00 
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Πνζφ ζχκβαζεο:  4.635.956,98 € 
Πιεξσκέο κέρξη ζήκεξα:3.917.254,29 € 
Τπφινηπν εγθξίζεσλ: 718.702,69 € 

      
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1155 

 
ΘΔΜΑ 33ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ζπκκεηνρή ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζην «Φεζηηβάι παξαδνζηαθψλ ρνξψλ», ζηε πεξρεηάδα Ν. 
Φζηψηηδαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 110370/3392/19-7-
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 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο, πνζνχ πεληαθνζίσλ 
επξψ (500,00 €) κε Φ.Π.Α., γηα ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζην «Φεζηηβάι 
Παξαδνζηαθψλ ρσξψλ», πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ πεξρεηάδα, ηελ 6ε Απγνχζηνπ 2016. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε, ε νπνία αθνξά ηελ δηαθήκηζε ηεο εθδήισζεο (αθίζεο, baner, 
ιάβαξν, ιαβαξάθηα κηθξά), ζα βαξχλεη ηνλ Δηδηθφ Φνξέα 01.073 θαη ηνλ Κ.Α.Δ. 0844.01.  
 

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1156 
 
ΘΔΜΑ 34ν: 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. 112504/2706/18-7-
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 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

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 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Δ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Δ. ΠΟΟ ΓΑΠΑΝΗ 

1 

δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή 
δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο 

δηαγσληζκνχ πξνκήζεηαο εηδψλ 
παληνπσιείνπ, ειαηνιάδνπ, 

εηδψλ θξενπσιείνπ, βξεθηθψλ 
ηξνθψλ, νπσξνθεπεπηηθά γηα ην 
επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα  (ΔΠ) 
επηζηηηζηηθήο θαη βαζηθήο χιεο 

ζπλδξνκήο (ΣΔΒΑ)  

02.04.071.9
475.01 

Τπ. Τγείαο Πξφλνηαο & Κνηλ. 
Αζθαιίζεσλ 

477,40 

ΑΔΑ: 6Ρ717ΛΗ-5ΝΚ



33 

 

2 

δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή 
δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο 

δηαγσληζκνχ γηα κίζζσζε 
αθηλήηνπ γηα ηελ πινπνίεζε 
αλαγθψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«Δπηζηηηζηηθή θαη βαζηθή πιηθή 
ζπλδξνκή γηα ην ηακείν 

Δπξσπατθήο βνήζεηαο γηα ηνπο 
απφξνπο (ΣΔΒΑ/FEAD)   

02.04.071.9
475.01 

Τπ. Τγείαο Πξφλνηαο & Κνηλ. 
Αζθαιίζεσλ 

123,00 

3 

δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή 
κεηαθίλεζεο ηεο Δηδηθήο 

πκβνχινπ ηνπ 
Αληηπεξηθεξεηάξρε ηεο ΠΔ 

Φσθίδαο γηα ην κήλα Απξίιην 
ηνπ  2016      

 

02.04.073.0
716.01 

Γαπάλεο κεηαθίλεζεο ινηπψλ 
πξνζψπσλ ζην εζσηεξηθφ 

(πεξηιακβάλνληαη ν Πξφεδξνο 
ηεο Γεκνθξαηίαο, ηα κέιε ηεο 

Κπβέξλεζεο ηνπ 
Κνηλνβνπιίνπ, νη Γελ. 

Γξακκαηείεο, νη Δηδηθνί 
Γξακκαηείο θαη νη αηξεηνί) 

157,95 

4 

δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή 
κεηαθίλεζεο ηεο Δηδηθήο 

πκβνχινπ ηνπ 
Αληηπεξηθεξεηάξρε ηεο ΠΔ 

Φσθίδαο γηα ην κήλα Μάην ηνπ  
2016      

 

02.04.073.0
716.01 

Γαπάλεο κεηαθίλεζεο ινηπψλ 
πξνζψπσλ ζην εζσηεξηθφ 

(πεξηιακβάλνληαη ν Πξφεδξνο 
ηεο Γεκνθξαηίαο, ηα κέιε ηεο 

Κπβέξλεζεο ηνπ 
Κνηλνβνπιίνπ, νη Γελ. 

Γξακκαηείεο, νη Δηδηθνί 
Γξακκαηείο θαη νη αηξεηνί) 

139,60 

5 

δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή 
κεηαθίλεζεο ηεο Δηδηθήο 

πκβνχινπ ηνπ 
Αληηπεξηθεξεηάξρε ηεο ΠΔ 

Φσθίδαο γηα ην κήλα Ηνχλην ηνπ  
2016      

 

02.04.073.0
716.01 

Γαπάλεο κεηαθίλεζεο ινηπψλ 
πξνζψπσλ ζην εζσηεξηθφ 

(πεξηιακβάλνληαη ν Πξφεδξνο 
ηεο Γεκνθξαηίαο, ηα κέιε ηεο 

Κπβέξλεζεο ηνπ 
Κνηλνβνπιίνπ, νη Γελ. 

