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ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΔΗ 
ηες 27ες Μαρηίοσ 2017 

 Αρηζκός Πραθηηθού 11 
 

ηε Λακία θαη ζηα γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο (Λ. Καιπβίσλ 2, 3νο φξνθνο), 
ζήκεξα ζηηο 27 Μαρηίοσ 2017, εκέξα Γεσηέρα θαη ψξα 11:00 π.κ., ζπλήιζε ζε (ηαθηηθή) 
ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 44/5-3-2017 
(ΑΓΑ:ΧΖΣΗ7ΛΖ-Ζ07) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεξεάο Διιάδαο, πξνεδξεχνληνο 
ηνπ Βαζηιείνπ Φαθίηζα, Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ιφγσ απνπζίαο ηνπ Πξνέδξνπ 
απηήο, ν νπνίνο νξίζζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 396/21-3-2017 απφθαζή ηεο (ΑΓΑ:7ΓΓΦ7ΛΖ-ΝΝ1), 
θαη δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζκ. (νηθ.) 57756/578/21-3-2017 πξφζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, πνπ 
επηδφζεθε λφκηκα ζε φια ηα κέιε ηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010, γηα λα 
απνθαζίζεη επί ησλ θάησζη ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 
 
 
ΝΟΜΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 
 
ΘΔΜΑ 1o: Άζθεζε ή κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 92/2016 απφθαζεο ηνπ 2νπ 
Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο. 
 
ΘΔΜΑ 2o: Άζθεζε ή κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 9/2016 απφθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ 
Μεζνινγγίνπ. 
 
ΘΔΜΑ 3o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» ζην 
Μνλνκειέο Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν Λακίαο (ζρεηηθά κε ηελ πξνζθπγή ηεο εηαηξείαο κε ηελ 
επσλπκία «MACOLIVE S.A.-ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΒΡΧΗΜΧΝ ΔΛΑΗΧΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 
Α.Δ.»). 
 
ΘΔΜΑ 4o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο νκφξξπζκεο εηαηξείαο κε ηελ 
επσλπκία «Η.ΣΗΓΚΑ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ.», ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά – Σκήκα Β’. 
 
ΘΔΜΑ 5o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ πξνο ππεξάζπηζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο 
 
ΔΚΣΑΚΣΔ ΑΝΑΓΚΔ 
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ΘΔΜΑ 6o: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Δξγαζίεο απνρηνληζκνχ ζην Δζληθφ & 
Δπαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν θαη αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, γηα ηελ ρξνληθή 
πεξίνδν 2015-2017». 
 
ΘΔΜΑ 7o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 47072/185/8-3-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Φσθίδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ ηεο Π.Δ. Φσθίδαο (ρηνλφπησζε 8/3/2017).  
 
ΘΔΜΑ 8o: Έγθξηζε κίζζσζεο ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ θαη παξνρή ππεξεζίαο 
απνινγηζηηθά γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ ηεο Π.Δ. Φσθίδαο (ρηνλφπησζε 
11/3/2017).  
 
ΘΔΜΑ 9o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 49803/77/11-3-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο (βξνρνπηψζεηο - ρηνλνπηψζεηο - πιεκκπξηθά θαηλφκελα απφ 
11/03/2017). 
 
 
ΓΖΜΟΗΑ ΔΡΓΑ – ΜΔΛΔΣΔ – ΠΑΡΑΣΑΔΗ 
 
ΘΔΜΑ 10o: Έγθξηζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Βειηίσζε 
νδηθήο αζθάιεηαο – Σερληθά – Οδηθνχ δηθηχνπ Κξπνλέξη – Γέθπξα Σαηάξλαο», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 70.000,00€ κε ΦΠΑ.. 
 
ΘΔΜΑ 11o: Αλάθιεζε ηεο ππ΄αξηζκ. 1954/2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π..Δ. θαη 
εθ λένπ έγθξηζε δεκνπξάηεζεο 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 ΦΠΑ. 
 
ΘΔΜΑ 12o: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο ηνπ ππνέξγνπ: «πληήξεζε – Απνθαηάζηαζε ηερληθψλ έξγσλ 
θαη θαζαξηζκφο ξέκαηνο Σνινθψλαο απφ θεξηά πιηθά» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε – Απνθαηάζηαζε 
ηερληθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ θαη θαζαξηζκφο ξεκάησλ θαη πνηακψλ απφ θεξηά πιηθά ηεο Π.Δ. 
Φσθίδαο, γηα ηα έηε 2016 θαη 2017», πξνυπνινγηζκνχ 80.000,00 κε ΦΠΑ. 
 
ΘΔΜΑ 13o: Έγθξηζε 2νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ έξγνπ: «Δξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη αλαβάζκηζεο ζην Γεκνηηθφ ηάδην Υαιθίδαο», Π.Δ. 
Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 300.000,00 € κε ΦΠΑ. 
 
ΘΔΜΑ 14o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ΗΗΗ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ θαη αλάζεζε ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ: 
«Γεσηερληθέο εξγαζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο γέθπξαο Βίζηξηδαο», Π.Δ. Φζηψηηδαο, 
πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο 160.000,00 € κε Φ.Π.Α. 
 
 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 
 
ΘΔΜΑ 15: Έγθξηζε α) δηελέξγεηαο ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ην έξγν: «Πξνκήζεηα 
Γάιαθηνο Δβαπνξέ, εηδψλ παληνπσιείνπ, ειαηφιαδνπ, Γαιαθηνθνκηθψλ, νπσξνθεπεπηηθψλ  γηα ην 
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα (Δ.Π) Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο (ΣΔΒΑ) γηα ηνλ 
Ννκφ Δπξπηαλίαο», πξνυπνινγηζκνχ 134.223,93 € κε ΦΠΑ θαη β) ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο 
δηαθήξπμεο. 
 
 
ΓΑΠΑΝΔ 
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ΘΔΜΑ 16o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Βνησηίαο. 
 
ΘΔΜΑ 17o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Δχβνηαο. 
 
ΘΔΜΑ 18o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή έξγσλ, κειεηψλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 
 
ΘΔΜΑ 19o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα επηζηξνθή πνζψλ αρξεσζηήησο 
εηζπξαρζέλησλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 
 
ΘΔΜΑ 20o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Φσθίδαο. 
 
ΘΔΜΑ 21o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, εξγαζίεο, παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Φζηψηηδαο. 
 
ΘΔΜΑ 22o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ εμφθιεζε νθεηιψλ, έηνπο 2017, ηεο 
Π.Δ. Φζηψηηδαο, απφ ην πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. 
 
ΘΔΜΑ 23o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε κε ηνλ 
Αζιεηηθφ χιινγν Φζηψηηδαο “ΓΗΟΝΤΟ” θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο 
ζηνλ νξεηλφ αγψλα δξφκνπ «Μνλνπάηη Παξλαζζνχ 2017». 
 
ΘΔΜΑ 24o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε κε ηνλ 
Αζιεηηθφ Όκηινο Λακίαο θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζην ηνπξλνπά mini 
volley. 
 

Απφ ηε ζπλεδξίαζε απνπζίαδε, ιφγσ θσιχκαηνο, ν Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
θαη Πεξηθεξεηάξρεο ηεξεάο Διιάδαο, Κσλζηαληίλνο Μπαθνγηάλλεο, θαη πξνήδξεπζε ν 
Αληηπξφεδξφο ηεο Βαζίιεηνο Φαθίηζαο. 

 
Παξφληα κέιε επηά (7) νη θ.θ. Βαζίιεηνο Φαθίηζαο, Γεκήηξηνο Αξγπξίνπ, Υάξεο αληδάο, 

Δπζηάζηνο Κάππνο, Κσλ/λνο Βαξδαθψζηαο, Θσκάο Γξεβελίηεο θαη Παλαγηψηεο Δπαγγειίνπ. Απφ 
ηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ λφκηκα, απνπζίαδαλ ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο θαη ην 
αλαπιεξσκαηηθφ κέινο απηνχ. 

Αθνχ δηαπηζηψζεθε απαξηία, ν Αληηπξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Βαζίιεηνο 
Φαθίηζαο 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. Κσλζηαληίλνο Ρνπζφπνπινο, Δθηειεζηηθφο Γξακκαηέαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, 
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. θαη 
4. ηαχξνο Σζειάο, Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & 

Κηεληαηξηθήο Π..Δ.. 
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Πξηλ απφ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ν Αληηπξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
θαη πξνεδξεχσλ ζηελ ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε πξφηεηλε ζηα κέιε λα ζπδεηεζνχλ θαη ηα παξαθάησ 
ζέκαηα, σο έθηαθηα: 

 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 1ο: Έγθξηζε 3νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε ηνπ αλνηθηνχ, δηεζλνχο, 
ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα νρεκάησλ κέζσ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 
(leasing) γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 1.047.552,00 € κε Φ.Π.Α.. 

Σν θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη ε επίζπεπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
δηαδηθαζίαο, έζησ θαη γηα ιίγεο εκέξεο, ζα δηαζθαιίζεη ηελ ρξήζε αμηφπηζησλ θαη επαξθψο 
ζπληεξεκέλσλ νρεκάησλ απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο 

 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 2ο: Έγθξηζε 3νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε ηνπ ζπλνπηηθνχ, 
κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θχιαμεο ησλ θηηξίσλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 62.000,00€ κε Φ.Π.Α.. 

