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ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ
ηεο 30εο Μαΐνπ 2016
Αξηζκόο Πξαθηηθνύ 22
ηε Λακία θαη ζηα γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο (Λ. Καιπβίσλ 2, 3νο
φξνθνο), ζήκεξα ζηηο 30 Μαΐνπ 2016, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 11:00 π.κ., ζπλήιζε ζε
(ηαθηηθή) ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ΄αξηζκ. 138/7-92014 (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.) 79239/934/24-5-2016 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 πξαθηηθνχ ζπλεδξίαζεο 20/16-5-2016 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο.
ΔΚΣΑΚΣΔ ΑΝΑΓΚΔ
ΘΔΜΑ 2ν: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πιεξσκή εξγαζηψλ πξνο αληηκεηψπηζε έθηαθησλ
θπζηθψλ θαηλνκέλσλ ζηελ Π.Δ. Φσθίδαο (ρηνλφπησζε 15/3/16 θαη 27/3/16).
ΘΔΜΑ 3o: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πιεξσκή εξγαζηψλ πξνο αληηκεηψπηζε έθηαθησλ
θπζηθψλ θαηλνκέλσλ ζηελ Π.Δ. Φσθίδαο (θαηνιηζζήζεηο 17/3/16 θαη 23/3/16).
ΘΔΜΑ 4o: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 82/17-5-2016 απφθαζεο ηεο Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ.
Βνησηίαο ζρεηηθά κε ηελ δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ
(δαζνππξφζβεζε 17/5/2016).
ΘΔΜΑ 5o: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 77337/117/21-5-2016 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε
Π.Δ. Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηελ δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ
θαηλνκέλσλ (πιεκκπξηθά θαηλφκελα απφ 21/5/2016).
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(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο
Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ &
Μεηαθνξψλ Π..Δ.).
ΓΗΜΟΙΑ ΔΡΓΑ – ΜΔΛΔΣΔ – ΠΑΡΑΣΑΔΙ
ΘΔΜΑ 6ν: Γηελέξγεηα δεκφζηαο θιήξσζεο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ:
«Απνθαηάζηαζε θαηνιηζζαίλνληνο ηκήκαηνο νδηθνχ δηθηχνπ Βνχιπε – Λεκέξη», Π.Δ.
Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 500.000,00 € κε Φ.Π.Α..
ΘΔΜΑ 7ν: Έγθξηζε πξαθηηθψλ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ
ηνπ έξγνπ: «Αληηκεηψπηζε θαζίδεζεο νδνζηξψκαηνο ζηελ Καζηαληά», Π.Δ. Δπξπηαλίαο,
πξνυπνινγηζκνχ 150.000,00 € κε Φ.Π.Α..
ΘΔΜΑ 8ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ
ηνπ ππνέξγνπ: «πληήξεζε ειεθηξνθσηηζκνχ θφκβσλ ζην νδηθφ δίθηπν Π.Δ. Βνησηίαο 20162017» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Βνησηίαο γηα ηα έηε 2015, 2016 & 2017»,
πξνυπνινγηζκνχ 140.000 € κε Φ.Π.Α..
ΘΔΜΑ 9ν: Οξηζκφο λέαο εκεξνκελίαο δηεμαγσγήο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε
αλαρσκάησλ πεξρεηνχ πνηακνχ ζηελ πεξηνρή Ληαλνθιαδίνπ», Π.Δ. Φζηψηηδαο,
πξνυπνινγηζκνχ 120.000,00 € κε Φ.Π.Α..
ΘΔΜΑ 10ν: Οξηζκφο λέαο εκεξνκελίαο δηεμαγσγήο δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή
γέθπξαο ζην ρείκαξξν Ίλαρν ηνπ επαξρηαθνχ δξφκνπ Πεξηβνιίνπ – Μαξκάξσλ, Ννκνχ
Φζηψηηδαο», πξνυπνινγηζκνχ 2.000.000,00 € κε Φ.Π.Α..
(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο
Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ &
Μεηαθνξψλ Π..Δ.).
ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ
ΘΔΜΑ 11ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο ηνπ πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα
ηελ «Πξνκήζεηα ιεπθνχ αθξπιηθνχ ρξψκαηνο δηαγξάκκηζεο & παινζθαηξηδίσλ», Π.Δ.
Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 70.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη ινηπψλ
θξαηήζεσλ.
(Δηζεγεηήο θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο
Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & Μεηαθνξψλ Π..Δ.).
ΘΔΜΑ 12ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ ειεθηξνληθνχ, αλνηρηνχ,
δηεζλή, κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηηο
αλάγθεο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Δπξπηαλίαο θαη ησλ Ννκηθψλ
Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηάο ηεο», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
342.506,96 € κε Φ.Π.Α..
ΘΔΜΑ 13ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο ηνπ ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ, δεκφζηνπ,
κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ
Τπεξεζηψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Βνησηίαο», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 90.000,00 €
κε Φ.Π.Α..
(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο
Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.).
ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ
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ΘΔΜΑ 14ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο ηνπ πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα
ηελ θαζαξηφηεηα ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ
40.000,00 € άλεπ Φ.Π.Α
(Δηζεγεηήο θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο
Λεηηνπξγίαο Π..Δ.).
ΜΙΘΧΔΙ - ΠΑΡΑΥΧΡΗΔΙ
ΘΔΜΑ 15ν: Παξάηαζε κίζζσζεο αθηλήηνπ γηα ηε ζηέγαζε ησλ γξαθείσλ ηεο Γηεχζπλζεο
Σερληθψλ Έξγσλ, Π.Δ. Δπξπηαλίαο.
(Δηζεγεηήο θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο
Λεηηνπξγίαο Π..Δ.).
ΘΔΜΑ 16ν: Απνδνρή παξαρψξεζεο ρξήζεο απηνθηλήησλ απφ ηελ Σ.Δ.Ο. ΑΔ (ππφ
εθθαζάξηζε) ζηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δχβνηαο.
(Δηζεγεηήο θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο
Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & Μεηαθνξψλ Π..Δ.).
ΜΑΘΗΣΙΚΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΔΜΑ 17ν: Γηφξζσζε ηεο ππ΄αξηζκ. 709/9-5-2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο πεξί ηξνπνπνίεζεο δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ
ζρνιηθνχ έηνπο 2015-2016, Π.Δ. Δχβνηαο.
ΘΔΜΑ 18ν: Έγθξηζε α) δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηε «Μεηαθνξά καζεηψλ
δεκνζίσλ ζρνιείσλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Δπξπηαλίαο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 20162017», πξνυπνινγηζκνχ 55.038,00 ρσξίο Φ.Π.Α. θαη β) ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο.
ΘΔΜΑ 19ν: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζ. 72721/2362/13-05-2016 απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε
ηεξεάο Διιάδαο πεξί πξνζσξηλήο αλάζεζεο ηνπ έξγνπ κεηαθνξάο καζεηψλ ηεο Π.Δ.
Φζηψηηδαο γηα ηελ πεξίνδν ησλ Παλειιήλησλ Δμεηάζεσλ 2016 (ελλέα δξνκνιφγηα).
ΓΑΠΑΝΔ
ΘΔΜΑ 20ν: Έγθξηζε δαπαλψλ θαη δέζκεπζε πίζησζεο γηα αγνξέο, επηζθεπέο, ζπληεξήζεηο ή
παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Βνησηίαο.
(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο
Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.).
ΘΔΜΑ 21ν: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δέζκεπζε πίζησζεο γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. Βνησηίαο ζηε
δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ κε ηνλ Γήκν Γηζηφκνπ - Αξάρνβαο – Αληίθπξαο.
ΘΔΜΑ 22ν: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δέζκεπζε πίζησζεο γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. Βνησηίαο ζηε
δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθήο εθδήισζεο ηνπ πιιφγνπ αξαθαηζαλαίσλ Βνησηίαο.
(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. ηαχξνο Σζειάο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο
Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Π..Δ.).
ΘΔΜΑ 23ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα δαπάλεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ
έηνπο 2016 θαη παξειζφλησλ εηψλ, Π.Δ. Φζηψηηδαο.
ΘΔΜΑ 24ν: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ
Δπελδχζεσλ γηα πιεξσκή ινγαξηαζκνχ έξγνπ, Π.Δ. Φζηψηηδαο.
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ΘΔΜΑ 25ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ζπκκεηνρή ηεο
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηα «23α ΚΤΝΔΗΑ», ηξηήκεξν αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ
(ηνπξλνπά κπάζθεη & βφιιευ), ζηηο Ληβαλάηεο Ν. Φζηψηηδαο.
ΘΔΜΑ 26ν: Έγθξηζε δαπαλψλ απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα αγνξέο, επηζθεπέο,
ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Φσθίδαο.
ΘΔΜΑ 27ν: Έγθξηζε δαπαλψλ θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα αγνξέο, επηζθεπέο, 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 δαπαλψλ θαη δέζκεπζε πίζησζεο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ γηα
αγνξέο, επηζθεπέο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Δπξπηαλίαο.
(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο
Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.).
ΘΔΜΑ 30ν: Καηαλνκή ηεο επηρνξήγεζεο, πνπ αθνξά ζηα Πξνλνηαθά Ηδξχκαηα ηεο
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, γηα ην έηνο 2016.
(Δηζεγεηήο θ. ηαχξνο Σζειάο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Γεκφζηαο
Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Π..Δ.).
ΘΔΜΑ 31ν: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ην πξφγξακκα Αγξνηηθνχ Δμειεθηξηζκνχ Π.Δ. Φζηψηηδαο.
(Δηζεγεηήο θ. ηαχξνο Σζειάο, Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο
Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο)
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΘΔΜΑ 32ν: Έγθξηζε ηεο 5εο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016,
ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο.
(Δηζεγεηέο θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο
Λεηηνπξγίαο Π..Δ. θαη θα Βαΐα Σφιιηιε, Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ
Π..Δ.)
ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΔΠΙΣΡΟΠΧΝ
ΘΔΜΑ 33ν: πγθξφηεζε ηξηκειψλ επηηξνπψλ: α) πξνκεζεηψλ αληαιιαθηηθψλ θαη ινηπψλ
πιηθψλ θαη εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο απηνθηλήησλ-νρεκάησλ θαη β) παξαιαβήο
θαπζίκσλ, ιηπαληηθψλ, ινηπψλ πιηθψλ θαη εξγαζηψλ, Π.Δ. Φσθίδαο.
(Δηζεγεηήο θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο
Λεηηνπξγίαο Π..Δ.).
ΘΔΜΑ 34ν: πγθξφηεζε επηηξνπήο πνπ ζα εξεπλήζεη ην βάζηκν ησλ απαηηήζεσλ ηνπ
αλαδφρνπ θαη ζα εθηηκήζεη ην χςνο ησλ ζεηηθψλ δεκηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ ζ’ απηφλ απφ ηε
δηαθνπή εξγαζηψλ ζην έξγν: «Παξάιιεια έξγα αλαδαζκνχ ηνπηθήο θνηλφηεηαο Αγ.
Γεκεηξίνπ», Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 3.950.000 € κε Φ.Π.Α..
(Δηζεγεηήο θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο
Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & Μεηαθνξψλ Π..Δ.).
ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΓΑΚΟΤ ΣΗ ΔΛΙΑ
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ΘΔΜΑ 35ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ 2 ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ αλνηθηνχ, ειεθηξνληθνχ
δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ δαθνπιεζπζκψλ κε ηελ
κέζνδν ηεο παγηδνζεζίαο, κε παγίδεο ηχπνπ Mcphail ζηνπο ειαηψλεο, ζηα πιαίζηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπιινγηθήο θαηαπνιέκεζεο ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο, γηα ηα έηε 2016-2017», Π.Δ.
Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 200.510,18 € κε Φ.Π.Α..
ΘΔΜΑ 36ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ πξφρεηξνπ, δεκφζηνπ,
κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ δαθνπιεζπζκψλ κε
ηελ κέζνδν ηεο παγηδνζεζίαο, κε παγίδεο ηχπνπ McPhail ζηνπο ειαηψλεο, ζηα πιαίζηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπιινγηθήο θαηαπνιέκεζεο ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο, έηνπο 2016», Π.Δ. Φσθίδαο,
πξνυπνινγηζκνχ 35.061,89 € κε Φ.Π.Α..
(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. ηαχξνο Σζειάο, Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο
Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο).
Παξφληα κέιε νθηψ (8) νη θ.θ. Κσλζηαληίλνο Μπαθνγηάλλεο, Ζιίαο Μπνπξκάο,
Ησάλλεο Σαγθαιέγθαο, Βαζίιεηνο Φαθίηζαο, Κσλ/λνο Καξαγηάλλεο, Δπζηάζηνο Κάππνο,
Ησάλλεο Αγγειέηνο θαη Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο.
Απφ ηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθε λφκηκα, απνπζίαδε ν θ. Αζαλάζηνο Γηαλλφπνπινο
θαη ην αλαπιεξσκαηηθφ κέινο απηνχ.
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. Νηθφιανο Υαξδαιηάο, Δθηειεζηηθφο Γξακκαηέαο Π..Δ.,
2. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο
Π..Δ.,
3. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ
Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ Π..Δ.,
4. ηαχξνο Σζειάο, Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο &
Κηεληαηξηθήο Π..Δ.,
5. Βαΐα Σφιιηιε, Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. θαη
6. Φσηνχια θήθα, Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε Γ/λζεο Γηνίθεζεο Π..Δ..
Με ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο έζεζε κηα ζεηξά
εξσηεκάησλ θαη δήηεζε εμεγήζεηο ζρεηηθά κε:
- πνηνο θαη γηα πνην ιφγν απνθάζηζε λα ηεζεί ππφ ηελ αηγίδα ηεο Πεξηθέξεηαο ην θεηηλφ
θεζηηβάι Οίηεο, έλα ζέκα πνπ θαηά ηνλ ππνθαηλφκελν έρεη ζνβαξέο πνιηηηθέο
πξνεθηάζεηο,
- ηελ αλάζεζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο άξδεπζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ
Κσπατδηθνχ Πεδίνπ ζε ηδηψηε, έλα ζέκα πνπ θαηά ηνλ ππνθαηλφκελν απνηειεί έλα
ζεκαληηθφ βήκα εθρψξεζεο αξκνδηνηήησλ ζε ηδηψηε,
- ηε ζθνπηκφηεηα ηεο δαπάλεο γηα ηελ αλάζεζε ηεο δηαθήκηζεο ηνπ ΠΔΠ ηεξεάο
Διιάδαο 2014-2020.
Πξηλ απφ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ν Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
πξφηεηλε ζηα κέιε λα ζπδεηεζνχλ θαη ηα παξαθάησ ζέκαηα, σο έθηαθηα:
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 1ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηελ
«πινπνίεζε δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο
Διιάδαο, έηνπο 2016».
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Σν θαηεπείγνλ εηζαγσγήο ηνπ ζέκαηνο πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπλίζηαηαη ζην
γεγνλφο φηη ην ελδηαθέξνλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κε ηνλ ηνπξηζκφ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ
Παλειιήληα Έθζεζε Λακίαο εθδειψζεθε κφιηο πξφζθαηα. Δπηπιένλ, επεηδή ε έλαξμε ηεο
Π.Δ.Λ. έρεη νξηζηεί γηα ηηο 11-06-2016, δελ ππάξρεη ρξνληθφ πεξηζψξην γηα ηε ιήςε ζρεηηθήο
απφθαζεο ζηελ επφκελε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, πνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί
γηα ηηο 6-06-2016, εάλ ιεθζεί ππφςε θαη ην γεγνλφο φηη ε ζπκκεηνρή ηεο Π..Δ., κέζσ ηνπ
πξνγξάκκαηνο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο, απαηηεί επηπιένλ έγθξηζε απφ ηνλ ΔΟΣ.
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 2ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηελ
πινπνίεζε ηεο 8εο ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεξεάο Διιάδαο ζην
Γνκνθφ Ν. Φζηψηηδαο.
Σν θαηεπείγνλ εηζαγσγήο ηνπ ζέκαηνο πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπλίζηαηαη ζην
γεγνλφο φηη ε 8ε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεξεάο Διιάδαο ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζην Γνκνθφ, ζηηο 6 Ηνπλίνπ 2016, θαη ζπλεπψο είλαη αδχλαηε ε εηζαγσγή
ηνπ ζηελ επφκελε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Ο.Δ., πνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί γηα ηηο 6-06-2016.
(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο
Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.).
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 3ν: Έγθξηζε δαπάλεο – δέζκεπζε πίζησζεο γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ.
Βνησηίαο ζηηο εθδειψζεηο ηνπ Γήκνπ Θεβαίσλ, ζηα πιαίζηα ησλ εγθαηλίσλ ηνπ Αξραηνινγηθνχ
Μνπζείνπ Θεβψλ.
Σν θαηεπείγνλ εηζαγσγήο ηνπ ζέκαηνο πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο
φηη νη ελ ιφγσ εθδειψζεηο ζα μεθηλήζνπλ κε ηελ ηειεηή εγθαηλίσλ ζηηο 7-06-2016, νπφηε δελ
ππάξρεη ρξνληθφ πεξηζψξην γηα ηε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο ζε κεηαγελέζηεξε ζπλεδξίαζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
(Δηζεγεηήο θ. ηαχξνο Σζειάο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Γεκφζηαο
Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Π..Δ.).
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 4ν: Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ γηα ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εμέηαζε ηνπ εηδηθνχ καζήκαηνο ησλ Αγγιηθψλ ζηηο Παλειιαδηθέο
Δμεηάζεηο 2016, Π.Δ. Βνησηίαο.
Σν θαηεπείγνλ εηζαγσγήο ηνπ ζέκαηνο πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο έγθεηηαη ζηελ αλάγθε
αλάζεζεο καζεηηθψλ δξνκνινγίσλ, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε νκαιή θαη απξφζθνπηε ζπκκεηνρή
ησλ καζεηψλ ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο 2016, Π.Δ. Βνησηίαο.
(Δηζεγεηήο θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο
Λεηηνπξγίαο Π..Δ.).
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 5ν: Δπαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε δεκηψλ
αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο θαη ζηεζαίσλ αζθαιείαο επί ηεο νδνχ Αξηζκ. 4 Γεζθίλα έσο φξηα
λνκνχ», Π.Δ. Φσθίδαο, πξνυπνινγηζκνχ 40.000,00 κε Φ.Π.Α..
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 6ν: Δπαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε δεκηψλ
ζηα ηνηρία αληηζηήξημεο ηεο επαξρηαθήο νδνχ Νν 9 Γαιαμεηδίνπ - Πεληενξίσλ – Βνπληρψξαο»
ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο γηα ηα έηε 2015 - 2016 θαη 2017»,
πξνυπνινγηζκνχ 190.000,00 κε Φ.Π.Α..
Σν θαηεπείγνλ εηζαγσγήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο έγθεηηαη
ζηελ αλάγθε άκεζεο νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ, πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί ε
επηθηλδπλφηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νδψλ θαη λα απνζνβήζεη ν θίλδπλνο αηπρεκάησλ.
(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο
Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ &
Μεηαθνξψλ Π..Δ.).
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή νκόθσλα απνδέρηεθε ηελ πξφηαζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη
απνθάζηζε ηα παξαπάλσ ζέκαηα λα ζπδεηεζνχλ πξηλ απφ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
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Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 798
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 1ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηελ
«πινπνίεζε δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο
Διιάδαο, έηνπο 2016».
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 80769/2598/26-52016 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 ηε δέζκεπζε πίζησζεο θαη ηελ πιεξσκή δαπάλεο γηα ηελ «πινπνίεζε
δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, έηνπο
2016», πνπ αθνξνχλ ηε ζπκκεηνρή ηεο Π..Δ. ζε εθζέζεηο θαη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο ζην
εζσηεξηθφ, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Παλειιήληα Έθζεζε Λακίαο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε
Λακία, 11-19/6/2016.
Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε, ζπλνιηθνχ πνζνχ είθνζη ελλέα ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ είθνζη
επξψ (29.520,00 €), αθνξά ηελ ελνηθίαζε πεξηπηέξσλ θαη ζα βαξχλεη ηνλ εηδηθφ θνξέα 071 θαη
ΚΑΔ 9899.
Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, κε ηελ αηηηνινγία φηη “ππέπει να πλεπώζοςν
οι ενδιαθεπόμενοι και όσι ηο δεμόζιο”.
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 799
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 2ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηελ
πινπνίεζε ηεο 8εο ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεξεάο Διιάδαο ζην
Γνκνθφ Ν. Φζηψηηδαο.
(Δηζεγεηήο 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. 82012/2638/30-52016 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, ζπλνιηθνχ πνζνχ
ρηιίσλ επξψ (1.000,00 €) κε Φ.Π.Α., γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 8εο ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ
Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ζην Γνκνθφ Ν. Φζηψηηδαο, ζηηο 6 Ηνπλίνπ 2016.
Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε, ε νπνία αθνξά κηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε (πεξίπνπ
400,00€), ελνηθίαζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη παξάζεζε κπνπθέ (δαπάλε πεξίπνπ 600,00€)
ζα βαξχλεη ηνλ Δηδηθφ Φνξέα 01.073 θαη ηνλ Κ.Α.Δ. 0844.01.
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 800
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 3ν: Έγθξηζε δαπάλεο – δέζκεπζε πίζησζεο γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ.
Βνησηίαο ζηηο εθδειψζεηο ηνπ Γήκνπ Θεβαίσλ, ζηα πιαίζηα ησλ εγθαηλίσλ ηνπ Αξραηνινγηθνχ
Μνπζείνπ Θεβψλ.
(Δηζεγεηήο θ. ηαχξνο Σζειάο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Γεκφζηαο
Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Π..Δ.).
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 1622/26-5-2016
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Π.Δ. Βνησηίαο πξνο ηελ
Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ.
Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία
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Δγθξίλεη ηε δαπάλε – δέζκεπζε πίζησζεο, πνζνχ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ επξψ (4.000,00
€) κε Φ.Π.Α. απφ ηελ εγγεγξακκέλε πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο
Διιάδαο - Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Βνησηίαο (Δ.Φ. 071 ΚΑΔ 9459), γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ.
Βνησηίαο ζηηο εθδειψζεηο ηνπ Γήκνπ Θεβαίσλ, ζηα πιαίζηα ησλ εγθαηλίσλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Θεβψλ.
Ζ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Βνησηίαο ζα θαιχςεη ηελ παξαθάησ δαπάλε:
1.
2.