Γξακκαηείεο, νη Δηδηθνί 
Γξακκαηείο θαη νη αηξεηνί) 

319,30 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΗ 

 
1.217,25 

 
 
 

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 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Δ. 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Δ. 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤΗ 

ΠΙΣΩΗ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝ

ΟΤ 
ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΔΙ ΔΣΟΤ 
2016 

ΓΔΜΔΤΘΔ
Ν ΠΟΟ 

ΠΡΙΝ ΣΗΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΙΗΓΗΗ 

ΤΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΩΗ 

ΓΙΑΘΔΙΜΟ 
ΓΙΑ 

ΓΔΜΔΤΗ 

1 

Γηα ηελ πιεξσκή 
αγνξάο δχν (2) 
ηειεθσληθψλ 

ζπζθεπψλ κάξθαο 
PANASONIC (KX-
TS880) ηεο Γ/λζεο 

Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο 
& Κηεληαηξηθήο ηεο ΠΔ 

Φσθίδαο 
(ΜΑΡΑΓΓΖ 
ΝΗΚΟΛΑΟ)  

02.04.073.1725.01 

Πξνκήζεηα 
θάζε είδνπο 

ηειεπηθνηλσληα
θνχ, 

κεηεσξνινγηθν
χ θαη ινηπνχ 
ζπλαθνχο 

ειεθηξνληθνχ 
εμνπιηζκνχ  

120,00 1.250,00 43,05 1.086,95 
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Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1157 

 
ΘΔΜΑ 35ν: Γηφξζσζε ηεο ππ΄αξηζκ. 963/21-6-2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο πεξί έγθξηζεο δαπαλψλ γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο θαη παξνρή 
ππεξεζηψλ, Π.Δ. Φσθίδαο. 
(Δηζεγεηήο 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. 112383/2704/18-7-
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 
 

απνθαζίδεη νκόθσλα 
Γηνξζψλεη ηελ ππ΄αξηζκ. 963/21-6-2016 απφθαζή ηεο πεξί έγθξηζεο δαπαλψλ γηα 

πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο θαη παξνρή ππεξεζηψλ ζηελ Π.Δ. Φσθίδαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο  
δαπάλεο κε α/α 1 θαη 2 πνπ αθνξνχλ (1) ηελ πιεξσκή ινγαξηαζκψλ ΟΣΔ, σο πξνο ην πνζφ,  
απφ ην ιαλζαζκέλν 1.497,11 ζην νξζό 1.672,68 θαη (2) ηελ πιεξσκή ινγαξηαζκψλ ΓΔΖ απφ 
ην ιαλζαζκέλν πνζφ 1.672,68 ζην νξζό 1.690,88.  

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1158 

 
ΘΔΜΑ 36ν: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. Φσθίδαο ζηε ζπλδηνξγάλσζε Γηεκεξίδαο 
κε ην Γήκν Γσξίδαο θαη ηνλ χιινγν ηεο Γσξηθήο Αδειθφηεηαο. 
(Δηζεγεηήο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Φσθίδαο θ. Δπάγγεινο Καηζαγνχλνο) 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 113342/749/19-7-
2016 έγγξαθν ηνπ γξαθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
  Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 

Δγθξίλεη ηε δαπάλε, ζπλνιηθνχ πνζνχ ρηιίσλ πεληαθνζίσλ επξψ (1.500 €), γηα 
ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. Φσθίδαο ζηε ζπλδηνξγάλσζε Γηεκεξίδαο κε ην Γήκν Γσξίδαο θαη ηνλ 
χιινγν ηεο Γσξηθήο Αδειθφηεηαο, πνπ ζα δηεμαρζεί ζην Δππάιην, ζηηο 30-31 Ηνπιίνπ 2016.  

Ζ αλσηέξσ δαπάλε, πνπ αθνξά ηελ ερεηηθή θάιπςε ηεο δηεκεξίδαο, ζα θαιπθζεί απφ 
ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΠΔ Φσθίδαο θαη ζα βαξχλεη ηνλ θσδηθφ 0844  θαη ηνλ θνξέα 073. 
 

Έδσζαλ αξλεηηθή ςήθν νη θ.θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο θαη Ησάλλεο Αγγειέηνο, κε ηελ 
αηηηνινγία φηη “πξόθεηηαη γηα κηα πεξηνξηζκέλεο εκβέιεηαο εθδήισζε”. 
 