Σν θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη ε επίζπεπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
δηαδηθαζίαο, έζησ θαη γηα ιίγεο εκέξεο, ζα δηαζθαιίζεη ηελ θάιπςε ησλ θηηξίσλ κε ππεξεζίεο 
θχιαμεο. 

 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 3ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 

Ζ εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο πξν εκεξεζίαο δηάηαμεο θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ιφγσ ηεο 
θαηεπείγνπζαο θχζεο ηνπ. 

 
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή οκόθωλα απνδέρηεθε ηελ πξφηαζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ θαη 

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

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 492 

 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 1ο: Έγθξηζε 3νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε ηνπ αλνηθηνχ, δηεζλνχο, 
ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα νρεκάησλ κέζσ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 
(leasing) γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 1.047.552,00 € κε Φ.Π.Α.. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. νηθ. 59934/1599/23-3-
2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζίδεη οκόθωλα 

1. Δγθξίλεη ην ππ΄αξηζκ. 3/22-3-2017 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
«Πξνκήζεηα νρεκάησλ κέζσ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing) γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ 
ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 1.047.552,00 € κε ΦΠΑ, πνπ 
αθνξά ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, ηα νπνία θαηέζεζε ε εηαηξεία 
«AUTOHELLAS ΑΝΧΝΤΜΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ». 

2. Καηαθπξψλεη ηνλ ειεθηξνληθφ, αλνηθηφ, δηεζλή, κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ ζηελ εηαηξεία: 
«AUTOHELLAS ΑΝΧΝΤΜΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», κε ηηκή πξνζθνξάο 
977.393€ κε Φ.Π.Α.. 

 

    Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 493 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 2ο: Έγθξηζε 3νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε ηνπ ζπλνπηηθνχ, 
κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θχιαμεο ησλ θηηξίσλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 62.000,00€ κε Φ.Π.Α.. 
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Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 60183/1621/23-3-
2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθωλα 
1. Δγθξίλεη ην ππ’ αξηζκ. 3/23-3-2017 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ θχιαμεο ησλ θηηξίσλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 62.000,00€ κε Φ.Π.Α., πνπ 
αθνξά ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, ηα νπνία θαηέζεζε ε εηαηξεία «Η.Δ.Π.Τ.Α. 
Αξηζηνηέιεο Παπαβαζηιείνπ & ΗΑ Δ.Δ.», κε δ.η. «GROUP CENTER HELLAS SECURITY 
ENERGIE Δ.Δ.». 

2. Καηαθπξψλεη ηνλ ζπλνπηηθφ, κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ ζηελ εηαηξεία «Η.Δ.Π.Τ.Α. Αξηζη. 
Παπαβαζηιείνπ θαη ηα Δ.Δ», κε δηαθξηηηθφ ηίηιν “GROUP CENTER HELLAS SECURITY  
ENERGIE E.E.” θαη κε ηηκή πξνζθνξάο ζαξάληα ελλέα ρηιηάδεο θαη εθαηφλ ηέζζεξα επξψ 
(49.104,00 €). 
  

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 494 

 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 3ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 60585/1582/24-3-
2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζίδεη οκόθωλα 

Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο γηα παξνρή ππεξεζηψλ 
πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2017, Π.Δ. Δχβνηαο, σο θαησηέξσ: 

 

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΔ 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΚΑΔ 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤΖ

 
ΠΗΣΩΖ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔ

ΝΟΤ 
ΠΡΟΫ/ΜΟΤ

+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΔΗ 
ΔΣΟΤ 2017 

ΓΔΤΜΔΤΘ
ΔΝ 

ΠΟΟ 
ΠΡΗΝ 
ΣΖΝ 

ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΠΗΣΩΖ 

ΓΗΔΘΔΗΜΟ 
ΓΗΑ 

ΓΔΜΔΤΖ 

1 

Παξνρή ππεξεζηψλ γηα 
ηελ κεηαθνξά Μαζεηψλ-
Μαζεηξηψλ ηεο Υαιθίδαο 
ζην 29

ν
 Παλειιήλην 

Πξσηάζιεκα Μαζεηψλ-
Μαζεηξηψλ ζην θάθη πνπ 
ζα δηεμαρζεί ζην Λνπηξάθη 
ζηηο 9-10 Απξηιίνπ 2017-
03-24 

02.02.07
3.0844.0

1 

Δθζέζεηο 
νξγάλσζε 
ζπλεδξίσλ θαη 
πνιηηηζηηθψλ 
εθδειψζεσλ 
 

450,00 55.348,21 49.500,00 5.398,21 

2 

παξνρή ππεξεζηψλ γηα 
ηελ κεηαθνξά Μαζεηψλ-
εζεινληψλ ζηε 
δελδξνθχηεπζε πνπ 
νξγαλψλεη ε Πεξηθέξεηα 
ηεξεάο Διιάδαο ζηηο 
πεξηνρέο Αζπξνρψξα 
Δπβνίαο θαη Κνξπθή 
Διαηάθη ηελήο Δπβνίαο, 
ζηηο 2 Απξηιίνπ & 9 
Απξηιίνπ 2017 

02.02.07
3.0844.0

1 

Δθζέζεηο 
νξγάλσζε 
ζπλεδξίσλ θαη 
πνιηηηζηηθψλ 
εθδειψζεσλ 
 548,00 55.348,21 49.950,00 4.850,21 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 998,00 110.696,42 99.450,00 10.248,42 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 495 
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ΝΟΜΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 
 
ΘΔΜΑ 1o: Άζθεζε ή κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 92/2016 απφθαζεο ηνπ 2νπ 
Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. νηθ. 56988/102/21-3-
2017 έγγξαθν ηνπ γξαθείνπ Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ παξαηήξεζε ηνπ θ. Θσκά Γξεβελίηε ζρεηηθά κε ηηο εηζεγήζεηο ηνπ γξαθείνπ 
Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π.Δ. Δχβνηαο θαη δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή 

 
αποθαζίδεη οκόθωλα 

1. Να κελ αζθεζεί ην έλδηθν κέζν ηεο έθεζεο θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 92/2016 απφθαζεο ηνπ 
2νπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο. 

2. Δληέιιεηαη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ., θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, 
λα απεπζχλεη ππφκλεκα κε ζπζηάζεηο ζην γξαθείν Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π.Δ. Δχβνηαο, πξνθεηκέλνπ 
ε ελ ιφγσ ππεξεζία λα θάλεη πην ζπγθεθξηκέλεο θαη ζαθείο πξνηάζεηο επί ησλ ζεκάησλ πνπ 
εηζεγείηαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 496 

 
ΘΔΜΑ 2o: Άζθεζε ή κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 9/2016 απφθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ 
Μεζνινγγίνπ. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. ΣΣ 44162/329/14-3-
2017 έγγξαθν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζίδεη οκόθωλα 

Να κελ αζθεζεί ην έλδηθν κέζν ηεο αλαίξεζεο θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 9/2016 απφθαζεο ηνπ 
Δηξελνδηθείνπ Μεζνινγγίνπ. 
 

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 497 
 
ΘΔΜΑ 3o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» ζην 
Μνλνκειέο Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν Λακίαο (ζρεηηθά κε ηελ πξνζθπγή ηεο εηαηξείαο κε ηελ 
επσλπκία «MACOLIVE S.A.-ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΒΡΧΗΜΧΝ ΔΛΑΗΧΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 
Α.Δ.»). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. ΣΣ 109013/911/15-3-
2017 έγγξαθν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζίδεη οκόθωλα 

Να κελ εθπξνζσπεζεί ε Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο 
Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Λακίαο, δνζέληνο φηη ζα εθθξάζεη ηηο απφςεηο ηεο ππεξεζηαθά θαη ζα 
απνζηείιεη ην δηνηθεηηθφ θάθειν, νπφηε ε ππεξάζπηζή ηεο ζα εθπιεξσζεί επαξθψο θαηά ηνλ 
ηξφπν απηφ, δεδνκέλεο θαη ηεο θχζεσο ηεο ππνζέζεσο. 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 498 

 
ΘΔΜΑ 4o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο νκφξξπζκεο εηαηξείαο κε ηελ 
επσλπκία «Η.ΣΗΓΚΑ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ.», ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά – Σκήκα Β’. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. νηθ. 52577/406/15-3-
2017 έγγξαθν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

ΑΔΑ: 720Ζ7ΛΗ-8ΤΙ



7 

 

αποθαζίδεη οκόθωλα 
1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ην δηθεγφξν 

Γεκήηξην Γνπβέηα ηνπ Κιεάλζε [Α.Μ./Γ.. Αζελψλ: 28125], θάηνηθν Αζελψλ, νδφο Καξλεάδνπ, 
αξηζ. 44-46, ν νπνίνο λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Πεηξαηά [Σκήκα Β’], ζηε 
δηθάζηκν ηεο 5/04/2017 ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα απνθξνχζεη ηελ κε 
ΑΒΔΜ ΠΡ652/16-11-2016 πξνζθπγή, θαζψο θαη ην απφ 16/03/2017 θαη κε αξηζκφ θαηάζεζεο 
ΠΛ39/17.03.2017 δηθφγξαθν πξφζζεησλ ιφγσλ πνπ άζθεζε ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία 
«Η.ΣΗΓΚΑ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ, ζπληάζζνληαο ππφκλεκα, πξνβάιινληαο ελζηάζεηο θαη ηζρπξηζκνχο θαη 
γεληθά λα πξάμεη φ, ηη θαηά ηελ θξίζε ηνπ απαηηείηαη γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο ππνζέζεσο.  