Γηαθεκηζηηθή πξνβνιή
Μεηαθνξά Γεκνηηθνχ Χδείνπ

3.500,00 €
500,00 €
ύλνιν: 4.000,00 €

Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, κε ηελ αηηηνινγία φηη “οι εν λόγυ εκδελώζειρ
είναι ςποσπέυζε και απμοδιόηεηα ηος Υποςπγείος Πολιηιζμού”.
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 801
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 4ν: Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ γηα ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εμέηαζε ηνπ εηδηθνχ καζήκαηνο ησλ Αγγιηθψλ ζηηο Παλειιαδηθέο
Δμεηάζεηο 2016, Π.Δ. Βνησηίαο.
(Δηζεγεηήο θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο
Λεηηνπξγίαο Π..Δ.).
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 2941/27-5-2016
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
Αλαζέηεη απεπζείαο ηα λέα δξνκνιφγηα κεηαθνξάο καζεηψλ γηα ηηο Παλειιαδηθέο
Δμεηάζεηο 2016, Π.Δ. Βνησηίαο, θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εμέηαζε ηνπ
εηδηθνχ καζήκαηνο ησλ Αγγιηθψλ κφλν ζηηο 18 Ηνπλίνπ 2016, εκέξα άββαην, ζχκθσλα κε ηνλ
πίλαθα, πνπ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο.
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 802
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 5ν: Δπαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε δεκηψλ
αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο θαη ζηεζαίσλ αζθαιείαο επί ηεο νδνχ Αξηζκ. 4 Γεζθίλα έσο φξηα
λνκνχ», Π.Δ. Φσθίδαο, πξνυπνινγηζκνχ 40.000,00 κε Φ.Π.Α..
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 77325/1840/20-52016 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:
α) ην απφ 30-3-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε
δεκηψλ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο θαη ζηεζαίσλ αζθαιείαο επί ηεο νδνχ Αξηζκ. 4 Γεζθίλα
έσο φξηα λνκνχ», Π.Δ. Φσθίδαο, πξνυπνινγηζκνχ 40.000,00 κε Φ.Π.Α., ζχκθσλα κε ην
νπνίν ε επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία απέβε άγνλε ιφγσ απνρήο ησλ κεραληθψλ,
β) ηελ επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ ζηηο 15 Ηνπλίνπ, εκέξα Σεηάξηε θαη
ψξα 10.π.κ., κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηα ίδηα ηεχρε πνπ είραλ εγθξηζεί απφ ηελ πξντζηακέλε
αξρή.
2. Οξίδεη ηελ Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ Φσθίδαο σο αξρή πνπ ζα δηελεξγήζεη ηελ
δηαδηθαζία νξηζκνχ ηεο επηηξνπήο δεκνπξαζίαο θαη ηελ δεκνπξαζία. {Δπεηδή ν
πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ είλαη θάησ απφ ην φξην ηεο 2εο ηάμεο ε επηηξνπή ζα είλαη ηξηκειήο
(3)}. Σα ηξία κέιε ηεο κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο ζα είλαη ππάιιεινη ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ
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Έξγσλ Π.Δ. Φσθίδαο θαη ζα πξνθχςνπλ κεηά απφ δεκφζηα θιήξσζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν
26 ηνπ Ν. 4024/2011.
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 803
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 6ν: Δπαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε δεκηψλ
ζηα ηνηρία αληηζηήξημεο ηεο επαξρηαθήο νδνχ Νν 9 Γαιαμεηδίνπ - Πεληενξίσλ – Βνπληρψξαο»
ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο γηα ηα έηε 2015 - 2016 θαη 2017»,
πξνυπνινγηζκνχ 190.000,00 κε Φ.Π.Α..
(Δηζεγεηήο 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. 77313/1839/20-52016 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:
α) ην απφ 8-3-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ηνπ ππνέξγνπ:
«Απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζηα ηνηρία αληηζηήξημεο ηεο επαξρηαθήο νδνχ Νν 9 Γαιαμεηδίνπ Πεληενξίσλ – Βνπληρψξαο» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο γηα ηα έηε
2015 - 2016 θαη 2017», πξνυπνινγηζκνχ 190.000,00 κε Φ.Π.Α., ζχκθσλα κε ην νπνίν ε
δεκνπξαζία απέβε άγνλε,
β) ηελ επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ ζηηο 13 Ηνπλίνπ, εκέξα Γεπηέξα θαη
ψξα 10.π.κ., κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηα ίδηα ηεχρε πνπ είραλ εγθξηζεί απφ ηελ πξντζηακέλε
αξρή.
2. Οξίδεη ηελ Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ Φσθίδαο σο αξρή πνπ ζα δηελεξγήζεη ηελ
δηαδηθαζία νξηζκνχ ηεο επηηξνπήο δεκνπξαζίαο θαη ηελ δεκνπξαζία. {Δπεηδή ν
πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ είλαη θάησ απφ ην φξην ηεο 2εο ηάμεο ε επηηξνπή ζα είλαη ηξηκειήο
(3)}. Σα ηξία κέιε ηεο κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο ζα είλαη ππάιιεινη ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ
Έξγσλ Π.Δ. Φσθίδαο θαη ζα πξνθχςνπλ κεηά απφ δεκφζηα θιήξσζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν
26 ηνπ Ν. 4024/2011.
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 804
ΘΔΜΑ 1ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ζπλεδξίαζεο 20/16-5-2016 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο.
Ζ Δπηηξνπή ελέθξηλε νκόθσλα ην κε αξηζκ. 20/16-5-2016 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο.
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 805
ΔΚΣΑΚΣΔ ΑΝΑΓΚΔ
ΘΔΜΑ 2ν: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πιεξσκή εξγαζηψλ πξνο αληηκεηψπηζε έθηαθησλ
θπζηθψλ θαηλνκέλσλ ζηελ Π.Δ. Φσθίδαο (ρηνλφπησζε 15/3/16 θαη 27/3/16).
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 74321/189/17-52016 έγγξαθν ηεο Απηνηεινχο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ
Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ.
Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
απνθαζίδεη νκόθσλα
Δγθξίλεη ηηο δαπάλεο:
1. χςνπο 1.948,32 € θαη 432,96 €, ζην φλνκα ηνπ ηδηψηε «ΘΑΝΟΤ ΓΖΜΟΤ»,
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2. χςνπο 1.785,96 € θαη 270,60 €, ζην φλνκα ηεο ηδηψηε «ΚΤΡΗΑΕΖ ΓΖΜΖΣΡΑ»,
3. χςνπο 703,56 € θαη 378,84 €, ζην φλνκα ηνπ ηδηψηε «ΣΡΗΒΖΛΟΤ ΒΑΗΛΖ»,
γηα ηελ πιεξσκή εξγαζηψλ πξνο αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ θαη
ζπγθεθξηκέλα ηεο έληνλεο ρηνλφπησζεο, πνπ ζεκεηψζεθε ζηηο 15/03/2016 θαη 27/03/2016
ζηελ πεξηνρή Καξθαβέιηα-φξηα Υηνλνδξνκηθνχ θαη Γφθαλν-Δπηάινθν θαη Αξηνηίλα, Π.Δ.
Φσθίδαο.
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 806
ΘΔΜΑ 3o: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πιεξσκή εξγαζηψλ πξνο αληηκεηψπηζε έθηαθησλ
θπζηθψλ θαηλνκέλσλ ζηελ Π.Δ. Φσθίδαο (θαηνιηζζήζεηο 17/3/16 θαη 23/3/16).
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 73304/193/18-52016 έγγξαθν ηεο Απηνηεινχο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ
Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ.
Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
απνθαζίδεη νκόθσλα
Δγθξίλεη:
1. ηε δαπάλε, χςνπο 1.569,48 €, ζην φλνκα ηνπ ηδηψηε «ΡΑΠΣΖ ΓΔΧΡΓΗΟΤ» θαη
2. ηε δαπάλε, χςνπο 878,22 €, ζην φλνκα ηνπ ηδηψηε «ΚΡΟΝΟ ΔΣΔ ΟΔ
ΚΑΡΑΥΑΛΗΟ Γ.»,
γηα ηελ πιεξσκή εξγαζηψλ πξνο αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ θαη
ζπγθεθξηκέλα ηεο έληνλεο βξνρφπησζεο θαη ησλ θαηνιηζζήζεσλ πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηηο
17/03/2016 θαη 23/03/2016 ζηελ πεξηνρή ΘΔΟΣΟΚΟΤ, δηαζηαχξσζε ΚΟΚΚΗΝΟΠΔΝΣΑΓΗΟΤ θαη ΓΑΦΝΟ-ΓΗΥΧΡΗ.
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 807
ΘΔΜΑ 4o: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 82/17-5-2016 απφθαζεο ηεο Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ.
Βνησηίαο ζρεηηθά κε ηελ δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ
(δαζνππξφζβεζε 17/5/2016).
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 89/20-5-2016
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 ηελ ππ΄αξηζκ. 87/17-5-2016 απφθαζε ηεο Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Βνησηίαο
ζρεηηθά κε ηελ δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ
(δαζνππξφζβεζε ζηελ πεξηνρή Θίζβεο ηνπ Γήκνπ Θεβψλ, 17/5/2016) θαη ζπγθεθξηκέλα:
1.- Σελ απεπζείαο κίζζσζε ησλ παξαθάησ ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ:
1. ΚΑΗΝΑ ΛΟΤΚΑ
2. ΚΑΡΡΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ