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1159 
 

2 

Γηα ηελ πιεξσκή 
πξνκήζεηαο κεηξηθήο 
θάξηαο ππνινγηζηή 

(Socket 775- 
ΜλήκεDDR- θάξηα 

νζφλεο 
ελζσκαησκέλε) ηεο 
Γ/λζεο Β/βάζκηαο 
Δθπ/ζεο ηεο ΠΔ 

Φσθίδαο (ΠΔΡΛΗΓΚΑ 
ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ)  

02.04.073.1723.01 

Πξνκήζεηα 
ειεθηξνληθψλ 
ππνινγηζηψλ, 
πξνγξακκάησ
λ θαη ινηπψλ 

πιηθψλ   

150,00 14.000,00 6.196,94 7.653,06 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΗ 270,00 15.250,00 6.239,99 8.740,01 
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ΘΔΜΑ 37ν: Έγθξηζε δαπάλεο - δέζκεπζε πίζησζεο γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. Φσθίδαο ζηε 
ζπλδηνξγάλσζε κε ηνλ χιινγν «Ο Άγηνο Δπζχκηνο» ησλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ 
"ΚΑΡΗΜΠΔΗΑ". 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 131/112875/18-7-
2016 έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο & Κνηλσληθήο Μέξηκλαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, 
ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
  Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

απνθαζίδεη νκόθσλα 
Δγθξίλεη ηε δαπάλε - δέζκεπζε πίζησζεο, πνζνχ ρηιίσλ επξψ (1.000 €) κε Φ.Π.Α. απφ 

ηελ εγγεγξακκέλε πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο – Π.Δ. 
Φσθίδαο, γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. Φσθίδαο ζηε ζπλδηνξγάλσζε κε ηνλ χιινγν «Ο Άγηνο 
Δπζχκηνο» ησλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ "ΚΑΡΗΜΠΔΗΑ", πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ 31 
Ηνπιίνπ έσο 16 Απγνχζηνπ 2016 ζηελ Αγία Δπζπκία Φσθίδαο. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε αθνξά ηελ ελνηθίαζε ερεηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ζα βαξχλεη ηνλ 
Δ.Φ.073 θαη ηνλ ΚΑΔ 0844.  

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1160 

 
ΘΔΜΑ 38ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ζπκκεηνρή ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηε Γηεζλή Έθζεζε Σξνθίκσλ & Πνηψλ "SIAL PARIS 2016". 
(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. ηαχξνο Σζειάο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο & Κνηλσληθήο Μέξηκλαο & Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηθεξεηαθήο 
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 159/112008/15-7-
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 
 

απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 
Δγθξίλεη ηε δέζκεπζε πίζησζεο θαη ηελ πιεξσκή δαπάλεο, ζπλνιηθνχ πνζνχ είθνζη 

ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ επξψ (24.800€), γηα ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο ζηε Γηεζλή Έθζεζε Σξνθίκσλ & Πνηψλ "SIAL PARIS 2016", πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 
απφ 16 έσο 20 Οθησβξίνπ 2016 ζην Παξίζη. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε αθνξά ηε κίζζσζε εθζεζηαθνχ ρψξνπ εκβαδνχ 108 η.κ., ηελ 
θαηαζθεπή δνκήο πεξηπηέξνπ, ηε κεηαθνξά εθζεκάησλ θαη ινηπέο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο θαη ζα 
βαξχλεη ηνλ θνξέα 073 θαη ηνλ ΚΑΔ 0844. 
 
 Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο κε ηελ αηηηνινγία φηη “ε ελ ιόγσ έθζεζε έρεη 
πςειό θόζηνο, δπζαλάινγν ησλ αλακελόκελσλ απνηειεζκάησλ”. 
 
 Ο θ. Αζαλάζηνο Γηαλλφπνπινο θαηέζεζε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ ζρεηηθά κε ηα πνζά πνπ 
δηαηίζεληαη γηα ηελ νξγάλσζε ησλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ ζηελ Πεξηθέξεηα θαη ηνλ 
θαηαθεξκαηηζκφ ησλ δαπαλψλ θαη πξφηεηλε λα αθνινπζεζεί κηα πην εληαία δηαδηθαζία ζε θάζε 
Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα. 
 

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1161 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 
ΘΔΜΑ 39ν: Καηάξηηζε - επεμεξγαζία - πξνέιεγρνο ηνπ ηακεηαθνχ απνινγηζκνχ, νηθνλνκηθνχ 
έηνπο 2015, ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 
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Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 112704/3617/18-7-
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 

 
απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 

Δγθξίλεη ηνλ ηακεηαθφ απνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015, ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο. 
 

Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, κε ηελ αηηηνινγία φηη “ζεσξεί πνιηηηθά 
απαξάδεθην ην γεγνλόο όηη:  

α) δελ ππάξρεη εληαίνο απνινγηζκόο, πνπ λα ζπκπεξηιακβάλεη θαη ην Πεξηθεξεηαθό Σακείν 
θαη ηε Δηαρεηξηζηηθή Αξρή, ώζηε λα θαηαζηεί έηζη δπλαηή ε δηακόξθσζε κηαο εληαίαο θαη 
νινθιεξσκέλεο εηθόλαο, β) δε γίλεηαη εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο, νύηε πεξηγξάθνληαη νη 
πξννπηηθέο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη γ) δελ ππάξρεη πνιηηηθό θείκελν ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο 
Ειιάδαο, πνπ λα εξκελεύεη θαη λα ζέηεη ζηόρνπο γηα ην επόκελν δηάζηεκα”. 

