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ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ 
ηες 21ες Νοεκβρίοσ 2016 
Αρηζκός Πραθηηθού 46 

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

φξνθνο), ζήκεξα ζηηο 21 Νοεκβρίοσ 2016, εκέξα Γεσηέρα θαη ψξα 11:00 π.κ., ζπλήιζε ζε 
(ηαθηηθή) ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ΄αξηζκ. 138/7-9-
2014 (ΑΓΑ: 796Χ7ΛΖ-ΞΧΚ) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεξεάο Διιάδαο, ππφ ηελ 
Πξνεδξία ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο θ. Κσλζηαληίλνπ Π. Μπαθνγηάλλε θαη δπλάκεη ηεο 
ππ΄αξηζκ. (νηθ.) 184422/2113/15-11-2016 πξφζθιεζήο ηνπ, πνπ επηδφζεθε λφκηκα ζε φια ηα 
κέιε ηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010, γηα λα απνθαζίζεη επί ησλ θάησζη ζεκάησλ 
ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

 
 

ΘΔΜΑ 1ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ζπλεδξίαζεο 44/7-11-2016 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 
 
 
ΝΟΜΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 
 
ΘΔΜΑ 2o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. πξση. νηθ. 179246/2272/08.11.2016 απφθαζεο ηνπ 
Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο πεξί δηνξηζκνχ δηθεγφξνπ γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηεο 
«Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν.2218 /1994 ησλ 
Ννκψλ Βνησηίαο - Δχβνηαο - Δπξπηαλίαο - Φζηψηηδαο θαη Φσθίδαο. 
 
ΘΔΜΑ 3o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα ηε λνκηθή ζηήξημε ηερληθνχ ππαιιήινπ ηεο Π.Δ. Φσθίδαο. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 

 

 
ΔΚΣΑΚΣΔ ΑΝΑΓΚΔ 
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ΘΔΜΑ 4o: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 180352/404/10-11-2016 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε 
Π.Δ. Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηελ απεπζείαο αλάζεζε πξνκήζεηαο αδξαλψλ πιηθψλ γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο (πιεκκχξεο 10/10/2016). 
 
ΘΔΜΑ 5o: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ 
ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΕΖΜΗΧΝ ΚΑΗ ΚΑΣΑΣΡΟΦΧΝ ΠΟΤ ΠΡΟΚΑΛΟΤΝΣΑΗ ΑΠΟ ΘΔΟΜΖΝΗΔ 
ΣΟΤ ΟΣΑ Α’ ΚΑΗ Β’ ΒΑΘΜΟΤ ΣΖ ΥΧΡΑ» ΑΔ 055 (θαζαξηζκφ, δηεπζέηεζε θαη 
απνθαηάζηαζε αλαρσκάησλ ζηελ θεληξηθή απνζηξαγγηζηηθή ηάθξν 4, ζηελ πεξηνρή ηεο Σ.Κ. 
Ακνπξίνπ, ηεο ΓΔ Ληαλνθιαδίνπ, ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ, λφηηα ηεο ΔΟ Λακίαο - Καξπελεζίνπ), Π.Δ. 
Φζηψηηδαο. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο 
Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & Μεηαθνξψλ 
Π..Δ.). 
 
 
ΓΗΜΟΙΑ ΔΡΓΑ – ΜΔΛΔΣΔ – ΠΑΡΑΣΑΔΙ 
 
ΘΔΜΑ 6o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ηεο κειέηεο: «Βειηίσζε νδνχ 
Ακθίθιεηα - Υηνλνδξνκηθφ Κέληξν Παξλαζζνχ», Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο 
95.367,00 € ρσξίο ΦΠΑ. 
 
ΘΔΜΑ 7o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ηεο κειέηεο: «Βειηίσζε επαξρηαθήο 
νδνχ Γάθλε - Όξηα λνκνχ», Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο 
Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & Μεηαθνξψλ 
Π..Δ.). 
 
 
ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 
ΘΔΜΑ 8ο: Έγθξηζε 2νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ πξφρεηξνπ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ ηαρπκεηαθνξάο ησλ αληηθεηκέλσλ ησλ ππεξεζηψλ 
ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 40.000,00 € ρσξίο Φ.Π.Α.. 
(Δηζεγεηής θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο 
Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
 
ΘΔΜΑ 9ο: πκπιήξσζε ηεο ππ΄αξηζκ. 1603/24-10-2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Π..Δ. ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ ζε «χκβνπιν Σερληθήο Τπνζηήξημεο ΣΔΒΑ 
γηα ηελ Κνηλσληθή χκπξαμε Βνησηίαο», ζηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
“Δπηζηηηζηηθή θαη Βαζηθή Τιηθή πλδξνκή γηα ην Σακείν Δπξσπατθήο Βνήζεηαο γηα ηνπο απφξνπο”, 
πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο δεθαπέληε ρηιηάδσλ επξψ (15.000,00 €). 
(Δηζεγεηής θ. ηαχξνο Σζειάο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο & 
Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Π..Δ.). 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ 

 
ΘΔΜΑ 10o: Έγθξηζε α) δηελέξγεηαο δηεζλνχο, ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
«Πξνκήζεηα γεληθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ Πνιηηηζηηθνχ Πλεπκαηηθνχ Κέληξνπ Ηεξάο Μεηξφπνιεο 
Υαιθίδαο», Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 300.000,00 € κε ΦΠΑ θαη β) ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο 
δηαθήξπμεο. 
 
ΘΔΜΑ 11o: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο ηνπ πξφρεηξνπ, δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
«Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ηα κεραλήκαηα έξγνπ, ηα θνξηεγά θαη ηα επηβαηεγά απηνθίλεηα 
ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 74.400,00€ κε Φ.Π.Α.. 
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(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
 
ΘΔΜΑ 12o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ πξφρεηξνπ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά πεληαθνζίσλ πελήληα ηφλσλ (550 t) άιαηνο γηα 
ηελ αληηκεηψπηζε παγεηνχ», Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 40.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
Φ.Π.Α. θαη ινηπψλ θξαηήζεσλ. 
(Δηζεγεηής θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο 
Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & Μεηαθνξψλ Π..Δ.). 
 
 
ΜΑΘΗΣΙΚΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 
ΘΔΜΑ 13ο: Έγθξηζε ησλ ππ΄αξηζκ. 5213/21-10-2016 θαη 5569/7-11-2016 απνθάζεσλ ηεο 
Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Βνησηίαο πεξί ηξνπνπνηήζεσλ - ελεξγνπνηήζεσλ - αλαζέζεσλ λέσλ 
καζεηηθψλ δξνκνινγίσλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Βνησηίαο. 
 
ΘΔΜΑ 14ο: Αλάθιεζε ηεο ππ΄αξηζκ. 495/28-3-2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Π..Δ. πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ, κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε 
ππεξεζηψλ κεηαθνξάο καζεηψλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Φσθίδαο, γηα ηo ζρνιηθφ έηνο 2015-
2016. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π..Δ. 
 
 
ΠΑΡΑΥΩΡΗΔΙ 

 
ΘΔΜΑ 15ο: Γσξεάλ παξαρψξεζε ζαξψζξνπ γηα ρξήζε ζην Γήκν Λακηέσλ, γηα έμη κήλεο. 
(Δηζεγεηής ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Φζηψηηδαο θ. Δπζχκηνο Καξαΐζθνο).  

 
 
ΓΑΠΑΝΔ 

 
ΘΔΜΑ 16ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Φσθίδαο. 
 
ΘΔΜΑ 17ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα έξγα – κειέηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Φσθίδαο. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
 
ΘΔΜΑ 18ο: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. Φσθίδαο ζηε δηνξγάλσζε ηνπ αγψλα 
νξεηλνχ δξφκνπ «ηα ρλάξηα ηνπ Γεπθαιίσλα», ζηνπο Γειθνχο. 

 
ΘΔΜΑ 19ο: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο, Π.Δ. Φσθίδαο. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Φσθίδαο θ. Δπάγγεινο 
Καηζαγνχλνο).  
 
ΘΔΜΑ 20ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο. 
 
ΘΔΜΑ 21ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Δχβνηαο. 
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ΘΔΜΑ 22o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ 
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, Π.Δ. Δχβνηαο. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 

 
ΘΔΜΑ 23o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. 
Δχβνηαο ζηηο ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο ηνπ Δκπνξηθνχ πιιφγνπ Αιηβεξίνπ «Λεπθή Νχρηα». 
(Δηζεγεηής ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Δχβνηαο θ. Φάλεο παλφο).  
 
ΘΔΜΑ 24ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Βνησηίαο. 
 
ΘΔΜΑ 25ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 γηα πξνκήζεηεο, Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
 
ΘΔΜΑ 26o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή έξγσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
 
ΘΔΜΑ 27o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκή δαπάλεο γηα  ηελ «πινπνίεζε δξάζεσλ 
ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηεο Π..Δ., έηνπο 2016». 
 
ΘΔΜΑ 28o: Δπηινγή ηξαπεδηθνχ Ηδξχκαηνο γηα ηελ θαηάζεζε ησλ δηαζεζίκσλ ηνπ Σαθηηθνχ Π/Τ 
θαη ησλ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
 
 
ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΚΟΤΝΟΤΠΙΩΝ 
 
ΘΔΜΑ 29o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ 4 ηεο Δπηηξνπήο πληνληζκνχ θαη Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 
«Καηαπνιέκεζε Κνπλνππηψλ ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο ηα έηε 2016-2017». 
(Δηζεγεηής θ. ηαχξνο Σζειάο, Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο 
Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο Π..Δ.). 
 
 

Παξφληα κέιε επηά (7) νη θ.θ. Κσλζηαληίλνο Μπαθνγηάλλεο, Ζιίαο Μπνπξκάο, Βαζίιεηνο 
Φαθίηζαο, Κσλζηαληίλνο Καξαγηάλλεο, Δπζηάζηνο Κάππνο, Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο θαη Θσκάο 
Γξεβελίηεο (αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηνπ Ησάλλε Αγγειέηνπ). 

Απφ ηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ λφκηκα, απνπζίαδαλ νη θ.θ. Ησάλλεο Πεξγαληάο, 
Αζαλάζηνο Γηαλλφπνπινο θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε απηψλ θαη ν θ. Ησάλλεο Αγγειέηνο, ν 
νπνίνο αλαπιεξψζεθε σο αλσηέξσ. 

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

 
Υξέε γξακκαηέα άζθεζε ε Ηππνιχηε Μπαιθνχξα ηνπ Αζαλαζίνπ, θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ, 

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

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

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

Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ Π..Δ., 
3. Φσηνχια θήθα, Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε ηεο Γ/λζεο Γηνίθεζεο Π..Δ. θαη 

ΑΔΑ: 6Φ157ΛΗ-5ΦΤ



5 

 

4. Δκκαλνπήι παζνχιαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ ηεο 
Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ.. 

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

πξφηεηλε ζηα κέιε λα ζπδεηεζνχλ θαη ηα παξαθάησ ζέκαηα, σο έθηαθηα: 
 
ΘΔΜΑ ΈΚΣΑΚΣΟ 1ο : Έγθξηζε δαπάλεο – δέζκεπζε πίζησζεο γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. Βνησηίαο 
ζηε δηνξγάλσζε επηζηεκνληθήο ελεκεξσηηθήο εκεξίδαο κε ηελ Δζηία Μεηέξαο. 

Ζ εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο πξν εκεξεζίαο δηάηαμεο θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ιφγσ ηνπ 
επείγνληνο, δεδνκέλνπ φηη ε εθδήισζε είλαη πξνγξακκαηηζκέλε γηα ηηο 27 Ννεκβξίνπ 2016 θαη 
σο εθ ηνχηνπ δελ ππάξρεη  ρξνληθφ πεξηζψξην γηα ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο ζε πξνζερή 
ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.  
(Δηζεγεηής θ. ηαχξνο Σζειάο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο & 
Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Π..Δ.). 
 
ΘΔΜΑ ΈΚΣΑΚΣΟ 2ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο - θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ 
ζπλνπηηθνχ, δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ησλ θηηξίσλ 
ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 55.000,00 € ρσξίο ΦΠΑ. 

Ζ εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο πξν εκεξεζίαο δηάηαμεο θαζίζηαηαη επηηαθηηθή, πξνθεηκέλνπ λα 
θαιπθζνχλ άκεζα νη αλάγθεο θαζαξηφηεηαο ησλ θηηξίσλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο.  
 
ΘΔΜΑ ΈΚΣΑΚΣΟ 3ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηελ ζπκκεηνρή 
ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηε δηνξγάλσζε ηνπ ΡΑΛΛΤ ΛΑΜΗΑ 2016, Σειηθφ ηνπ 
Παλειιήληνπ Κππέινπ Αζθάιηνπ (SUPERCUP OMAE). 