2. Καζνξίδεη ηελ ακνηβή ηνπ αλσηέξσ δηθεγφξνπ, κε βάζε ηελ ππ’ αξηζ. 376/2015 απφθαζε 
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζην πνζφ ησλ 501 € ζπλ ΦΠΑ 24% (= 
120,24), ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ [ακνηβή θαη Φ.Π.Α] 621,24 €, πιένλ ηνπ πνζνχ ησλ 68,20 € πνπ 
αληηζηνηρεί ζηελ εηζθνξά ππέξ Δ.Φ.Κ.Α., ππνινγηδφκελε επί ηνπ πνζνχ αλαθνξάο ηνπ γξακκαηίνπ 
πξνείζπξαμεο ηνπ δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ, ήηνη ζσλοιηθό ποζό [ακνηβή, Φ.Π.Α. θαη εηζθνξά ππέξ 
Δ.Φ.Κ.Α.] 689,44 €, ε νπνία πξνθχπηεη σο εμήο: 

- Παξάζηαζε θαη ππφκλεκα 341 € [256 € παξάζηαζε ζπλ 85 € ππφκλεκα], κε βάζε ηνλ 
πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 4194/2013. 

- Δπηπιένλ ακνηβή ρξνλνρξέσζεο γηα δχν (2) ψξεο, κε πνζφ 80 € αλά ψξα, ήηνη πνζφ [80 
Υ 2 =160 €], γηα κειέηε θαθέινπ ππφζεζεο ελψπηνλ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ, ιακβαλνκέλεο ππφςε 
ηεο θχζεο ηεο ππφζεζεο. 

- Δηζθνξά ππέξ Δ.Φ.Κ.Α. επί ηνπ πνζνχ αλαθνξάο ηνπ γξακκαηίνπ πξνείζπξαμεο 68,20 € 
[51,20 € εηζθνξά γηα ηελ παξάζηαζε ζπλ 17 € εηζθνξά γηα ην ππφκλεκα]. 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 499 

 
ΘΔΜΑ 5o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ πξνο ππεξάζπηζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. νηθ. 56060/426/20-3-
2017 έγγξαθν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζίδεη οκόθωλα 

Γηνξίδεη, θαη’ εμαίξεζε, θαη ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ηεο ππφζεζεο γηα ηελ «Πεξηθέξεηα 
ηεξεάο Διιάδαο» θαη ησλ ζπλεπεηψλ πνπ απηή έρεη γηα ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε, ζπλήγνξν 
ππεξάζπηζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο θαη Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, Κσλζηαληίλνπ Μπαθνγηάλλε, θαη ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο: Βαζηιείνπ 
Φαθίηζα, Δπζηαζίνπ Κάππνπ, Ζιία Μπνπξκά, Κσλζηαληίλνπ Καξαγηάλλε, Νηθνιάνπ ηνππή θαη 
Ησάλλε Σαγθαιέγθα, ηνλ Δπζχκην Καξαΐζθν ηνπ Κσλζηαληίλνπ, δηθεγφξν Λακίαο [Α.Μ./Γ.. Λακίαο: 
131], θάηνηθν Λακίαο, νδφο Λεσλίδνπ, αξ. 6, κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Αλαπιεξσηή Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο 
Διιάδαο, ν νπνίνο λα εθπξνζσπήζεη ηνπο αλσηέξσ ζηελ πνηληθή δηαδηθαζία πνπ θηλήζεθε κε ηελ απφ 
31/03/2015 θαη κε Α.Β.Μ. Γ15-45/2015 κελπηήξηα αλαθνξά ζηνλ θ. Δηζαγγειέα Πιεκκειεηνδηθψλ 
Λακίαο, ηνπ Ησάλλε Αζαλαζίνπ, κε ηελ εληνιή λα ππεξαζπηζηεί ηνπο αλσηέξσ, ζε νπνηαδήπνηε 
ζηάδην ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο, θαηαζέηνληαο ππφκλεκα, πξνβάιινληαο ελζηάζεηο θαη 
ηζρπξηζκνχο, θαη γεληθά ελεξγψληαο φ, ηη θαηά ηελ θξίζε ηνπ απαηηεζεί γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπο 
ζηελ επίδηθε ππφζεζε. 

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

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 500 
 
 
ΔΚΣΑΚΣΔ ΑΝΑΓΚΔ 
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ΘΔΜΑ 6o: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Δξγαζίεο απνρηνληζκνχ ζην Δζληθφ & 
Δπαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν θαη αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, γηα ηελ ρξνληθή 
πεξίνδν 2015-2017». 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 53630/1416/16-3-
2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φζηψηηδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζίδεη οκόθωλα 

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

1. πνζνχ 582,80€ κε Φ.Π.Α., γηα ηελ θφξησζε άιαηνο ζηα εθρηνληζηηθά θαη ηελ αλάδεπζε 
απηνχ ζηελ ζέζε άιαηνο Σπκθξεζηνχ ηεο Γ.Δ. Αγίνπ Γεσξγίνπ ηνπ Γήκνπ Μαθξαθψκεο, απφ ην 
κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ 20774 θνξησηή Διαζηηρνθφξν, ηδηνθηεζίαο ΠΑΠΑΡΟΤΠΑ ΠΑΝΣΔΛΖ, 

2. πνζνχ 885,36€ κε Φ.Π.Α., γηα ηελ κεηαθνξά άιαηνο απφ ηελ ζέζε άιαηνο Λακίαο ζην 
Γήκν Ακθίθιεηαο θαη απφ ηηο απνζήθεο ηπιίδαο ζην Γήκν Λνθξψλ, απφ ην κε αξηζκφ 
θπθινθνξίαο ΔΚΑ-1157 θαη ΔΚΑ-4547 θνξηεγφ κεηαθνξάο, ηδηνθηεζίαο ΣΗΟΤΛΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ, 

3. πνζνχ 1.897,20€ κε Φ.Π.Α., γηα ηνλ απνρηνληζκφ ηεο Δ.Ο. Λακίαο - Καξπελεζίνπ θαη ηνπ 
νδηθνχ δηθηχνπ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο ζηελ Γ.Δ. πεξρεηάδαο θαη ζηελ Γ.Δ. Αγίνπ Γεσξγίνπ, απφ ην 
κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ 85606 ηδησηηθφ κεράλεκα, ηχπνπ απηνθηλνχκελε αιαηηέξα κε ιεπίδα, 
ηδηνθηεζίαο Δ. ΡΑΥΟΤΣΖ ΗΑ ΟΔ,  
 4. πνζνχ 1.085,00€ κε Φ.Π.Α., γηα ηνλ απνρηνληζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ Αηαιάληεο-
Κπξηψλεο, Αηαιάληεο – θάια Αηαιάληεο ηνπ Γήκνπ Λνθξψλ, απφ ην κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ- 
54831 ηδησηηθφ κεράλεκα, ηχπνπ θνξησηή - εθζθαθέα, ηδηνθηεζίαο ΟΤΛΣΑΝΟΠΟΤΛΟΤ 
ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ηνπ Αζαλαζίνπ, 
 5. πνζνχ 874,20€ κε Φ.Π.Α., γηα ηνλ απνρηνληζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηελ πεξηνρή 
Μαξηίλνπ - Λάξπκλαο ηνπ Γήκνπ Λνθξψλ, απφ ην κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ-116467, ηχπνπ 
θνξησηή, ηδηνθηεζίαο ΘΔΟΓΧΡΟΤ ΝΗΚΟ & ΓΔΧΡΓΗΟ Ο.Δ. θαη  

6. πνζνχ 1.388,80€ κε Φ.Π.Α., γηα ηνλ απνρηνληζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, 
ζηελ πεξηνρή ηεο Γ.Δ. Μαιεζίλαο ηνπ Γήκνπ Λνθξψλ, απφ ην κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ 78544 
ηδησηηθφ κεράλεκα, ηχπνπ θνξησηή εθζθαθέα, ηδηνθηεζίαο ΠΑΠΑΛΑ ΜΑΡΗΑ. 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 501 

 
ΘΔΜΑ 7o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 47072/185/8-3-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Φσθίδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ ηεο Π.Δ. Φσθίδαο (ρηνλφπησζε 8/3/2017).  

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 47144/105/8-3-2017 
έγγξαθν ηεο Απηνηεινχο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην 
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζίδεη οκόθωλα 

Δγθξίλεη ηελ ππ΄αξηζκ. 47072/185/8-3-2017 απφθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Φσθίδαο 
ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ ηεο 
Π.Δ. Φσθίδαο (ρηνλφπησζε 8/3/2017), θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 
1. Σελ απ’ επζείαο κίζζσζε ησλ αλαγθαίσλ ρσκαηνπξγηθψλ κεραλεκάησλ – νρεκάησλ γηα 

ιφγνπο εθηάθηνπ αλάγθεο, ηδηνθηεζίαο «ΣΡΗΒΖΛΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟΤ», γηα ηνλ ζπλερή εθρηνληζκφ ηνπ 
νδηθνχ δηθηχνπ (Δπ. Οδφο 8) ΓΗΑΣ.ΚΡΗΑΣΗ - ΑΡΣΟΣΗΝΑ - ΟΡΗΑ ΝΟΜΟΤ. 

2. Ζ δαπάλε κίζζσζεο ζα ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο ψξεο εξγαζίαο ηνπ θάζε 
κεραλήκαηνο – νρήκαηνο, νη νπνίεο ζα πξνθχπηνπλ απφ ην εκεξνιφγην θίλεζεο ηνπ GPS ηνπ θάζε 
κεραλήκαηνο θαη ην εκεξνιφγην παξαθνινχζεζεο πνπ ζα ηεξεί ν αξκφδηνο ππάιιεινο. 