 
Ο θ. Αζαλάζηνο Γηαλλφπνπινο δήισζε παξφλ. 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1162 

 
ΘΔΜΑ 40ν: Έγθξηζε ηεο 7εο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 
(Δηζεγεηέο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ. θαη θα Βαΐα Σφιιηιε, Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε Γ/λζεο 
Οηθνλνκηθνχ Π..Δ.) 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 112865/3618/18-7-
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 

 
απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 

Δγθξίλεη ηελ 7ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο. 
 

Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο έδσζε αξλεηηθή ςήθν, κε ηελ αηηηνινγία φηη “δελ ππάξρεη 
εηζεγεηηθή έθζεζε νύηε γίλεηαη πνιηηηθή εθηίκεζε… Οη όπνηεο πξνηάζεηο θέξνπλ ηελ ππνγξαθή 
ππεξεζηαθώλ παξαγόλησλ θαη όρη ηεο Αξρήο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ζπγθαιύπηνπλ ηε 
ζπλερηδόκελε ππνρξεκαηνδόηεζε”. 

 
Ο θ. Ησάλλεο Αγγειέηνο δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ. 
Ο θ. Αζαλάζηνο Γηαλλφπνπινο δήισζε παξφλ. 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1163 

 
 
ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΔΠΙΣΡΟΠΩΝ 
 
ΘΔΜΑ 41ν: πγθξφηεζε επηηξνπψλ παξαιαβήο αγαζψλ & ππεξεζηψλ, αμηνιφγεζεο 
απνηειεζκάησλ ησλ δηαγσληζκψλ, δηαπξαγκάηεπζεο γηα πξνκήζεηεο, εθηέιεζε εξγαζηψλ ή 
παξνρή ππεξεζηψλ θαη αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, ησλ ππεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
(Δηζεγεηήο θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο 
Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
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Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. νηθ. 
113632/3633/19-7-2016 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 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

πγθξνηεί ηηο παξαθάησ επηηξνπέο γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, 
σο εμήο:  

Α) Δπηηξνπέο παξαιαβήο πιηθώλ, εμνπιηζκνύ, εξγαζηώλ θαη ππεξεζηώλ γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο Π.Δ. Φζηώηηδαο, ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο 

 
1. Δπηηξνπή ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο πνπ ζηεγάδνληαη ζην 

δηνηθεηήξην ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο (Λεσθ.Καιπβίσλ 2, 35132, Λακία). 
 πξάθεο Δπζχκηνο, θιάδνπ Γ.Δ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ, ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο 

Οηθνλνκηθνχ Π.Δ Φζηψηηδαο, κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ Γθαηδηά Υξήζην, θιάδνπ Γ.Δ 
Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ, ππάιιειν ηεο ίδηαο Γ/λζεο. 

 Υακπίπε Διέλε, θιάδνπ Γ.Δ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ, ππάιιειν ηεο Γ/ζεο Γηνίθεζεο 
Π.Δ Φζηψηηδαο, κε αλαπιεξψηξηά ηεο ηελ χςα Εσή, θιάδνπ Γ.Δ Γηνηθεηηθψλ 
Γξακκαηέσλ, ππάιιειν ηεο ίδηαο Γ/λζεο. 

 Καββαδία Μαξγαξίηα, θιάδνπ Γ.Δ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ, ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο 
Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ Π.Δ Φζηψηηδαο, κε αλαπιεξψηξηά ηεο ηελ Μπαξηζηψθα 
Υαξίθιεηα, θιάδνπ Γ.Δ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ, ππάιιειν ηεο ίδηαο Γ/λζεο.  

 
2. Δπηηξνπή ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζηεγάδνληαη ζην θεληξηθφ θηίξην ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 

Διιάδαο (Πι. Διεπζεξίαο 13, 35131, Λακία).  
 Ρνληνγηάλλε νθία- Δηξήλε, θιάδνπ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ, ππάιιειν ηεο Γ/λζεο 

Γεκφζηαο Τγείαο Π.Δ Φζηψηηδαο, κε αλαπιεξψηξηά ηεο ηελ Κνληνγηάλλε Παλαγηψηα, 
θιάδνπ Σ.Δ Δπαγγεικάησλ Τγείαο & Πξφλνηαο, ππάιιειν ηεο Γ/λζεο Κνηλσληθήο 
Μέξηκλαο Π.Δ Φζηψηηδαο. 

 Μπνπξνχλε Διέλε, θιάδνπ Γ.Δ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ, ππάιιειν ηεο Γ/λζεο 
Αλάπηπμεο Π.Δ Φζηψηηδαο, κε αλαπιεξψηξηά ηεο ηελ Πεηξνπνχινπ Αζαλαζία, θιάδνπ 
Π.Δ Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ, ππάιιειν ηεο ίδηαο Γ/λζεο. 

 Μεξηδάλε Βαζηιηθή, θιάδνπ  Δξγνδεγψλ (ρσξίο πηπρίν), ππαιιήινο ηεο Γ/λζεο 
Βηνκεραλίαο & Δλέξγεηαο Π.Δ Φζηψηηδαο, κε αλαπιεξψηξηά ηεο ηελ ηεξγηνπνχινπ 
Αηθαηεξίλε, θιάδνπ Γ.Δ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ, ππάιιειν ηεο Γ/λζεο Τγείαο Π.Δ 
Φζηψηηδαο.   