Σν θαηεπείγνλ εηζαγσγήο ηνπ ζέκαηνο πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη 
ε ελ ιφγσ δηνξγάλσζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 26 & 27 Ννεκβξίνπ 2016 θαη δελ επαξθεί ην 
ελδηάκεζν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ αλσηέξσ ζέκαηνο σο ηαθηηθφ ζηελ επφκελε 
ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζηηο 28 Ννεκβξίνπ 2016. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
 
 

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

Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1734 
 
 
ΘΔΜΑ ΈΚΣΑΚΣΟ 1ο: Έγθξηζε δαπάλεο – δέζκεπζε πίζησζεο γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. Βνησηίαο 
ζηε δηνξγάλσζε επηζηεκνληθήο ελεκεξσηηθήο εκεξίδαο κε ηελ Δζηία Μεηέξαο. 
(Δηζεγεηής θ. ηαχξνο Σζειάο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο & 
Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Π..Δ.). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 3400/16-11-2016 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο & Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Π.Δ. Βνησηίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, 
ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 

Δγθξίλεη ηε δαπάλε – δέζκεπζε πίζησζεο, πνζνχ ρηιίσλ νθηαθνζίσλ επξψ (1.800 €) κε 
Φ.Π.Α., απφ ηελ εγγεγξακκέλε πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ  ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο- 
Π.Δ. Βνησηίαο (Δ.Φ 071 ΚΑΔ 9459 - 500€), Δ.Φ 073 ΚΑΔ 0844 - 1.300 €) γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. 
Βνησηίαο ζηε δηνξγάλσζε, κε ηελ Δζηία Μεηέξαο, επηζηεκνληθήο ελεκεξσηηθήο εκεξίδαο, κε ζέκα 
ηελ “ελδννηθνγελεηαθή βία”, πνπ ζα δηεμαρζεί ηελ Κπξηαθή 27 Ννεκβξίνπ 2016 ζηε Ληβαδεηά.  

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο εθδήισζεο ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 2.300,00 € θαη ε 
Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Βνησηίαο ζα θαιχςεη κέξνο ηεο δαπάλεο, σο θαησηέξσ: 
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1. Σππνγξαθηθά - έληππν πιηθφ    500,00 € 
2. Ζρεηηθή θάιπςε - πξνβνιή ηαηλίαο - βηληενζθφπεζε  1.300,00 € 

     χλνιν :      1.800,00 € κε Φ.Π.Α. 

Μεηνςήθεζε ν θ. Θσκάο Γξεβελίηεο. 
 

   Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1735 
 
ΘΔΜΑ ΈΚΣΑΚΣΟ 2ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο - θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ 
ζπλνπηηθνχ, δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ησλ θηηξίσλ 
ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 55.000,00 € 
ρσξίο ΦΠΑ. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. νηθ. 187137/6138/18-
11-2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 

1. Δγθξίλεη ην ππ΄αξηζκ. 2/18-11-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ησλ θηηξίσλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 55.000,00 € ρσξίο Φ.Π.Α. (68.200 € κε ΦΠΑ), πνπ αθνξά 
ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο πεξίπησζεο 2, ηνπ άξζξνπ 3 ηεο αξηζ. 146575/4562/21-9-
2016 δηαθήξπμεο, ηα νπνία θαηέζεζε ε αλαδεηρζείζα εηαηξεία «ΚΧΣΟΡΗΕΟ Γ. ΚΑΗ ΗΑ Δ.Δ.». 

2. Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ ζπλνπηηθνχ, δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ εηαηξεία 
«ΚΧΣΟΡΗΕΟ Γ. ΚΑΗ ΗΑ Δ.Δ.» ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηεο, ε νπνία αλέξρεηαη ζην πνζφ 
ησλ 60.711,29 €. 
 

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

     Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1736 
 

ΘΔΜΑ ΈΚΣΑΚΣΟ 3ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηελ ζπκκεηνρή 
ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηελ δηνξγάλσζε ηνπ ΡΑΛΛΤ ΛΑΜΗΑ 2016, Σειηθφ ηνπ 
Παλειιήληνπ Κππέινπ Αζθάιηνπ (SUPERCUP OMAE). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 185217/6007/18-11-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη εθηηκψληαο ην γεγνλφο φηη ε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο ζηελ αλσηέξσ εθδήισζε εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ 
Ν.3852/2010, παξάγξαθνο ΗΗ  & 11,13, δηφηη είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα επξείαο απήρεζεο, πνπ 
απνζθνπεί ζηελ πξνβνιή ηεο πεξηνρήο θαη ζηελ ηφλσζε ηεο ηνπηθήο αγνξάο, ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 
Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο, ζπλνιηθνχ πνζνχ δχν 

ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ νγδφληα επξψ (2.480,00 €), γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο ζηελ δηνξγάλσζε ηνπ ΡΑΛΛΤ ΛΑΜΗΑ 2016, Σειηθφ ηνπ Παλειιήληνπ Κππέινπ 
Αζθάιηνπ (SUPERCUP OMAE), ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ 
Λακηέσλ θαη ζε πεξηνρέο ηνπ Ν. Φζηψηηδαο θαη Ν. Φσθίδαο, ζηηο 26 & 27 Ννεκβξίνπ 2016. 

             Ζ  ζπγθεθξηκέλε δαπάλε αθνξά ζηελ εθηχπσζε αθηζψλ Road Book. θ.ι.π θαη ζα βαξχλεη 
ηνλ  Κ.Α.Δ. 0844.01.  

 
Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο. 
 

Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1737 
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ΘΔΜΑ 1ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ζπλεδξίαζεο 44/7-11-2016 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

Ζ Δπηηξνπή ελέθξηλε οκόθφλα ην κε αξηζκ. 44/7-11-2016 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

 
Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1738 

 
 
 
ΝΟΜΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 
 
ΘΔΜΑ 2o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. πξση. νηθ. 179246/2272/08.11.2016 απφθαζεο ηνπ 
Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο πεξί δηνξηζκνχ δηθεγφξνπ γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηεο 
«Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν.2218 /1994 ησλ 
Ννκψλ Βνησηίαο - Δχβνηαο - Δπξπηαλίαο - Φζηψηηδαο θαη Φσθίδαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. ΣΣ 179389/1421/9-11-
2016 έγγξαθν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 

Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζ. πξση. νηθ. 179246/2272/08.11.2016 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 
ηεξεάο Διιάδαο κε ηελ νπνία απνθαζίζζεθε:  
 1. Να δηνξηζηεί πιεξεμνχζηα δηθεγφξνο ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ε δηθεγφξνο 
Φσηεηλή Καλέηε ηνπ Υαξαιάκπνπο [Α.Μ./Γ..Λ.: 90], θάηνηθνο Λακίαο, νδφο Λεσλίδνπ, αξ. 6, ε 
νπνία λα ηελ εθπξνζσπήζεη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν.2218 /1994 ησλ 
Ννκψλ Βνησηίαο - Δχβνηαο - Δπξπηαλίαο - Φζηψηηδαο θαη Φσθίδαο, ηελ 9/11/2016 ή ζε θάζε κεη’ 
αλαβνιή νξηζζείζα εκεξνκελία ζπδήηεζεο, κε ηελ εληνιή λα απνθξνχζεη ηελ απφ 24/10/2016 θαη 
ππ’ αξηζ. πξση. 80/24.10.2016 πξνζθπγή ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία «GROUP 
K.V.P. ΚΟΤΣΚΗΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Η.Δ.Π.Τ.Α.» θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 1558/2016 απφθαζεο ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ελεξγψληαο φ,ηη θαηά ηελ θξίζε ηεο 
απαηηείηαη γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Πεξηθέξεηαο ελψπηνλ ηεο σο άλσ 
Γηνηθεηηθήο Αξρήο.  
 2. Να θαζνξηζηεί ε ακνηβή ηεο αλσηέξσ δηθεγφξνπ, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 376/2015 
απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζην πνζφ ησλ 320,00 €, ζπλ Φ.Π.Α. 24% (= 76,80), ήηνη 
ζσλοιηθό ποζό [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 396,80 €, ην νπνίν πξνθχπηεη σο εμήο:  
 - Ακνηβή γηα παξνρή εμσδηθαζηηθήο εξγαζίαο, κε βάζε ηνλ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο Η 
ηνπ Ν. 4194/2013, πνζνχ 80 €. 
 - Δπηπιένλ ακνηβή ρξνλνρξέσζεο γηα 3 ψξεο, κε πνζφ 80 €/ ψξα, ήηνη πνζφ [80 € Υ 3 =] 
240 €.  

- Ζ παξνρή ηεο εμσδηθαζηηθήο εξγαζίαο θαη νη ψξεο απαζρφιεζεο ζα πηζηνπνηνχληαη κε 
βεβαίσζε πνπ ζα εθδψζεη ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φζηψηηδαο. 

 
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη απέρεη απφ ηελ ςεθνθνξία, κε ηελ αηηηνινγία φηη 

“εμαξρήο είρε δηαθωλήζεη κε ηνλ δηαγωληζκό παξνρήο ππεξεζηώλ θύιαμεο ηωλ θηηξίωλ ηεο Π.Σ.Ε. 
θαη κε ηελ πξαθηηθή ηωλ εξγνιαβηώλ γεληθόηεξα”. 

Ο θ. Θσκάο Γξεβελίηεο δήισζε φηη ςεθίδεη ηελ εηζήγεζε αιιά κε επηθχιαμε, 
ραξαθηεξίδνληαο ππεξβνιηθή ηελ ακνηβή ρξνλνρξέσζεο θαη δεηψληαο ηνλ πίλαθα δηθεγφξσλ, 
ζηνπο νπνίνπο αλαηίζεληαη νη λνκηθέο ππνζέζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο. 

 
Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1739 

 
ΘΔΜΑ 3o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα ηε λνκηθή ζηήξημε ηερληθνχ ππαιιήινπ ηεο Π.Δ. Φσθίδαο. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 

ΑΔΑ: 6Φ157ΛΗ-5ΦΤ
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Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. ΣΣ 182273/1448/15-11-
2016 έγγξαθν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηνπ Αλδξέα εγδίηζα ηνπ Λεσλίδα ην δηθεγφξν 
Άκθηζζαο Δπάγγειν Παινχθε (Α.Μ. 36, νδφο Καξατζθάθε 8, ΣΚ 33100), ν νπνίνο λα παξαζηεί 
θαη λα ηνλ εθπξνζσπήζεη ελψπηνλ ηνπ Πηαηζκαηνδίθε Άκθηζζαο, ζπληάζζνληαο ππφκλεκα, κε 
ηελ εληνιή λα ππεξαζπηζηεί ηνλ αλσηέξσ ππάιιειν, ζηα πιαίζηα ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο πνπ 
αθνξά ηελ ππ’ αξηζ. πξση. ΔΓ2-2016/432 ζρεκαηηζζείζα δηθνγξαθία, απνθξνχνληαο ηηο ζε βάξνο 
ηνπ θαηεγνξίεο. 

2. Καζνξίδεη ηελ ακνηβή ηνπ αλσηέξσ δηθεγφξνπ, κε βάζε ηελ ππ’ αξηζ. 376/2015 
απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζην πνζφ ησλ 331 € ζπλ 
ΦΠΑ 24% (= 79,44), ήηνη ζσλοιηθό ποζό [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 410,44 €, ε νπνία πξνθχπηεη σο 
εμήο:  

- Παξάζηαζε θαη ππφκλεκα ελψπηνλ αλαθξηηηθνχ ππαιιήινπ 251 € [144 € παξάζηαζε 
ζπλ 107 € ππφκλεκα], κε βάζε ηνλ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 4194/2013. 

- Δπηπιένλ ακνηβή ρξνλνρξέσζεο γηα κία (1) ψξα, κε πνζφ 80 €. 
 

Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1740 

 

 
ΔΚΣΑΚΣΔ ΑΝΑΓΚΔ 
 
ΘΔΜΑ 4o: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 180352/404/10-11-2016 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε 
Π.Δ. Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηελ απεπζείαο αλάζεζε πξνκήζεηαο αδξαλψλ πιηθψλ γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο (πιεκκχξεο 10/10/2016). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 182289/406/14-11-
2016 έγγξαθν ηεο Απηνηεινχο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Π.Δ. Φζηψηηδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, 
ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

Δγθξίλεη ηελ ππ΄αξηζκ. 180352/404/10-11-2016 απφθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Φζηψηηδαο κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε απεπζείαο πξνκήζεηα απφ ηελ “ΚΑΛΣΑ ΣΔΥΝΗΚΖ 
ΑΔ” αδξαλψλ πιηθψλ, βάξνπο 2300 TN πεξίπνπ, γηα ηελ πιήξσζε ηνπ θαηεζηξακκέλνπ 
αλαρψκαηνο θαη ηεο νδνχ πξφζβαζεο ζηελ πεξηνρή «Αιάκπε» ηεο ΣΚ Φξαληδή ηνπ Γήκνπ 
Λακηέσλ, κεηά ηηο πιεκκχξεο πνπ εθδειψζεθαλ ζηηο 10/10/2016. 

Ζ δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο αδξαλψλ πιηθψλ ζα ππνινγηζηεί κε βάζε ηελ ζπλνιηθή 
πνζφηεηα πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηα δπγνιφγηα, ηα νπνία ζα πξνζθνκηζηνχλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή 
θαη ζα πηζηνπνηνχληαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. 
Φζηψηηδαο. 