3. Ζ παξαιαβή ηεο εξγαζίαο ζα γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο, πνπ ζα 
νξίδεηαη θάζε θνξά απφ ηελ δηνίθεζε γηα ηηο εξγαζίεο απνρηνληζκνχ (CPV9062000-9), θαζαξηζκνχ 
απφ θαηαπηψζεηο βξάρσλ (CPV90611000-3) θαη ε νπνία ζα ζπληάζζεη πξαθηηθφ θαη πίλαθα κε ηηο 
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ψξεο εξγαζίεο ηνπ θάζε κεραλήκαηνο (φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά), ηελ 
εκεξνκελία - εκέξα εξγαζίαο, ηελ ηηκή κίζζσζεο, ζχκθσλα κε ηελ 1864/14-12-2016 απφθαζε 
/πξαθηηθφ 42 ζέκα 6ν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ην έηνο 2017 θαη κε ηελ ζπλνιηθή δαπάλε κε 
ΦΠΑ φισλ ησλ δηαηεζέλησλ κεραλεκάησλ ηνπ θάζε ηδηψηε. 

4. Ζ κίζζσζε απηή γίλεηαη κε ηνπο εμήο φξνπο: 
α) Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο εμαξηάηαη απφ ηελ δηάξθεηα ηνπ εθηάθηνπ γεγνλφηνο, θαη ηελ 

έληαζή ηνπ. Τπεχζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή ηφζν ησλ ρεηξηζηψλ φζν θαη γηα ηελ ζσζηή 
ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο επί ηφπνπ ηνπ ζπκβάληνο είλαη ν παξέρσλ ηα κεραλήκαηα – νρήκαηα. 
Ζ επίβιεςε ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεηαη απφ ην Σκήκα πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ή ηελ Γ/λζε Σερληθψλ 
Έξγσλ θαη ε παξαιαβή απηψλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. 

β) Ζ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο έρεη ην δηθαίσκα λα ιχζεη 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 ππεξεζίαο. 

δ) ηελ σξηαία απνδεκίσζε, πνπ θαζνξίζηεθε κε ηελ παξαπάλσ απφθαζε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΠΔ, ζπκπεξηιακβάλεηαη θάζε δαπάλε γηα: κίζζσκα κεραλήκαηνο, 
σξνκίζζην ηνπ ρεηξηζηή θαη βνεζνχ κε φιεο ηηο επηβαξχλζεηο ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ θαη 
ηακείσλ, ακνηβή ππεξσξηψλ, λπθηεξηλψλ, αξγηψλ, ζηαιίεο θ.ι.π, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ 
κεραλήκαηνο, πξνκήζεηα θαπζίκσλ, ιηπαληηθψλ, αληαιιαθηηθψλ θιπ, αζθάιηζε ηνπ κεραλήκαηνο 
θαη ηνπ πξνζσπηθνχ (ρεηξηζηήο, βνεζφο) γηα ηελ απνθπγή αηπρήκαηνο θαη γεληθφηεξα, θάζε 
δαπάλε απαξαίηεηε γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία θαη εξγαζία κεραλήκαηνο. 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 502 

 
ΘΔΜΑ 8o: Έγθξηζε κίζζσζεο ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ θαη παξνρή ππεξεζίαο 
απνινγηζηηθά γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ ηεο Π.Δ. Φσθίδαο (ρηνλφπησζε 
11/3/2017).  

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. νηθ. 49836/916/20-3-
2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 

Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθωλα 
Δγθξίλεη ηελ απεπζείαο αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ απνινγηζηηθά, ήηνη ηελ κίζζσζε 

ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ ησλ θάησζη ηδησηψλ γηα ηνλ εθρηνληζκφ, ξίςε αιαηηνχ θαη άξζε 
θαηαπηψζεσλ ζην Δζληθφ θαη Δπαξρηαθφ δίθηπν ηεο Π.Δ. Φσθίδαο, ιφγσ έθηαθηεο αλάγθεο θαη 
εμαηξεηηθά επείγνπζαο θαηάζηαζεο, γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν απφ 11-03-2017 έσο 12 -03 -2017:  

 
 ΘΑΝΟΤ ΓΖΜΟΤ, γηα ηνλ ζπλερή εθρηνληζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ (Δπαξρ. Οδφο 6) 
Γηαζηαχξσζε Δπηαιφθνπ - Πνιχδξνζνο - Άλσ Πνιχδξνζνο Γηαζηαχξσζε Ακθίθιεηαο Όξηα 
Ννκνχ  
 ΚΤΡΗΑΕΖ ΓΖΜΖΣΡΑ, γηα ηνλ ζπλερή εθρηνληζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ (Δπαξρ. Οδφο 21) 
Γφθαλν - Δπηάινθν - Ληιαία   
 ΣΡΗΒΖΛΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟΤ, γηα ηνλ ζπλερή εθρηνληζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ (Δπαξρ. Οδφο 8)  
Γηαζηαχξσζε  Κξηάηζη - Αξηνηίλα - Όξηα Ννκνχ.    

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 503 

 
ΘΔΜΑ 9o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 49803/77/11-3-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο (βξνρνπηψζεηο - ρηνλνπηψζεηο - πιεκκπξηθά θαηλφκελα απφ 
11/03/2017). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 53431/79/15-3-2017 
έγγξαθν ηεο Απηνηεινχο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Π.Δ. Δπξπηαλίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην 
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 

Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
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αποθαζίδεη οκόθωλα 
Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 49803/77/11-3-2017 απφθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 

Δπξπηαλίαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο (βξνρνπηψζεηο - ρηνλνπηψζεηο - πιεκκπξηθά θαηλφκελα απφ 
11/03/2017), θαη ζπγθεθξηκέλα: 

1. Σελ απεπζείαο κίζζσζε ησλ παξαθάησ ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ: 
(α) ηνπ ΜΔ 114336 ΗΥ κεραλήκαηνο έξγνπ ηχπνπ εθζθαθέα, ηδηνθηεζίαο ΒΟΝΟΡΣΑ 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ, γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηερληθψλ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Γνκλίζηαο, 
(β) ηνπ ΜΔ 34460 IX κεραλήκαηνο έξγνπ ηχπνπ ηζνπεδσηήο - γθξέηληεξ, ηδηνθηεζίαο 

ΚΧΣΟΡΡΗΕΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ, γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο 
Δλφηεηαο Πξνπζνχ, 

(γ) ηνπ ΜΔ 34457 ΗΥ κεραλήκαηνο έξγνπ ηχπνπ θνξησηή, ηδηνθηεζίαο ΓΚΟΤΡΛΗΑ 
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ, γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 
Απεξαληίσλ, 

(δ) ηνπ ΚΖΑ 2352 θνξηεγνχ πνπ θέξεη αιαηνδηαλνκέα – ιεπίδα, ηδηνθηεζίαο ΚΑΚΟΤΡΑ 
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ, γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 
Φνπξλά, 

(ε) ηνπ ΜΔ 30325 ΗΥ κεραλήκαηνο έξγνπ ηχπνπ ηξαθηέξ – θνκπξεζέξ, ηδηνθηεζίαο 
ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ, γηα εξγαζίεο θαζαξηζκνχ νδηθνχ δηθηχνπ - εθβξαρηζκνχ ζηα φξηα 
ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αγξάθσλ, 

(ζη) ηνπ ME 63030 IX κεραλήκαηνο έξγνπ ηχπνπ ηζνπεδσηήο - γθξέηληεξ, ηδηνθηεζίαο 
ΚΑΣΗΑΓΑ ΓΔΧΡΓΗΟΤ, γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ  ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 
Γνκλίζηαο, 

(δ) ηνπ ΜΔ 125098 ΗΥ κεραλήκαηνο έξγνπ ηχπνπ θνξησηή, ηδηνθηεζίαο ΣΔΡΟΠΟΤΛΟΤ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ, γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Βίληαλεο. 

2. Ζ δαπάλε κίζζσζεο ζα ππνινγηζηεί ζχκθσλα κε ηηο ψξεο εξγαζίαο ηνπ κεραλήκαηνο, 
πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ην εκεξνιφγην θίλεζεο θαη ηνλ πίλαθα σξψλ εξγαζίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε 
ηελ ππ’ αξηζ. 1926/2016 (Πξαθη. 50/19-12-2016) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 504 
 
 

ΓΖΜΟΗΑ ΔΡΓΑ – ΜΔΛΔΣΔ – ΠΑΡΑΣΑΔΗ 
 
ΘΔΜΑ 10o: Έγθξηζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Βειηίσζε 
νδηθήο αζθάιεηαο – Σερληθά – Οδηθνχ δηθηχνπ Κξπνλέξη – Γέθπξα Σαηάξλαο», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 70.000,00€ κε ΦΠΑ.. 
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Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 54487/423/16-3-2017 
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 
 

αποθαζίδεη οκόθωλα 
1. Δγθξίλεη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Βειηίσζε 

νδηθήο αζθάιεηαο – Σερληθά – Οδηθνχ δηθηχνπ Κξπνλέξη – Γέθπξα Σαηάξλαο», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 70.000,00€ κε Φ.Π.Α.,  
  2. Οξίδεη ηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δπξπηαλίαο σο αξρή πνπ ζα δηελεξγήζεη ηε 
δεκνπξαζία. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δπξπηαλίαο λα πξνβεί 
ζηε ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ θαη λα θαζνξίζεη ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ. 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 505 

 
ΘΔΜΑ 11o: Αλάθιεζε ηεο ππ΄αξηζκ. 1954/2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π..Δ. θαη 
εθ λένπ έγθξηζε δεκνπξάηεζεο 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 ΦΠΑ. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 22871/431/2-2-2017 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 

Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθωλα 
1. Αλαθαιεί ηελ ππ΄αξηζκ. 1954/2016 απφθαζή ηεο πεξί θαηαθχξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο 

ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο ζηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε «ΓΡΖΓΟΡΗΟ ΓΖΜΟ», 
δηφηη εθ παξαδξνκήο δελ δεκνζηεχηεθε ε πεξίιεςε δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ ζηε Δθεκεξίδα ηεο 
Κπβεξλήζεσο θαη κε δεδνκέλν φηη δελ έρεη αθφκε ππνγξαθεί ε ζρεηηθή ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ 
αλαδφρνπ θαη ηεο Π.Δ. Φσθίδαο. 