 
3. Δπηηξνπή ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
 Εσβνΐιεο Ησάλλεο, θιάδνπ Π.Δ. Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ, ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο 

Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φζηψηηδαο, κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ Μνχξηδν Γεψξγην, θιάδνπ 
Π.Δ. Αγξνλφκσλ Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ, ππάιιειν ηεο ίδηαο Γ/λζεο. 

 παλφο Γεψξγηνο, θιάδνπ Π.Δ. Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ 
Έξγσλ Π.Δ. Φζηψηηδαο, κε αλαπιεξψηξηά ηνπ ηελ Υξηζηνπνχινπ Θενδψξα, θιάδνπ Σ.Δ. 
Μεραληθψλ, ππάιιειν ηεο ίδηαο Γ/λζεο. 

 Θεηαθνδεκήηξε Αιεμάλδξα, θιάδνπ Π.Δ. Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο 
Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φζηψηηδαο, κε αλαπιεξψηξηά ηεο ηελ Νηφβα ηαπξνχια, θιάδνπ 
Γ.Δ. Γηνηθεηηθνχ - Γξακκαηέσλ, ππάιιειν ηεο ίδηαο Γ/λζεο. 
 

4. Δπηηξνπή ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο. 
 Κνχηξαο Κσλζηαληίλνο, θιάδνπ Π.Δ. Γεσηερληθψλ, αλαπιεξσηήο πξντζηάκελνο ηεο 

Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ Μπιέηζα Δπάγγειν, θιάδνπ Π.Δ. 
Γεσηερληθψλ, ππάιιειν ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ηεο Π.Δ. 
Φζηψηηδαο. 

 Φιψξνο Νηθφιανο, θιάδνπ Π.Δ. Γεσηερληθψλ, ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο 
Οηθνλνκίαο, κε αλαπιεξψηξηά ηνπ ηελ Μαθξπγηάλλε Δπθξνζχλε, θιάδνπ Π.Δ. 
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Γεσηερληθψλ, ππάιιειν ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ηεο Π.Δ. 
Φζηψηηδαο. 

 Σδήθαο Ησάλλεο, θιάδνπ Σ.Δ. Σερλνιφγσλ Γεσπνλίαο, ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο 
Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, κε αλαπιεξψηξηά ηνπ ηελ Καιηζνχια 
Δπαγγειία, θιάδνπ Π.Δ. Γεσηερληθψλ, ππάιιειν ηεο ίδηαο Γ/λζεο. 
 

5. Δπηηξνπή ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
 Αλεζηνπνχινπ Κσλζηαληίλα, θιάδνπ Γ.Δ. Πιεξνθνξηθήο – Πξνζσπηθνχ Ζ/Τ, 

ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο Π.Δ. Φζηψηηδαο, κε 
αλαπιεξψηξηά ηεο, ηελ Υάδνπ Μαξία, θιάδνπ Γ.Δ. Γηνηθεηηθνχ, ππάιιειν ηεο ίδηαο 
Γ/λζεο. 

 Καηζίθα Δπαγγειία, θιάδνπ Σ.Δ. Σερλνιφγσλ Γεσπνλίαο, ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο 
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο Π.Δ. Φζηψηηδαο, κε αλαπιεξψηξηά ηεο ηελ 
Μαθξπγηάλλε Δπθξνζχλε, θιάδνπ Π.Δ. Γεσηερληθψλ, ππάιιειν ηεο ίδηαο Γ/λζεο. 

 Μαληδψξνο Αλαζηάζηνο, θιάδνπ Γ.Δ. Γηνηθεηηθνχ - Γξακκαηέσλ, ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο 
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο Π.Δ. Φζηψηηδαο, κε αλαπιεξψηξηά ηνπ ηελ 
Καιηζνχια Δπαγγειία, θιάδνπ Π.Δ. Γεσηερληθψλ, ππάιιειν ηεο ίδηαο Γ/λζεο. 

 
6. Δπηηξνπή ηεο Γ/λζεο Κηεληαηξηθήο. 
 Υξηζηνπνχινπ Κσλζηαληίλα, θιάδνπ Π.Δ. Γεσηερληθψλ, ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο 

Κηεληαηξηθήο, κε αλαπιεξσηή ηεο ηνλ Αγξαθηψηε Παλαγηψηε, θιάδνπ Γ.Δ. Γηνηθεηηθψλ 
Γξακκαηέσλ, ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο. 

 Νενθσηίζηνπ Παλαγηψηα, θιάδνπ Π.Δ. Γεσηερληθψλ, ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο 
Κηεληαηξηθήο, κε αλαπιεξσηή ηεο ηνλ Μπιέηζα Δπάγγειν, θιάδνπ Π.Δ. Γεσηερληθψλ, 
ππάιιειν ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο. 