ΤΓΡΟΦΟΡΑ

ΜΔ 130350

UNIMOG

ΜΔ 121684

3. CERMA IANI

UNIMOG

ΜΔ 79222

2.- Ζ δαπάλε κίζζσζεο ζα ππνινγηζηεί ζχκθσλα κε ηηο ψξεο εξγαζίαο ησλ
κεραλεκάησλ, πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ην εκεξνιφγην θίλεζεο θαη ηνλ πίλαθα σξψλ
εξγαζίαο, ζε βεβαίσζε πνπ ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Γηνηθεηή ηεο Π.Τ Θεβψλ θαη θαηφπηλ
απφ ην Σκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Π.Δ. Βνησηίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππ’ αξηζ.
1493/09-11-2016 απφθαζε, πξαθηηθφ 31/09-11-2015 ζέκα 11ν Δ.Ζ.Γ. ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο.
3.- Ζ κίζζσζε απηή γίλεηαη κε ηνπο φξνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζην ζπκθσλεηηθφ
κίζζσζεο κεηαμχ ηεο θαο Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Βνησηίαο θαη ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ αλσηέξσ
κεραλεκάησλ.
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Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 808
ΘΔΜΑ 5o: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 77337/117/21-5-2016 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε
Π.Δ. Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηελ δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ
θαηλνκέλσλ (πιεκκπξηθά θαηλφκελα απφ 21/5/2016).
(Δηζεγεηήο 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. 78485/121/24-52016 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. 77337/117/21-5-2016 απφθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ.
Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηελ δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ
θαηλνκέλσλ (πιεκκπξηθά θαηλφκελα απφ 21/5/2016) θαη ζπγθεθξηκέλα:
Α.- Σελ απεπζείαο κίζζσζε ησλ παξαθάησ ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ:
1) ηνπ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΤΥΣ-9306 θνξηεγνχ, ηνπ ΜΔ 76255 κεραλήκαηνο
έξγνπ ηχπνπ εθζθαθέα ιαζηηρνθφξνπ (91ΖΡ), ηνπ ΜΔ 116226 κεραλήκαηνο έξγνπ ηχπνπ
εξππζηξηνθφξνπ θνξησηή (115ΖΡ), ηδηνθηεζίαο ΚΟΤΟΤΛΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ, γηα ηνλ
θαζαξηζκφ θαη ηελ δηάλνημε απνζηξαγγηζηηθήο ηάθξνπ θαη ηνπ ξέκαηνο «Θνιφξεκα» ζηελ
πεξηνρή ηεο ΓΔ Σηζνξέαο θαη ΓΔ Διάηεηαο ηνπ Γήκνπ Ακθίθιεηαο-Διάηεηαο,
2) ηνπ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΗΚ-3238 θνξηεγνχ ηδηνθηεζίαο ΜΟΤΣΔΡΖ
ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, γηα ηελ 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,
3) ηνπ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο κεραλήκαηνο έξγνπ ΜΔ 96258 (170 HP) ηχπνπ
εθζθαθέα εξππζηξηνθφξνπ, ηνπ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο κεραλήκαηνο έξγνπ ΜΔ 91708 (90
HP) ηχπνπ ιαζηηρνθφξνπ, ησλ κε αξ. θπθινθνξίαο ΑΜΔ 3135 (άλσ ησλ 15ΣΝ) θαη ΜΗΕ 8935
(10-15ΣΝ) θνξηεγψλ ηδηνθηεζίαο Σ. ΝΣΟΤΒΑ & ΗΑ Ο.Δ. θαη ηνπ ΜΗΚ 7824 νρήκαηνο
κεηαθνξάο κεραλεκάησλ γηα ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηελ δηάλνημε απνζηξαγγηζηηθήο ηάθξνπ ζηελ
πεξηνρή ΣΚ Ληαλνθιαδίνπ ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ,
4) ηoπ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ 91681 κεραλήκαηνο έξγνπ ηχπνπ εθζθαθέα
εξππζηξηνθφξνπ, ησλ κε αξηζκ. θπθινθνξίαο ΤΥΣ 9290 & ΡΟΕ 1034 θνξηεγψλ θαη ηνπ κε
αξ. θπθι. ΜΗΝ 1249 θνξηεγνχ κεηαθνξάο κεραλεκάησλ, ηδηνθηεζίαο ΟΦΗΑ ΠΑΡΖΓΟΡΖ –
ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ, γηα ηελ δηεπζέηεζε θνίηεο, ζηελ πεξηνρή ΣΚ Κφκκαηνο – Μνζρνρσξίνπ
ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε αλαρψκαηνο ζηελ ΣΚ Φξαληδή ηνπ Γήκνπ
Λακηέσλ,
5) ηoπ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ – 76276 κεραλήκαηνο έξγνπ ηχπνπ θνξησηή –
εθζθαθέα ιαζηηρνθφξνπ ηδηνθηεζίαο ΑΡΜΤΡΗΧΣΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ
νδνζηξψκαηνο θαη ηνλ θαζαξηζκφ ηερληθψλ ζηελ Δ.Ο. 31 Άλπδξν – Παιαηνθεξαζηά,
6) ηoπ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ–59806 κεραλήκαηνο έξγνπ ηχπνπ θνξησηή –
εθζθαθέα ιαζηηρνθφξνπ, ηδηνθηεζίαο ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΣΔΡΓΗΟΤ, γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη ηνλ θαζαξηζκφ ηερληθψλ ζηελ Δ.Ο. Πειαζγίαο –
Γιχθαο,
7) ηoπ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ–91706 κεραλήκαηνο έξγνπ ηχπνπ εθζθαθέα
εξππζηξηνθφξνπ (39ΖΡ) θαη ηνπ ΜΗΥ-2515 θνξηεγνχ ηδηνθηεζίαο Σ. ΝΣΟΤΒΑ & ΗΑ Ο.Δ.,
γηα ηνλ θαζαξηζκφ πδξαχιαθα θαη απνζηξαγγηζηηθήο ηάθξνπ ζηελ ΠΔΟ 3 ζηελ πεξηνρή ηεο
ΣΚ Κφκκαηνο ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ.
Β.- 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 Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζε
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ζπλδπαζκφ κε ηελ ππ’ αξηζ. 1535/2015 (πξαθη. 32/18-11-2015), απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο.
Γ.- Ζ κίζζσζε απηή γίλεηαη κε ηνπο εμήο φξνπο:
(α) Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο εμαξηάηαη απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη, νη δε
εκέξεο θαη ψξεο εξγαζίαο ηνπ κεραλήκαηνο ζα θαζνξίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία
(Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο), κε πξνθνξηθέο εληνιέο ησλ ππεπζχλσλ
ζηειερψλ ηεο.
(β) Ζ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο έρεη ην δηθαίσκα λα ιχλεη ηε κίζζσζε απηή
νπνηνλδήπνηε ρξφλν θαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο.
(γ) Σν κεράλεκα δελ επηηξέπεηαη λα εξγάδεηαη ρσξίο θψηα, αιπζίδεο,
παινθαζαξηζηήξεο, θαινξηθέξ, θιαο θαη ινηπά αλαγθαία εμαξηήκαηα γηα ηελ ζσζηή θαη
αζθαιή παξνρή ηεο ππεξεζίαο.
(δ) ηελ σξηαία απνδεκίσζε, πνπ θαζνξίζηεθε κε ηελ παξαπάλσ απφθαζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζπκπεξηιακβάλεηαη θάζε δαπάλε γηα:
(δ1) Μίζζσκα ηνπ κεραλήκαηνο, σξνκίζζην ηνπ ρεηξηζηή θαη βνεζνχ κε φιεο ηηο
επηβαξχλζεηο ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ηακείσλ, ακνηβή ππεξσξηψλ, λπθηεξηλψλ,
αξγηψλ, ζηαιίεο, θιπ.
(δ2) πληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ κεραλήκαηνο.
(δ3) Πξνκήζεηα θαπζίκσλ, ιηπαληηθψλ, αληαιιαθηηθψλ, θιπ.
(δ4) Αζθάιηζε ηνπ κεραλήκαηνο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ (ρεηξηζηήο, βνεζφο) γηα ηελ
αληηκεηψπηζε αηπρήκαηνο θαη, γεληθφηεξα, θάζε δαπάλε απαξαίηεηε γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία
θαη εξγαζία ηνπ κεραλήκαηνο.
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 809
ΓΗΜΟΙΑ ΔΡΓΑ – ΜΔΛΔΣΔ – ΠΑΡΑΣΑΔΙ
ΘΔΜΑ 6ν: Γηελέξγεηα δεκφζηαο θιήξσζεο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ:
«Απνθαηάζηαζε θαηνιηζζαίλνληνο ηκήκαηνο νδηθνχ δηθηχνπ Βνχιπε – Λεκέξη», Π.Δ.
Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 500.000,00 € κε Φ.Π.Α..
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 63964/912/26-42016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δπξπηαλίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ.
ηε ζπλέρεηα δηελεξγήζεθε δεκφζηα θιήξσζε κεηαμχ ησλ δχν εξγνιεπηηθψλ
επηρεηξήζεσλ (ΣΔΚ Α.Δ. & ΗΜΗΑ ΣΔΥΝΗΚΖ Α.Δ.), νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ νπνίσλ
ηαπηίδνληαη απφιπηα, πνπ θιήζεθαλ κε ην ππ’ αξηζκ. νηθ. 80391/944/26-5-2016 έγγξαθν ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Ζ θιήξσζε αλέδεημε κεηνδφηε ηνπ έξγνπ ηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε
«ΗΜΗΑ ΣΔΥΝΗΚΖ Α.Δ.».
Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
απνθαζίδεη νκόθσλα
1. Δγθξίλεη ηα ππ΄αξηζκ. 1/29-3-2016 θαη 1α/13-4-2016 πξαθηηθά ηεο επηηξνπήο
δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε θαηνιηζζαίλνληνο ηκήκαηνο νδηθνχ δηθηχνπ Βνχιπε
– Λεκέξη», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 500.000,00 € 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 ηεο αλνηρηήο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ ζηελ
εξγνιεπηηθή επηρείξεζε «ΗΜΗΑ ΣΔΥΝΗΚΖ Α.Δ.», κε πνζνζηφ έθπησζεο πελήληα δχν ηνηο
εθαηφ (52,00%).
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 810
ΘΔΜΑ 7ν: Έγθξηζε πξαθηηθψλ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ
ηνπ έξγνπ: «Αληηκεηψπηζε θαζίδεζεο νδνζηξψκαηνο ζηελ Καζηαληά», Π.Δ. Δπξπηαλίαο,
πξνυπνινγηζκνχ 150.000,00 € κε Φ.Π.Α..
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Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 73155/1075/16-52016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δπξπηαλίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ.
Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία
1. Δγθξίλεη ηα ππ΄αξηζκ. 1/19-4-2016 θαη 1α/4-5-2016 πξαθηηθά ηεο επηηξνπήο
δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Αληηκεηψπηζε θαζίδεζεο νδνζηξψκαηνο ζηελ Καζηαληά», Π.Δ.
Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 150.000,00 € 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 ηεο αλνηρηήο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ ζηελ
εξγνιεπηηθή επηρείξεζε «ΓΡΟΟ Σ. – ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟ Γ.», πνπ πξνζέθεξε έθπησζε
ζαξάληα νθηψ ηνηο εθαηφ (48,00%).
Ο θ. Βαζίιεηνο Φαθίηζαο, σο κέινο ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ ηνπ
ζέκαηνο, δήισζε φηη απέρεη ηεο ςεθνθνξίαο.
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 811
ΘΔΜΑ 8ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ
ηνπ ππνέξγνπ: «πληήξεζε ειεθηξνθσηηζκνχ θφκβσλ ζην νδηθφ δίθηπν Π.Δ. Βνησηίαο 20162017» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Βνησηίαο γηα ηα έηε 2015, 2016 & 2017»,
πξνυπνινγηζκνχ 140.000 € κε Φ.Π.Α..
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 1968/75147/18-52016 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
απνθαζίδεη νκόθσλα
Αλαβάιιεη ηε ιήςε απφθαζεο επί ηνπ ζέκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ
ην ρακειφ πνζνζηφ έθπησζεο (5,00%) πνπ δφζεθε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ
έξγνπ ηνπ ζέκαηνο.
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 812
ΘΔΜΑ 9ν: Οξηζκφο λέαο εκεξνκελίαο δηεμαγσγήο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε
αλαρσκάησλ πεξρεηνχ πνηακνχ ζηελ πεξηνρή Ληαλνθιαδίνπ», Π.Δ. Φζηψηηδαο,
πξνυπνινγηζκνχ 120.000,00 € κε Φ.Π.Α..
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 76508/2628/19-52016 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 νκόθσλα
Οξίδεη λέα εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε
αλαρσκάησλ πεξρεηνχ πνηακνχ ζηελ πεξηνρή Ληαλνθιαδίνπ», Π.Δ. Φζηψηηδαο,
πξνυπνινγηζκνχ 120.000,00 € κε Φ.Π.Α., ηελ 16ε Ηνπλίνπ 2016, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 10.00
π.κ. (ιήμε επίδνζεο πξνζθνξψλ ), ζηνλ ίδην ηφπν θαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο
νηθείαο δηαθήξπμεο.
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 813
ΘΔΜΑ 10ν: Οξηζκφο λέαο εκεξνκελίαο δηεμαγσγήο δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή
γέθπξαο ζην ρείκαξξν Ίλαρν ηνπ επαξρηαθνχ δξφκνπ Πεξηβνιίνπ – Μαξκάξσλ, Ννκνχ
Φζηψηηδαο», πξνυπνινγηζκνχ 2.000.000,00 € κε Φ.Π.Α..
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(Δηζεγεηήο 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. 76864/2668/20-52016 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 νκόθσλα
1. Δγθξίλεη ην απφ 27-4-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ:
«Καηαζθεπή γέθπξαο ζην ρείκαξξν Ίλαρν ηνπ επαξρηαθνχ δξφκνπ Πεξηβνιίνπ – Μαξκάξσλ,
Ννκνχ Φζηψηηδαο», πξνυπνινγηζκνχ 2.000.000,00 € κε Φ.Π.Α., ζχκθσλα κε ην νπνίν ε
δεκνπξαζία απέβε άγνλε, δηφηη θαλείο δελ θαηέζεζε πξνζθνξά.
2. Οξίδεη λέα εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο ηελ
Παξαζθεπή, 10/6/2016 θαη ψξα 10:00 π.κ. (ιήμε επίδνζεο πξνζθνξψλ), ζηα γξαθεία ηεο
Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φζηψηηδαο, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο θαη
ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 18 ηεο νηθείαο δηαθήξπμεο.
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 814
ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ
ΘΔΜΑ 11ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο ηνπ πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα
ηελ «Πξνκήζεηα ιεπθνχ αθξπιηθνχ ρξψκαηνο δηαγξάκκηζεο & παινζθαηξηδίσλ», Π.Δ.
Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 70.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη ινηπψλ
θξαηήζεσλ.
(Δηζεγεηήο 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. 1863/72075/13-52016 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
απνθαζίδεη νκόθσλα
1. Δγθξίλεη ην απφ 10-5-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο ηνπ πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ
δηαγσληζκνχ γηα ηελ: «Πξνκήζεηα ιεπθνχ αθξπιηθνχ ρξψκαηνο δηαγξάκκηζεο &
παινζθαηξηδίσλ», Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 70.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
Φ.Π.Α. θαη ινηπψλ θξαηήζεσλ, πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη
ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ.
2. Αλαδεηθλχεη πξνζσξηλνχο κεηνδφηεο:
α) ηελ εηαηξεία «ΟΓΟΖΜΑΝΖ Κ ΥΡΟΝΖ ΑΒΔΔ», γηα ηελ πξνκήζεηα ιεπθνχ
αθξπιηθνχ ρξψκαηνο δηαγξάκκηζεο, κε ηηκή 1,33 € αλά θηιφ (γηα πνζφηεηα 31.200 Υιγ κε
αχμεζε 30%) θαη πξνζθνξά κε ΦΠΑ 51.040,08 €,
β) ηελ εηαηξεία «ΟΓΤΔΑ ΜΑΤΡΟΓΖΜΟ ΚΑΗ ΗΑ ΔΔ», γηα ηελ πξνκήζεηα
παινζθαηξηδίσλ, κε ηηκή 0,587 € αλά θηιφ (γηα πνζφηεηα 13.000 Υιγ κε αχμεζε 30%) θαη
πξνζθνξά κε ΦΠΑ 9.386,13 €.
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 815
ΘΔΜΑ 12ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ ειεθηξνληθνχ, αλνηρηνχ,
δηεζλή, κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηηο
αλάγθεο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Δπξπηαλίαο θαη ησλ Ννκηθψλ
Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηάο ηεο», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
342.506,96 € κε Φ.Π.Α..
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Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 74327/1607/23-52016 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. 1/18-5-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ
ειεθηξνληθνχ, αλνηρηνχ, δηεζλή, κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξψλ
θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο
Δπξπηαλίαο θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηάο ηεο»,
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 342.506,96 € κε Φ.Π.Α., πνπ αθνξά ζηελ απνζθξάγηζε ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο & ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςήθησλ πξνκεζεπηψλ.
2. Απνξξίπηεη ηηο πξνζθνξέο ησλ θαησηέξσ δηαγσληδφκελσλ, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ
αλαθέξνληαη ζην σο άλσ πξαθηηθφ:
Α/α
1
2
3

4

Πξνζθέξσλ
ΔΤΘΤΜΗΟΤ ΘΔΟΓΧΡΟ
ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ
ΑΦΟΗ ΑΛΔΞΗΟΤ Ο.Δ
ΥΟΝΓΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΠΡΟ ΣΟ
ΓΖΜΟΗΟ ΝΠΓΓ ΟΣΑ
ELVIGRO Α.Β.Δ.Δ.
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΗΜΠΔΞ Α.Β.Δ.Δ.Δ.
ΑΝΧΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΗΑΓΧΓΗΚΖ
ΔΣΑΗΡΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΔΡΓΑΛΔΗΟΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ

Οκάδα γηα ηελ νπνία
θαηαηέζεθε πξνζθνξά
ΟΜΑΓΑ (Γ)
ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ
ΟΜΑΓΑ (Γ)
ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ
ΟΜΑΓΑ (Γ)
ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ
ΟΜΑΓΑ (Γ)
ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ

3. Απνδέρεηαη ηηο πξνζθνξέο ησλ θαησηέξσ δηαγσληδφκελσλ θαη εγθξίλεη ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζην επφκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ, ήηνη ηνπ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ ηνπο, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην σο άλσ πξαθηηθφ:
Α/α

1

Πξνζθέξσλ

ΠΤΡΟ ΣΗΧΝΖ
ΤΓΡΑ ΚΑΤΗΜΑ – ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚ. ΔΗΓΖ –
ΔΛΑΣΗΚΑ – ΑΝΣ/ΚΑ – ΜΟΣΟΠΟΓΖΛΑΣΑ –
ΜΟΣΟΤΚΛΔΣΔ – ΠΟΓΖΛΑΣΑ & ΑΝΣ/ΚΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ

Οκάδα γηα ηελ νπνία
θαηαηέζεθε πξνζθνξά
ΟΜΑΓΑ (Α)
ΑΜΟΛΤΒΓΖ ΒΔΝΕΗΝΖ &
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ
ΟΜΑΓΑ (Β)
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΘΔΡΜΑΝΖ
ΟΜΑΓΑ (Γ)
ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ

2

ΗΧΑΝΝΖ ΥΡΖΣΟΤ ΦΑΚΗΣΑ
ΜΖΥΑΝΟΤΡΓΔΗΟ – ΔΜΠΟΡΗΟ ΗΓΖΡΧΝ – ΜΔΣΑΛΛΧΝ
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΗΓΧΝ – ΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ & ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ
ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ

ΟΜΑΓΑ (Γ)
ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 816
ΘΔΜΑ 13ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο ηνπ ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ, δεκφζηνπ,
κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ
Τπεξεζηψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Βνησηίαο», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 90.000,00 €
κε Φ.Π.Α..
(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο
Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.).
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Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 2837/23-5-2016
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
1. Δγθξίλεη ην ππ΄αξηζκ. 2/23-5-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ
ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ, δεκφζηνπ, κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξψλ
θαπζίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Βνησηίαο», ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ 90.000,00 € κε Φ.Π.Α., πνπ αθνξά ζηελ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ ησλ ππνςήθησλ πξνκεζεπηψλ.
2. Αλαδεηθλχεη πξνζσξηλνχο κεηνδφηεο:
α) ηνλ «ΑΘΑΝ. ΚΟΠΑΝΑ – ΥΑΡ. ΚΑΛΛΖ Ο.Δ.» γηα ηα ηκήκαηα Θήβαο θαη Αιηάξηνπ, κε
πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο 0,5% επί ηεο εθάζηνηε δηακνξθνχκελεο κέζεο ιηαληθήο
ηηκήο θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο ηνπ είδνπο θαη ρσξίο λα μεπεξλάεη ην πνζφ ησλ 31.142,23
επξψ εηεζίσο θαη
β) ηνλ «ΑΘΑΝ. ΧΣΖΡΟΠΟΤΛΟ» γηα ην ηκήκα Ληβαδεηάο, κε πξνζθεξφκελν πνζνζηφ
έθπησζεο 1% επί ηεο εθάζηνηε δηακνξθνχκελεο κέζεο ιηαληθήο ηηκήο θαηά ηελ εκέξα
παξάδνζεο ηνπ είδνπο θαη ρσξίο λα μεπεξλάεη ην πνζφ ησλ 58.114,49 επξψ εηεζίσο.
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 817
ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ
ΘΔΜΑ 14ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο ηνπ πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα
ηελ θαζαξηφηεηα ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ
40.000,00 € άλεπ Φ.Π.Α..
(Δηζεγεηήο θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο
Λεηηνπξγίαο Π..Δ.).
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 2836/23-5-2016
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 θαηά πιεηνςεθία
1. Δγθξίλεη ην ππ΄αξηζκ. 2/23-5-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο ηνπ πξφρεηξνπ
κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Π.Δ.
Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 40.000,00 € άλεπ Φ.Π.Α., πνπ αθνξά ζηελ απνζθξάγηζε ησλ
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ.
2. Αλαδεηθλχεη κεηνδφηε ηελ εηαηξεία: «FANTASY CLEANING SERVICE
ΝΗΚΟΛΟΠΟΤΛΟ ΥΡΖΣΟ – ΑΝΣΧΝΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ Δ.Δ.» κε πξνζθεξφκελε εηήζηα
ηηκή 36.595,20 € ρσξίο Φ.Π.Α. θαη ζπλνιηθή ηηκή, γηα έλα (1) έηνο, 45.012,10 € κε Φ.Π.Α..
Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, κε ηελ αηηηνινγία φηη “ππόκειηαι για επγολαβία
και μια μοπθή ιδιυηικοποίεζερ”.
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 818
ΜΙΘΧΔΙ - ΠΑΡΑΥΧΡΗΔΙ
ΘΔΜΑ 15ν: Παξάηαζε κίζζσζεο αθηλήηνπ γηα ηε ζηέγαζε ησλ γξαθείσλ ηεο Γηεχζπλζεο
Σερληθψλ Έξγσλ, Π.Δ. Δπξπηαλίαο.
(Δηζεγεηήο θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο
Λεηηνπξγίαο Π..Δ.).

16

ΑΔΑ: 7Φ387ΛΗ-96Ν

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 75421/1627/23-52016 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 ηξηεηή (3) παξάηαζε κίζζσζεο ηνπ αθηλήηνπ, ηδηνθηεζίαο Αλαζηάζηνπ θαη
Κσλ/λνπ Σζηιίθα, δηαθνζίσλ νγδφληα πέληε (285) η.κ., ην νπνίν βξίζθεηαη επί ηεο νδνχ
Καηζαληψλε 2 ζην Καξπελήζη, γηα ηε ζηέγαζε ησλ γξαθείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ
Έξγσλ ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο.
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 819
ΘΔΜΑ 16ν: Απνδνρή παξαρψξεζεο ρξήζεο απηνθηλήησλ απφ ηελ Σ.Δ.Ο. ΑΔ (ππφ
εθθαζάξηζε) ζηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δχβνηαο.
(Δηζεγεηήο 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. 78053/2087/23-52016 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
Απνδέρεηαη ηελ παξαρψξεζε ρξήζεο ησλ απηνθηλήησλ κε αξηζκνχο θπθινθνξίαο ΕΚΣ
1111 θαη ΚΖΟ 3384 απφ ηελ Σ.Δ.Ο. ΑΔ (ππφ εθθαζάξηζε) ζηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ
Π.Δ. Δχβνηαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε Π.Δ. Δχβνηαο ζα αλαιάβεη ηελ πιήξε θάιπςε ησλ
εμφδσλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ νρεκάησλ (ηέιε θπθινθνξίαο, αζθάιηζηξα, θαχζηκα,
αληαιιαθηηθά, εξγαζίεο επηζθεπψλ θιπ) γηα ηα έηε 2015, 2016 θαη κέρξη ην πέξαο ηεο
εθθαζάξηζεο ηεο Σ.Δ.Ο. ΑΔ.
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 820
ΜΑΘΗΣΙΚΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΔΜΑ 17ν: Γηφξζσζε ηεο ππ΄αξηζκ. 709/9-5-2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο πεξί ηξνπνπνίεζεο δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ
ζρνιηθνχ έηνπο 2015-2016, Π.Δ. Δχβνηαο.
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 77355/2986/23-52016 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
Γηνξζψλεη ηελ ππ΄αξηζκ. 709/9-5-2016 απφθαζή ηεο πεξί ηξνπνπνίεζεο δξνκνινγίσλ
κεηαθνξάο καζεηψλ ζρνιηθνχ έηνπο 2015-2016, Π.Δ. Δχβνηαο, σο πξνο ηα δξνκνιφγηα κε
θσδηθνχο 655, 488, 754 θαη 813, ζχκθσλα κε ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ:
ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΧΝ ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΣΧΝ
ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ 2015 – 2016 ΚΑΙ ΤΓΚΔΚΡΙΜΔΝΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΙΑΣΗΜΑ
ΑΠΟ 8-1-2016 ΚΑΙ ΔΠΔΙΣΑ ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΜΔ ΠΑΡΑΣΑΗ ΣΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ
ΣΟΤ ΥΟΛΙΚΟΤ ΔΣΟΤ 2014-2015
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Κσδ
δξνκ.

Ολνκαζία
δξνκνινγίνπ

Υηι/θή
απόζη

Ηκεξήζην
θόζηνο
δξνκνι.
ρ. έηνπο
2014-2015
θαη
ηξνπνπνη
ήζεσλ
2015 2016

Ηκεξήζην
θόζηνο
πξνζθνξάο
ρ. έηνπο
2015-2016
θαη ηξνπνπνηήζεσλ
2015 - 2016
κεηά ηελ
έθπησζε

πνζνζηό
έθπησζεο
αλαδόρνπ
ρ. έηνπο
2014-2015

2300

19,04

19,02

0,11%

Νέν
ζπκβαηη
θό
θόζηνο
ρ.
έηνπο
20152016

Αλάδνρνο
Μεηαθνξηθό
κέζν

Έλαξμε
ηζρύνο

ΑΡΥΙΚΟ
ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

655

ΓΑΦΝΖΝΔΟΥΧΡΗ
ΔΠΗΣΡ.

ΚΑΡΑΣΕΑ
ΓΔΧΡΓΗΟ

&

1ε ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ

655

ΣΟΠΗΚΑ
ΝΔΟΥΧΡΗΟΤ
ΔΠΗΣΡ.

1200

16,97

16,95

0,11%

16,95

2600

19,61

19,59

0,11%

19,59

&

ΣΑΞΗ - ΣΑΔ
2781

14-12016
ΜΔΥΡΗ
29-32016

2ε ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ

655

ΓΑΦΝΖΝΔΟΥΧΡΗ
ΔΠΗΣΡ.

&

30/3/201
6
ΜΔΥΡΗ
30-62016

Tν δξνκνιφγην κε θσδηθφ 655 ηξνπνπνηείηαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 14-1-2016
κέρξη 29-3-2016 ιφγσ αιιαγήο ηεο ρηιηνκεηξηθήο απφζηαζεο ηεο θαηνηθίαο ηνπ καζεηή ηνπ
Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ Νενρσξίνπ, πνπ θαηνηθεί ζηελ πεξηνρή ηνπ Νενρσξίνπ, θαη απφ 30-32016 επεθηείλεηαη ιφγσ αλάγθεο κεηαθνξάο καζεηή απφ ηελ πεξηνρή ηεο Γάθλεο.
ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΧΝ ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΣΧΝ
ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ 2015 – 2016 ΚΑΙ ΤΓΚΔΚΡΙΜΔΝΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΙΑΣΗΜΑ
ΑΠΟ 8-1-2016 ΚΑΙ ΔΠΔΙΣΑ ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΔΚΤΦΑΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΚΑΙ
ΣΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΡΙΝΟΤ
ΜΔΙΟΓΟΣΔ
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Ολνκαζία
δξνκνινγίνπ

Ηκεξήζην
θόζηνο
πξνθήξπμ
εο
θαη
επαλαθνζ
ηνιόγεζε
ο
δξνκνινγί
σλ
ζρ. Έηνπο
2015-2016

Ηκεξήζην
θόζηνο
πξνζθνξάο
ρ. έηνπο
2015-2016
θαη
ηξνπνπνηή
ζεσλ
2015 - 2016
κεηά ηελ
έθπησζε

74,30

45,00

πνζνζηό
έθπησζεο
αλαδόρνπ

Κσδ
δξνκ

Υηι/θή
απόζη

ΑΔΑ: 7Φ387ΛΗ-96Ν

Νέν
ζπκβαηηθ
ό
θόζηνο
ρ. έηνπο
20152016

Αλάδνρνο
Μεηαθνξηθό
κέζν
ΣΑΔ

Έλαξμε
ηζρύνο

ΑΡΥΙΚΟ
ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

488

Μαθξπθάπα
Tξηάδα - Υαιθίδα
(Μπαιαιαίσλ 47
έδξα
Δηδηθνχ
ζρνιείνπ)
Καξάθα Γξνζηάο
Υαιθίδαο (έδξα
ΣΔΔ
Δηδηθήο
Αγσγήο)
&
ΔΠΗΣΡ.

28200

ΗΓΔΡΖ
ΓΔΧΡΓΗΟ

39,43
%

1ε ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ

488

ΣΡΗΑΓΑ-ΦΑΥΝΑΥΑΛΚΗΓΑ
(ΜΠΑΛΑΛΑΗΧΝ)ΚΑΡΑΚΑ
ΓΡΟΗΑ
&
ΔΠΗΣΡ

25000

67,00

40,58

39,43
%

30200

76,82

46,53

39,43
%

4100

23,31

20,99

9,95%

ΣΑΞΗ - ΣΑΔ
2310

2ε ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ

488

ΜΑΚΡΤΚΑΠΑΣΡΗΑΓΑ-ΦΑΥΝΑΥΑΛΚΗΓΑ
(ΜΠΑΛΑΛΑΗΧΝ)ΚΑΡΑΚΑ
ΓΡΟΗΑ
&
ΔΠΗΣΡ

46,53

18/3/2016

ΑΡΥΙΚΟ
ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

754

ΔΝΟΡΗΑ-ΚΤΜΖ &
ΔΠΗΣΡ.

ΚΡΗΝΖ
ΔΤΑΓΓΔΛΟ

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ

754

ΚΤΜΖ-ΔΝΟΡΗΑ
(ΜΟΝΟ ΔΠΗΣΡ.)

4100

11,66

10,50

9,95%

10,50

ΣΑΞΗ - ΣΑΔ
2754

8/1/2016

ΑΡΥΙΚΟ
ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
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813

ΑΓ.ΓΔΧΡΓΗΟ
ΛΗΥΑΓΑ-ΗΣΗΑΗΑ
(ΜΔΖΜΔΡΗ) -2

ΥΟΗΝΑ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ

41900

46,95

44,00

6,28%

26300

32,20

30,18

6,28%

30,18

15400

21,90

20,52

6,28%

20,52

1ε ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ

813

ΑΗΓΖΦΟ
ΗΣΗΑΗΑ
(ΜΔΖΜΔΡΗ) -2

ΣΑΞΗ - ΣΑΔ
2630

30/11/201
5
ΜΔΥΡΗ
29/2/2016

2ε ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ

813

ΑΗΓΖΦΟΓΗΑΛΣΡΑ
(ΜΔΖΜΔΡΗ)

1-3-2016
ΜΔΥΡΗ
30-6-2016

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ ππ΄αξηζκ. 709/9-5-2016 απφθαζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 821
ΘΔΜΑ 18ν: Έγθξηζε α) δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηε «Μεηαθνξά καζεηψλ
δεκνζίσλ ζρνιείσλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Δπξπηαλίαο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 20162017», πξνυπνινγηζκνχ 55.038,00 ρσξίο Φ.Π.Α. θαη β) ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο.
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 78466/1721/23-52016 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:
1. ηε δηελέξγεηα πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηε «Μεηαθνξά καζεηψλ δεκνζίσλ
ζρνιείσλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Δπξπηαλίαο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017»,
πξνυπνινγηζκνχ 55.038,00 ρσξίο ΦΠΑ, κε θξηηήξην επηινγήο ηε ρακειφηεξε ηηκή,
2. ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ην ζρέδην ηεο πξνθήξπμεο.
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 822
ΘΔΜΑ 19ν: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζ. 72721/2362/13-05-2016 απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε
ηεξεάο Διιάδαο πεξί πξνζσξηλήο αλάζεζεο ηνπ έξγνπ κεηαθνξάο καζεηψλ ηεο Π.Δ.
Φζηψηηδαο γηα ηελ πεξίνδν ησλ Παλειιήλησλ Δμεηάζεσλ 2016 (ελλέα δξνκνιφγηα).
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. νηθ. 78942/2541/245-2016 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 ππ΄αξηζ. 72721/2362/13-05-2016 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο
Διιάδαο, κε ηελ νπνία αλαηίζεηαη πξνζσξηλά ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο καζεηψλ
ησλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ Α΄/ζκηαο θαη Β΄/ζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, γηα ην
ζρνιηθφ έηνο 2015 – 2016 θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ
εμέηαζεο ησλ Παλειιελίσλ Δμεηάζεσλ 2016, ήηνη 16/5/2016 κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ
δηαγσληζκψλ κε ηελ ππνγξαθή ησλ νηθείσλ ζπκβάζεσλ, ζηνπο παξαθάησ πξνζσξηλνχο
κεηνδφηεο, αλά ηκήκα, ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά πνπ ππέβαιαλ ζηνλ ζρεηηθφ δηαγσληζκφ
ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο θαη ηνλ αθφινπζν πίλαθα:
ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΧΡΙΝΧΝ ΑΝΑΓΟΥΧΝ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΣΧΝ ΥΟΛΙΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ Α/ΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ Β’/ΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
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ΥΧΡΙΚΗ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ ΠΔ ΦΘΙΧΣΙΓΑ ΑΝΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ 2119/26-04-2016
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ {ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ}

Α/Α

ΑΦΔΣΗΡΙΑ

1

ΓΔΛ
Διάηεηαο

2

ΓΔΛ
Ακθίθιεηαο

3

4

5

6

7

8

9

ΑΡ.
ΜΑΘ.

ΥΟΛΔΙΟ.
ΦΟΙΣΗΗ

ΓΡΟΜ.

ΔΙΓΟ ΑΤΣ.