2. Δγθξίλεη: 
α) εθ λένπ ηε δεκνπξάηεζε 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., κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ, ζχκθσλα  κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 117 ηνπ Ν.4412/16 θαη θαη΄ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 66 θαη ηνπ άξζξνπ 376 
παξ 4 ηνπ ηδίνπ λφκνπ, 

β) ηνπο λένπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ήηνη ηε δηαθήξπμε, ηελ πεξίιεςε δηαθήξπμεο θαη ηα 
ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηεο κειέηεο (ήηνη ηερληθή έθζεζε, πξνυπνινγηζκφο, ηηκνιφγην 
εξγαζηψλ,  εηδηθή ζπγγξαθή, έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο), 

γ) ηε δαπάλε 40.000,00 € κε Φ.Π.Α. κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην πξφγξακκα ΣΟΚΧΝ Π.Δ. 
Φσθίδαο. 

3. 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. 
 4. Δμνπζηνδνηεί ηελ Πξντζηακέλε ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φσθίδαο: 

α) λα νξίζεη ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ θαζψο θαη λέα εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ, 
εάλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ δηελεξγεζεί ε δεκνπξαζία θαηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία ή 
δηεμαρζεί κελ, αιιά δελ θαηαηεζεί θακία πξνζθνξά, 

β) λα θνηλνπνηήζεη ηελ απφθαζε ηεο Ο.Δ πνπ αθνξά ηελ αλάδεημε κεηνδφηε ηνπ ελ ιφγσ 
έξγνπ ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο πιελ ηνπ κεηνδφηε, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο  ηνπ Ν 
4055/2012 άξζξν 77. 
 

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 506 
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ΘΔΜΑ 12o: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο ηνπ ππνέξγνπ: «πληήξεζε – Απνθαηάζηαζε ηερληθψλ έξγσλ 
θαη θαζαξηζκφο ξέκαηνο Σνινθψλαο απφ θεξηά πιηθά» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε – Απνθαηάζηαζε 
ηερληθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ θαη θαζαξηζκφο ξεκάησλ θαη πνηακψλ απφ θεξηά πιηθά ηεο Π.Δ. 
Φσθίδαο, γηα ηα έηε 2016 θαη 2017», πξνυπνινγηζκνχ 80.000,00 κε ΦΠΑ. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 50576/931/13-3-2017 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 

Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθωλα 
1. Δγθξίλεη: 

 α) ηε δεκνπξάηεζε ηνπ ππνέξγνπ: «πληήξεζε – Απνθαηάζηαζε ηερληθψλ έξγσλ θαη 
θαζαξηζκφο ξέκαηνο Σνινθψλαο απφ θεξηά πιηθά» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε – Απνθαηάζηαζε 
ηερληθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ θαη θαζαξηζκφο ξεκάησλ θαη πνηακψλ απφ θεξηά πιηθά ηεο Π.Δ. 
Φσθίδαο, γηα ηα έηε 2016 θαη 2017», πξνυπνινγηζκνχ 80.000,00 κε ΦΠΑ, κε αλνηρηφ δηαγσληζκφ, 

β) ηε δηαθήξπμε θαη ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο πνπ απαξηίδνπλ ηελ ηερληθννηθνλνκηθή 
κειέηε ηνπ έξγνπ (ηερληθή έθζεζε - πξνυπνινγηζκφο - ηηκνιφγην εξγαζηψλ, εηδηθή ζπγγξαθή 
ππνρξεψζεσλ, έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο), 

γ) ηνπο φξνπο ηεο δεκνπξαζίαο ζχκθσλα κε ην ζρέδην δηαθήξπμεο θαη ην ζρέδην ηεο 
πεξίιεςεο δηαθήξπμεο, 

δ) ηε δαπάλε 80.000,00 € κε Φ.Π.Α. απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Πξφγξακκα «ΑΔΠ 566». 
2. Οξίδεη ηελ Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ Φσθίδαο σο αξρή πνπ ζα δηελεξγήζεη ηελ 

δηαδηθαζία νξηζκνχ ηεο επηηξνπήο δεκνπξαζίαο θαη ηνλ δηαγσληζκφ. 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. 

3. Δμνπζηνδνηεί: 
α) ηελ Πξντζηακέλε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φσθίδαο λα νξίζεη ηελ εκεξνκελία 

ηνπ δηαγσληζκνχ θαζψο θαη λέα εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο 
δηαθήξπμεο, εάλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ δηελεξγεζεί ε δεκνπξαζία θαηά ηελ νξηζζείζα 
εκεξνκελία ή δηεμαρζεί κελ, αιιά δελ θαηαηεζεί θακηά πξνζθνξά, 

β) ηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φσθίδαο λα θνηλνπνηεί ζηνπο ππνςεθίνπο, θαη΄ 
εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν 4055/2012, ηηο απνθάζεηο ηεο Ο.Δ. θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ηεο ζχκβαζεο ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ. 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 507 

 
ΘΔΜΑ 13o: Έγθξηζε 2νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ έξγνπ: «Δξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη αλαβάζκηζεο ζην Γεκνηηθφ ηάδην Υαιθίδαο», Π.Δ. 
Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 300.000,00 € κε ΦΠΑ. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 54989/934/17-3-2017 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 

Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθωλα 
1. Δγθξίλεη ην ππ΄αξηζκ. 2/17-3-2017 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: 

«Δξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη αλαβάζκηζεο ζην Γεκνηηθφ ηάδην Υαιθίδαο», Π.Δ. Δχβνηαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 300.000,00 € κε ΦΠΑ, πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 1 
ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ. 4412/2016, ηα νπνία θαηέζεζε ε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε «ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 
ΑΚΔΛΛΑΡΑΚΖ Α.Σ.Δ.», ήηνη ν πξνζσξηλφο κεηνδφηεο ηνπ έξγνπ. 

2. Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζηελ Δ/Δ «ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 
ΑΚΔΛΛΑΡΑΚΖ Α.Σ.Δ.», πνπ πξνζέθεξε έθπησζε ζαξάληα πέληε ηνηο εθαηφ (45%).   

 
Μεηά ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ε πξνζεζκία άζθεζεο έλζηαζεο είλαη πέληε (5) εκέξεο, 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα,  
ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 2 ηεο δηαθήξπμεο. 
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Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο 
επέξρνληαη, εθφζνλ θαη φηαλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο: 
    α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο θείκελεο 
δηαηάμεηο βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη 
απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ, 
    β) νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε ηα 
άξζξα 35 θαη 36 ηνπ λ. 4129/2013, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 
    γ) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ ν 
ηειεπηαίνο ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 80, έπεηηα απφ ζρεηηθή 
πξφζθιεζε. 
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ΘΔΜΑ 14o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ΗΗΗ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ θαη αλάζεζε ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ: 
«Γεσηερληθέο εξγαζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο γέθπξαο Βίζηξηδαο», Π.Δ. Φζηψηηδαο, 
πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο 160.000,00 € κε Φ.Π.Α. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 55709/1509/20-3-
2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φζηψηηδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 

Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθωλα 
1. Δγθξίλεη ην ππ΄αξηζκ. ΗΗΗ/28-2-2017 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

αλάζεζε ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ: «Γεσηερληθέο εξγαζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο γέθπξαο Βίζηξηδαο», 
Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο 160.000,00 € κε Φ.Π.Α., πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν ησλ 
θαθέισλ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ. 