 Σζηγθφιεο Υαξάιακπνο, θιάδνπ Π.Δ. Γεσηερληθψλ, ππάιιειν ηεο Γ/λζεο Κηεληαηξηθήο, 
κε αλαπιεξψηξηά ηνπ ηελ Μαθξπγηάλλε Δπθξνζχλε, θιάδνπ Π.Δ. Γεσηερληθψλ, 
ππάιιειν ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
 

7. Δπηηξνπή ηεο Γ/λζεο Μεηαθνξψλ & Δπηθνηλσληψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο & ηνπ Κ.Σ.Δ.Ο. 
Φζηψηηδαο. 
 αληάξκνπ Άλλα, θιάδνπ Γ.Δ. Γηνηθεηηθψλ – Γξακκαηέσλ, ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο 

Μεηαθνξψλ & Δπηθνηλσληψλ Π.Δ. Φζηψηηδαο, κε αλαπιεξψηξηά ηεο ηελ Σζηξίγθα 
Δπζηαζία, θιάδνπ Π.Δ. Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ, ππάιιειν ηεο ίδηαο Γ/λζεο. 

 Καξχδαο Απφζηνινο, θιάδνπ Γ.Δ. Σερληθψλ, ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Μεηαθνξψλ & 
Δπηθνηλσληψλ Π.Δ. Φζηψηηδαο, κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ Μαξηάξα Βάτν, θιάδνπ Γ.Δ. 
Σερληθψλ, ππάιιειν ηεο ίδηαο Γ/λζεο. 

 Ληάιηνπ Μάξζα, θιάδνπ Π.Δ. Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ, ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο 
Μεηαθνξψλ & Δπηθνηλσληψλ Π.Δ. Φζηψηηδαο, κε αλαπιεξψηξηά ηεο ηελ Οξθαλίδνπ 
Μαξία, θιάδνπ Γ.Δ. Γηνηθεηηθψλ – Γξακκαηέσλ, ππάιιειν ηεο ίδηαο Γ/λζεο. 
 

8. Δπηηξνπή ηνπ Σκήκαηνο ηεο Γ/λζεο Μεηαθνξψλ & Δπηθνηλσληψλ Π.Δ. Φζηψηηδαο ζηελ 
Αηαιάληε. 
 Σξηαληαθχιινπ Λνπθάο, θιάδνπ Π.Δ. Μεραλνιφγσλ Ζιεθηξνιφγσλ, ππάιιεινο ηεο 

Γ/λζεο Μεηαθνξψλ & Δπηθνηλσληψλ Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
 Κισηζνηχξαο Ησάλλεο, θιάδνπ Σ.Δ. Σερληθψλ Ορεκάησλ, ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο 

Μεηαθνξψλ & Δπηθνηλσληψλ Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
 Αγγεινχζε Αηθαηεξίλε, θιάδνπ Γ.Δ. Γηνηθεηηθψλ – Γξακκαηέσλ, ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο 

Μεηαθνξψλ & Δπηθνηλσληψλ Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
Αλαπιεξσκαηηθφ Μέινο: Σζαηήξαο Γεκήηξηνο, θιάδνπ Γ.Δ. Σερληθψλ Ορεκάησλ, 
ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Μεηαθνξψλ & Δπηθνηλσληψλ Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
 

9. Δπηηξνπή ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο & Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ζηελ Π.Δ. Φζηψηηδαο 
 Σζηιίθα Βαζηιηθή, θιάδνπ Π.Δ. Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ, ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο 

Γεκφζηαο Τγείαο & Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Π.Δ. Φζηψηηδαο, κε αλαπιεξψηξηά ηεο ηελ 
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Πιαηηά Αιεμάλδξα, θιάδνπ Σ.Δ. Δπνπηψλ Γεκφζηαο Τγείαο, ππάιιειν ηεο Γ/λζεο 
Γεκφζηαο Τγείαο. 

 Κπξίηζε Βαζηιηθή, θιάδνπ Γ.Δ. Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ, ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο 
Γεκφζηαο Τγείαο, κε αλαπιεξσηή ηεο ηνλ Καλανχηε Ησάλλε, θιάδνπ Σ.Δ. Δπαγγεικάησλ 
Τγείαο & Πξφλνηαο, ππάιιειν ηεο Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο & Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Π.Δ. 
Φζηψηηδαο. 

 ακαξά Διέλε, θιάδνπ Σ.Δ. Δπνπηψλ Γεκφζηαο Τγείαο, ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο 
Κνηλσληθήο Μέξηκλαο, κε αλαπιεξσηή ηεο ηνλ Ρίδν Θσκά, θιάδνπ Σ.Δ. Ννζειεπηψλ, 
ππάιιειν ηεο ίδηαο Γ/λζεο. 
 

10. Δπηηξνπή ηερληθήο επηζεψξεζεο νρεκάησλ – κεραλεκάησλ & πξνκήζεηαο πιηθψλ ηεο 
Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο 
 Εσβνΐιεο Ησάλλεο, θιάδνπ Π.Δ. Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ, ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο 

Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φζηψηηδαο, κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ Υξηζηφπνπιν Κσλζηαληίλν, 
θιάδνπ Γ.Δ. Σερληθψλ, ππάιιειν ηεο ίδηαο Γ/λζεο. 