 
Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1741 

 
ΘΔΜΑ 5o: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ 
ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΕΖΜΗΧΝ ΚΑΗ ΚΑΣΑΣΡΟΦΧΝ ΠΟΤ ΠΡΟΚΑΛΟΤΝΣΑΗ ΑΠΟ ΘΔΟΜΖΝΗΔ 
ΣΟΤ ΟΣΑ Α’ ΚΑΗ Β’ ΒΑΘΜΟΤ ΣΖ ΥΧΡΑ» ΑΔ 055 (θαζαξηζκφ, δηεπζέηεζε θαη 
απνθαηάζηαζε αλαρσκάησλ ζηελ θεληξηθή απνζηξαγγηζηηθή ηάθξν 4, ζηελ πεξηνρή ηεο Σ.Κ. 
Ακνπξίνπ, ηεο ΓΔ Ληαλνθιαδίνπ, ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ, λφηηα ηεο ΔΟ Λακίαο - Καξπελεζίνπ), Π.Δ. 
Φζηψηηδαο. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο 
Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & Μεηαθνξψλ 
Π..Δ.). 
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Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 182606/8773/14-11-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φζηψηηδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθφλα 
 Δγθξίλεη ηε δαπάλε, πνζνχ 26.046,20 € κε Φ.Π.Α., γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: 
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΕΖΜΗΧΝ ΚΑΗ ΚΑΣΑΣΡΟΦΧΝ ΠΟΤ 
ΠΡΟΚΑΛΟΤΝΣΑΗ ΑΠΟ ΘΔΟΜΖΝΗΔ ΣΟΤ ΟΣΑ Α’ ΚΑΗ Β’ ΒΑΘΜΟΤ ΣΖ ΥΧΡΑ» ΑΔ 055 
θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηνλ θαζαξηζκφ, ηε δηεπζέηεζε θαη απνθαηάζηαζε αλαρσκάησλ ζηελ 
θεληξηθή απνζηξαγγηζηηθή ηάθξν 4, ζηελ πεξηνρή ηεο Σ.Κ. Ακνπξίνπ, ηεο ΓΔ Ληαλνθιαδίνπ, ηνπ 
Γήκνπ Λακηέσλ, λφηηα ηεο ΔΟ Λακίαο - Καξπελεζίνπ), Π.Δ. Φζηψηηδαο, απφ ηελ εηαηξεία «ΟΦΗΑ 
ΠΑΡΖΓΟΡΖ – ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ». 

 
Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1742 

 
 
ΓΗΜΟΙΑ ΔΡΓΑ – ΜΔΛΔΣΔ – ΠΑΡΑΣΑΔΙ 
 
ΘΔΜΑ 6o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ηεο κειέηεο: «Βειηίσζε νδνχ 
Ακθίθιεηα - Υηνλνδξνκηθφ Κέληξν Παξλαζζνχ», Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο 
95.367,00 € ρσξίο ΦΠΑ. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 181293/8709/11-11-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φζηψηηδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 
Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ηεο κειέηεο: «Βειηίσζε νδνχ 

Ακθίθιεηα - Υηνλνδξνκηθφ Κέληξν Παξλαζζνχ», Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο 
95.367,00 € ρσξίο ΦΠΑ, θαηά πεληαθφζηεο ηξηάληα πέληε (535) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ήηνη κέρξη 
31-12-2017, ιφγσ θαζπζηέξεζεο εθπφλεζεο ηεο ΔΗΓΗΚΖ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ.    

 
Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, ν νπνίνο δήηεζε λα δνζνχλ γξαπηέο εμεγήζεηο 

γηα ηελ θαζπζηέξεζε εθπφλεζεο ηεο Δηδηθήο Γεσηερληθήο Μειέηεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο απφ ηε 
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη εμέθξαζε αληηξξήζεηο γηα ηελ παξάηαζε δχν (2) πεξίπνπ εηψλ πνπ 
έρεη δεηεζεί. 
 

Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1743 
 
ΘΔΜΑ 7o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ηεο κειέηεο: «Βειηίσζε επαξρηαθήο 
νδνχ Γάθλε - Όξηα λνκνχ», Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο 
Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & Μεηαθνξψλ 
Π..Δ.). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 183430/8813/15-11-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φζηψηηδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 

Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ηεο κειέηεο: «Βειηίσζε επαξρηαθήο 
νδνχ Γάθλε - Όξηα λνκνχ», Π.Δ. Φζηψηηδαο, θαηά ηξηαθφζηεο εμήληα έμη (366) εκεξνινγηαθέο 
εκέξεο, ήηνη κέρξη 31-12-2016, ιφγσ θαζπζηέξεζεο αλάζεζεο θαη εθπφλεζεο ηεο κειέηεο 
«Γεσηερληθέο Δξγαζίεο – Έξεπλεο ησλ Μειεηψλ ηεο ΑΜ 540», νη νπνίεο ζα εθηειεζηνχλ κε άιιε 
ζχκβαζε. 
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Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, ν νπνίνο δήηεζε λα δνζνχλ γξαπηέο εμεγήζεηο 

γηα ηελ θαζπζηέξεζε εθπφλεζεο ηεο Δηδηθήο Γεσηερληθήο Μειέηεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο απφ ηε 
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη εμέθξαζε αληηξξήζεηο γηα ηελ παξάηαζε ελφο (1) έηνπο πνπ έρεη 
δεηεζεί. 

Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1744 
 
ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 
ΘΔΜΑ 8ο: Έγθξηζε 2νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ πξφρεηξνπ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ ηαρπκεηαθνξάο ησλ αληηθεηκέλσλ ησλ ππεξεζηψλ 
ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 40.000,00 € ρσξίο Φ.Π.Α.. 
(Δηζεγεηής θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο 
Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 181126/5838/11-11-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 

1. Δγθξίλεη ην ππ΄αξηζκ. 2/9-11-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ ηαρπκεηαθνξάο ησλ αληηθεηκέλσλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, 
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 40.000,00 € ρσξίο ΦΠΑ (ή 49.600,00 € κε ΦΠΑ), πνπ αθνξά ζηνλ 
έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ηνπ άξζξνπ 2, 
πεξίπησζεο 2 ηεο αξηζ. 157900/4951/6-10-2016 δηαθήξπμεο, πνπ θαηέζεζε ε αλαδεηρζείζα 
εηαηξεία «ACS ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Α.Δ.Δ.». 

2. Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ ζηελ εηαηξεία «ACS 
ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Α.Δ.Δ.» ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηεο, ε νπνία αλέξρεηαη ζην 
πνζφ ησλ 33.424,20 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.). 

 
Καηαςήθηζε ηελ εηζήγεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, κε ηελ αηηηνινγία φηη “πξόθεηηαη γηα 

κνξθή ηδηωηηθνπνίεζεο” θαη επηζεκαίλνληαο γηα άιιε κηα θνξά ηηο επζχλεο ηεο Πεξηθέξεηαο γηα 
ηελ ηδησηηθνπνίεζε ησλ ΔΛΣΑ. 
 

Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1745 
 
ΘΔΜΑ 9ο: πκπιήξσζε ηεο ππ΄αξηζκ. 1603/24-10-2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Π..Δ. ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ ζε «χκβνπιν Σερληθήο Τπνζηήξημεο ΣΔΒΑ 
γηα ηελ Κνηλσληθή χκπξαμε Βνησηίαο», ζηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
“Δπηζηηηζηηθή θαη Βαζηθή Τιηθή πλδξνκή γηα ην Σακείν Δπξσπατθήο Βνήζεηαο γηα ηνπο απφξνπο”, 
πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο δεθαπέληε ρηιηάδσλ επξψ (15.000,00 €). 
(Δηζεγεηής θ. ηαχξνο Σζειάο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο & 
Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Π..Δ.). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. νηθ. 5753/15-11-2016 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Βνησηίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 

πκπιεξψλεη ηελ ππ΄αξηζκ. 1603/24-10-2016 απφθαζή ηεο ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε 
παξνρήο ππεξεζηψλ ζε «χκβνπιν Σερληθήο Τπνζηήξημεο ΣΔΒΑ γηα ηελ Κνηλσληθή χκπξαμε 
Βνησηίαο», ζηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο “Δπηζηηηζηηθή θαη Βαζηθή Τιηθή 
πλδξνκή γηα ην Σακείν Δπξσπατθήο Βνήζεηαο γηα ηνπο απφξνπο”, πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 
δεθαπέληε ρηιηάδσλ επξψ (15.000,00 €) κε ηνλ θσδηθφ πνπ ζα βαξχλεη ηελ ελ ιφγσ αλάζεζε, ν 
νπνίνο είλαη ν Δ.Φ. 071 θαη ν ΚΑΔ 9475. 
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Καηαςήθηζε ηελ εηζήγεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, κε ηελ αηηηνινγία φηη “ηηο αηηνύκελεο 
ππεξεζίεο κπνξεί λα ηηο πξνζθέξεη ε ππεξεζία. Σπλεπώο, δελ ρξεηάδεηαη Σύκβνπινο Τερληθήο 
Υπνζηήξημεο θαη ηα ρξήκαηα κπνξνύλ λα δηαηεζνύλ ζηνπο άπνξνπο”. 

 
Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1746 

 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ 

 
ΘΔΜΑ 10o: Έγθξηζε α) δηελέξγεηαο δηεζλνχο, ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
«Πξνκήζεηα γεληθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ Πνιηηηζηηθνχ Πλεπκαηηθνχ Κέληξνπ Ηεξάο Μεηξφπνιεο 
Υαιθίδαο», Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 300.000,00 € κε ΦΠΑ θαη β) ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο 
δηαθήξπμεο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. νηθ. 182837/6820/15-
11-2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην 
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 

Δγθξίλεη: 
1. ηε δηελέξγεηα δηεζλνχο, ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα 

γεληθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ Πνιηηηζηηθνχ Πλεπκαηηθνχ Κέληξνπ Ηεξάο Μεηξφπνιεο Υαιθίδαο», Π.Δ. 
Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 300.000,00 € κε ΦΠΑ, κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ 
πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 
www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή,   

2. ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο απηνί απνηππψλνληαη ζην ζρέδην ηεο ζρεηηθήο 
δηαθήξπμεο θαη  

3. ηε δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα, πνπ ζα βαξχλεη ηνλ θνξέα 071 ΑΔΠ0568. 
 
Καηαςήθηζαλ ηελ εηζήγεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, κε ηελ αηηηνινγία φηη “ε ελ ιόγω 

πξνκήζεηα δελ είλαη αξκνδηόηεηα νύηε επζύλε ηεο Πνιηηείαο θαη ηεο Πεξηθέξεηαο, αιιά ηεο 
εθθιεζίαο” θαη ν θ. Θσκάο Γξεβελίηεο. 

 
Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1747 

 
ΘΔΜΑ 11o: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο ηνπ πξφρεηξνπ, δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
«Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ηα κεραλήκαηα έξγνπ, ηα θνξηεγά θαη ηα επηβαηεγά απηνθίλεηα 
ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 74.400,00€ κε Φ.Π.Α.. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 184114/5959/15-11-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

1. Δγθξίλεη ην ππ΄αξηζκ. 1/8-11-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
«Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ηα κεραλήκαηα έξγνπ, ηα θνξηεγά θαη ηα επηβαηεγά απηνθίλεηα 
ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 74.400,00€ κε Φ.Π.Α., πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ & νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ 
αλαδφρσλ. 

2. Αλαδεηθλχεη κεηνδφηεο γηα ηελ πξνκήζεηα: 
α) αληαιιαθηηθψλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ: ηελ εηαηξεία «ΚΑΡΔΛΖ ΔΠΔ», 
β) αληαιιαθηηθψλ θνξηεγψλ: ηελ εηαηξεία «ΝΗΚ.ΒΔΛΖΑΡΗΓΖ ΚΑΗ ΑΘ.ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ 

Ο.Δ.» θαη  
γ) αληαιιαθηηθψλ κεραλεκάησλ έξγνπ: ηελ εηαηξεία «ΜΠΑΚΑ ΑΘΑΝΑΗΑ ΚΑΗ ΗΑ ΟΔ».  
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Ζ θαηαθχξσζε ζα γίλεη κεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα κε 
ηελ δηαθήξπμε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ, πνπ ζα ππνβάινπλ νη εηαηξείεο κεηά απφ ζρεηηθή 
εηδνπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο. 
 

Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1748 
 

ΘΔΜΑ 12o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ πξφρεηξνπ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά πεληαθνζίσλ πελήληα ηφλσλ (550 t) άιαηνο γηα 
ηελ αληηκεηψπηζε παγεηνχ», Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 40.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
Φ.Π.Α. θαη ινηπψλ θξαηήζεσλ. 
(Δηζεγεηής θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο 
Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & Μεηαθνξψλ Π..Δ.). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 4868/183929/15-11-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Βνησηίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 

1. Δγθξίλεη ην απφ 15-11-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα 
θαη κεηαθνξά πεληαθνζίσλ πελήληα ηφλσλ (550 t) άιαηνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε παγεηνχ», Π.Δ. 
Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 40.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη ινηπψλ θξαηήζεσλ, 
πνπ αθνξά ζην άλνηγκα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηεο εηαηξείαο «MATΘΑΗΟΤ ΔΤΡΗΠΗΓΖ 
ΜΟΝΟΠΧΛΔΗΟΝ ΣΤΛΗΓΑ». 