2. Αλαζέηεη ηε κειέηε ηνπ ζέκαηνο ζην γξαθείν κειεηψλ κε ηελ επσλπκία: «Υ. ΜΑΡΑΒΔΑ 
ΚΑΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ Δ.Δ.», επεηδή απηφ ππέβαιε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο  

πξνζθνξά νηθνλνκηθή πξνζθνξά: 28.367,00 € (είθνζη νθηψ ρηιηάδεο ηξηαθφζηα εμήληα επηά) 
ρσξίο Φ.Π.Α.],  κε έθπησζε 78% επί ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο ηεο Τπεξεζίαο. 
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ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 
 
ΘΔΜΑ 15: Έγθξηζε α) δηελέξγεηαο ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ην έξγν: «Πξνκήζεηα 
Γάιαθηνο Δβαπνξέ, εηδψλ παληνπσιείνπ, ειαηφιαδνπ, Γαιαθηνθνκηθψλ, νπσξνθεπεπηηθψλ  γηα ην 
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα (Δ.Π) Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο (ΣΔΒΑ) γηα ηνλ 
Ννκφ Δπξπηαλίαο», πξνυπνινγηζκνχ 134.223,93 € κε ΦΠΑ θαη β) ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο 
δηαθήξπμεο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 35989/375/16-3-2017 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δπξπηαλίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 

Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθωλα 
Δγθξίλεη: 
1. ηε δηελέξγεηα ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ην έξγν: «Πξνκήζεηα Γάιαθηνο 

Δβαπνξέ, εηδψλ παληνπσιείνπ, ειαηφιαδνπ, Γαιαθηνθνκηθψλ, νπσξνθεπεπηηθψλ γηα ην 
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα (Δ.Π) Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο (ΣΔΒΑ) γηα ηνλ 
Ννκφ Δπξπηαλίαο», πξνυπνινγηζκνχ 134.223,93€ κε ΦΠΑ θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ 
ρακειφηεξε ηηκή, 

2. ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζρέδην. 
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Ζ Πξάμε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Σακείν Δπξσπατθήο Βνήζεηαο πξνο ηνπο Απφξνπο 
(Σ.Δ.Β.Α.). Ζ δεκφζηα δαπάλε ηεο πξάμεο είλαη εγγεγξακκέλε ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ 
Δπελδχζεσλ, Δ.Φ. 071, ΚΑΔ 9475   
 
ΣΗΣΛΟ ΠΡΑΞΖ:  
ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΒΑΗΚΖ ΤΛΗΚΖ ΤΝΓΡΟΜΖ, 
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΧΝ ΜΔΣΡΧΝ 2015 - 2016 - Κ.. 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ  
ΓΗΑ ΣΟΝ ΦΟΡΔΑ:  
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 
Κνηλσληθή χκπξαμε Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Δπξπηαλίαο 
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ΓΑΠΑΝΔ 
 
ΘΔΜΑ 16o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Βνησηίαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 52330/1076/21-3-
2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Βνησηίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 

Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

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

ζπληεξήζεηο θαη παξνρή ππεξεζηψλ, πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ην Οηθνλνκηθφ 
Έηνο 2017, Π.Δ. Βνησηίαο, σο θαησηέξσ:  

 

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ Κ.Α.Δ. 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Κ.Α.Δ. 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤΖ 

ΠΗΣΩΖ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟΤ 

ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΔΗ 

ΔΣΟΤ 2016 

ΓΔΜΔΤΘΔΝ 
ΠΟΟ ΠΡΗΝ 

ΣΖΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΠΗΣΩΖ 

ΓΗΑΘΔΗΜΟ 
ΓΗΑ 

ΓΔΜΔΤΖ 

1 

Ακνηβή θαη 
Δ.Φ.Κ.Α ζηνλ 
Γηθεγφξν  πνπ ζα 
νξηζηεί γηα ηελ 
ππφζεζε  
Η.ΣΗΓΚΑ ΚΑΗ ΗΑ 
Ο.Δ ζηε δηθάζηκν 
ηεο 5-4-17 

02.05.073.0871.01 
Ακνηβέο θπζηθψλ 
πξνζψπσλ 

         689.44 35089,96 28.045,36 7.044,60 

2 
Πξνκήζεηα είθνζη 
πέληε ζπζηεκάησλ 
Ζ/Τ 

02.05.073.1723.01 
Πξνκήζεηα 
Ζ/Τ,πξνγξακκάησλ 
θαη ινηπψλ  .πιηθψλ 

24.800,00 28.000,00 1.441,87 26.558,13 

3 

Κάιπςε εμφδσλ 
ηνπ ζπλεδξίνπ 
Μνπζεηαθήο 
Αγσγήο ηηο 12-13 
θαη 14 Μαΐνπ ζηε 
Θήβα κε 
ζπλδηνξγάλσζε  
απφ ηελ 
Πεξηθεξεηαθή 
Γ/λζε Δθπ/ζεο 
ηεξεάο Διιάδαο, 
ην Ηλζηηηνχην 
Δθπαηδεπηηθήο 

02.05.073.0844.01 

Δθζέζεηο, 
νξγάλσζε 
ζπλεδξίσλ θαη 
πνιηηηζηηθψλ 
εθδειψζεσλ 

6.000,00 48.000,00 7.000,00 41.000,00 
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πνιηηηθήο ηνπ 
ΤΠ.Π.Δ.Θ θαη ηελ  
Πεξηθέξεηα 
ηεξεάο Διιάδαο 
(Πεξηθεξεηαθή 
Δλφηεηα Βνησηίαο).       
1) Γηακνλή  
3.400,00€ 2) 
Γείπλν 1.600,00€ 
3) Γξαθηθή χιε θαη 
εθηππψζεηο 
1.000,00€ 

4 

Ακνηβή γηα 
επηζθεπή ησλ ΚΖΤ 
6106 θαη ΚΖΤ 
6226 απη/ησλ 

02.05.073.0861.01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 
επηζθεπή 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 
γεληθά 

133,30 4.000,00 479,88 3.520,12 

5 

Πξνκήζεηα γηα 
επηζθεπή ησλ ΚΖΤ 
6106 θαη ΚΖΤ 
6226 απη/ησλ 

02.05.073.1321.01 

Πξνκήζεηα γηα 
ζπληήξεζε θαη 
επηζθεπή 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 
γεληθά 

493,21 8.000,00 4.845,89 3154,11 

6 
Πξνκήζεηα γηα 
επηζθεπή ηνπ ΚΖΤ 
6180  απη/ηνπ 

02.05.073.1321.01 

Πξνκήζεηα γηα 
ζπληήξεζε θαη 
επηζθεπή 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 
γεληθά 

148,80 8.000,00 5.339,10 2.660,90 

7 
Ακνηβή γηα 
επηζθεπή ηνπ ΚΖΤ 
6193  απη/ηνπ 

02.05.073.0861.01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 
επηζθεπή 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 
γεληθά 

99,20 4.000,00 613,18 3.386,92 

8 
Πξνκήζεηα γηα 
επηζθεπή ηνπ ΚΖΤ 
6193 απη/ηνπ 

02.05.073.1321.01 

Πξνκήζεηα γηα 
ζπληήξεζε θαη 
επηζθεπή 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 
γεληθά 

236,84 8.000,00 5.487,90 2.512,10 

9 
Ακνηβή γηα 
επηζθεπή ηνπ ΚΖΤ 
6105  απη/ηνπ 

02.05.073.0861.01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 
επηζθεπή 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 
γεληθά 

74,40 4.000,00 712,38 3.287,62 

10 
Πξνκήζεηα γηα 
επηζθεπή ηνπ ΚΖΤ 
6105 απη/ηνπ 

02.05.073.1321.01 

Πξνκήζεηα γηα 
ζπληήξεζε θαη 
επηζθεπή 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 
γεληθά 

96,72 8.000,00 5.724,74 2.275,26 

11 

Πξνκήζεηα γηα 
επηζθεπή ηνπ ΚΤ 
3930-Μ.Δ 
Γηαγξακκηζηηθφ 

02.05.073.1321.01 

Πξνκήζεηα γηα 
ζπληήξεζε θαη 
επηζθεπή 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 
γεληθά 

310,00 8.000,00 5.821,46 2.178,54 

12 
Πξνκήζεηα 
γξαθηθήο χιεο 

02.05.073.1111.01 

Πξνκήζεηα ραξηηνχ, 
γξαθηθψλ εηδψλ θαη 
ινηπψλ ζπλαθψλ 
πιηθψλ 

2.000,00 19.000,00 16.531,40 2.468,60 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 35.081,91 142.089,96 59.552,47 
82.537,49 
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ΘΔΜΑ 17o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Δχβνηαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 56795/1425/21-3-
2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 

Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθωλα 
Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηελ ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο γηα δαπάλεο, 

πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο θαη παξνρή ππεξεζηψλ, πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ην 
νηθνλνκηθφ έηνο 2017, Π.Δ. Δχβνηαο, σο θαησηέξσ: 

 

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΔ 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΚΑΔ 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤΖ 

ΠΗΣΩΖ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟΤ 

ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΔΗ

 
ΔΣΟΤ 2017 

ΓΔΤΜΔΤΘ
ΔΝ 

ΠΟΟ 
ΠΡΗΝ 
ΣΖΝ 

ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΠΗΣΩΖ 

ΓΗΔΘΔΗΜΟ 
ΓΗΑ 

ΓΔΜΔΤΖ 

1 

Ακνηβή δηθεγφξνπ 
γηα ηελ άζθεζε ηνπ 
ελδίθνπ βνεζήκαηνο 
ηεο αλαίξεζεο θαηά 
ηεο 770/2016 
απφθαζε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ 
Πεηξαηά, θαζψο θαη 
ηελ παξάζηαζε θαη 
εθπξνζψπεζε ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο ελψπηνλ 
ηνπ ηΔ (ππφζεζε 
ΔΤΒΟΗΚΖ Α.Δ) 

02.02.073.0
894.02 

Γηθαζηηθά 
ζπκβνιαηνγξα

θηθά έμνδα 
 

410,44 30.000,00 10.573,48 19.016,08 

2 

Ακνηβή δηθεγφξνπ 
θαη πιεξσκή 
δηθαζηηθψλ δαπαλψλ 
ηα νπνία 
πξαγκαηνπνίεζε ν 
Βαζίιεο Παηεξίηζαο 
ππάιιεινο ηεο ΓΣΔ 
ηεο ΠΔ Δχβνηαο ζε 
ζπλέρεηα ηεο αζηηθήο 
θαη πνηληθήο δίσμεο 
γηα ππφζεζε ηεο 
Τπεξεζίαο ηνπ. 