26

ΓΔΛ Κ.
Σηζνξέαο

2

ΜΔΓΑΛΟ
ΛΔΧΦΟΡΔΗΟ

19

ΓΔΛ Κ.
Σηζνξέαο

2

ΜΗΚΡΟ
ΛΔΧΦΟΡΔΗΟ

ΓΔΛ
Μαξηίλνπ Λάξπκλα

9

ΓΔΛ
Ληβαλαηψλ

11

ΓΔΛ
Μαθξαθψκεο
ΓΔΛ Ν.
Μνλαζηεξίνπ

ΓΔΛ Τπάηεο

ΔΠΑΛ
Μαθξαθψκεο
ΔΠΑΛ
Αηαιάληεο

25

12

14

20

34

ΓΔΛ
Μαιεζίλαο
ΓΔΛ
Αηαιάληεο
ΓΔΛ
πεξρεηάδαο
ΓΔΛ
Γνκνθνχ
6ν ΓΔΛ
Λακίαο

2

2

2

2

2

1ν ΔΠΑΛ
Λακίαο
(Γαιαλέηθα)

2

1ν ΔΠΑΛ
Λακίαο
(Γαιαλέηθα)

2

ΜΗΚΡΟ
ΛΔΧΦΟΡΔΗΟ
ΜΗΚΡΟ
ΛΔΧΦΟΡΔΗΟ
ΜΔΓΑΛΟ
ΛΔΧΦΟΡΔΗΟ
ΜΗΚΡΟ
ΛΔΧΦΟΡΔΗΟ
ΜΗΚΡΟ
ΛΔΧΦΟΡΔΗΟ
ΜΗΚΡΟ
ΛΔΧΦΟΡΔΗΟ
ΜΔΓΑΛΟ
ΛΔΧΦΟΡΔΗΟ

ΑΝΑΓΟΥΟ
ΤΠΔΡΑΣΗΚΟ
Κ.Σ.Δ.Λ. Ν.
ΦΘΗΧΣΗΓΑ
Α.Δ.
ΤΠΔΡΑΣΗΚΟ
Κ.Σ.Δ.Λ. Ν.
ΦΘΗΧΣΗΓΑ
Α.Δ.
ΤΠΔΡΑΣΗΚΟ
Κ.Σ.Δ.Λ. Ν.
ΦΘΗΧΣΗΓΑ
Α.Δ.
ΤΠΔΡΑΣΗΚΟ
Κ.Σ.Δ.Λ. Ν.
ΦΘΗΧΣΗΓΑ
Α.Δ.
ΤΠΔΡΑΣΗΚΟ
Κ.Σ.Δ.Λ. Ν.
ΦΘΗΧΣΗΓΑ
Α.Δ.
ΤΠΔΡΑΣΗΚΟ
Κ.Σ.Δ.Λ. Ν.
ΦΘΗΧΣΗΓΑ
Α.Δ.
ΤΠΔΡΑΣΗΚΟ
Κ.Σ.Δ.Λ. Ν.
ΦΘΗΧΣΗΓΑ
Α.Δ.
ΤΠΔΡΑΣΗΚΟ
Κ.Σ.Δ.Λ. Ν.
ΦΘΗΧΣΗΓΑ
Α.Δ.
ΤΠΔΡΑΣΗΚΟ
Κ.Σ.Δ.Λ. Ν.
ΦΘΗΧΣΗΓΑ
Α.Δ.
ΤΝΟΛΟ

ΑΦΜ

090009421

090009421

090009421

090009421

090009421

090009421

090009421

090009421

090009421
ΖΜΔΡΖΗΟΤ
ΠΟΟΤ

ΑΡΙΘΜ
ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ

ΗΜΔΡΗΙΟ
ΠΟΟ
ΥΧΡΙ
ΦΠΑ

Λεσθνξεία –
νρήκαηα
ζχκθσλα κε ηελ
πξνζθνξά
Λεσθνξεία –
νρήκαηα
ζχκθσλα κε ηελ
πξνζθνξά
Λεσθνξεία –
νρήκαηα
ζχκθσλα κε ηελ
πξνζθνξά
Λεσθνξεία –
νρήκαηα
ζχκθσλα κε ηελ
πξνζθνξά
Λεσθνξεία –
νρήκαηα
ζχκθσλα κε ηελ
πξνζθνξά
Λεσθνξεία –
νρήκαηα
ζχκθσλα κε ηελ
πξνζθνξά
Λεσθνξεία –
νρήκαηα
ζχκθσλα κε ηελ
πξνζθνξά
Λεσθνξεία –
νρήκαηα
ζχκθσλα κε ηελ
πξνζθνξά
Λεσθνξεία –
νρήκαηα
ζχκθσλα κε ηελ
πξνζθνξά

48,82

43,74

58,74

34,45

48,82

56,08

63,51

114,01

310,94

ΥΧΡΗ ΦΠΑ

779,11

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 823
ΓΑΠΑΝΔ
ΘΔΜΑ 20ν: Έγθξηζε δαπαλψλ θαη δέζκεπζε πίζησζεο γηα αγνξέο, επηζθεπέο, ζπληεξήζεηο ή
παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Βνησηίαο.
(Δηζεγεηήο 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. 2779/23-5-2016
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 ηε δαπάλε (αλάιεςε ππνρξέσζεο - δέζκεπζε πίζησζεο) γηα αγνξέο,
επηζθεπέο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Βνησηίαο, σο εμήο:
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Α/Α
ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ
1. Πιεξσκή δαπάλεο γηα αγνξά γξαθηθήο χιεο γηα ηηο αλάγθεο
ηνπ Σκήκαηνο Μεη/ξσλ Θήβαο.
ρεηηθφ ην αξ. 3856/9-5-16 έγγξαθν Σκήκαηνο Μεη/ξσλ.
Γέζκεπζε απφ ηνλ Δ.Φ 073 ΚΑΔ 1111
2. Πιεξσκή δαπάλεο γηα επηζθεπή ηνπ αγσγνχ ηεο γεψηξεζεο
ΔΚ7 πεξηνρήο Κάζηξνπ.
ρεηηθφ ην αξ. 5567/11-5-16 έγγξαθν Γ/λζεο Αγξνηηθήο
Οηθνλνκίαο. Γέζκεπζε απφ ηνλ Δ.Φ 073 ΚΑΔ 5429.
3. Πιεξσκή δαπάλεο γηα αγνξά ζθάλεξ γηα ηηο αλάγθεο ηεο
Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ.
ρεηηθφ ην αξ. 571/25-2-16 έγγξαθν Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ.
Γέζκεπζε απφ ηνλ Δ.Φ 073 ΚΑΔ 1723
4. Πιεξσκή δαπάλεο γηα εθηέιεζεο εξγαζηψλ πγξνκφλσζεο ηνπ
δψκαηνο ηνπ Γηνηθεηεξίνπ Ληβαδεηάο.
ρεηηθφ ην αξ. 34/7-1-16 έγγξαθν Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ.
Γέζκεπζε απφ ηνλ Δ.Φ 073 ΚΑΔ 0879(11000,00),
1311(14000,00)
5. Δπηζηξνθήο πνζνχ ζηνλ Μπφικπαζε Δπζχκην ην νπνίν
θαηαηέζεθε γηα εμφθιεζε αξδεπηηθψλ ηειψλ απφ ιάζνο.
Γέζκεπζε απφ ηνλ Δ.Φ 073 ΚΑΔ 3199.
6. Πιεξσκή δαπάλεο γηα αγνξά ηφλεξ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γ/λζεο
Μεη/ξσλ .
ρεηηθφ ην αξ. 1884/28-3-16 έγγξαθν Γ/λζεο Μεη/ξσλ.
Γέζκεπζε απφ ηνλ Δ.Φ 073 ΚΑΔ 1111
7. Γέζκεπζε πνζνχ γηα δαπάλε γηα νινθιήξσζε ηνπ αχιεηνπ
ρψξνπ ηνπ Γ. Μαπξνκαηίνπ Γήκνπ Αιηάξηνπ ζχκθσλα κε ηελ
85/2016 απφθαζε έγθξηζεο πξνγξάκκαηνο Σαθηηθψλ ΚΑΠ απφ
ηνλ Δ.Φ 071 ΚΑΔ 9483.
8. Γέζκεπζε πνζνχ γηα δαπάλε εμφδσλ δηαλπθηέξεπζεο ζην
εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ απφ ηνλ Δ.Φ 073 ΚΑΔ 0722
9. Γέζκεπζε πνζνχ γηα δαπάλε εμφδσλ δεκνζίεπζε δηαθεκίζεηο
γεληθά απφ ηνλ Δ.Φ 073 ΚΑΔ 0841
10. Γέζκεπζε πνζνχ γηα δαπάλε εμφδσλ Γαθνθηνλίαο απφ ηνλ
Δ.Φ 073 ΚΑΔ 5241.
11. Γέζκεπζε πνζνχ γηα δαπάλε γηα πιηθά επηζθεπήο θαη
ζπληήξεζεο αληιηνζηαζίσλ Κσπαΐδαο απφ ηνλ Δ.Φ 071 ΚΑΔ
9383.
12. Πιεξσκή δαπάλεο γηα αγνξά πιηθψλ ( παγίδεο ,θεξνκφλεο) γηα
ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Γεσξγηθψλ Πξνεηδνπνηήζεσλ.
ρεηηθφ ην αξ. 6113/19--5-16 έγγξαθν Γ/λζεο Αγξνηηθήο
Οηθνλνκίαο, απφ ηνλ Δ.Φ 073 ΚΑΔ 5244
13. Πιεξσκή δαπάλεο γηα αγνξά γξαθηθήο χιεο γηα ηηο αλάγθεο
ηνπ Σκήκαηνο Κηεληαηξηθήο.
ρεηηθφ ην αξ. 6117/19--5-16 έγγξαθν Γ/λζεο Αγξνηηθήο
Οηθνλνκίαο, απφ ηνλ Δ.Φ 073 ΚΑΔ 5244
14. Πιεξσκή δαπάλεο γηα εηζήγεζε ελεξγεηαθνχ ππεπζχλνπ γηα
έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίσλ ηεο
Π.Δ. Βνησηίαο.
ρεηηθφ ην αξ. 477/23--5-16 έγγξαθν Σκήκαηνο πεξηβάιινληνο
θαη Τδξννηθνλνκίαο.
Γέζκεπζε απφ ηνλ Δ.Φ 073 ΚΑΔ 0871

ΠΟΟ
325,00

1.000,00

600,00

25.000,00

78,16

110,70

20.000,00

5.000,00
1.410,00
22.658,00
40.000,00

830,80

79,90

4920,00

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 824
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ΘΔΜΑ 21ν: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δέζκεπζε πίζησζεο γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. Βνησηίαο ζηε
δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ κε ηνλ Γήκν Γηζηφκνπ - Αξάρνβαο – Αληίθπξαο.
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 1511/17-5-2016
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
απνθαζίδεη νκόθσλα
Δγθξίλεη ηε δαπάλε – δέζκεπζε πίζησζεο, πνζνχ πέληε ρηιηάδσλ επξψ (5.000 €) κε
Φ.Π.Α., απφ ηελ εγγεγξακκέλε πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο
Διιάδαο - Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Βνησηίαο (Δ.Φ. 071 ΚΑΔ 9459), γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ.
Βνησηίαο ζηε δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ κε ηνλ Γήκν Γηζηφκνπ - Αξάρνβαο Αληίθπξαο, πνπ ζα δηεμαρζνχλ ην πξψην δεθαήκεξν ηνπ Ηνπλίνπ 2016, ζηα πιαίζηα ηεο 72εο
Δπεηείνπ ηεο θαγήο ηνπ Γηζηφκνπ.
Ο πξνυπνινγηζκφο ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 43.000,00 €, εθ ησλ νπνίσλ ε Π.Δ.
Βνησηίαο ζα θαιχςεη ηελ παξαθάησ δαπάλε:
1.
2.

Μηθξνθσληθή Κάιπςε (Μέξνο Γαπάλεο)
Φσηηζηηθή Κάιπςε (Μέξνο Γαπάλεο)
χλνιν:

2.500,00 €
2.500,00 €
5.000,00 €

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 825
ΘΔΜΑ 22ν: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δέζκεπζε πίζησζεο γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. Βνησηίαο ζηε
δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθήο εθδήισζεο ηνπ πιιφγνπ αξαθαηζαλαίσλ Βνησηίαο.
(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. ηαχξνο Σζειάο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο
Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Π..Δ.).
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 1510/17-5-2016
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
απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία
Δγθξίλεη ηε δαπάλε – δέζκεπζε πίζησζεο, πνζνχ ρηιίσλ πεληαθνζίσλ επξψ (1.500 €)
κε Φ.Π.Α., απφ ηελ εγγεγξακκέλε πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο
Διιάδαο - Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Βνησηίαο (Δ.Φ 071 ΚΑΔ 9459), γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ.
Βνησηίαο ζηε δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθήο εθδήισζεο κε ηνλ χιινγν αξαθαηζαλαίσλ Βνησηίαο,
πνπ ζα δηεμαρζεί ηελ Κπξηαθή 12/06/2016.
Ο πξνυπνινγηζκφο ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 3.900,00 €, εθ ησλ νπνίσλ ε Π.Δ.
Βνησηίαο ζα θαιχςεη ηελ παξαθάησ δαπάλε:
1.
2.
3.

Μεηαθνξά πιηθψλ (ηξαπέδηα, θαζίζκαηα θιπ)
Μεηαθνξά ρνξεπηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ
Μηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε

400 €
500 €
600 €
χλνιν 1.500€

Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ςεθίδεη ην 50% ηεο δαπάλεο.
Ο θ. Ησάλλεο Αγγειέηνο έδσζε αξλεηηθή ςήθν.
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 826
ΘΔΜΑ 23ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα δαπάλεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ
έηνπο 2016 θαη παξειζφλησλ εηψλ, Π.Δ. Φζηψηηδαο.
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Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 77551/2480/23-52016 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 δαπάλεο,
ζπληεξήζεηο θαη παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Φζηψηηδαο, πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ
θαηά ην Οηθνλνκηθφ Έηνο 2016, αιιά θαη παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ, σο θαησηέξσ:
Α/Α

1

2

3

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΔ

Πεξηγξαθή ΚΑΔ

Πξνκήζεηα εηδψλ
02.01.073.1231.01
θαζαξηφηεηαο γηα ηηο
αλάγθεο ηεο Γ/λζεο
Γ/ζκηαο Δθπαίδεπζεο
Φζηψηηδαο
Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ζε 02.01.073.0292.02
ινηπνχο αζθαιηζηηθoυο
νξγαληζκνχο
παξειζφλησλ
νηθνλνκηθψλ εηψλ
Απνδεκίσζε κειψλ
02.01.073.0515.02
ζπιινγηθψλ νξγάλσλ
παξειζφλησλ
νηθνλνκηθψλ εηψλ
ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΗ

ΠΟΟ
ΓΔΜΔΤΗ
ΠΙΣΧΗ

ΠΟΟ
ΔΓΚΔΚΡΙΜΔ
ΝΟΤ
ΠΡΟΫ/ΜΟΤ
+ΑΝΑΜΟΡΦ
ΧΔΙ
ΔΣΟΤ 2016

ΓΔΜΔΤΘΔΝ
ΠΟΟ ΠΡΙΝ
ΣΗΝ
ΠΑΡΟΤΑ
ΔΙΗΓΗΗ

ΤΠΟΛΟΙΠΟ
ΓΔΜΔΤΗ
ΠΙΣΧΗ

149,10

5.000,00

409,50

4.441,40

1.000,00

10.000,00

3.000,00

6.000,00

15.000,00

50.000,00

35.000,00

0,00

Πξνκήζεηα εηδψλ
θαζαξηφηεηαο

Δηζθνξέο ζε
ινηπνχο
αζθαιηζηηθoχο
νξγαληζκνχο
Απνδεκίσζε
κειψλ ζπιινγηθψλ
νξγάλσλ

16.149,10

65.000,00

38.409,50

10.441,40

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 827
ΘΔΜΑ 24ν: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ
Δπελδχζεσλ γηα πιεξσκή ινγαξηαζκνχ έξγνπ, Π.Δ. Φζηψηηδαο.
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 78088/2507/23-52016 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 & ηελ πιεξσκή δαπάλεο απφ ην Πξφγξακκα
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 4071/2012, γηα ηελ πιεξσκή ηνπ
παξαθάησ ινγαξηαζκνχ έξγνπ, Π.Δ. Φζηψηηδαο:
AA

Σίηινο έξγνπ
Ζιεθηξνθσηηζκφο επαξρηαθήο νδνχ
Αξγπξνρσξίνπ - Τπάηεο

Δηδηθόο
θνξέαο/
ΚΑΔ
01.071.
ΚΑΔ 9771

Πξνκεζεπηήο
Τπφ δεκνπξάηεζε

Πνζό

25.000,00

Υξεκαηνδφηεζε: ΚΑΠ Σφθνη
Πξνυπνινγηζκφο: 25.000,00 €
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 828