2. Αλαδεηθλχεη κεηνδφηε ηελ εηαηξεία «MATΘΑΗΟΤ ΔΤΡΗΠΗΓΖ ΜΟΝΟΠΧΛΔΗΟΝ 
ΣΤΛΗΓΑ» κε ηηκή 53,90 € αλά ηφλν θαη ζπλνιηθή πξνζθνξά (κε ΦΠΑ) 36.759,80€, ζχκθσλα κε 
ηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

 

ΔΙΓΟ 
ΠΟΟΣΗ 

(Σόλοη) 
ΣΙΜΗ ΓΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 24% ΤΝΟΛΟ 

Αιάηη  Απνρηνληζκνχ  550 53,90 29.645,00 7.114,80 36.759,80 

                                                                     
Καηαςήθηζε ηελ εηζήγεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, ν νπνίνο θαη΄επαλάιεςε έρεη 

δεηήζεη ε ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα λα γίλεηαη εθάπαμ θαη κε εληαίν ηξφπν γηα φιεο ηηο 
Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο. 

 
 

Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1749 
 
ΜΑΘΗΣΙΚΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 
ΘΔΜΑ 13ο: Έγθξηζε ησλ ππ΄αξηζκ. 5213/21-10-2016 θαη 5569/7-11-2016 απνθάζεσλ ηεο 
Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Βνησηίαο πεξί ηξνπνπνηήζεσλ - ελεξγνπνηήζεσλ - αλαζέζεσλ λέσλ 
καζεηηθψλ δξνκνινγίσλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Βνησηίαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 5585/8-11-2016 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Βνησηίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

Δγθξίλεη: 
1. ηελ ππ’ αξηζκ. 5213/21-10-2016 (ΑΓΑ: ΧΟ967ΛΖ-6Γ) απφθαζε ηεο Αληηπεξηθεξεηάξρε 

Π.Δ. Βνησηίαο, κε ηελ νπνία ηξνπνπνηνχληαη ηα παξαθάησ καζεηηθά δξνκνιφγηα (σο πξνο ηηο 
ζρνιηθέο κνλάδεο, ρηιηνκεηξηθέο απνζηάζεηο, αιιαγή ψξαο, ελεξγνπνίεζε δξνκνινγίνπ), γηα ην 
ζρνιηθφ έηνο 2016-2017, ζχκθσλα κε έγγξαθν ηνπ Σκ. Γηα Βίνπ Μάζεζεο, Παηδείαο & 
Απαζρφιεζεο θαη ηνλ αθφινπζν πίλαθα: 
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Ι. ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ Δ  ΥΟΛΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ 

A/A 
ΓΡ. 

Σόπος 
παραιαβής 

Σόπος 
προορηζκ

ού 
τοιηθή 
Μολάδα ΥΛΜ ΜΑ

Θ 

Προζθο
ρόηερο 

κεηαθορη
θό κέζο  

Γροκοιόγη
ο κολό ή κε 
επηζηροθή 

ΩΡΑ  
ΔΝΑΡΞΗ
/ ΛΗΞΗ 
ΜΑΘΗΜΑ

ΣΩΝ 

ΗΜΔΡΗΙΟ 
ΚΟΣΟ  

(άλεσ ΦΠΑ) 
ΑΝΑΓΟΥΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗ

ΔΙ 

48 

ΛΗΒΑΓΔΗΑ 
ΑΓ.ΝΗΚΟΛΑΟ 

ΔΛ. 
ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ, 
ΑΗΥΤΛΟΤ 

ΛΗΒΑΓΔΗΑ 
ΔΗΓΗΚΟ 
Ν/Γ& Γ 
ΛΗΒΑΓΔΗ

Α 
8,8 3 ΣΑΞΗ 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡΟΦ
Ζ (ΓΗΠΛΖ 

ΓΗΑΓΡΟΜΖ)  
2 ψξεο 
ζπλνδφ 

8.10-
12:30 &         

9:00-
12:00 

60,28 ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗ
Α ΣΑΞΗ 

ΠΡΟΘΖΚΖ 
ΔΗΓΗΚΟΤ Ν/Γ 

69 ΚΟΤΡΣΑ ΣΔΦΑΝΖ 
Ν/Γ & 
Γ. 

ΚΟΤΡ
ΣΧΝ 

8,8 4 ΣΑΞΗ 
ΜΔ 

ΔΠΗΣΡΟΦ
Ζ  

8:00-
13:15 19,91 

ΣΑΜΠΟΤΡΑΣ
ΕΖ 

ΦΗΛΛΗΠΟ 
ΠΡΟΘΖΚΖ 

Ν/Γ 

ΝΔ
Ο 5 

ΠΡΟΖΛΗΟ 
ΡΧΜΑΗΗΚΟ ΛΗΒΑΓΔΗΑ 

1-3 
ΓΤΜΝ. 
ΔΠΑΛ, 
3-4-5-6-
9-10 Γ. 

26,2 25 ΜΔΓΑΛΟ 
ΛΔΧΦ. 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡΟΦ

Ζ 
8:00-
14:00 77,76 ΚΣΔΛ 

ΛΗΒΑΓΔΗΑ 
ΠΡΟΘΖΚΖ 

10νπ Γ.. 

1.1 
ΣΟΤΚΑΛΑΓ
Δ ΜΑΚΡΔΗ 
ΠΔΡΑ ΥΧΡΗΟ 

ΑΝΑΛΖΦΖ 
ΛΗΒΑΓΔΗΑ 

1-2-3-4 
ΓΤΜΝ. 
1-3-4-5-
7-9-10 

Γ 3 Ν/Γ 
ΔΠΑΛ 1-

2 ΓΔΛ 

52,8 52 ΜΔΓΑΛΟ 
ΛΔΧΦ. 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡΟΦ

Ζ  
3 ψξεο 
ζπλνδφ 

8:00-
14:00 175,27 ΚΣΔΛ 

ΛΗΒΑΓΔΗΑ 
ΠΡΟΘΖΚΖ 
3 ΓΤΜΝ. 1-3-
4-7-9-10 Γ.. 

6.4 
ΤΠΑΣΟ 

ΠΛΑΣΑΝΑΚΗ 
ΜΟΤΡΗΚΗ 

ΘΖΒΑ 
ΘΖΒΑ 

2-3 
ΓΔΛ,1 
ΔΠΑΛ, 
2-3-5 

ΓΤΜΝ. 

88 26 ΜΔΓΑΛΟ 
ΛΔΧΦ. 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡΟΦ

Ζ 
8:00-
14:00 178,88 ΚΣΔΛ 

ΘΖΒΧΝ 

ΑΦΑΗΡΔΖ 3-
5-7-9 Γ, 4 
Ν/Γ ΚΑΗ 4 

ΧΡΔ 
ΤΝΟΓΟ 

 
ΙΙ. ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ Δ ΥΙΛΙΟΜΔΣΡΙΚΗ ΑΠΟΣΑΗ - ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΟ ΜΔΟ – ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑ 

 

A/A 
ΓΡ. 

Σόπος 
παραιαβής 

Σόπος 
προορηζ

κού 
τοιηθή 
Μολάδα ΥΛΜ ΜΑΘ 

Προζθ
ορόηερ

ο 
κεηαθο

ρηθό 
κέζο  

Γροκοιό
γηο κολό 

ή κε 
επηζηρο

θή 

ΩΡΑ  
ΔΝΑΡΞΗ/ 

ΛΗΞΗ 
ΜΑΘΗΜΑΣ

ΩΝ 

ΗΜΔΡΗ
ΙΟ 

ΚΟΣΟ
  (άλεσ 
ΦΠΑ) 

ΑΝΑΓΟΥΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔ
Ι 

3.1 
ΑΓ. 

ΠΤΡΗΓΧΝ 
ΚΑΡΤΑ 

ΜΑΤΡΟΓΔΗΑ 

ΑΓ. 
ΓΖΜΖΣΡ

ΗΟ 
Γ.. & Ν/Γ 20,5 20 ΜΗΚΡΟ 

ΛΔΧΦ. 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡΟ

ΦΖ 
2ψξεο 
ζπλνδφ 

8:10-13:15 43,67 ΚΣΔΛ 
ΛΗΒΑΓΔΗΑ 

ΑΠΟ ΓΤΟ 
ΔΠΗΣΡΟΦΔ 

Δ ΜΗΑ 

6.12 
ΛΔΤΚΣΡΑ 

ΜΔΛΗΟΥΧΡ
Η 

ΜΔΛΗ
ΟΥΧΡΗ 

ΛΔΤΚΣΡ
Α 

Γ 
ΛΔΤΚΣΡΧΝ 

& Ν/Γ 
ΜΔΛΗΟΥ

ΧΡΗΟΤ 

12 15 ΜΗΚΡΟ 
ΛΔΧΦ. 

ΜΟΝΟ 
ΔΠΗΣΡΟ
ΦΖ (ΓΤΟ 
ΔΠΗΣΡΟ

ΦΔ) 

15:00 & 
16:00 33,68 ΚΣΔΛ 

ΘΖΒΧΝ 

ΑΠΟ ΜΗΑ 
ΔΠΗΣΡΟΦΖ 

Δ ΓΤΟ 
ΔΠΗΣΡΟΦΔ 

83 ΑΡΑΝΣΖ 
ΠΡΟΓΡΟΜΟ 

ΓΟΜΒΡ
ΑΗΝΑ 

Ν/Γ & Γ 
ΓΟΜΒΡΑΗΝ

Α 
31 4 ΣΑΞΗ 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡΟ

ΦΖ 
8:10-13:15 42,63 ΜΗΥΑ 

ΠΔΣΡΟ ΑΛΛΑΓΖ ΧΡΑ 

 
ΙΙΙ. ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

 

A/A 
ΓΡ. 

Σόπος 
παραιαβής 

Σόπος 
προορηζκού 

τοιηθή 
Μολάδα 

ΥΛΜ 
ΜΑ
Θ 

Προζθο
ρόηερο 
κεηαθο

ρηθό 
κέζο  

Γροκοιόγηο 
κολό ή κε 
επηζηροθή 

ΩΡΑ  
ΔΝΑΡΞΗ
/ ΛΗΞΗ 

ΜΑΘΗΜΑ
ΣΩΝ 

ΗΜΔΡΗΙΟ 
ΚΟΣΟ 

(άλεσ ΦΠΑ) 
ΑΝΑΓΟΥΟ 

128 ΑΝΣΗΚΤΡΑ ΛΗΒΑΓΔΗΑ 

ΔΠΔΡΗ
ΝΟ 

ΔΠΑΛ 
ΛΗΒΑΓΔΗ

Α 

71 4 ΣΑΞΗ ΜΔ 
ΔΠΗΣΡΟΦΖ  

18:30-
22:00 79,14 

ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ 
ΣΑΞΗ 

 

 
2. ηελ ππ’ αξηζκ. 5569/7-11-2016 (ΑΓΑ: ΧΞΝ87ΛΖ-1ΛΕ) απφθαζε ηεο Αληηπεξηθεξεηάξρε 

Π.Δ. Βνησηίαο, κε ηελ νπνία αλαηίζεληαη ηα λέα δξνκνιφγηα, φπσο απηά πξνέθπςαλ θαηά ηε 
δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ηεο ππ’ 5343/21-10-2016 (ΑΓΑ: ΧΤΜ47ΛΖ-ΖΛΓ) πξφζθιεζεο 
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θαη ην απφ 27-10-2016 πξαθηηθφ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο, θαη 
ελεξγνπνηείηαη έλα λέν δξνκνιφγην ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ πίλαθεο: 

 
2.1. ΑΝΑΓΟΥΟΙ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ 

 

A/A 
ΓΡ. 