02.02.073.0
894.01 

Γηθαζηηθά 
ζπκβνιαηνγξα

θηθά έμνδα 
 

1.108,84 30.000,00 10.983,92 17.907,24 

3 

Παξνρή ππεξεζηψλ 
γηα ηελ εηήζηα 
αζθάιηζε ησλ 
κεραλεκάησλ έξγσλ 
κε αξηζκνχο 
θπθινθνξίαο ΜΔ 
121124,ΜΔ 123063, 
ΜΔ123055,ΜΔ 
121120 θαη ελφο 
επηβαηηθνχ νρήκαηνο 
κε αξ. θπθινθνξίαο 
ΚΖΖ 6149 ηεο ΠΔ 
Δχβνηαο 

02.02.073.0
899.01 

Λνηπέο εηδηθέο 
ακνηβέο 

 

1382,00 115.073,11 24.833,06 88.859,05 

4 
Δηήζηα ζπλδξνκή 
έηνπο 2017 ζηελ 

02.02.073.1
121.01 

Πξνκήζεηα 
βηβιίσλ 

125,08 922,24 0,00 797,16 
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εθεκεξίδα 
“ΔΤΒΟIΚΖ ΓΝΧΜΖ” 

ζπγγξακκάησλ 
πεξηνδηθψλ, 

εθεκεξίδσλ & 
ινηπψλ 

ζπλαθψλ 
εθδφζεσλ 

 

5 

Πξνκήζεηα 
θιεηδαξηψλ θαη 
θιεηδηψλ γηα ηηο 
εηήζηεο αλάγθεο ηεο 
Π.Δ. Δχβνηαο 

02.02.073.1
699.01 

Λνηπέο 
πξνκήζεηεο 

 950,00 21.479,85 9.133,99 11.395,86 

6 

Πξνκήζεηα 
κεηαιιηθψλ ζηνξηψλ 
γηα ην γξαθείν ηεο 
πξνέδξνπ ηνπ 
Πεξηθεξεηαθνχ 
πκβνπιίνπ, γηα ην 
ρψξν ππνδνρήο ζην 
γξαθείν 
Αληηπεξηθεξεηάξρε 
θαη γηα ηελ είζνδν 
ζηελ αίζνπζα 
ζπλεδξηάζεσλ ηεο 
Π.Δ. Δχβνηαο 

02.02.073.1
699.01 

Λνηπέο 
πξνκήζεηεο 

 

373,67 21.479,85 10.083,99 11.022,19 

7 

Πξνκήζεηα μχιηλεο 
ζθξαγίδαο  γηα ηηο 
αλάγθεο ηνπ 
Σκήκαηνο Οηθ/θήο 
Γηαρ/ζεο θαη Γεκ/θνχ 
Διέγρνπ ηεο Π.Δ. 
Δχβνηαο 

02.02.073.1
111 

Πξνκήζεηα 
ραξηηνχ 

γξαθηθά είδε 
 20,00 44.805,11 619,13 44.165,98 

8 

Πξνκήζεηα 
αξηζκνκεραλήο 
γξαθείνπ γηα ηηο 
αλάγθεο ηνπ 
Σκήκαηνο Οηθ/θήο 
Γηαρ/ζεο θαη Γεκ/θνχ 
Διέγρνπ ηεο Π.Δ. 
Δχβνηαο 

02.02.073.1
713.01 

Πξνκήζεηα 
γξαθνκεραλψ

λ κεραλ 
θσηναληηγξ 

 
19,00 8.300,00 0,00 8.281,00 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 4.389,03 
 

272.060,16 
 

66.227,57 
 

201.444,56 
 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 512 

 
ΘΔΜΑ 18o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή έξγσλ, κειεηψλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 56780/1423/21-3-
2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 

Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

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

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

α/α Σίηιος Έργοσ ΑΝΑΓΟΥΟ ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤΖ 

ΠΗΣΩΖ  

         ΚΑΔ 

 6νο  ινγαξηαζκφο ηεο κειέηεο: Α.ΓΚΑΒΑΛΖ- 19.991,87 02.02.071.9362.
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1 

«ρέδην Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο 
Οξγάλσζεο Αλνηθηήο Πφιεο 
(ΥΟΟΑΠ)Γήκνπ Γπζηίσλ Ν. 
Δχβνηαο 2016ΜΠ06600004 
ΑΜΠ 066  
ρεη: αξ. πξση.: 27133/290/07-3-
2017  έγγξαθν ηεο ΓΣΔ ηεο ΠΔ 
Δπβνίαο. 

Γ.ΝΗΚΟΛΑΟΤ-
Κ.ΜΗΥΑΛΟΠΟΤΛΟΤ 

 
 

01 

  Πξνυπνινγηζκφο έξγνπ:           212.131,33 
 χκβαζε έξγνπ:                        205.395.34 
 Πιεξσκέο κέρξη ζήκεξα           175.918,63 
 Παξψλ ινγαξηαζκφο:                  19.991,87 

χλνιν:                                     195.910,50 
 Τπφινηπν εγθξίζεσλ:                    9.484,84 

2 Οδνηπνξηθά Τπαιιήισλ ηεο ΓΣΔ 
ηεο ΠΔ Δχβνηαο (Οθησβξίνπ-
Ννεκβξίνπ 2015)  
ΚΑΠ-ΑΔΠ 066 

 

1.461,81 
02.02.071.9417.

02 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 513 

 
ΘΔΜΑ 19o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα επηζηξνθή πνζψλ αρξεσζηήησο 
εηζπξαρζέλησλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 56788/1424/21-3-
2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 

Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθωλα 
Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο, χςνπο εθαηφ πέληε επξψ (105,00 €), γηα 

επηζηξνθή πνζνχ αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλησλ απφ κε ρξήζε παξαβφισλ, Π.Δ. Δχβνηαο, 
ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

 

Α/Α ΔΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΟ 

1 ΚΑΝΑΒΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΑΤΡΟ ΠΔΗΡΑΗΧ 75,00 

2 ΑΓΓΔΛΖ ΠΤΡΗΓΧΝ ΝΗΚΟΛΑΟ ΠΔΗΡΑΗΧ 30,00 

    ΤΝΟΛΟ 105,00 

      

  
            Όιεο νη αλσηέξσ επηζηξνθέο πνζψλ ζα βαξχλνπλ ηηο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 
Π.Δ. Δχβνηαο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, Δ.Φ. 02073, ΚΑΔ 3199 “Λνηπέο επηζηξνθέο εζφδσλ”. 
 

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 514 
 
ΘΔΜΑ 20o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Φσθίδαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 56983/569/21-3-2017 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 

Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθωλα 

ΑΔΑ: 720Ζ7ΛΗ-8ΤΙ
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          Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο γηα πξνκήζεηεο, 
ζπληεξήζεηο θαη παξνρή ππεξεζηψλ, πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ην Οηθνλνκηθφ 
Έηνο 2017 απφ ηνλ εηδηθφ Φνξέα 073 ζηελ Π.Δ. Φσθίδαο, σο θαησηέξσ:  
 

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ Κ.Α.Δ. 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Κ.Α.Δ. 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤΖ 

ΠΗΣΩΖ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝ

ΟΤ 
ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΔΗ ΔΣΟΤ 
2016 

ΓΔΜΔΤΘ
ΔΝ ΠΟΟ 
ΠΡΗΝ ΣΖΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΠΗΣΩΖ 
ΓΗΑΘΔΗΜ

Ο ΓΗΑ 
ΓΔΜΔΤΖ 

1.  

Γηα ηελ πιεξσκή 
εξγαζίαο γηα ηελ 

αλαδηάηαμε 
θεληξηθνχ 

θαηαλεκεηή ηνπ 
δηθηχνπ data γηα 
ηεο αλάγθεο ηεο 
Γ/λζεο Β/Θκηαο 
Δθπαίδεπζεο. 

02.04.073.0851.01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή θηηξίσλ 
γεληθά, 

εγθαηαζηάζεσλ 
ζηξαησληζκνχ, 
ειιηκεληζκνχ, 

αεξνιηκέλσλ θαη 
ινηπψλ κφληκσλ 
εγθαηαζηάζεσλ 

148,80 9.704,02 585,00 8.970,22 

2.  

Γηα ηελ πιεξσκή 
εξγαζίαο  
επηζθεπήο 

δψκαηνο  ζην 
θηίξην ηνπ ΚΣΔΟ 

ηεο Π.Δ ΦΧΚΗΓΑ 
(κφλσζε 
ζηεζαίσλ 

απφθξαμε θαη 
επηζθεπή 

πδξνξξνψλ θιπ.) 

02.04.073.0851.01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή θηηξίσλ 
γεληθά, 

εγθαηαζηάζεσλ 
ζηξαησληζκνχ, 
ειιηκεληζκνχ, 

αεξνιηκέλσλ θαη 
ινηπψλ κφληκσλ 
εγθαηαζηάζεσλ 

400,00 9.704,02 733,80 8.570,22 

3.  

Γηα ηελ πιεξσκή 
εξγαζίαο γηα 
εμαγσγή θαη 

επηζθεπή 
θαζίζκαηνο ζην 

Μ.Δ 51573 ΗΥ  ηεο 
Γ/λζεο Σερληθψλ 
Έξγσλ ηεο ΠΔ 

Φσθίδαο 

02.04.073.0861.01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή ινηπνχ 
εμνπιηζκνχ 

248,00 6.935,60 2.695,40 3.992,20 

4.  

Πιεξσκή 
δαπάλεο γηα  
επέθηαζε ηεο  

κεραληθήο 
θαηαπνιέκεζε 
πηηπνθάκπεο  

πεχθσλ πεξηφδνπ 
2016-2017 

(17REQ00592380
4) 

02.04.073.0879.01 
Ακνηβέο θπζηθψλ 

πξφζσπσλ 
3.400,00 19.397,30 15.977,46 19,84 

5.  