24

ΑΔΑ: 7Φ387ΛΗ-96Ν

ΘΔΜΑ 25ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ζπκκεηνρή ηεο
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηα «23α ΚΤΝΔΗΑ», ηξηήκεξν αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ
(ηνπξλνπά κπάζθεη & βφιιευ), ζηηο Ληβαλάηεο Ν. Φζηψηηδαο.
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 76780/2458/20-52016 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, ζπλνιηθνχ πνζνχ
ρηιίσλ ηεηξαθνζίσλ ελελήληα επηά επξψ (1.497,00 €) κε Φ.Π.Α. γηα ζπκκεηνρή ηεο
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηα «23α ΚΤΝΔΗΑ», ηξηήκεξν αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ
(ηνπξλνπά κπάζθεη & βφιιευ) 17,18,19 Ηνπλίνπ, ζηηο Ληβαλάηεο Ν. Φζηψηηδαο.
Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε, ε νπνία ζα βαξχλεη ηνλ Δηδηθφ Φνξέα 01.073 θαη ηνλ Κ.Α.Δ.
0844.01, αθνξά πξνκήζεηα κεηαιιίσλ, ιαβάξσλ, αλακλεζηηθψλ πιαθεηψλ (δαπάλε πεξίπνπ
857,00€) θαη πξνκήζεηα αθηζψλ, πξνζθιήζεσλ, δηαθεκηζηηθψλ παλφ (δαπάλε πεξίπνπ
640,00€).
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 829
ΘΔΜΑ 26ν: Έγθξηζε δαπαλψλ απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα αγνξέο, επηζθεπέο,
ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Φσθίδαο.
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 78037/1953/23-52016 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 ηηο παξαθάησ δαπάλεο γηα κηζζνδνζία, αγνξέο, επηζθεπέο, ζπληεξήζεηο ή
παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο Π.Δ. Φσθίδαο, σο θαησηέξσ:
Α/Α
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Αηηηνινγία
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή εξγαζίαο επηζθεπήο θιηκαηηζηηθνχ ηνπ ΚΤ
5886 νρήκαηνο ηεο ΠΔ Φσθίδαο (ΚΟΤΣΑ ΝΗΚΟΛΑΟ)
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 0861
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή εξγαζίαο εμαγσγήο θαη ηνπνζέηεζεο
ληάθνπ ηηκνληνχ ηνπ ΜΔ 51573 νρήκαηνο ηεο ΠΔ Φσθίδαο
(ΜΑΥΑΗΡΑ ΛΔΧΝΗΓΑ)
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 0861
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή εξγαζίαο γηα ην πεξηνδηθφ ζέξβηο ηνπ ΚΖΖ
1627 νρήκαηνο ηεο ΠΔ Φσθίδαο (ΚΑΝΔΛΛΟ ΑΘΑΝΑΗΟ)
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 0861
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή εξγαζίαο αληηθαηάζηαζεο ζεξκνζηάηε θαη
επηζθεπή δηαξξνήο ζηελ κπνπθάια θακπίλαο ηνπ ΚΖΤ 4647
νρήκαηνο ηεο ΠΔ Φσθίδαο (ΜΑΥΑΗΡΑ ΛΔΧΝΗΓΑ)
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 0861
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή εξγαζίαο αιιαγήο ειαζηηθψλ ζην
ρνξηνθνπηηθφ κεράλεκα ΚΖΖ 1625 νρήκαηνο ηεο ΠΔ Φσθίδαο
(ΦΑΝΑΡΑ ΥΡΖΣΟ)
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 0861
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή επηζθεπήο ειαζηηθνχ ηνπ ΚΖΤ 4647
νρήκαηνο ηεο ΠΔ Φσθίδαο (ΦΑΝΑΡΑ ΥΡΖΣΟ)
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 0861
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή επηζθεπήο ειαζηηθνχ ηνπ ΚΖΖ 1609
νρήκαηνο ηεο ΠΔ Φσθίδαο (ΦΑΝΑΡΑ ΥΡΖΣΟ)
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 0861

Πνζό
123,00

123,00

147,60

110,70

55,35

55,35

184,50
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή εξγαζίαο επηζθεπήο ζπζηήκαηνο
ηξνθνδνζίαο θαη αιιαγή ηξνκπάθη πεηξειαίνπ ηνπ ΜΔ 93437
νρήκαηνο ηεο ΠΔ Φσθίδαο (ΜΑΥΑΗΡΑ ΛΔΧΝΗΓΑ)
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 0861
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή εξγαζίαο επηζθεπήο ζπζηήκαηνο ςχμεσο
ηνπ ΜΔ 123239 νρήκαηνο ηεο ΠΔ Φσθίδαο (ΚΟΤΣΑ ΝΗΚΟΛΑΟ)
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 0861
Γαπάλε γηα ηελ πιεξσκή επηζθεπήο ειαζηηθνχ (ηηπ- ηνπ αεξνζηέγε
θαη δπγνζηάζκηζε κπξνζηηλψλ ηξνρψλ) ηνπ ΚΖΤ 4647 νρήκαηνο ηεο
ΠΔ Φσθίδαο (ΦΑΝΑΡΑ ΥΡΖΣΟ)
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 0861
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή εξγαζίαο επηζθεπήο ξακπψλ (εμαγσγήκπνπθάιεο- πνδαξηθψλ- αιιαγή ζηεγαλά) ηνπ ΚΖΤ 4647 νρήκαηνο
ηεο ΠΔ Φσθίδαο (ΜΑΥΑΗΡΑ ΛΔΧΝΗΓΑ)
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 0861
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή εξγαζίαο ηνπνζέηεζεο γεληθνχ δηαθφπηε
ηνπ ΚΖΖ 1627 νρήκαηνο ηεο ΠΔ Φσθίδαο (ΚΡΑΒΑΡΣΟΓΗΑΝΝΟ
ΗΧΑΝΝΖ)
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 0861
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή εξγαζίαο αιιαγήο ηκάλησλ ηνπ ΚΖΖ 1627
νρήκαηνο ηεο ΠΔ Φσθίδαο (ΚΡΑΒΑΡΣΟΓΗΑΝΝΟ ΗΧΑΝΝΖ)
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 0861
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή εξγαζίαο (εμαγσγή ςπγείνπ λεξνχςπγείνπ πδξαπιηθνχ- εμαγσγή θεληξηθνχ- εμαγσγή ηξνραιίαο
ζηξνθάινπ) ηνπ ΜΔ 123235 νρήκαηνο ηεο ΠΔ Φσθίδαο (ΜΑΥΑΗΡΑ
ΛΔΧΝΗΓΑ)
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 0861
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή εξγαζίαο ηνπ ΚΖΖ 1629 νρήκαηνο ηεο ΠΔ
Φσθίδαο (ΚΑΝΔΛΛΟ ΑΘΑΝΑΗΟ)
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 0861
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή εξγαζίαο ηνπ ΚΖΤ 7934 νρήκαηνο ηεο ΠΔ
Φσθίδαο (ΚΟΤΣΑ ΝΗΚΟΛΑΟ)
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 0861
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή ζπληήξεζεο αλειθπζηήξα ηεο Γ/λζεο
Α/βάζκηαο Δθπ/ζεο ηεο ΠΔ Φσθίδαο (ΚΑΗΛΟΓΗΑΝΝΟ ΝΗΚΟΛΑΟ)
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 0851
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή ινγαξηαζκψλ ΟΣΔ
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 0824
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή ινηπψλ εμφδσλ κεηαθίλεζεο, ηξηψλ (3)
ππαιιήισλ ηεο Γ/λζεο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο Γ/λζεο
Γεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλ. Μέξηκλαο θαη ηνπ Γξαθείνπ ΠΔΑ ηεο
Π.Δ Φσθίδαο γηα ηνπο κήλεο Απξίιην θαη Μάην 2016
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 0719
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή εμφδσλ εκεξήζηαο απνδεκίσζεο ηξηψλ (3)
ππαιιήισλ ηεο Γ/λζεο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο Γ/λζεο
Γεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλ. Μέξηκλαο θαη ηνπ Γξαθείνπ ΠΔΑ ηεο Π.Δ
Φσθίδαο γηα ηνπο κήλεο Απξίιην θαη Μάην 2016
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 0721
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ
επηζθεπή θιηκαηηζηηθνχ ηνπ ΚΤ 5886 νρήκαηνο ηεο ΠΔ Φσθίδαο
(ΚΟΤΣΑ ΝΗΚΟΛΑΟ)
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 1321
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή πξνκήζεηαο δχν (2) ειεθηξνβαιβίδσλ γηα
ηελ επηζθεπή ηνπ ΜΔ 51573 νρήκαηνο ηεο ΠΔ Φσθίδαο
(ΡΑΒΑΟΠΟΤΛΟ ΗΧΑΝΝΖ)
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 1321

147,60

184,50

110,70

184,50

36,90

36,90

233,70

61,50

123,00

147,60

766,18
150,00

250,80

500,00

369,00
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθψλ γηα ην
πεξηνδηθφ ζέξβηο ηνπ ΚΖΖ 1627 νρήκαηνο ηεο ΠΔ Φσθίδαο
(ΚΑΝΔΛΛΟ ΑΘΑΝΑΗΟ)
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 1321
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθψλ (ζεξκνζηάηεο
δηπιφο- ιάζηηρν δηαθνξηθνχ) ηνπ ΚΖΤ 4647 νρήκαηνο ηεο ΠΔ
Φσθίδαο (ΜΑΥΑΗΡΑ ΛΔΧΝΗΓΑ)
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 1321
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθψλ (θίιηξν αέξνοιαδηνχ- πεηξειαίνπ) ηνπ ΚΖΖ 1609 νρήκαηνο ηεο ΠΔ Φσθίδαο
(ΜΗΥΑΛΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ)
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 1321
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή πξνκήζεηαο ςπγείνπ λεξνχ ηνπ ΜΔ
123235 νρήκαηνο ηεο ΠΔ Φσθίδαο (ΑΘΝΑΗΑ ΜΠΑΚΑ & ΗΑ ΟΔ)
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 1321
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθνχ (ηξνκπάθη
πεηξειαίνπ) ηνπ ΜΔ 93437 νρήκαηνο ηεο ΠΔ Φσθίδαο (ΜΑΥΑΗΡΑ
ΛΔΧΝΗΓΑ)
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 1321
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή θαηαζθεπήο πξνβφινπ θαη ρεηξνγθάδνπ
ηνπ ΜΔ 123241 νρήκαηνο ηεο ΠΔ Φσθίδαο (ΦΑΚΟΤΣΟ
ΑΝΣΧΝΗΟ)
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 1321
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή θαηαζθεπήο κεληεζέδσλ θάδνπ ηνπ ΜΔ
123238 νρήκαηνο ηεο ΠΔ Φσθίδαο (ΦΑΚΟΤΣΟ ΑΝΣΧΝΗΟ)
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 1321
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή αληηθαηάζηαζεο δχν (2) ειαζηηθψλ ηνπ
ΚΖΤ 4647 νρήκαηνο ηεο ΠΔ Φσθίδαο (ΣΡΑΥΑΝΑ ΖΛΗΑ & ΗΑ ΔΔ)
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 1321
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή πξνκήζεηαο κπαηαξίαο 12V θαη γεληθνχ
δηαθφπηε ηνπ ΚΖΖ 1627 νρήκαηνο ηεο ΠΔ Φσθίδαο
(ΚΡΑΒΑΡΣΟΓΗΑΝΝΟ ΗΧΑΝΝΖ)
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 1321
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή πξνκήζεηαο ηκάληα ρξνληζκνχ θαη θίιηξν
αέξνο ηνπ ΚΖΤ 4647 νρήκαηνο ηεο ΠΔ Φσθίδαο (ΜΑΥΑΗΡΑ
ΛΔΧΝΗΓΑ)
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 1321
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή πξνκήζεηαο ηκάλησλ ηνπ ΚΖΖ 1627
νρήκαηνο ηεο ΠΔ Φσθίδαο (ΚΡΑΒΑΡΣΟΓΗΑΝΝΟ ΗΧΑΝΝΖ)
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 1321
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθψλ (θίιηξσλ
ιαδηνχ- πεηξειαίνπ-αέξα- μεξαληήξα) ηνπ ΜΔ 93436 νρήκαηνο ηεο
ΠΔ Φσθίδαο (ΜΗΥΑΛΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ)
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 1321
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθψλ (θίιηξσλ
ιαδηνχ- πεηξειαίνπ) ηνπ ΜΔ 123238 νρήκαηνο ηεο ΠΔ Φσθίδαο
(ΜΗΥΑΛΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ)
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 1321
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή αληηθαηάζηαζεο βεληηιαληέξ θηλεηήξα θαη
ζηεγαλψλ ξεηάξηεξ ηνπ ΚΖΤ 4647 νρήκαηνο ηεο ΠΔ Φσθίδαο
(ΜΑΥΑΗΡΑ ΛΔΧΝΗΓΑ)
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 1321
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή θαηαζθεπήο ραιχβδηλσλ νδεγψλ θαη
δηάλνημε ζπεηξσκάησλ γηα βάθηξα πεδίισλ ηνπ ΚΖΤ 4647 νρήκαηνο
ηεο ΠΔ Φσθίδαο (ΦΑΚΟΤΣΟ ΑΝΣΧΝΗΟ)
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 1321

217,13

121,77

117,00

676,50

166,05

221,40

98,40

861,00

196,80

105,78

61,50

313,00

152,00

753,99

98,40
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή θαηαζθεπήο θεθαιήο βάθηξσλ θαη πείξνπ
ζηήξημεο ιεπίδαο καραηξηνχ ηνπ ΚΖΖ 1625 νρήκαηνο ηεο ΠΔ
Φσθίδαο (ΦΑΚΟΤΣΟ ΑΝΣΧΝΗΟ)
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 1321
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθψλ (θεληξηθφοηξνραιία ζηξνθαινχ- κνχθα αληιίαο) ηνπ ΜΔ 123235 νρήκαηνο ηεο
ΠΔ Φσθίδαο (ΜΑΥΑΗΡΑ ΛΔΧΝΗΓΑ)
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 1321
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθψλ αλειθπζηήξα
ζην Γηνηθεηήξην Φσθίδαο (ΚΑΗΛΟΓΗΑΝΝΟ ΝΗΚΟΛΑΟ)
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 1311
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή πξνκήζεηαο κεηξηθήο θάξηαο ππνινγηζηή
ηεο Γ/λζεο Α/βάζκηαο Δθπ/ζεο ηεο ΠΔ Φσθίδαο (ΠΔΡΛΗΓΚΑ
ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ)
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 1723
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή πξνκήζεηαο δχν (2) αξζξσκάησλ κλήκεο
RAM (2XDDR II 1GB PC 5300) ε/π ηεο Γ/λζεο Β/βάζκηαο Δθπ/ζεο
ηεο ΠΔ Φσθίδαο (ΠΔΡΛΗΓΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ)
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 1723
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή πξνκήζεηαο πιηθψλ (αιπζνπξίνλαρνξηνθνπηηθά) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο κεραλνινγηθνχ
εμνπιηζκνχ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο ΠΔ Φσθίδαο (ΦΑΚΟ
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ)
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 1699
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή πξνκήζεηαο πιηθψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
ηκήκαηνο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ
ηεο ΠΔ Φσθίδαο (ΠΔΡΛΗΓΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ)
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 1699
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή πξνκήζεηαο νξπθηέιαησλ γηα ηηο αλάγθεο
ηνπ ηκήκαηνο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ
Έξγσλ ηεο ΠΔ Φσθίδαο (ΠΔΡΛΗΓΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ)
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 1511
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή πξνκήζεηαο βαιβνιίλσλ θαη πγξφ θξέλσλ
ηνπ ΚΖΖ 1625 νρήκαηνο ηεο ΠΔ Φσθίδαο (ΜΗΥΑΛΟΠΟΤΛΟ
ΓΔΧΡΓΗΟ)
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 1511
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή πξνκήζεηαο θίιηξνπ ηξηθνπβέξηνπ ηνπ ΜΔ
93437 νρήκαηνο ηεο ΠΔ Φσθίδαο (ΜΗΥΑΛΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ)
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 1321
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή πξνκήζεηαο νξπθηέιαησλ γηα ην ΜΔ 93437
νρήκαηνο ηεο ΠΔ Φσθίδαο (ΜΗΥΑΛΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ)
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 1511
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή πιήξσζεο θηάισλ νμπγφλνπ θαη
αζεηηιίλεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ
ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο ΠΔ Φσθίδαο (ΚΟΝΣΟΤ
ΠΑΝΑΓΟΤΛΑ)
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 1699
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθψλ (ηαθάθηα
εκπξφο- πίζσ) ηνπ ΚΖΖ 1629 νρήκαηνο ηεο ΠΔ Φσθίδαο
(ΚΑΝΔΛΛΟ ΑΘΑΝΑΗΟ)
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 1321
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθψλ (βαιβίδα
ξειαηί εηζαγσγήο- πιεμνχδα θίζα) ηνπ ΚΖΤ 7934 νρήκαηνο ηεο ΠΔ
Φσθίδαο (ΚΟΤΣΑ ΝΗΚΟΛΑΟ)
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 1321

467,40

492,00

365,52

60,00

60,00

178,20

291,50

154,98

44,00

26,00

177,00

135,30

96,06

250,00
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52.

53.

54.

55.

56.

δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή ππεξσξηαθήο απνδεκίσζεο ηεζζάξσλ (4)
ππαιιήισλ ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο
ΠΔ Φσθίδαο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο δαθνθηνλίαο έηνπο
2016 γηα ηνπο κήλεο Μάξηηνο – Μάηνο 2016
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 5241
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή κηζζνδνζίαο εξγαηνηερληθνχ θαη ινηπνχ
επνρηθνχ πξνζσπηθνχ έηνπο 2016 ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο
θαη Κηεληαηξηθήο γηα ην πξφγξακκα Γαθνθηνλίαο
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 5241
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή ακνηβψλ πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο
ηδησηηθνχ δηθαίνπ έηνπο 2016 ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη
Κηεληαηξηθήο γηα ην πξφγξακκα Γαθνθηνλίαο
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 5241
Γαπάλε γηα ηελ πιεξσκή εηζθνξψλ ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο
εξγαηνηερληθνχ θαη ινηπνχ επνρηθνχ πξνζσπηθνχ έηνπο 2016 ηεο
Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο γηα ην πξφγξακκα
Γαθνθηνλίαο
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 5241
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή εηζθνξψλ ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο
γηα ακνηβέο πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ έηνπο
2016 ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο γηα ην
πξφγξακκα Γαθνθηνλίαο Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ
5241

1583,25

4.000,00

12.000,00

2.000,00

4.000,00

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 830
ΘΔΜΑ 27ν: Έγθξηζε δαπαλψλ θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα αγνξέο, επηζθεπέο, ζπληεξήζεηο ή
παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Δχβνηαο.
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 77741/2994/23-52016 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 ηηο παξαθάησ δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο γηα πξνκήζεηεο, επηζθεπέο,
ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, σο εμήο:
Α/Α

1.