 Μαθξήο Ζιίαο, θιάδνπ Γ.Δ. Οδεγψλ, ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. 
Φζηψηηδαο, κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ Σζηαιαθνχηα Νηθφιαν, θιάδνπ Γ.Δ. Οδεγψλ, 
ππάιιειν ηεο ίδηαο Γ/λζεο. 

 Αγγξάο Βαζίιεηνο, θιάδνπ Γ.Δ. Σερληθψλ, ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. 
Φζηψηηδαο, κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ ηαπξνκήηξν ηαχξν, θιάδνπ Γ.Δ. Οδεγψλ, 
ππάιιειν ηεο ίδηαο Γ/λζεο. 
 

11. Δπηηξνπή δηαπίζησζεο επηζθεπήο νρεκάησλ – κεραλεκάησλ ηεο Γ/λζεο ηερληθψλ Έξγσλ 
ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο 
 Πέηξνπ Υξήζηνο, θιάδνπ Γ.Δ. Σερληθψλ, ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. 

Φζηψηηδαο, κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ Σδνπάλα Κσλζηαληίλν, θιάδνπ Γ.Δ. Οδεγψλ, 
ππάιιειν ηεο ίδηαο Γ/λζεο. 

 Μαθξήο Ησάλλεο, θιάδνπ Γ.Δ. Οδεγψλ, ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. 
Φζηψηηδαο, κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ Σζηαιαθνχηα Νηθφιαν, θιάδνπ Γ.Δ. Οδεγψλ, 
ππάιιειν ηεο ίδηαο Γ/λζεο. 

 Σζηαρξήο Άγγεινο, θιάδνπ Γ.Δ. Σερληθψλ, ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. 
Φζηψηηδαο, κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ νιδάην Ησάλλε, θιάδνπ Γ.Δ. Σερλ. Οδεγψλ, 
ππάιιειν ηεο ίδηαο Γ/λζεο. 
 

12. Δπηηξνπή παξαιαβήο θαπζίκσλ & ιηπαληηθψλ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Π.Δ. 
Φζηψηηδαο 
 Μαθξήο Ησάλλεο, θιάδνπ Γ.Δ. Οδεγψλ, ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. 

Φζηψηηδαο, κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ Μηληδηβήξε Βαζίιεην, θιάδνπ Γ.Δ. Οδεγψλ, 
ππάιιειν ηεο ίδηαο Γ/λζεο. 

 Αγγξάο Παλαγηψηεο, θιάδνπ Γ.Δ. Οδεγψλ, ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. 
Φζηψηηδαο, κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ Καξαπέηζα Αζαλάζην, θιάδνπ Γ.Δ. Υεηξηζηψλ 
Μεραλεκάησλ Έξγσλ, ππάιιειν ηεο ίδηαο Γ/λζεο. 

 Σζηακπνχιαο Νηθφιανο, θιάδνπ Γ.Δ. Υεηξηζηψλ Μεραλεκάησλ, ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο 
Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φζηψηηδαο, κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ Υξηζηφπνπιν Αζαλάζην, 
θιάδνπ Γ.Δ. Υεηξηζηψλ Μεραλεκάησλ, ππάιιειν ηεο ίδηαο Γ/λζεο. 
 

Β) Δπηηξνπή αμηνιόγεζεο απνηειεζκάησλ ησλ δηαγσληζκώλ θαη ησλ δηαδηθαζηώλ 
δηαπξαγκάηεπζεο ηεο Π.Δ. Φζηώηηδαο, ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο 
 

 Πνιχδνο Μάξηνο, θιάδνπ Π.Δ. Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ, ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο 
Οηθνλνκηθνχ, κε αλαπιεξψηξηά ηνπ ηελ Κπξίηζε ηπιηαλή, θιάδνπ Σ.Δ. Γηνηθεηηθνχ – 
Λνγηζηηθνχ, ππάιιειν ηεο ίδηαο Γ/λζεο. 

 Πηιάηνπ Διέλε, θιάδνπ Σ.Δ. Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ, ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Γηνίθεζεο, 
κε αλαπιεξψηξηά ηεο ηελ Κξηηζφβα Αηθαηεξίλε, θιάδνπ Π.Δ. Μεραληθψλ, ππάιιειν ηεο  
Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ Φζηψηηδαο. 
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 Παπαδεκεηξίνπ Γεσξγία, θιάδνπ Π.Δ. Υεκηθψλ, ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο 
Π.Δ Φζηψηηδαο, κε αλαπιεξσηή ηεο ηνλ Κάππν Γεψξγην, θιάδνπ Π.Δ. Γεσηερληθψλ, 
ππάιιειν ηεο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ- Πξνγξακκαηηζκνχ Π.Δ Φζηψηηδαο. 
 