Γηα ηελ πιεξσκή 
πξνκήζεηαο εηδψλ 
θαζαξηφηεηαο  γηα 
ηηο αλάγθεο ηνπ 

ηκήκαηνο 
Κηεληαηξηθήο ηεο 

Π.Δ  Φσθίδαο  

02.04.073.1231.01 
 

Πξνκήζεηα εηδψλ 
θαζαξηφηεηαο 

283,50 3.190,00 459,90 2.446,60 
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6.  

Γηα ηελ πιεξσκή 
δαπάλεο 

πξνκεζείαο  δχν 
ζθαηξνθξνπλψλ 
δηαηνκήο 3΄΄ θαη 

ηκήκα 
ζηδεξνζσιήλα 3΄΄ 
κε ηα εμαξηήκαηα 
ηνπο θαζψο θαη 
αληηθαηάζηαζε 
ηνπ απηφκαηνπ 
πιεξψζεσο 

λεξνχ ηεο 
θεληξηθήο  

θιηκαηηζηηθήο 
κνλάδαο ηνπ 

Γηνηθεηεξίνπ  ηεο  
Π.Δ ΦΧΚΊΓΑ 

02.04.073.1311.01 

Πξνκήζεηα εηδψλ 
ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπήο 
εγθαηαζηάζεσλ 

625,00 2.826,00 1.428,68 772,32 

7.  

Γηα ηελ πιεξσκή 
δαπάλεο 

πξνκήζεηαο 
πιηθψλ γηα ηελ 

επηζθεπή 
δψκαηνο ζην 

θηίξην ηνπ ΚΣΔΟ 
ηεο Π.Δ 

ΦΧΚΊΓΑ 
(κφλσζε 
ζηεζαίσλ 

απφθξαμε θαη 
επηζθεπή 

πδξνξξνψλ  θιπ) 

02.04.073.1311.01 

Πξνκήζεηα εηδψλ 
ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπήο 
εγθαηαζηάζεσλ 

332,00 2.826.00 2.050,68 440,32 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 

 
5.437,30 

 
54.582,94 

 
23.933,92 

 
25.211,72 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 515 

 
ΘΔΜΑ 21o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, εξγαζίεο, παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Φζηψηηδαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 54538/1450/21-3-
2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 

Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθωλα 
Α. Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο γηα πξνκήζεηεο, 

εξγαζίεο θαη παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ Π..Δ. θαηά ην Οηθνλνκηθφ Έηνο 2017, σο θαησηέξσ:  
  

 
 
α/α 

 
 

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ 

 
 

Λογαρηαζκός 

 
 

Περηγραθή 

 
ΠΟΟ 

ΓΔΜΔΤ 
Ζ 

ΠΗΣΩΖ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔ

ΝΟΤ 
ΠΡΟΫ/ΜΟ
Τ+ΑΝΑΜΟΡ

ΦΩΔΗ 
ΔΣΟΤ 2017 

 
ΓΔΜΔΤΘΔ

Ν ΠΟΟ 
ΠΡΗΝ ΣΖΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

 
ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΓΔΜΔΤΖ
 ΠΗΣΩΖ 
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Β.  Γηνξζψλεη ηελ ππ΄αξηζκ. 266/13-2-2017 απφθαζή ηεο [ζέκα 36, θαηεγνξία Β. (δαπάλεο 

ππεξσξηαθήο εξγαζίαο ΚΑΔ 0511), α/α 13], σο πξνο ηνλ ηίηιν, απφ ην ιαλζαζκέλν “Σκήκα 
Κηεληαηξηθήο”, ζηο ορζό “Γ/λζε Κηεληαηξηθήο”. 
 

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 516 
 
ΘΔΜΑ 22o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ εμφθιεζε νθεηιψλ, έηνπο 2017, ηεο 
Π.Δ. Φζηψηηδαο, απφ ην πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. νηθ. 57367/1534/21-3-
2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 

Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθωλα 
Δγθξίλεη ηε δέζκεπζε πίζησζεο & ηελ πιεξσκή δαπάλεο γηα εμφθιεζε νθεηιψλ έηνπο 

2017 ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 4071/2012, σο εμήο: 
 

AA Σίηιος έργοσ Δηδηθός 
θορέας/ 

ΚΑΔ 

Προκεζεσηής 
 

Ποζό 

1 Γηακφξθσζε αίζνπζαο εθδειψζεσλ 
κνπζηθνχ ζρνιείνπ Λακίαο 
 
Υξεκαηνδφηεζε: ΚΑΠ  

01.071. 
ΚΑΔ 9779 

Τπφ δεκνπξάηεζε 60.000,00 

      

1 

Ακνηβέο θπζηθψλ 
πξνζψπσλ, 
δηθεγφξνη, 
δηθαζηηθνί 
επηκειεηέο                                                         

02.01.073.0871.01 
Ακνηβέο 
θπζηθψλ 
πξνζψπσλ                                                         

5.000,00 60.000,00 37.575,74 17.424,26 

2 

Γαπάλε γηα 
πξνκήζεηα 
πεηξειαίνπ 
ζέξκαλζεο  
 

02.01.073.1512.01 

Πξνκήζεηα 
θαπζίκσλ 
ζέξκαλζεο 
θαη δαπάλεο 
θνηλ/ησλ                           

4.700,00 40.000,00 16.040,00 19.260,00 

3 

Πξνκήζεηα 
ηεζζάξσλ (4) 
θαξεθιψλ 
γξαθείνπ  
Αξ.54495/282/16-3 
έγγξαθν ηεο 
Γ/λζεο Γηα Βίνπ 
Μάζεζεο 
Απαζρφιεζεο 
Δκπνξίνπ & 
Σνπξηζκνχ 

02.01.073.1711.01 
Πξνκήζεηα 
επίπισλ                                                                

560,00 25.000.00 17.000.00 7.440,00 

4 

Δπηζηξνθή 
ρξεκαηηθνχ πνζνχ  
(Αίηεζε Βαζηιηθήο 
Κξπζηάιιε)  

02.01.073.3199.01 
Λνηπέο 

επηζηξνθέο 
εζφδσλ                                                         

665,00 10.000,00 4.384.27 4.950.73 

 
 
 

ΓΔΝΗΚΑ ΤΝΟΛΑ  10.925,00 135.000,00 75.000,01 49.074.99 
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Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 517 
 
ΘΔΜΑ 23o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε κε ηνλ 
Αζιεηηθφ χιινγν Φζηψηηδαο “ΓΗΟΝΤΟ” θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο 
ζηνλ νξεηλφ αγψλα δξφκνπ «Μνλνπάηη Παξλαζζνχ 2017». 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 53227/1420/15-3-
2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 

Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

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

ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ επξψ (2.500,00 €) κε ΦΠΑ, γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε κε ηνλ Αζιεηηθφ χιινγν 
Φζηψηηδαο “ΓΗΟΝΤΟ” θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηνλ νξεηλφ αγψλα 
δξφκνπ «Μνλνπάηη Παξλαζζνχ 2017», πνπ ζα δηεμαρζεί ζηελ Ακθίθιεηα ζηηο 22 θαη 23 Απξηιίνπ 
2017. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε αθνξά ζε έμνδα πξνκήζεηαο κεηαιιίσλ θαη επάζισλ θαη ζα 
βαξχλεη ηνλ Δ.Φ. 01.073  Κ.Α.Δ. 0844. 
             

Σν πξσηνγελέο αίηεκα έρεη θαηαρσξεζεί ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ  (ΚΖΜΓ) κε κνλαδηθφ αξηζκφ θαηαρψξεζεο 17REQ005923935  2017-03-15. 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 518 

 
ΘΔΜΑ 24o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε κε ηνλ 
Αζιεηηθφ Όκηινο Λακίαο θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζην ηνπξλνπά mini 
volley. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 48324/1278/20-3-
2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 

Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθωλα 
Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο, ζπλνιηθνχ πνζνχ 

ρηιίσλ είθνζη επξψ (1.020,00 €) κε ΦΠΑ, γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε κε ηνλ Αζιεηηθφ Όκηιν Λακίαο θαη 
ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζην ηνπξλνπά mini volley, πνπ έρεη 
πξνγξακκαηηζηεί γηα ην άββαην 29 Απξηιίνπ 2017.       

Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε, πνπ αθνξά ζε έμνδα πξνκήζεηαο: α) κπινπδάθηα - δψξσλ 
αζιεηψλ, β) θππέιισλ θαη κεηαιιίσλ, γ) αλακλεζηηθψλ δηπισκάησλ, δ) Catering θαη εθηχπσζεο 
αθηζψλ θαη πξνζθιήζεσλ, ζα βαξχλεη ηνλ  Δ.Φ. 073  Κ.Α.Δ. 0844.01.  

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 519 
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Πεξαησζέλησλ ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ησλ εθηάθησλ ιχεηαη ε παξνχζα 
ζπλεδξίαζε. Σν πξαθηηθφ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα παξηζηάκελα κέιε, σο αθνινχζσο: 
 
 
Ο ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ             ΣΑ ΜΔΛΖ               Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
 
Βαζίιεηνο Φαθίηζαο                         Γεκήηξηνο Αξγπξίνπ   Ηππνιχηε Μπαιθνχξα 
     

Υάξεο αληδάο         
   

Δπζηάζηνο Κάππνο 
 

Κσλ/λνο Βαξδαθψζηαο 
 
Θσκάο Γξεβελίηεο 

 
                                                Παλαγηψηεο Δπαγγειίνπ 
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