Σόπος 
παραιαβής 

Σόπος 
προορηζκού 

τοιηθή 
Μολάδα 

ΥΛΜ 
ΜΑ
Θ 

Προζθορ
όηερο 

κεηαθορη
θό κέζο  

Γροκοιόγηο 
κολό ή κε 

επηζηροθή 

ΩΡΑ  
ΔΝΑΡΞΗ/ 

ΛΗΞΗ 
ΜΑΘ/ΣΩΝ 

ΗΜΔΡΗΙΟ 
ΚΟΣΟ  

(άλεσ 
ΦΠΑ) 

ΑΝΑΓΟΥΟ 

ΝΔΟ 
13 

ΚΛΔΗΓΗ ΥΖΜΑΣΑΡΗ 
Ν/Γ 

ΥΖΜΑΣΑ
ΡΗΟΤ 

26 1 ΣΑΞΗ 
ΜΔ 

ΔΠΗΣΡΟΦΖ 
8:20-13:00 29,74 

ΣΟΣΡΑ 
ΝΗΚΟΛΑΟ 

ΝΔΟ 
14 

ΥΖΜΑΣΑΡΗ ΘΖΒΑ 
ΔΗΓΗΚΟ Γ 

ΘΖΒΑ 
56 1 ΣΑΞΗ 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡΟΦΖ 

4 ψξεο 
ζπλνδφ 

8:10-12:30 44,19 
ΣΟΣΡΑ 
ΓΔΧΡΓΗΟ 

ΝΔΟ 
15 

Κ.ΣΗΘΟΡΔΑ 
 

ΥΑΗΡΧΝΔΗΑ 
ΔΔΔΔΚ 

ΛΗΒΑΓΔΗΑ 
66 1 ΣΑΞΗ 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡΟΦΖ 

4 ψξεο 
ζπλνδφ 

8:10-12:30 87,79 
ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ 

ΣΑΞΗ 
ΛΗΒΑΓΔΗΑ 

 

2.2. Σελ απ’ επζείαο αλάζεζε ηνπ λένπ δξνκνινγίνπ: 

ΝΔΟ 
16 

ΧΛΖΝΑΡΗ ΛΗΒΑΓΔΗΑ 
ΔΠΔΡΗΝΟ 

ΔΠΑΛ 
ΛΗΒΑΓΔΗΑ 

ΣΑΞΗ 1 
ΜΟΝΟ 

ΔΠΗΣΡΟΦΖ 
22:00 32,34 

ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ ΣΑΞΗ 
ΛΗΒΑΓΔΗΑ 

 
2.3. ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ παξαθάησ δξνκνινγίνπ: 

 

129 ΑΣΑΛΑΝΣΖ ΛΗΒΑΓΔΗΑ 
ΔΠΔΡΗΝΟ 

ΔΠΑΛ 
ΛΗΒΑΓΔΗΑ 

 1 ΣΑΞΗ 
ΜΔ 

ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 

18:30-
22:00 

78,07 
ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ ΣΑΞΗ 

ΛΗΒΑΓΔΗΑ 

 
Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1750 

 
ΘΔΜΑ 14ο: Αλάθιεζε ηεο ππ΄αξηζκ. 495/28-3-2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Π..Δ. πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ, κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε 
ππεξεζηψλ κεηαθνξάο καζεηψλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Φσθίδαο, γηα ηo ζρνιηθφ έηνο 2015-
2016. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π..Δ. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 180803/4365/10-11-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

Αλαθαιεί ηελ ππ΄αξηζκ. 495/28-3-2016 απφθαζή ηεο πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο 
πξφρεηξνπ, κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ αλάζεζεο ησλ ππεξεζηψλ κεηαθνξάο καζεηψλ, ρσξηθήο 
αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Φσθίδαο, γηα ηo ζρνιηθφ έηνο 2015-2016, γηα ηα δξνκνιφγηα πνπ ππήξμαλ 
άγνλα απφ ηνλ θπξίσο δηαγσληζκφ γηα ην ππφινηπν ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2015-2016, ιφγσ ησλ 
ρξνλνβφξσλ δηαδηθαζηψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην κηθξφ ρξνληθφ ππφινηπν κέρξη 
ηελ ιήμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη ε ελ ιφγσ ππεξεζία εθηειέζηεθε κε 
παξάηαζε παιαηφηεξσλ ζπκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 60 «Δπείγνπζεο 
ξπζκίζεηο γηα ηελ κεηαθνξά καζεηψλ» ηνπ Ν. 4369/2016 (ΦΔΚ 33/η.Α΄/27-02-2016).  
 

Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1751 
 
 
ΠΑΡΑΥΩΡΗΔΙ 

 
ΘΔΜΑ 15ο: Γσξεάλ παξαρψξεζε ζαξψζξνπ γηα ρξήζε ζην Γήκν Λακηέσλ, γηα έμη κήλεο. 
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(Δηζεγεηής ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Φζηψηηδαο θ. Δπζχκηνο Καξαΐζθνο).  
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 166864/1492/11-11-

2016 έγγξαθν ηνπ γξαθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Φζηψηηδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

Δγθξίλεη ηελ παξαρψξεζε ζην Γήκν Λακηέσλ, θαηά ρξήζε θαη ρσξίο αληάιιαγκα 
(δσξεάλ), ηνπ ζαξψζξνπ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ – 5583 (ΚΤ) ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο, γηα έμη (6) κήλεο, κε ηνπο παξαθάησ φξνπο: 

1. Ο Γήκνο Λακηέσλ, αθνχ ειέγμεη, δηα ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ θαη βξεη απηφ ζε 
αξίζηε θαηάζηαζε, ζα αλαιάβεη ηελ επζχλε ζπληήξεζεο ηνπ παξαρσξνχκελνπ ζαξψζξνπ θαη 
παξάδνζήο ηνπ ζηελ ίδηα θαηάζηαζε πνπ ην παξέιαβε. 

2. Ο ρεηξηζηήο ηνπ κεραλήκαηνο ζα έρεη ηελ νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο κε ην Γήκν 
Λακηέσλ. 

3. ε πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ εληφο ηνπ εμακήλνπ έθηαθηεο αλάγθεο ηεο ΠΔ 
Φζηψηηδαο, ην παξαρσξνχκελν κεράλεκα ζα παξαδίδεηαη άκεζα ζηελ αξκφδηα ππεξεζία (Γ/λζε 
Σερληθψλ Έξγσλ ΠΔ Φζηψηηδαο), γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ απηψλ, έπεηηα απφ έγγξαθε 
εηδνπνίεζε πξν δχν (2) εκεξψλ. 
 

Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1752 

 
ΓΑΠΑΝΔ 

 
ΘΔΜΑ 16ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Φσθίδαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 182402/4393/14-11-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

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

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

Α/Α ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Δ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Δ. 
ΠΟΟ 

ΓΑΠΑΝΗ  

1 

δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή 
εμφδσλ εκεξήζηαο 

απνδεκίσζεο εθηφο έδξαο 
κεηαθίλεζεο ηεζζάξσλ (4) 

ππαιιήισλ  
ηεο Γ/λζεο Μεηαθνξψλ θαη 

Δπηθνηλσληψλ, ηνπ Γξαθείνπ 
ΠΔΑ γηα ηνπο κήλεο, 

επηέκβξην θαη Οθηψβξην 
ηνπ  2016  

02.04.073.0721.01 

 
Ζκεξήζηα απνδεκίσζε 

κεηαθηλνπκέλσλ ζην εζσηεξηθφ 
& εμσηεξηθφ εθηφο φζσλ 

εληάζζνληαη ζηνπο ΚΑΔ 0715, 
0716 θαη 0717. 

200,00 
 

2 

δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή 
ινηπψλ εμφδσλ κεηαθίλεζεο 
ηεζζάξσλ (4) ππαιιήισλ  

ηεο  Γ/λζεο Μεηαθνξψλ θαη 

02.04.073.0719.01 

Λνηπά έμνδα κεηαθίλεζεο 
(πεξηιακβάλνληαη ην αληίηηκν 
ησλ εηζηηεξίσλ εζσηεξηθνχ & 

εμσηεξηθνχ, ε ρηιηνκεηξηθή 

506,80 
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Δπηθνηλσληψλ, ηνπ Γξαθείνπ 
ΠΔΑ γηα ηνπο κήλεο, 

επηέκβξην θαη Οθηψβξην 
ηνπ  2016    

απνδεκίσζε, ε δαπάλε 
δηνδίσλ, ν λαχινο νρήκαηνο 

θαη ε κίζζσζε απηνθηλήηνπ Η.Υ. 
ε Γ.Υ.) εθηφο φζσλ 

εληάζζνληαη ζηνπο ΚΑΔ 0715, 
0716 θαη 0717 

 

3 
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή 

ινγαξηαζκψλ ΓΔΖ 
02.04.073.0832.01 Ζιεθηξηθή ελέξγεηα 1.096.00 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΗ 1.802,80 

 
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 
ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝΟ
Τ ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΔΙ
 ΔΣΟΤ 2016 

ΓΔΜΔΤΘΔΝ 
ΠΟΟ ΠΡΙΝ 

ΣΗΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΙΗΓΗΗ 

ΤΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΩΗ 

ΓΙΑΘΔΙΜΟ 
ΓΙΑ 

ΓΔΜΔΤΗ 

1 

Γηα ηελ πιεξσκή 
θαηαζθεπήο ζθξαγίδαο 

ηνπ εληεηαικέλνπ 
Πεξηθεξεηαθνχ 
πκβνχινπ θ. 

Δπζηάζηνπ Κάππνπ 
(ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΥΡ. 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ)    

02.04.073.1699.01 
Λνηπέο 

πξνκήζεηεο  
31,00 15.000,00 10.014,11 4.954,89 

2 

Γηα ηελ πιεξσκή 
πξνκήζεηαο 

αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ 
επηζθεπή ελφο Fast 

Ethernet switch 24 port 
Lenel-One ηνπ δηθηχνπ 
ηνπ Γηνηθεηεξίνπ ηεο 

ΠΔ Φσθίδαο 
(ΠΔΡΛΗΓΚΑ 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ)    

02.04.073.1723.01 

Πξνκήζεηα 
ειεθηξνληθψλ 
ππνινγηζηψλ, 

πξνγξακκάησλ 
θαη ινηπψλ πιηθψλ  

70,00 14.000,00 8.378,24 5.551,76 

3 

Γηα ηελ πιεξσκή 
πξνκήζεηαο εηδψλ γηα 

ηελ εμππεξέηεζε 
κεραλνγξαθηθψλ 

αλαγθψλ ππεξεζηψλ 
ηεο ΠΔ Φσθίδαο 

(ΠΔΡΛΗΓΚΑ 
ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ)    

02.04.073.1723.01 

Πξνκήζεηα 
ειεθηξνληθψλ 
ππνινγηζηψλ, 

πξνγξακκάησλ 
θαη ινηπψλ πιηθψλ 

988,00 14.000,00 8.258,24 4.753,76 

4 

Γηα ηελ πιεξσκή 
ηειψλ θπθινθνξίαο γηα 

ηα νρήκαηα ηεο Π.Δ 
Φσθίδαο 

02.04.073.0899.01 
Λνηπέο δαπάλεο 

θαη εηδηθέο ακνηβέο 
8.920,00 33.120,00 23.936,31 263,69 

5 

Γηα ηελ πιεξσκή 
παξαβφισλ ΚΣΔΟ γηα 

ηα νρήκαηα ηεο Π.Δ 
Φσθίδαο 

02.04.073.0899.01 
Λνηπέο δαπάλεο 

θαη εηδηθέο ακνηβέο 
263,00 33.120,00 32.856,31 

0,69 
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ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΗ 
10.272.00 109.240,00 83.443,21 15.524,79 

 
Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1753 

 
ΘΔΜΑ 17ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα έξγα – κειέηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Φσθίδαο. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 180329/4363/10-11-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

               Δγθξίλεη ηε δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή ησλ παξαθάησ Πηζηνπνηήζεσλ – ινγαξηαζκψλ 
έξγσλ - κειεηψλ ζηελ Π.Δ. Φσθίδαο, ζχκθσλα κε ην αξζ.5 ηνπ Ν.4071/2012, σο εμήο:    
                                                                                                                                                                                                               

α/α ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΟΤ ΔΙΓ. ΦΟΡΔΑ     
ΚΑΔ 

ΑΝΑΓΟΥΟ ΠΟΟ 

1 ΑΠΟΚ/Ζ ΤΡΜΑΣΟΚΟΒΧΣΗΧΝ ΚΑΗ 
ΑΝΑΥΧΜΑΣΧΝ ΣΟ ΠΛΔΗΣΟ ΠΟΣΑΜΟ 
ΘΔΖ  ΠΡΟΦΤΛΗΑΣΗΚΑ-ΓΔΡΟΓΖΜΟ                
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ :150.000,00 
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ : (ΚΑΠ)-ΑΔΠ-066 
ΠΛΖΡΧΜΔ  ΜΔΥΡΗ ΖΜΔΡΑ: 0 
ΠΑΡΟΝ ΛΟΓ/ΜΟ: 25.471,31 
ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΔΓΚΡΗΔΧΝ: 84.918,93 

071 
ΚΑΔ 9459 

ΝΗΚΟΛΑΟ 
ΓΡΟΛΑΠΑ 

25.471,31 

 
Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1754 

 
ΘΔΜΑ 18ο: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. Φσθίδαο ζηε δηνξγάλσζε ηνπ αγψλα 
νξεηλνχ δξφκνπ «ηα ρλάξηα ηνπ Γεπθαιίσλα», ζηνπο Γειθνχο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 182763/1130/14-11-
2016 έγγξαθν ηνπ γξαθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αλαγλσξίδνληαο ηε ζπνπδαηφηεηα θαη ηα νθέιε πνπ ζα 
απνθνκηζηνχλ απφ ηε δηνξγάλσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αγψλα, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 

Δγθξίλεη ηε δαπάλε πνζνχ 2.978,48 € γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. Φσθίδαο ζηε 
δηνξγάλσζε ηνπ αγψλα νξεηλνχ δξφκνπ «ηα ρλάξηα ηνπ Γεπθαιίσλα», πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 
ηελ 4ε Γεθεκβξίνπ 2016 ζηνπο Γειθνχο. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε, πνπ αλαιχεηαη σο εμήο: 
 480 αλάγιπθα κεηάιιηα  2380,80 € 
 200 αθίζεο                        597,68 €  
ζα θαιπθζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Π.Δ. Φσθίδαο θαη ζα βαξχλεη ηνλ θνξέα 073 θαη ΚΑΔ 
0844. 

 
Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, κε ηελ αηηηνινγία φηη “ηα ρξήκαηα πνπ ζα δνζνύλ 

γηα κηα εθδήιωζε πεξηνξηζκέλνπ ελδηαθέξνληνο θαη ακθηζβεηνύκελεο απνηειεζκαηηθόηεηαο είλαη 
πνιιά”. 