2.

Αηηηνινγία
Αζθάιηζηξα ελφο έηνπο γηα ηα ππ’ αξηζ. KHI 8850, ΚΖΗ 5261
απηνθίλεηα θαη ελφο εμακήλνπ γηα ην ππ’ αξηζ. ΚΖΗ 5445 απηνθίλεην
ηεο ΠΔ Δπβνίαο απφ ηελ πίζησζε ηνπ Δ.Φ. 02073, ΚΑΔ 0899 (ζρεη.
αξ. πξση. 77593/2990/23-5-2016 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ
ηεο ΠΔ Δπβνίαο).
Πξνκήζεηα θπηψλ γηα ηνλ εζσηεξηθφ ρψξν ηνπ Μεγάξνπ ηεο ΠΔ
Δπβνίαο απφ ηελ πίζησζε ηνπ Δ.Φ. 02073, ΚΑΔ 1699(ζρεη. αξ.
πξση. 75563/2943/18-5-2016 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ ηεο
ΠΔ Δπβνίαο).

πλνιηθό
πνζό €
986,00

500,00

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 831
ΘΔΜΑ 28ν: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα έξγα θαη κειέηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Δχβνηαο.
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 77743/2995/23-52016 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 ηε δηάζεζε πίζησζεο, γηα ηελ πιεξσκή ησλ παξαθάησ
πηζηνπνηήζεσλ-ινγαξηαζκψλ έξγσλ θαη κειεηψλ (Δ.Φ. 02071), Π.Δ. Δχβνηαο, σο εμήο:
α/α

1

Σίηινο Έξγνπ

Αλάδνρνο / Πξνκεζεπηήο

1νο ινγαξηαζκφο ηεο κειέηεο:
«Βειηίσζε νδνχ Λέπνπξα – Παξαιία
Ομπιίζνπ»
ΑΜΠ066/2016ΜΠ06600005
ρεη: αξ. πξση.: 73263/1964/17-5-2016
έγγξαθν ηεο ΓΣΔ ηεο ΠΔ Δπβνίαο.

Ν. ΚΑΚΚΑΒΑ –
Η. ΚΟΤΗΝΖ –
Θ. ΜΑΤΡΟΓΔΧΡΓΖ –
Γ. ΛΑΓΚΑΓΗΑΝΟ –
Υ. ΑΦΡΑΣΑΗΟ –
.
ΜΑΤΡΟΓΔΧΡΓΖ
–
OBERMEYER ΔΛΛΑ ΔΠΔ







Πξνυπνινγηζκφο έξγνπ:
Πιεξσκέο κέρξη ζήκεξα
Παξφληαο ινγαξηαζκφο:
χλνιν:
Τπφινηπν εγθξίζεσλ:

Πνζό ζε €

Κ.Α.Δ.

30.037,97

9362

346.021,22
0,00
30.037,97
30.037,97
315.983,25

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 832
ΘΔΜΑ 29ν: Έγθξηζε δαπαλψλ θαη δέζκεπζε πίζησζεο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ γηα
αγνξέο, επηζθεπέο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Δπξπηαλίαο.
(Δηζεγεηήο 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. 78467/1722/23-52016 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 θάιπςε δεζκεχζεσλ θαη ηελ πιεξσκή δαπαλψλ απφ ηνλ ηαθηηθφ
πξνυπνινγηζκφ ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο γηα αγνξέο, επηζθεπέο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή
ππεξεζηψλ, σο εμήο:
ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ

1

Π/Τ (πνζό
κε Φ.Π.Α.
ζε επξώ)

δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ησλ
νρεκάησλ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο.
ΔΙΓΟ
ΑΤΣΟΚΙΝΗ
ΣΟΤ

ΑΡΙΘ.
ΑΤΣΟΚΙΝ
ΗΣOΤ

ΔΙΓΟ

ΗΜΔΡΟΜΗΝ
ΙΑ ΔΠΙΘ/Η

ΣΙΜΗ
ΜΔ ΦΠΑ

Απηνθίλεην

ΚΖΤ9367

εη ζηαγφλσλ θξέλσλ,
πγξά θξέλσλ,
θπιηλδξάθηα θξέλσλ

13/5/2016

119,93

ΤΝΟΛΟ (1)

111,93

16/5/2016

60,45

Απηνθίλεην

ΚΖΤ3796

2 ξνπιεκάλ,
ςπθηνζήθε δπλακφ, 3
ιάκπεο

1.271,33
επξψ
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θνξηεγφ

θνξηεγφ

ΚΖΤ9370

ΚΖΤ9370

Φίιηξν ιαδηνχ, θίιηξν
πεηξειαίνπ, ζηεθάλη
Σ24, ειαηήξην γθαδηνχ,
θπζνχλα θξέλνπ,
δηάθξαγκα Σ24

Ακπξαγηάδ, κπαξάθη
δακθφξ

ΤΝΟΛΟ (2)

60,45

17/5/2016

653,94

ΤΝΟΛΟ (3)

653,94

17/5/2016

445,01

ΤΝΟΛΟ (4)

445,01

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

2

ρεη. έγγξαθν: ην ππ.αξηζκ 7741/1708/23-5-2016 ηεο Γ/λζεο Γ/θνχ Οηθ/θνχ
Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε ζα πιεξσζεί απφ ηνλ ΦΟΡΔΑ 073 ΚΑΔ 1321
δαπάλε γηα ηελ ακνηβή, γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ
μεξάο γηα ηηο αλάγθεο ησλ νρεκάησλ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Π.Δ.
Δπξπηαλίαο.
ΔΙΓΟ
ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ
Απηνθίλεην

Απηνθίλεην

θνξηεγφ

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

3

4

5

1.271,33

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΟΓΟΤ
13/5/2016

16/5/2016

17/5/2016

ΟΥΗΜΑ

596,60
επξψ

ΠΟΟ

ΚΖΤ 9367

80,00

ΤΝΟΛΟ (1)

80,00

ΚΖΤ 3796

147,60

ΤΝΟΛΟ (2)

147,60

ΚΖΤ 9370

369,00

ΤΝΟΛΟ (3)

369,00
596,60

ρεη. έγγξαθν: ηα ππ.αξηζκ. 7741/1708/23-5-2016 ηεο Γ/λζεο Γ/θνχ Οηθ/θνχ
Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε ζα πιεξσζεί απφ ηνλ ΦΟΡΔΑ 073 ΚΑΔ 0861
δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα ληέμηνλ (ξαθηψλ αξρεηζέηεζεο) γηα ηεο αλάγθεο ηεο
Π.Δ. Δπξπηαλίαο.
ρεη. έγγξαθν: ηα ππ.αξηζκ. 7741/1708/23-5-2016 ηεο Γ/λζεο Γ/θνχ Οηθ/θνχ
Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε ζα πιεξσζεί απφ ηνλ ΦΟΡΔΑ 073 ΚΑΔ 1699
δαπάλε γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ πνξηνπαξαζχξσλ ησλ
παξαρσξεκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΟΑΔΓ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο
ΠΔ Δπξπηαλίαο πνπ ζηεγάδνληαη ζε απηά ηα θηήξηα.
ρεη. έγγξαθν: ηα ππ.αξηζκ. 7741/1708/23-5-2016 ηεο Γ/λζεο Γ/θνχ Οηθ/θνχ
Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε ζα πιεξσζεί απφ ηνλ ΦΟΡΔΑ 073 ΚΑΔ 0851
δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα θηεληαηξηθνχ πιηθνχ:
θφξκεο νιφζσκεο πξάζηλεο πιαζηηθέο KRUTEX ,πνδηέο ιεπθέο επηζθεπηψλ
(κέρξη ην γφλαην) πιαζηηθέο, γάληηα κηάο ρξήζεσο NITRIL θαη γάληηα κίαο
ρξήζεσο LATEX γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη
Κηεληαηξηθήο ηεο ΠΔ Δπξπηαλίαο

5.500,00
επξψ

400,00
επξψ

617,00
επξψ
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ρεη. έγγξαθν: ηα ππ.αξηζκ. 7741/1708/23-5-2016 ηεο Γ/λζεο Γ/θνχ Οηθ/θνχ
Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε ζα πιεξσζεί απφ ηνλ ΦΟΡΔΑ 073 ΚΑΔ 1214
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 833
ΘΔΜΑ 30ν: Καηαλνκή ηεο επηρνξήγεζεο, πνπ αθνξά ζηα Πξνλνηαθά Ηδξχκαηα ηεο
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, γηα ην έηνο 2016.
(Δηζεγεηήο θ. ηαχξνο Σζειάο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Γεκφζηαο
Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Π..Δ.).
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 267/18-5-2016
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Κνηλσληθήο Μέξηκλαο 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 θαηαλνκή ηεο επηρνξήγεζεο, πνπ αθνξά ζηα Πξνλνηαθά Ηδξχκαηα ηεο
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, γηα ην έηνο 2016, πνζνχ 49.300,00 €, σο αθνινχζσο:
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΒΟΙΧΣΙΑ
ΔΠΧΝΤΜΙΑ
ΦΟΡΔΑ
ΔΣΗΑ
ΜΖΣΔΡΑΛΗΒΑΓΔΗΑ
ΘΔΡΑΠΔΤΣΖΡΗΟ
ΥΡΟΝΗΧΝ
ΠΑΘΖΔΧΝΑΓΗΟ ΒΛΑΗΟΛΗΒΑΓΔΗΑ
ΘΔΡΑΠΔΤΣΖΡΗΟ
ΥΡΟΝΗΧΝ
ΠΑΘΖΔΧΝ
ΓΗΑΚΟΝΗΑ
ΑΓΑΠΖ-ΘΖΒΑ
Ο.Υ.Δ.Κ. ΘΖΒΑ
ΑΓΗΑ ΣΑΒΗΘΑΟΡΦΑΝΟΣΡΟΦΔ
ΗΟ ΘΖΛΔΧΝ
ΔΗΓΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ
ΚΔΝΣΡΟ
ΓΗΖΜΔΡΔΤΖ
ΚΑΗ ΦΡΟΝΣΗΓΑ

ΝΟΜΙΚΗ
ΜΟΡΦΗ

ΦΔΚ.ΔΙΓΙΚΗ
ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΞΤΠΗΡ.ΑΣΟΜΧΝ

ΠΟΟ
ΔΠΙΥΟΡ/Η

Ν.Π.Η.Γ

836/19-3-2012
Σεχρνο Β΄

30

6.243,40
επξψ

Ν.Π.Η.Γ

1226/11-4-2012
Σεχρνο Β΄

60

5..628,60
επξψ

Ν.Π.Η.Γ.

1226/11-4-2012
Σεχρνο Β΄

30

4.225,00
επξψ

Ν.Π.Η.Γ

1226/11-4-2012
Σεχρνο Β΄

20

4.772,60
επξψ

Ν.Π.Η.Γ.

1893/15-6-12
Σεχρνο Β΄

45

5.385,00
επξψ

Ν.Π.Η.Γ.

1226/11-4-2013
Σεχρνο Β΄

21

2.960,40
επξψ

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΦΘΙΧΣΙΓΑ
ΔΠΧΝΤΜΙΑ
ΦΟΡΔΑ

ΝΟΜΙΚΗ
ΜΟΡΦΗ

ΦΔΚ ΔΙΓΙΚΗ
ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΞΤΠΗΡ.ΑΣΟΜΧΝ

ΠΟΟ
ΔΠΙΥΟΡ/Η

32

ΑΔΑ: 7Φ387ΛΗ-96Ν

ΤΛΛΟΓΟ
ΓΟΝΔΧΝ ΚΑΗ
ΚΖΓΔΜΟΝΧΝ
ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ
ΔΗΓΗΚΔ
ΑΝΑΓΚΔ

Ν.Π.Η.Γ.

26741/15-3-2011
Σεχρνο Β΄

60

7.000,00
επξψ

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΦΧΚΙΓΑ
ΔΠΧΝΤΜΙΑ
ΦΟΡΔΑ
ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΟΠΟΤΛΔΗΟ
ΜΠΑΛΔΗΟ
θαη
ΣΡΗΓΚΔΗΟ
ΘΔΡΑΠΔΤΣΖΡΗΟ
ΥΡΟΝΗΧΝ
ΠΑΘΖΔΧΝ
ΔΣΗΑ
ΑΓΗΟ
ΝΗΚΟΛΑΟ

ΝΟΜΙΚΗ
ΜΟΡΦΗ

ΦΔΚ ΔΙΓΙΚΗ
ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΞΤΠΗΡ.ΑΣΟΜΧΝ

ΠΟΟ
ΔΠΙΥΟΡ/Η

Ν.Π.Η.Γ

3037/29-11-2013
Σεχρνο Β΄

65

8.865,00
επξψ

M.K.O.