Γ) Δπηηξνπή αμηνιόγεζεο ελζηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη πξνζθπγώλ 
ηνπ άξζξνπ 3, παξ. 2, ηνπ λ.2522/1997 
 

 Μαλφπνπινο Γεψξγηνο , θιάδνπ Π.Δ. Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ, ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο 
Οηθνλνκηθνχ, κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ Κνθηλά Ησάλλε, θιάδνπ Π.Δ. Γηνηθεηηθνχ - 
Οηθνλνκηθνχ, ππάιιειν ηεο ίδηαο Γ/λζεο. 

 Παπαεπζηαζίνπ Φψηηνο, θιάδνπ Π.Δ. Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ, αλαπιεξσηήο 
πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Πξνζσπηθνχ ηεο Γ/λζεο Γηνίθεζεο, κε αλαπιεξψηξηά ηνπ 
ηελ Κνξνδήκα έιηα, θιάδνπ Π.Δ. Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ, ππάιιειν ηεο Γ/λζεο 
Οηθνλνκηθνχ. 

 Γαιάλεο Αζαλάζηνο, θιάδνπ Π.Δ. Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ, ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο 
Γηαθάλεηαο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, κε αλαπιεξψηξηά ηνπ ηελ ηηβαρηή Μαξία, 
θιάδνπ Π.Δ. Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ, ππάιιειν ηεο Γ/λζεο Γηνίθεζεο. 
 
Πξφεδξνο ηεο θάζε Δπηηξνπήο νξίδεηαη ν πξψηνο ζηε ζεηξά Τπάιιεινο  

 
Γξακκαηέαο ησλ Δπηηξνπψλ «Αμηνιφγεζεο απνηειεζκάησλ ησλ δηαγσληζκψλ θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο» & «Αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Π.Γ. 118/2007 
θαη πξνζθπγψλ ηνπ άξζξνπ 3, παξ. 2, ηνπ λ. 2522/1997» νξίδεηαη ε Κνκλελνχ Διέλε, θιάδνπ 
ΠΔ Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ, ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ, κε αλαπιεξψηξηά ηεο ηελ 
Κηακνχξε Κσλζηαληίλα, ΣΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ, ππάιιειν ηεο Γ/λζεο Γηνίθεζεο.  

Ζ δηάξθεηα ησλ αλσηέξσ επηηξνπψλ είλαη εηήζηα κε έλαξμε ηελ εκεξνκελία ηεο 
απφθαζεο ζπγθξφηεζήο ηνπο. 

Οη επηηξνπέο ζα ζπλεδξηάδνπλ εληφο ηνπ θαλνληθνχ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκφζησλ 
Τπεξεζηψλ, ζηε Γ/λζε Οηθνλνκηθνχ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο.  

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1164 

 
 
ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΚΟΤΝΟΤΠΙΩΝ 
 
ΘΔΜΑ 42ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ 2 ηεο Δπηηξνπήο πληνληζκνχ θαη Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ: 
«Καηαπνιέκεζε θνπλνππηψλ ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο, ηα έηε 2016 & 2017.  
(Δηζεγεηήο θ. ηαχξνο Σζειάο, Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο 
Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 158/110976/14-7-
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 
 

απνθαζίδεη νκόθσλα 
Δγθξίλεη ην ππ΄αξηζκ. 2/14-7-2016 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο πληνληζκνχ θαη Παξαιαβήο 

ηνπ έξγνπ: «Καηαπνιέκεζε θνπλνππηψλ ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο, ηα έηε 2016 & 2017, 
πνπ αθνξά ζηελ παξαιαβή ηεο Έθζεζεο (έηνπο 2016) πεπξαγκέλσλ ηνπ έξγνπ πνπ παξέδσζε 
ν αλάδνρνο «Γεκήηξηνο Πξέληδαο (δ.η. Air)» ηνπ Σκήκαηνο Β΄ «Γηελέξγεηα αεξνςεθαζκψλ γηα 
ηελ θαηαπνιέκεζε θνπλνππηψλ κε ηε κέζνδν ηεο πξνλπκθνθηνλίαο ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο 
Διιάδαο» ηνπ αλσηέξσ έξγνπ. 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1165 
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Πξηλ ηε ιήμε ηεο ζπλεδξίαζεο, ν Αληηπξφεδξνο πξφηεηλε ε επφκελε ζπλεδξίαζε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 1 Απγνχζηνπ 2016, εκέξα Γεπηέξα, ζηα 
Άγξαθα Δπξπηαλίαο, πξφηαζε πνπ νκόθσλα έγηλε δεθηή απφ ηα κέιε.  

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1166 

 
 

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

 

 
Ο ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ             ΣΑ ΜΔΛΗ               Η ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
 
Ζιίαο Μπνπξκάο        Ησάλλεο Πεξγαληάο             Ηππνιχηε Μπαιθνχξα 
 

Βαζίιεηνο Φαθίηζαο    
 
Κσλ/λνο Καξαγηάλλεο 
 
Δπζηάζηνο Κάππνο 
 
Ησάλλεο Αγγειέηνο 
 
Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο 
 
Αζαλάζηνο Γηαλλφπνπινο 
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