 
Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1755 

 

ΑΔΑ: 6Φ157ΛΗ-5ΦΤ
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ΘΔΜΑ 19ο: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο, Π.Δ. Φσθίδαο. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Φσθίδαο θ. Δπάγγεινο 
Καηζαγνχλνο).  

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 183866/1138/15-11-
2016 έγγξαθν ηνπ γξαθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

Δγθξίλεη ηε δαπάλε, χςνπο 300 €, γηα ηελ θαηάζεζε ζηεθάλσλ απφ ηνπο εθπξνζψπνπο 
ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φσθίδαο, ηεο Κπβέξλεζεο θαη 
ησλ Γήκσλ ηνπ Ννκνχ, ζηα πιαίζηα ηνπ ενξηαζκνχ ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο ζηελ Π.Δ. Φσθίδαο.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ θνξέα 073, ΚΑΔ 5161. 
 

Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1756 
 
ΘΔΜΑ 20ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 183390/3410/14-11-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δπξπηαλίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην 
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 
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 
ΓΔΜΔΤΗ 

ΠΙΣΩΗ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΙΜ

ΔΝΟΤ 
ΠΡΟΫ/ΜΟ

Τ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦ

ΩΔΙ 
ΔΣΟΤ 
2016 

ΓΔΜΔΤΘΔ
Ν ΠΟΟ 

ΠΡΙΝ ΣΗΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΙΗΓΗΗ 

ΤΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΩΗ 

ΓΙΑΘΔΙΜΟ 
ΓΙΑ 

ΓΔΜΔΤΗ 

1 

Ακνηβή γηα ζπληήξεζε θαη 
επηζθεπή ησλ νρεκάησλ ηεο 
ΓΣΔ.  

073.0861.
01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 

γεληθά 

10.111,66 50.336,92 40.225,26 0.00 

2 

Πξνκήζεηα εηδψλ ζπληήξεζεο 
θαη επηζθεπήο ησλ νρεκάησλ 
ηεο ΓΣΔ. 

073.1321.
01 

Πξνκήζεηα 
εηδψλ  

ζπληήξεζεο θαη 
επηζθεπήο 

κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο  

γεληθά 

20.172,56 90.000,00 69.827,44 0,00 

3 

Γαπάλε ζπλδξνκήο γηα ηελ 
ππνζηήξημε ησλ ζπζηεκάησλ 
δηαρείξηζεο νρεκάησλ ηεο ΠΔ 
Δπξπηαλίαο 

073.0879.
01 

Λνηπέο ακνηβέο 
φζσλ εθηεινχλ 

εηδηθέο 
ππεξεζίεο 2.244,00 41.500,00 37.345,90 1.910,10 
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4 

Γαπάλεο αλαλέσζεο ησλ 
ζπκβνιαίσλ ππνζηήξημεο ησλ 
πξνγξακκάησλ ACE ERP Ecm 
ηεο ΓΣΔ  

073.0879.
01 

Λνηπέο ακνηβέο 
φζσλ εθηεινχλ 

εηδηθέο 
ππεξεζίεο 

1.587,20 41.500,00 39.589,90 322,90 

 
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ φζνλ αθνξά ζηηο δαπάλεο κε α/α 3 

& 4. 
 

Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1757 
 
ΘΔΜΑ 21ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Δχβνηαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 183467/6811/15-11-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 

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 
ΓΔΜΔΤΗ 

ΠΙΣΩΗ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΙΜΔ

ΝΟΤ 
ΠΡΟΫ/ΜΟΤ

+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΔΙ 
ΔΣΟΤ 2016 

ΓΔΤΜΔΤΘΔΝ 
ΠΟΟ ΠΡΙΝ 

ΣΗΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΙΗΓΗΗ 

ΤΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΩΗ 

ΓΙΔΘΔΙΜΟ 
ΓΙΑ 

ΓΔΜΔΤΗ 

1 

Λνηπά έμνδα 
κεηαθίλεζεο 
(πεξηιακβάλνληαη ην 
αληίηηκν ησλ εηζηηεξίσλ 
εζσηεξηθνχ & 
εμσηεξηθνχ, ε 
ρηιηνκεηξηθή 
απνδεκίσζε, ε δαπάλε 
δηνδίσλ, ν λαχινο 
νρήκαηνο θαη ε κίζζσζε 
απηνθηλήηνπ Η.Υ. ε Γ.Υ.) 

02.02.
073.07
19.01 

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

10.000,00 90.800,00 80.680,00 120,00 

2 

Ζκεξήζηα απνδεκίσζε 
κεηαθηλνπκέλσλ ζην 
εζσηεξηθφ & εμσηεξηθφ 

02.02.
073.07
21.01 

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

5.000,00 56.500,00 51.500,00 0,00 

3 

Έμνδα δηαλπθηέξεπζεο 
ζην εζσηεξηθφ & 
εμσηεξηθφ 

02.02.
073.07
22.01 

Έμνδα 
δηαλπθηέξεπζεο ζην 
εζσηεξηθφ & 
εμσηεξηθφ εθηφο 

2.000,00 12.200,00 10.122,90 77,10 
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φζσλ εληάζζνληαη 
ζηνπο ΚΑΔ 0715, 
0716 θαη 0717 

4 
Ζιεθηξηθή ελέξγεηα 
 

02.02.
073.08
32.01 

Ζιεθηξηθή ελέξγεηα 
 15.000,00 145.000,00 130.000,00 0,00 

5 

Παξνρή ππεξεζηψλ 
επηζθεπήο θσηνηππηθψλ 
κεραλεκάησλ Konica 
Minolta 7022 θαη 
Kyocera mita 3530 ηεο 
Γ/λζεο Αγξνηηθήο 
Οηθνλνκίαο & 
Κηεληαηξηθήο θαη ηνπ 
Σκήκαηνο 
Πεξηβάιινληνο ΠΔ 
Δπβνίαο 

02.02.
073.08
69.01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 
επηζθεπή ινηπνχ 
εμνπιηζκνχ 
 

49,60 22.000,00 15.237,09 6.713,31 

6 

Πξνκήζεηα 
αληαιιαθηηθψλ 
νρεκάησλ, γηα ηηο 
αλάγθεο ηνπ πλεξγείνπ 
Μεραλεκάησλ Έξγνπ 
ηεο ΠΔ Δπβνίαο 

02.02.
073.13
21.01 

Πξνκήζεηα εηδψλ 
ζπληήξεζεο & 
επηζθεπήο  
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 
γεληθά    

354,89 29.976,72 19.422,83 10.199,00 

7 

Πξνκήζεηα 
αληαιιαθηηθψλ, γηα ηελ 
επηζθεπή ηνπ 
θσηνηππηθνχ 
κεραλήκαηνο Kyocera 
mita 3530  ηνπ 
Σκήκαηνο 
Πεξηβάιινληνο ΠΔ 
Δπβνίαο 

02.02.
073.13
29.01 

Πξνκήζεηα εηδψλ 
ζπληήξεζεο & 
επηζθεπήο  θάζε 
είδνπο ινηπνχ 
εμνπιηζκνχ            180,60 12.983,08 5.005,62 7.796,86 

8 

Πξνκήζεηα ιηπαληηθψλ, 
γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 
πλεξγείνπ 
Μεραλεκάησλ Έξγνπ 
ηεο ΠΔ Δπβνίαο  

02.02.
073.15
11.01 

 

Πξνκήζεηα 
θαπζίκσλ θαη 
ιηπαληηθψλ                                                
 

703,69 92.880,93 87.817,60 4.359,64 

9 

Πξνκήζεηα 
αλαισζίκσλ, γηα ηηο 
αλάγθεο ηνπ πλεξγείνπ 
Μεραλεκάησλ Έξγνπ 
ηεο ΠΔ Δπβνίαο 

02.02.
073.16
99.01 

 

Λνηπέο πξνκήζεηεο                                                       
 

474,48 33.144,43 27.179,05 5.490,90 

10 

Πξνκήζεηα εξγαιείσλ, 
γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 
πλεξγείνπ 
Μεραλεκάησλ Έξγνπ 
ηεο ΠΔ Δπβνίαο 

02.02.
073.16
99.01 

 

Λνηπέο πξνκήζεηεο                                                       
 

88,16 33.144,43 27.653,53 5.402,74 

11 

Πξνκήζεηα ζεκάησλ 
νδνπνηίαο θαη πιηθψλ 
εγθαηάζηαζήο ηνπο, γηα 
ηηο αλάγθεο ηνπ 
Σκήκαηνο 
πγθνηλσληαθψλ Έξγσλ 
ηεο ΠΔ Δπβνίαο  

02.02.
073.16
99.01 

 

Λνηπέο πξνκήζεηεο                                                       
 

1.116,00 33.144,43 27.741,69 4.286,74 

12 

Πξνκήζεηα 85m 
θαισδίνπ ΝΤΤ 5Υ15, 
γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 
Σκήκαηνο 
πγθνηλσληαθψλ Έξγσλ 
ηεο ΠΔ Δπβνίαο 

02.02.
073.16
99.01 

Λνηπέο πξνκήζεηεο                                                       
 

 
1.189,54 

 
33.144,43 

 
28.857,69 

 
3.097,20 

13 
Πξνκήζεηα ελφο (1) 
πνιπκεραλήκαηνο 

02.02.
073.17

Πξνκήζεηα 
γξαθνκεραλψλ, 

2.200,00 12.913,00 9.848,80 864,20 
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(ζθάλεξ, εθηππσηήο, 
θσηναληηγξαθηθφ), γηα 
ηηο αλάγθεο ηεο Γ/λζεο 
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & 
Κηεληαηξηθήο ηεο ΠΔ 
Δπβνίαο 

13.01 κεραλεκάησλ 
θσηναληηγξαθηθήο 
θιπ κεραλψλ 
γξαθείνπ 

14 

Πξνκήζεηα δχν (2) 
ειεθηξνληθψλ 
ππνινγηζηψλ,  γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο Γ/λζεο 
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & 
Κηεληαηξηθήο ηεο ΠΔ 
Δπβνίαο 

02.02.
073.17
23.01 

Πξνκήζεηα 
ειεθηξνληθψλ 
ππνινγηζηψλ, 
πξνγξακκάησλ θαη 
ινηπψλ πιηθψλ  

1.800,00 21.000,00 5.928,39 13.271,61 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΗ 40.156,96 628.831,45 526.995,19 61.679,30 

 
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ςεθίδεη φιεο ηηο δαπάλεο πιελ εθείλσλ κε α/α 1, 2 

θαη 3, εθφζνλ δελ έρνπλ γίλεη πην ζπγθεθξηκέλεο θαη δελ έρεη θαηαγξαθεί ν ιφγνο 
πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο. 
 

Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1758 
 
ΘΔΜΑ 22o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ 
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, Π.Δ. Δχβνηαο. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 183471/6812/15-11-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

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

ρξενιπζίσλ θαη ηφθσλ δαλείσλ, πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 
2016 ζηελ Π.Δ. Δχβνηαο, σο θαησηέξσ: 

 

Α/Α ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΔ 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΚΑΔ 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤΗ 

ΠΙΣΩΗ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝΟΤ 

ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΔΙ 

ΔΣΟΤ 2016 

ΓΔΤΜΔΤΘΔΝ 
ΠΟΟ ΠΡΙΝ 

ΣΗΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΙΗΓΗΗ 

ΤΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΩΗ 

ΓΙΔΘΔΙΜΟ 
ΓΙΑ 

ΓΔΜΔΤΗ 

1 Υξενιχζηα δαλείσλ 
εζσηεξηθνχ 
 

02.02.071.6
121.01 
 

Υξενιχζηα 
δαλείσλ 
εζσηεξηθνχ 

10.000,00 790.000,00 640.000,00 140.000,00 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΗ 10.000,00 790.000,00 640.000,00 140.000,00 

 
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη απέρεη απφ ηελ ςεθνθνξία, δεδνκέλνπ φηη 

παξακέλεη ζε εθθξεκφηεηα ε ζπδήηεζε γηα ηελ ζθνπηκφηεηα θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ δαλείσλ 
πνπ πιεξψλεη ε Πεξηθέξεηα, ελψ δελ έρνπλ εμαρζεί ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν 
δηαρείξηζεο νχηε έρνπλ απνδνζεί πνιηηηθέο επζχλεο. 

 
Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1759 

 
ΘΔΜΑ 23o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. 
Δχβνηαο ζηηο ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο ηνπ Δκπνξηθνχ πιιφγνπ Αιηβεξίνπ «Λεπθή Νχρηα». 
(Δηζεγεηής ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Δχβνηαο θ. Φάλεο παλφο).  

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 172263/713/15-11-
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 
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αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 
Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο, πνζνχ 800,00€, γηα 

ηε ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. Δχβνηαο ζηηο ενξηαζηηθέο, ρξηζηνπγελληάηηθεο εθδειψζεηο ηνπ εκπνξηθνχ 
πιιφγνπ  Αιηβεξίνπ "Λεπθή Νχρηα", ην άββαην 3 Γεθεκβξίνπ 2016.  