2298/16-9-2013
Σεχρνο Β΄

19

4.220,00
επξψ

Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ, δηφηη δηαθσλεί “με ηον
πολςδιαζπαζμένο και ανεξέλεγκηο ηπόπο επισοπήγεζερ ηυν ππονοιακών ιδπςμάηυν”. Έθαλε
επίζεο ιφγν γηα ηα ιίγα θαη αλεπαξθή ρξήκαηα πνπ δίλεη ην Τπνπξγείν θαη δήηεζε λα
απνθιεηζζνχλ νη κε θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο θαη νη εζεινληέο.
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 834
ΘΔΜΑ 31ν: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ην πξφγξακκα Αγξνηηθνχ Δμειεθηξηζκνχ Π.Δ. Φζηψηηδαο.
(Δηζεγεηήο θ. ηαχξνο Σζειάο, Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο
Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο)
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. νηθ. 4680/77051/205-2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο 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 αλάιεςε δέζκεπζεο δαπάλεο θαη ηε δέζκεπζε πίζησζεο απφ ηνλ
Πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ πιεξσκή ζπλνιηθνχ πνζνχ 71.000 €, πνπ ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο
ηνπ έξγνπ ΑΔΠ566 κε Κ.Α.2015ΔΠ56600004 «Πξφγξακκα Αγξνηηθνχ Δμειεθηξηζκνχ Π.Δ.
Φζηψηηδαο (πεξίνδνο 2015-2017)».
Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε αθνξά έξγα πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην ελ ιφγσ πξφγξακκα
θαηά ην έηνο 2015, χςνπο 21.000 €, θαη έξγα πνπ ζα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα θαηά ην έηνο
2016, χςνπο 50.000 €.
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 835
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΘΔΜΑ 32ν: Έγθξηζε ηεο 5εο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016,
ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο.
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(Δηζεγεηέο θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο
Λεηηνπξγίαο Π..Δ. θαη θα Βαΐα Σφιιηιε, Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ
Π..Δ.)
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ηελ ππ΄αξηζκ. 77550/2479/23-52016 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. θαη ηελ ππ΄αξηζκ. 81932/2631/30-5-2016
ζπκπιεξσκαηηθή ηεο 5εο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ πξνο ηελ Δπηηξνπή, πνπ
ηέζεθε ππφςε ηεο κε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, ηα νπνία θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην
ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ.
Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία
Δγθξίλεη ηελ 5ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, ηεο
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηεο
Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. θαη ηνπο ζπλεκκέλνπο πίλαθεο Δζφδσλ – Δμφδσλ ησλ
Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, νη νπνίνη απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο.
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο θαηαςεθίδεη ηελ εηζήγεζε, κε ηελ αηηηνινγία φηη “ππόκειηαι
για μεηαθοπέρ κονδςλίυν, πος δεν αλλάδοςν ηο ύτορ ηος πποϋπολογιζμού, δεν αςξάνοςν ηιρ
δςναηόηεηερ ηερ Πεπιθέπειαρ για καηαζκεςή έπγυν και πποζθοπά ςπεπεζιών θαη δελ
θαιχπηνπλ ππαγμαηικέρ ανάγκερ”.
Ο θ. Ησάλλεο Αγγειέηνο δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ.
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 836
ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΔΠΙΣΡΟΠΧΝ
ΘΔΜΑ 33ν: πγθξφηεζε ηξηκειψλ επηηξνπψλ: α) πξνκεζεηψλ αληαιιαθηηθψλ θαη ινηπψλ
πιηθψλ θαη εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο απηνθηλήησλ-νρεκάησλ θαη β) παξαιαβήο
θαπζίκσλ, ιηπαληηθψλ, ινηπψλ πιηθψλ θαη εξγαζηψλ, Π.Δ. Φσθίδαο.
(Δηζεγεηήο θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο
Λεηηνπξγίαο Π..Δ.).
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 77194/1936/20-52016 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
πγθξνηεί ηηο θαησηέξσ ηξηκειείο επηηξνπέο, ηα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ησλ
νπνίσλ πξνέθπςαλ κε δεκφζηα θιήξσζε, σο εμήο:
Α. Δπηηξνπή πξνκεζεηώλ αληαιιαθηηθώλ θαη ινηπώλ πιηθώλ θαη εξγαζηώλ
ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο απηνθηλήησλ-νρεκάησλ ηεο Π.Δ Φσθίδαο:
1. Ζιίαο Κνινβφο ηνπ θιάδνπ/εηδηθφηεηαο ΣΔ Μεραληθψλ/Ζιεθηξνιφγσλ, κε
αλαπιεξσηή ηνλ ηέθαλν Μαζηξνβαζίιε ηνπ θιάδνπ/εηδηθφηεηαο ΓΔ Υεηξηζηψλ
Μεραλεκάησλ, ππάιιεινη ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ,
2. Γεψξγηνο Μαξγαξίηεο ηνπ θιάδνπ/εηδηθφηεηαο ΓΔ Υεηξηζηψλ Μεραλεκάησλ, κε
αλαπιεξσηή ηνλ Αζαλάζην Μαιηζηψξα ηνπ θιάδνπ/εηδηθφηεηαο ΓΔ Υεηξηζηψλ Μεραλεκάησλ,
ππάιιεινη ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ,
3. Ησάλλεο Κνπηξνιίθνο ηνπ θιάδνπ/εηδηθφηεηαο ΓΔ Σερληθψλ/Σερληηψλ, ππάιιεινο
ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ, κε αλαπιεξσηή ηνλ Δπζχκην Παπαιεμίνπ ηνπ
θιάδνπ/εηδηθφηεηαο ΓΔ Σερληθψλ Δξγνδεγψλ απηνθηλήησλ ηεο Γ/λζεο Γ/λζεο Μεηαθνξψλ &
Δπηθνηλσληψλ.
Έξγν ηεο επηηξνπήο είλαη ε έξεπλα αγνξάο θαη ε πξνκήζεηα ησλ αλαγθαίσλ γηα ηελ
επηζθεπή ησλ απηνθηλήησλ αληαιιαθηηθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ, θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ απφ
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ην ειεχζεξν εκπφξην, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί δεκνζίνπ ινγηζηηθνχ θαη
πξνκεζεηψλ ηνπ δεκνζίνπ, θαζψο θαη ε βεβαίσζε ηεο αλάγθεο εξγαζηψλ επηζθεπήο θαη
ζπληήξεζεο ησλ νρεκάησλ απφ δεκφζην ή ηδησηηθφ ζπλεξγείν.
Β. Δπηηξνπή παξαιαβήο θαπζίκσλ, ιηπαληηθώλ, ινηπώλ πιηθώλ θαη εξγαζηώλ
πνπ αθνξνχλ ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Φσθίδαο:
1. Ηνπιηάλα Καιπβηψηε ηνπ θιάδνπ ΠΔ Μεραλνιφγσλ/Μεραληθψλ, ππάιιειν ηεο
Γ/λζεο Μεηαθνξψλ & Δπηθνηλσληψλ, κε αλαπιεξσηή ηνλ Αζαλάζην Φηινγηάλλε ηνπ θιάδνπ
ΓΔ Υεηξηζηψλ Ζ/Τ, ππάιιειν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ,
2. Παγψλα Βατλνπ ηνπ θιάδνπ ΠΔ Μεραλνιφγσλ/Μεραληθψλ, ππάιιειν ηεο Γ/λζεο
Σερληθψλ Έξγσλ, κε αλαπιεξσηή ηνλ Δπάγγειν Καξαγηψξγν ηνπ θιάδνπ ΓΔ ΓηνηθεηηθνχΛνγηζηηθνχ, ππάιιειν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ,
3. Παξαζθεπή Αξαπνπνχινπ ηνπ θιάδνπ ΓΔ Γηνηθεηηθνχ-Λνγηζηηθνχ, κε αλαπιεξσηή
ηνλ Ησάλλε Μπνχηζηθν ηνπ θιάδνπ ΓΔ Οδεγψλ, ππάιιεινη ηεο Γ/λζεο ΓηνηθεηηθνχΟηθνλνκηθνχ.
Τπεχζπλε νινθιήξσζεο ησλ δηαδηθαζηηθψλ κέρξη ηελ απνπιεξσκή ηνπο νξίδεηαη ε
ππάιιεινο Παγψλα Βατλνπ θαη γηα ηηο δχν (2) επηηξνπέο, ελψ ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε
γηα ηελ επηηξνπή Α. ζα ηελ έρεη ε ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Δπαγγειία
Παπαδνπνχινπ θαη γηα ηελ επηηξνπή Β. ε ππάιιεινο Παξαζθεπή Αξαπνπνχινπ.
Οη επηηξνπέο ζα εθηεινχλ ην έξγν ηνπο εληφο ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο θαη ζε εκέξεο θαη
ψξεο πνπ ζα απνθαζίζνπλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηε δηεθπεξαίσζε ηνπ έξγνπ ηνπο θαη
ζα ηεξνχλ θαηάζηαζε κε ηηο εγθξηλφκελεο επηζθεπέο, ζπληεξήζεηο, αληαιιαθηηθά θαη θαχζηκα
ππεξεζηαθψλ απηνθηλήησλ.
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 837
ΘΔΜΑ 34ν: πγθξφηεζε επηηξνπήο πνπ ζα εξεπλήζεη ην βάζηκν ησλ απαηηήζεσλ ηνπ
αλαδφρνπ θαη ζα εθηηκήζεη ην χςνο ησλ ζεηηθψλ δεκηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ ζ’ απηφλ απφ ηε
δηαθνπή εξγαζηψλ ζην έξγν: «Παξάιιεια έξγα αλαδαζκνχ ηνπηθήο θνηλφηεηαο Αγ.
Γεκεηξίνπ», Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 3.950.000 € κε Φ.Π.Α..
(Δηζεγεηήο 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. 2058/78213/23-52016 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
απνθαζίδεη νκόθσλα
πγθξνηεί ηελ επηηξνπή πνπ ζα εξεπλήζεη ην βάζηκν ησλ απαηηήζεσλ ηνπ αλαδφρνπ
θαη ζα εθηηκήζεη ην χςνο ησλ ζεηηθψλ δεκηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ ζ’ απηφλ απφ ηελ δηαθνπή ησλ
εξγαζηψλ ζην έξγν: «Παξάιιεια έξγα αλαδαζκνχ ηνπηθήο θνηλφηεηαο Αγ. Γεκεηξίνπ»,
πξνυπνινγηζκνχ 3.950.000 € (ζχκβαζε 1.575.670,07 € κε Φ.Π.Α., ρξεκαηνδφηεζε απφ
Μέηξν 125 Α2 ηνπ Π.Α.Α. Κσδηθφο Πξάμεο ΑΔ 082/8 κε θσδηθφ 2014Δ08280060),
απνηεινχκελε απφ ηνπο:
Α. Παπαλησλίνπ Ηζηδψξα, Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ζηε ΓΣΔ ηεο Π.Δ. Βνησηίαο,
Β. Καξακνπζθέηα ηπιηαλφ, Σνπνγξάθν Μεραληθφ ζηε ΓΣΔ ηεο Π.Δ. Βνησηίαο θαη
Γ. Μηράιε Διέλε, εξγνδεγφ ζηε ΓΣΔ ηεο Π.Δ. Βνησηίαο.
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 838
ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΓΑΚΟΤ ΣΗ ΔΛΙΑ
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ΘΔΜΑ 35ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ 2 ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ αλνηθηνχ, ειεθηξνληθνχ
δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ δαθνπιεζπζκψλ κε ηελ
κέζνδν ηεο παγηδνζεζίαο, κε παγίδεο ηχπνπ Mcphail ζηνπο ειαηψλεο, ζηα πιαίζηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπιινγηθήο θαηαπνιέκεζεο ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο, γηα ηα έηε 2016-2017», Π.Δ.
Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 200.510,18 € κε Φ.Π.Α..
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 4743/78420/23-52016 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
απνθαζίδεη νκόθσλα
Δγθξίλεη:
1. ην ππ΄αξηζκ. 2/23-5-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ αλνηθηνχ,
ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ
δαθνπιεζπζκψλ κε ηελ κέζνδν ηεο παγηδνζεζίαο, κε παγίδεο ηχπνπ Mcphail ζηνπο ειαηψλεο,
ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπιινγηθήο θαηαπνιέκεζεο ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο, γηα ηα έηε
2016-2017», Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 200.510,18 € κε Φ.Π.Α., πνπ αθνξά ζηελ
ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηεο αλαδεηρζείζαο
εηαηξείαο «ΓΔΧΡΓΟΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ»,
2. ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα ΗΗΗ
ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ ηεο δηαθήξπμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζην επφκελν ζηάδην
αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηεο σο άλσ εηαηξείαο:
α) γηα ην ηκήκα Α΄ (απμ. Αξηζ. ζην ζχζηεκα 22563), κε ην πνζφ ηνπ ελφο επξψ θαη
είθνζη ιεπηψλ (1,27 €) αλά δαθνπαγίδα θαη γηα έσο 34 εκέξεο δηαρείξηζεο ζε 750 δαθνπαγίδεο
πιένλ Φ.Π.Α., γηα ηα έηε 2016 – 2017 (πξνζθεξφκελν πνζφ ηξηάληα δχν ρηιηάδεο ηξηαθφζηα
νγδφληα πέληε ( 32.385,00€) πιένλ ΦΠΑ επηά ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα ζαξάληα νθηψ θαη πελήληα
πέληε (7.448,55 €), ζπλνιηθά δε ηξηάληα ελλέα ρηιηάδεο νθηαθφζηα ηξηάληα ηξία θαη πελήληα
πέληε (39.833,55 €),
β) γηα ην ηκήκα Β΄(απμ. Αξηζ. ζην ζχζηεκα 22566), κε ην πνζφ ηνπ ελφο επξψ θαη
είθνζη επηψλ ιεπηά (1,27 €) αλά δαθνπαγίδα θαη γηα έσο 34 εκέξεο δηαρείξηζεο ζε 1080
δαθνπαγίδεο πιένλ Φ.Π.Α., γηα ηα έηε 2016 – 2017 (πξνζθεξφκελν πνζφ ζαξάληα έμη
ρηιηάδεο εμαθφζηα ηξηάληα ηέζζεξα θαη ζαξάληα ιεπηά (46.634,40 €) πιένλ ΦΠΑ δέθα ρηιηάδεο
επηαθφζηα είθνζη πέληε θαη ελελήληα έλα ιεπηά (10.725,91 €), ζπλνιηθά δε πελήληα επηά
ρηιηάδεο ηξηαθφζηα εμήληα θαη ηξηάληα έλα ιεπηά (57.360,31€).
Ζ νξηζηηθή θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη, εθφζνλ ππνβιεζνχλ εληφο
πξνζεζκίαο είθνζη εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ηα
δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Β΄ ηεο αξ. 2 Γ.Α.Ο.Κ . ΦΘ / 2016
δηαθήξπμεο.
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 839
ΘΔΜΑ 36ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ πξφρεηξνπ, δεκφζηνπ,
κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ δαθνπιεζπζκψλ κε
ηελ κέζνδν ηεο παγηδνζεζίαο, κε παγίδεο ηχπνπ McPhail ζηνπο ειαηψλεο, ζηα πιαίζηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπιινγηθήο θαηαπνιέκεζεο ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο, έηνπο 2016», Π.Δ. Φσθίδαο,
πξνυπνινγηζκνχ 35.061,89 € κε Φ.Π.Α..
(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. ηαχξνο Σζειάο, Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο
Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο).
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 1997/23-5-2016
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο 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 ην ππ΄αξηζκ. 2/23-5-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο ηνπ πξφρεηξνπ,
δεκφζηνπ, κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ
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δαθνπιεζπζκψλ κε ηελ κέζνδν ηεο παγηδνζεζίαο, κε παγίδεο ηχπνπ McPhail ζηνπο ειαηψλεο,
ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπιινγηθήο θαηαπνιέκεζεο ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο, έηνπο
2016», Π.Δ. Φσθίδαο, πξνυπνινγηζκνχ 35.061,89 € κε Φ.Π.Α., πνπ αθνξά ζηελ
απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ.
2. Αλαδεηθλχεη κεηνδφηε ηεο πξνκήζεηαο ηελ εηαηξεία «ΒΗΟΔΦΑΡΜΟΓΔ Δ.Π.Δ.», ε
νπνία θαηέζεζε ηελ νηθνλνκηθφηεξε πξνζθνξά, ήηνη 0,990 € αλά αλαξηεκέλε παγίδα ρσξίο
ΦΠΑ.
3. Δγθξίλεη ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζην επφκελν ζηάδην ειέγρνπ ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 6, παξ. 2, ηνπ Π.Γ. 118/2007, πξνθεηκέλνπ λα
γίλεη ε θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 840
Πξηλ ηε ιήμε ηεο ζπλεδξίαζεο, ν Πξφεδξνο πξφηεηλε ε επφκελε ζπλεδξίαζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 6 Ηνπλίνπ 2016, εκέξα Γεπηέξα, ζην Γνκνθφ
Ν. Φζηψηηδαο, πξφηαζε πνπ νκόθσλα έγηλε δεθηή απφ ηα κέιε.
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 841

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

Κσλζηαληίλνο Π. Μπαθνγηάλλεο

Ζιίαο Μπνπξκάο

Η ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
Ηππνιχηε Μπαιθνχξα

Ησάλλεο Σαγθαιέγθαο
Βαζίιεηνο Φαθίηζαο
Κσλ/λνο Καξαγηάλλεο
Δπζηάζηνο Κάππνο
Ησάλλεο Αγγειέηνο
Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι

ΝΔΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΔΜΦΟΡΣΑ ΥΙΛΙΟΜΔΣΡΑ

Σόπνο
παξαιαβήο

1

2

Σόπνο
πξννξηζκνύ

ΟΗΝΟΦΤΣΑΥΖΜΑΣΑΡΗΑΛΗΑΡΣΟ

ΛΗΒΑΓΔΗΑ

ΘΖΒΑ

ΛΗΒΑΓΔΗΑ

ρνιηθή
Μνλάδα

Αξηζκόο
κεηαθεξ
όκελσλ
καζεηώλ

2ν ΓΔΛ
ΛΗΒΑΓΔΗΑ

27

2ν ΓΔΛ
ΛΗΒΑΓΔΗΑ

18

2ν ΓΔΛ
ΛΗΒΑΓΔΗΑ

4

ΑΚΡΑΗΦΝΗΟΚΑΣΡΟΟΡΥΟΜΔΝΟ

ΛΗΒΑΓΔΗΑ

4

ΑΡΑΥΧΒΑ

ΛΗΒΑΓΔΗΑ

2ν ΓΔΛ
ΛΗΒΑΓΔΗΑ

3

5

ΑΝΣΗΚΤΡΑΑΠΡΑ ΠΗΣΑ

ΛΗΒΑΓΔΗΑ

2ν ΓΔΛ
ΛΗΒΑΓΔΗΑ

3

ΑΓΗΑ ΣΡΗΑΓΑΚΟΡΧΝΔΗΑ

ΛΗΒΑΓΔΗΑ

2ν ΓΔΛ
ΛΗΒΑΓΔΗΑ

3

3

6

Πξνζθνξόηε
ξν
κεηαθνξηθό
κέζν
(ΛεσθνξείνΜηθξό ιεσθ.Σαμί)

ΜΔΓΑΛΟ
ΛΔΧΦΟΡΔΗ
Ο
ΜΔΓΑΛΟ
ΛΔΧΦΟΡΔΗ
Ο

Δληόο
κηθξή
θιίζε

10

5

Δληόο
κεγάιε
θιίζε

0

0

εθηόο
κηθξή
θιίζε

150

85

εθηόο
κεγάιε
θιίζε

0

0

ύλν
ιν
ΚΜ

0

68

0

6

52

7

70

7

0

61

8

76

ΣΑΞΗ
ΣΑΞΗ
59

7

ΜΔ
ΔΠΗΣΡΟΦΖ

327,88

403,29

1

ΜΔ
ΔΠΗΣΡΟΦΖ

182,95

225,03

ΜΔ
ΔΠΗΣΡΟΦΖ

90,51

111,33

ΜΔ
ΔΠΗΣΡΟΦΖ

84,52

103,96

1

ΜΔ
ΔΠΗΣΡΟΦΖ

88,83

109,26

1

ΜΔ
ΔΠΗΣΡΟΦΖ

85,89

105,64

1

78

5

0

ΗΜΔΡ
Δ
ΜΔΣΑ
ΦΟΡΑ


90

ΣΑΞΗ

7

ΗΜΔΡΗΙ
Ο
ΚΟΣΟ
ΜΔ ΦΠΑ
23%

160

ΣΑΞΗ
10

Γξνκνιόγην
κνλό ή κε
επηζηξνθή

ΗΜΔΡΗΙ
Ο
ΚΟΣΟ
ΑΝΔΤ
ΦΠΑ

73

1

1
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