  Ζ  ζπγθεθξηκέλε δαπάλε, ε νπνία αθνξά ηελ ερεηηθή θάιπςε ησλ εθδειψζεσλ, ζα 
βαξχλεη ηνλ Δηδηθφ Φνξέα 02.073 θαη ηνλ Κ.Α.Δ. 0844.  
 
 Καηαςήθηζε ηελ εηζήγεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, κε ηελ αηηηνινγία φηη “πξόθεηηαη γηα 
κηα εθδήιωζε πνπ επλνεί κόλν ηα πνιπθαηαζηήκαηα θαη ηα ζνύπεξ κάξθεη, ελώ θαιιηεξγεί 
απηαπάηεο ζηνπο θαηαζηεκαηάξρεο θαη ππνλνκεύεη ηνπο όξνπο εξγαζίαο ζηνπο 
εκπνξνϋπάιιεινπο, αλνίγνληαο ζπγρξόλωο ην δξόκν ζηελ απειεπζέξωζε ηνπ ωξαξίνπ”. 
 Ο θ. Θσκάο Γξεβελίηεο δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ. 
 

Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1760 
 
ΘΔΜΑ 24ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Βνησηίαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 5738/14-11-2016 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Βνησηίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

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

Α/Α ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Δ. 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Δ. 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤΗ
 ΠΙΣΩΗ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝΟ
Τ ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΔ
Ι ΔΣΟΤ 2016 

ΓΔΜΔΤΘ
ΔΝ ΠΟΟ 
ΠΡΙΝ ΣΗΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΙΗΓΗΗ 

ΤΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΩΗ 
ΓΙΑΘΔΙΜ

Ο ΓΙΑ 
ΓΔΜΔΤΗ 

1 
Βαζηθφο  κηζζφο 
ηαθηηθψλ ππαιιήισλ 

02.05.073.0211.
01 

Βαζηθφο  κηζζφο 
ηαθηηθψλ 
ππαιιήισλ 

33395.00 2712841,26 2679446,26 33395,00 

2 Δηζθνξέο ζην ΗΚΑ 
02.05.073.0291.

01 
Δηζθνξέο ζην ΗΚΑ 12950,00 225269,16 212319,16 12950,00 

3 

Πξνκήζεηα εηδψλ 
έλδπζεο θαη ππφδεζεο 
γηα ηηο αλάγθεο ηεο 
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

02.05.073.1459.
01 

Λνηπέο 
πξνκήζεηεο γηα κε 
κηζζνινγηθέο 
παξνρέο 

2000,00       5338,80 3338,80 2000,00 

4 
Πξνκήζεηα εηδψλ 
θαζαξηφηεηαο  

02.05.073.1231.
01 

Πξνκήζεηα εηδψλ 
θαζαξηφηεηαο 

2000,00 4000,00 2000,00 2000,00 

5 

Ακνηβέο γηα επηζθεπή 
θση/θσλ γηα ηηο αλάγθεο 
ησλ  Γ/ λζεσλ Γ/θνπ-
Οηθ/θνπ Σερληθψλ 
Τπεξεζηψλ 

02.05.073.0869.
01 

Ακνηβέο 
ζπληήξεζεο θαη 
επηζθεπήο  ινηπνχ 
εμνπιηζκνχ 

74,40 9823.20 3962.76 5860.44 

6 

Πξνκήζεηα 
αληαιιαθηηθψλ γηα 
επηζθεπή θση/θσλ γηα 
ηηο αλάγθεο ησλ  
Γ/λζεσλ Γ/θνπ-Οηθ/θνπ 

02.05.073.1329.
01 

Πξνκήζεηα εηδψλ 
ζπληήξεζεο θαη 
επηζθεπήο θάζε 
είδνπο ινηπνχ 
εμνπιηζκνχ 

709,91 15000,00 5358.33 9641.67 

ΑΔΑ: 6Φ157ΛΗ-5ΦΤ



23 

 

Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

7 
Ακνηβή γηα επηζθεπή 
ηνπ ΚΖΤ 6105 Απη/ηνπ 

02.05.073.0861.
01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 
επηζθεπή 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 
γεληθά 

310.00 7000,00 6000,59 999,41 

8 
Αληαιιαθηηθά γηα 
επηζθεπή ηνπ ΚΖΤ 6105 
Απη/ηνπ 

02.05.073.1321.
01 

Αληαιιαθηηθά  γηα 
ζπληήξεζε θαη 
επηζθεπή 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 
γεληθά 

317.92 24600,00 17848,32 6751,68 

9 
Ακνηβή γηα επηζθεπή 
ηνπ ΚΖΤ 6106 Απη/ηνπ 

02.05.073.0861.
01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 
επηζθεπή 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 
γεληθά 

62,00 7000,00 6310,59 689,41 

10 
Αληαιιαθηηθά γηα 
επηζθεπή ηνπ ΚΖΤ 6106 
Απη/ηνπ 

02.05.073.1321.
01 

Αληαιιαθηηθά  γηα 
ζπληήξεζε θαη 
επηζθεπή 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 
γεληθά 

172,75 24600,00 18166,24 6433,76 

11 
Αληαιιαθηηθά γηα 
επηζθεπή ηνπ ΚΖΤ 6107 
Απη/ηνπ 

02.05.073.1321.
01 

Αληαιιαθηηθά  γηα 
ζπληήξεζε θαη 
επηζθεπή 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 
γεληθά 

173,60 24600,00 18338,99 6261,01 

12 
Ακνηβή γηα επηζθεπή 
ηνπ ΚΖΤ 6108 Απη/ηνπ 

02.05.073.0861.
01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 
επηζθεπή 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 
γεληθά 

61,50 7000,00 6372,59 627,41 

13 
Αληαιιαθηηθά γηα 
επηζθεπή ηνπ ΚΖΤ 6108 
Απη/ηνπ 

02.05.073.1321.
01 

Αληαιιαθηηθά  γηα 
ζπληήξεζε θαη 
επηζθεπή 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 
γεληθά 

301,80 24600,00 18512,59 6087,41 

14 
Ακνηβή γηα επηζθεπή 
ηνπ ΚΖΖ6226 Απη/ηνπ 

02.05.073.0861.
01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 
επηζθεπή 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 
γεληθά 

110,70 7000,00 6434,09 565,91 

15 
Αλάθηεζε δεδνκέλσλ 
θαη απνθαηάζηαζε 
ιεηηνπξγίαο server 

02.05.073.1723.
01 

Πξνκήζεηα Ζ/Τ, 
Πξνγξακκάησλ 
θαη ινηπψλ πιηθψλ 

184,00 43000,00 16705,03 26294,97 

16 
Τπεξεζίεο γηα 
κεηάπησζε βάζεο 

02.05.073.0879.
01 

Λνηπέο ακνηβέο 
φζσλ εθηεινχλ 
εηδηθέο ππεξεζίεο 

659.68 64907,21 54064,64 10842,57 

17 

Τπεξεζίεο γηα 
επαλέιεγρν 
πηζηνπνίεζεο -
αδεηνδφηεζεο φισλ ησλ 
αλειθπζηήξσλ ησλ 
θηηξίσλ ηεο ΠΔ Βνησηίαο 

02.05.073.0879.
01 

Λνηπέο ακνηβέο 
φζσλ εθηεινχλ 
εηδηθέο ππεξεζίεο 

1401,20 64907,21 54724,32 10182,89 
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18 

Τπεξεζίεο γηα 
ηνπνζέηεζε απηφκαηεο 
κπάξαο ειεγρφκελεο 
πξφζβαζεο 

02.05.073.0879.
01 

Λνηπέο ακνηβέο 
φζσλ εθηεινχλ 
εηδηθέο ππεξεζίεο 

1116,00 64907,21 56125,52 8781,69 

19 
Πξνκήζεηα ζεη 
απηφκαηεο κπάξαο θαη 
πιηθψλ ηνπνζέηεζεο 

02.05.073.1311.
01 

Πξνκήζεηα εηδψλ 
ζπληήξεζεο θαη 
επηζθεπήο 
εγθαηαζηάζεσλ 

2356,00 42500,00 26434,10 16065,90 

20 
Γέζκεπζε πίζησζεο γηα 
πιεξσκή ειεθηξηθνχ 
ξεχκαηνο 

02.05.073.5429.
01 

Λνηπέο Γεσξγηθέο 
δαπάλεο (Ο.Κ) 

50000,00 1608083,87 1120039,47 488044,40 

21 

Γέζκεπζε πνζνχ γηα 
αγνξά γξαθηθήο χιεο 
κε πξφρεηξν 
δηαγσληζκφ 

02.05.073.1111.
01 

Πξνκήζεηα 
ραξηηνχ, 
γξαθηθψλ εηδψλ 
θαη  ινηπψλ 
ζπλαθψλ εηδψλ  

11000.00 34582.49 23455.79 11126.70 

22 
Γέζκεπζε πνζνχ γηα 
αγνξά ραξηηνχ 

02.05.073.0843.
01 

Δθδφζεηο-
εθηππψζεηο- 
βηβιηνδεζία 
(πεξηιακβάλεη θαη 
αγνξά ραξηηνχ) 

8000,00 16000,00 7724,00 8276,00 

23 

Πξνκήζεηα πιαθέηαο 
ηξνθνδνζίαο πίλαθα 
ηνπ ζαιάκνπ 
αλειθπζηήξα 

02.05.073.1311.
01 

Πξνκήζεηα εηδψλ 
ζπληήξεζεο θαη 
επηζθεπήο 
εγθαηαζηάζεσλ 

141,20 42500,00 28790,10 13709,90 

24 
Ακνηβέο γηα ηνπνζέηεζε 
ηξηψλ κπαηαξηψλ θαη 
θαζαξηζκφ  UPS 

02.05.073.0869.
01 

Ακνηβέο 
ζπληήξεζεο θαη 
επηζθεπήο  ινηπνχ 
εμνπιηζκνχ 

86,80 9820,20 4037,16 5786,04 

25 
Πξνκήζεηα  πδξαπιηθψλ 
πιηθψλ 

02.05.073.1311.
01 

Πξνκήζεηα εηδψλ 
ζπληήξεζεο θαη 
επηζθεπήο 
εγθαηαζηάζεσλ 

756.45 42500,00 28931,30 13568,70 

26 

Κάιπςε 
Μεραλνγξαθηθψλ 
αλαγθψλ γηα ηνλ 
ελδηάκεζν θνξέα 
δηαρείξηζεο κέηξσλ 
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

02.05.073.1723.
01 

Πξνκήζεηα Ζ/Τ, 
Πξνγξακκάησλ 
θαη ινηπψλ πιηθψλ 

2000.00 43000.00 16889.03 26110.97 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΗ 130340,91 4950769,19 4260503.49 
 

690265.70 
 

 
Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1761 

 
ΘΔΜΑ 25ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 γηα πξνκήζεηεο, Π.Δ. Φζηψηηδαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 184104/5958/15-11-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο γηα πξνκήζεηεο ζηελ 
Π.Δ. Φζηψηηδαο, πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ην Οηθνλνκηθφ Έηνο 2016, σο 
θαησηέξσ:  
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Α/Α ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΔ Περηγραθή 
ΚΑΔ 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤ

Η 
ΠΙΣΩΗ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΙ
ΜΔΝΟΤ 

ΠΡΟΫ/Μ
ΟΤ+ΑΝΑΜ
ΟΡΦΩΔΙ
 ΔΣΟΤ 

2016 

ΓΔΜΔΤΘΔ
Ν ΠΟΟ 

ΠΡΙΝ ΣΗΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΙΗΓΗΗ 

ΤΠΟΛΟΙΠΟ 
ΓΔΜΔΤ

Η 
ΠΙΣΩΗ 

1 

Πξνκήζεηα δχν (2) θνληέηλεξ 
γηα ηηο αλάγθεο ζπγθέληξσζεο-
δηαηήξεζεο αξρεηαθνχ πιηθνχ 
ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΠΔ 
Φζηψηηδαο 

02.01.073.1729.
01 

Πξνκήζεηα 
θάζε είδνπο 
κεραληθνχ θαη 
ινηπνχ 
εμνπιηζκνχ   

5.000,00 10.000,00 4.720,00 280,00 

2 

Πξνκήζεηα δχν (2) 
ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 
θαη ελφο(1) scaner γηα ηηο 
αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο 
Κηεληαηξηθήο Λακίαο-
Πξφγξακκα ΟΓΔ 

02.01.073.1723.
01 

Πξνκήζεηα 
ειεθηξνληθψλ 
ππνινγηζηψλ, 
πξνγξακκάησλ 
θαη ινηπψλ 
πιηθψλ    

2.000,00 62.000,00 53.900,80 6.099,20 

3 

Πξνκήζεηα θαθέισλ 
αιιεινγξαθίαο κε 
πξνπιεξσκέλν ηέινο γηα ηηο 
αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο 
ΠΔ Φζηψηηδαο 

02.01.073.0823.
01 

Σαρπδξνκηθά                                                                      

10.000,00 70.000,00 56.870,00 3.130,00 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΗ 17.000,00 142.000,00 115.490,80 9.509,20 

 
Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1762 

 
ΘΔΜΑ 26o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή έξγσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Φζηψηηδαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ηα ππ΄αξηζκ. α) 183042/5926/14-11-
2016, β) 183248/5929/15-11-2016 θαη 181695/5875/14-11-2016 έγγξαθα ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ 
Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 

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

AA Σίηιος έργοσ Δηδηθός θορέας/ 
ΚΑΔ 

Προκεζεσηής 
 

Ποζό 

1 Βειηίσζε δξφκνπ Γαξδίθη – Γξακκέλε 
Ομπά   
 

Υξεκαηνδφηεζε:  ΑΔΠ066 

01.071 
ΚΑΔ 9453 

Κ/Ξ ΑΣΛΑ ΣΔΥΝΗΚΖ 
ΑΔ – ΝΗΟΒΖ ΑΣΔ 

261.452.04 

 
2 
 

Γξφκνο Μάξκαξα – Αλαηνιή 
 
Υξεκαηνδφηεζε:  ΑΔΠ066 

01.071 
ΚΑΔ 9453 

ΠΑΡΑΓΧΓΟΝ ΑΣΔ 174.047,00 

3 Παξάθακςε Μαιεζίλαο Ν.Α. Φζηψηηδαο 
 

Υξεκαηνδφηεζε:  ΑΔΠ 766 

01.071.ΚΑΔ 9453 ΚΑΜΑΡΗΧΣΖ ΑΣΔΔ 74.047,53 

4 Δξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη αλαβάζκηζεο 
ζην Γεκνηηθφ ηάδην Υαιθίδαο   
 

Υξεκαηνδφηεζε:  20% ΠΔ 

01.071 
ΚΑΔ 9899 

Τπφ Γεκνπξάηεζε 300.000,00 

5 Πξφγξακκα πξφιεςεο & αληηκεηψπηζεο 
δεκηψλ θαη θαηαζηξνθψλ πνπ 
πξνθαινχληαη απφ ζενκελίεο ζηνπο ΟΣΑ 

01.071.    ΚΑΔ 
9471 

Αλάδνρνο έξγνπ 22.564,90 
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Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ςεθίδεη φιεο ηηο δαπάλεο πιελ εθείλεο κε α/α 1, 

γηα ηελ νπνία ζα πξέπεη λα δνζνχλ εμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαηαζηξνθή πνπ ππέζηε ην έξγν 
κεηά απφ βξνρφπησζε θαη πξνθεηκέλνπ λα ζπληαρζεί έθζεζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο, πνπ λα 
αλαθέξεη θαη ηα κέηξα θαηαινγηζκνχ πνπ επηβιήζεθαλ ζηνλ αλάδνρν. 

 
Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1763 

 
ΘΔΜΑ 27o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκή δαπάλεο γηα  ηελ «πινπνίεζε δξάζεσλ 
ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηεο Π..Δ., έηνπο 2016». 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 5961/15-11-2016 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην 
ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 

Δγθξίλεη ηε δέζκεπζε πίζησζεο θαη ηελ πιεξσκή δαπάλεο, ζπλνιηθνχ πνζνχ εβδνκήληα 
ελλέα ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ εμήληα επξψ (79.460,00 €) ζηνλ εηδηθφ θνξέα 071 θαη ΚΑΔ 9899, γηα  
ηελ «πινπνίεζε δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηεο Π..Δ., έηνπο 2016», 
πνπ αθνξνχλ ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζε εθζέζεηο θαη πξνσζεηηθέο 
ελέξγεηεο ζην εζσηεξηθφ, νη νπνίεο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 
 

1. Υεηκεξηλή ηνπξηζηηθή θακπάληα Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζην ΜΔΣΡΟ (ελνηθίαζε 
ρψξνπ, εθηππψζεηο θιπ) 

2. Παξαγσγή – εθηχπσζε – δηαλνκή free press εληχπνπ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ρεηκεξηλνχ 
ηνπξηζκνχ. 

3. Γηνξγάλσζε εθδειψζεσλ – ζπλεδξίσλ γηα πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ 
4. Πξνβνιή εθδειψζεσλ ζε ΜΜΔ. 
 
Καηαςήθηζαλ ηελ εηζήγεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, κε ηελ αηηηνινγία φηη “δελ ππάξρεη 

έλα νινθιεξωκέλν ζρέδην κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο, πνπ λα έρεη αμηνινγεζεί ε 
απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπ, νύηε έρεη γίλεη ζαθέο ηη έρεη δηαηεζεί κέρξη ζήκεξα” θαη ν θ. Θσκάο 
Γξεβελίηεο. 

 
Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1764 

 
ΘΔΜΑ 28o: Δπηινγή ηξαπεδηθνχ Ηδξχκαηνο γηα ηελ θαηάζεζε ησλ δηαζεζίκσλ ηνπ Σαθηηθνχ Π/Τ 
θαη ησλ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 184236/5960/15-11-
2016 έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 

Α & Β βαζκνχ (Καζαξηζκφ ηερληθψλ, ηνλ 
θαζαξηζκφ, ηελ δηεπζέηεζε θαη ηελ 
απνθαηάζηαζε αλαρσκάησλ, ηελ 
θφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ θεξηψλ 
πιηθψλ ζην πδαηφξεκα «Μπεθηφξεκα» 
ζηελ πεξηνρή η.θ. ηαπξνχ & η.θ. Λπγαξηάο 
ηεο Γ.Δ. ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ»  
 
Υξεκαηνδφηεζε: ΑΔ 055 
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Α. Να απνζηαιεί έγγξαθε πξφζθιεζε πξνο φιεο ηηο ηξάπεδεο πνπ έρνπλ 
ππνθαηαζηήκαηα ζηε Λακία, απφ ηηο νπνίεο ζα δεηεζεί, αλ επηζπκνχλ, λα ππνβάιινπλ έγγξαθεο 
πξνζθνξέο γηα ην χςνο ηνπ επηηνθίνπ θαηάζεζεο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ (01-01-
2017έσο 31-12-2018). ην ίδην έγγξαθν ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ξεηά ν ηξφπνο εμππεξέηεζεο 
ηνπ θνηλνχ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, κε ηελ χπαξμε ηθαλνχ αξηζκνχ 
ππνθαηαζηεκάησλ ζηελ Πεξηθέξεηα (ηνπιάρηζηνλ έλα ζε θάζε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα) θαη ζε 
πεξίπησζε κε χπαξμεο ηέηνησλ ππνθαηαζηεκάησλ, λα πξνηαζεί ζπγθεθξηκέλνο ελαιιαθηηθφο 
ηξφπνο. 
 

Β. Αλαιπηηθά νη ππεξεζίεο πνπ ζα πξέπεη, σο πξνυπφζεζε, λα πξνζθέξνληαη απφ ηελ 
αλάδνρν ηξάπεδα ζηελ Πεξηθέξεηα είλαη: 

1. Τπεξεζίεο INTERNETBANKING ηεο Σξάπεδαο θαη δηαθίλεζε ειεθηξνληθψλ αξρείσλ. 
2. Θα αλνηρηνχλ 20 ινγαξηαζκνί πεξίπνπ θαηά Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα 
3. Ο αξηζκφο θηλήζεσλ εκεξεζίσο 50-60 θαηά Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα 
4. Σν επηηφθην αθνξά ζπλνιηθά φινπο ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ ζα ηεξνχληαη ζηελ Σξάπεδα θαη ζα 

είλαη ζηαζεξφ γηα δχν (2) έηε θαη γηα νπνηνδήπνηε πνζφ. 
5. Οη θνκηζηέο ησλ επηηαγψλ δελ ζα πιεξψλνπλ πξνκήζεηεο θαη έμνδα. Γελ ζα θαηαβάιινληαη έμνδα 

γηα ηελ ρνξήγεζε ησλ θαξλέ επηηαγψλ. 
6. Γελ ζα εηζπξάηηνληαη πξνκήζεηεο θαη έμνδα γηα ηε κεηαθνξά ρξεκάησλ απφ ην θαηάζηεκα ηεο 

Λακίαο ζηα άιια θαηαζηήκαηα ηεο Σξάπεδαο ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο θαη αληίζηξνθα. 
7. Ζ πίζησζε απφ θαηάζηεκα ζε θαηάζηεκα ζα γίλεηαη απζεκεξφλ ρσξίο «Valeur». 
8. Ζ εμφθιεζε ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ ζα γίλεηαη κε επηηαγέο, πνπ ζα εθδίδνληαη ζε βάξνο ησλ 

αληίζηνηρσλ ινγαξηαζκψλ πνπ ζα ηεξνχληαη ζηελ Σξάπεδα. 
9. Καζεκεξηλή έθδνζε Extrais θαζψο θαη κεληαίνπ γηα θάζε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα θαη ζπλνιηθά ηεο 

Πεξηθέξεηαο. 
 

Γ. Όιεο νη πξνζθνξέο ζα αλνηρηνχλ, παξνπζία ησλ εθπξνζψπσλ φισλ ησλ 
ελδηαθεξνκέλσλ Σξαπεδψλ, ζηα γξαθεία ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο (ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε Λεσθ. Καιπβίσλ 2, 35132, Λακία, 1νο φξνθνο), ελψ ζηε 
ζπλέρεηα ζα ζπληαρζεί αμηνινγηθφο πίλαθαο, κε βάζε ηηο πξνζθνξέο, ν νπνίνο θαη ζα ππνβιεζεί 
ζην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην γηα ιήςε απφθαζεο.  

εκεηψλεηαη φηη πξφθεηηαη γηα δηαδηθαζία πξφζθιεζεο ελδηαθέξνληνο θαη ότη γηα 
δηαδηθαζία δηαγφληζκού, αθού δελ σθίζηαηαη ηέηοηα σποτρέφζε, θαη τφρίς προζήιφζε 
ζε θαλόλες δηαγφληζκώλ ηοσ Γεκοζίοσ. 

ηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία ε Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο ππάγεηαη εθνπζίσο πξνο 
δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ησλ θαλφλσλ ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ, ε δε ζχκβαζε, πνπ ζα 
ζπλαθζεί κε ηελ επηιεγείζα ηξάπεδα, ζα δηέπεηαη απφ ηνπο θαλφλεο ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη κε 
βάζε ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα. 
 

Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, ν νπνίνο πξφηεηλε θαλνληθή δηαγσληζηηθή 
δηαδηθαζία, δηφηη δελ ζπκθσλεί κε ηε ινγηθή ηεο αλεμέιεγθηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη κε ηελ 
πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε ησλ ηξαπεδψλ. 

 
Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1765 

 
 
ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΚΟΤΝΟΤΠΙΩΝ 
 
ΘΔΜΑ 29o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ 4 ηεο Δπηηξνπήο πληνληζκνχ θαη Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 
«Καηαπνιέκεζε Κνπλνππηψλ ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο ηα έηε 2016-2017». 
(Δηζεγεηής θ. ηαχξνο Σζειάο, Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο 
Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο Π..Δ.). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 239/183807/15-11-
2016 έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο πξνο ηελ 
Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

ΑΔΑ: 6Φ157ΛΗ-5ΦΤ



28 

 

αποθαζίδεη οκόθφλα 
Δγθξίλεη ην ππ΄αξηζκ. 4/14-11-2016 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο πληνληζκνχ θαη Παξαιαβήο 

ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Καηαπνιέκεζε Κνπλνππηψλ ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο ηα έηε 2016-
2017», πνπ αθνξά ζηελ παξαιαβή ηνπ Γ΄ Παξαδνηένπ (ελδηάκεζεο εθζέζεηο Απγνχζηνπ & 
επηεκβξίνπ 2016) ηνπ ηκήκαηνο Α΄: «Παξαθνινχζεζε απφ εδάθνπο ησλ πξνλπκθψλ ησλ 
θνπλνππηψλ θαη δηελέξγεηα απφ εδάθνπο παξεκβάζεσλ πξνλπκθνθηνλίαο, αθκαηνθηνλίαο θαη 
ππνιεηκκαηηθήο αθκαηνθηνλίαο θαη δξάζεσλ πξνζηαζίαο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο απφ αζζέλεηεο πνπ 
κεηαδίδνληαη κε δηαβηβαζηέο ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο» ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο 
«Βηνεθαξκνγέο Δ.Π.Δ.». 
 

Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη θξίλεη επίθαηξε θαη ηδηαίηεξα ζθφπηκε ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε κηαο ζπδήηεζεο, παξνπζία ησλ ππεπζχλσλ εξγνιάβσλ, ζρεηηθά κε ηελ κέζνδν 
πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θεηηλήο δηαδηθαζίαο θαηαπνιέκεζεο ησλ 
θνπλνππηψλ. 

 
Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1766 

 
 
 

Πεξαησζέλησλ ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ησλ εθηάθησλ ιχεηαη ε παξνχζα 
ζπλεδξίαζε. Σν πξαθηηθφ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα παξηζηάκελα κέιε, σο 
αθνινχζσο: 
 
 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ              ΣΑ ΜΔΛΗ               Η ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
 
Κσλζηαληίλνο Μπαθνγηάλλεο            Ζιίαο Μπνπξκάο   Ηππνιχηε Μπαιθνχξα 

 
Βαζίιεηνο Φαθίηζαο    

   
Κσλ/λνο Καξαγηάλλεο 
 
Δπζηάζηνο Κάππνο 

 
Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο 

 
     Θσκάο Γξεβελίηεο 
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