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ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΔΗ 
ηεο 5εο επηεκβξίνπ 2016 

Αξηζκόο Πξαθηηθνύ 35 
 

ηε Λακία θαη ζηα γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο (Λ. Καιπβίσλ 2, 3νο 
φξνθνο), ζήκεξα ζηηο 5 επηεκβξίνπ 2016, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 11:00 π.κ., ζπλήιζε ζε 
(ηαθηηθή) ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ΄αξηζκ. 138/7-9-2014 
(ΑΓΑ: 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.) 134292/1579/30-8-2016 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 33/22-8-2016 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 
 
 
ΝΟΜΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 
 
ΘΔΜΑ 2ν: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα ηε ζχληαμε γλσκνδφηεζεο επί εξσηεκάησλ ηεο Γηεχζπλζεο 
Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Βνησηίαο ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο θπθινθνξηαθήο ζχλδεζεο 
αθηλήηνπ κε ηελ επαξρηαθή νδφ πνπ ζπλδέεη ηελ ΠΔΟ 3 (Διεπζίλα – Θήβα – Ληβαδεηά) κε ην 
ηξαηφπεδν ΚΔΠΒ Θεβψλ. 
 
ΘΔΜΑ 3ν: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα ηε ζχληαμε γλσκνδφηεζεο επί εξσηεκάησλ ηεο Γηεχζπλζεο 
Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Βνησηίαο ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα ζεηηθέο 
δεκίεο ζε αλάδνρν δηνηθεηηθήο ζχκβαζεο, ιφγσ δηάιπζεο ηεο εξγνιαβίαο. 
 
ΘΔΜΑ 4ν: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο Διέλεο Εαβνχ θαη ινηπψλ 
(ζπλνιηθά 3 πξνζθεχγνπζεο), ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Λακίαο. 
(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
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ΔΚΣΑΚΣΔ ΑΝΑΓΚΔ 
 
ΘΔΜΑ 5ν: Έγθξηζε δαπαλψλ γηα ηελ εθηέιεζε παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο αληηκεηψπηζε 
έθηαθησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ ηεο Π.Δ. Φσθίδαο. 
 
ΘΔΜΑ 6o: Έγθξηζε ησλ ππ΄αξηζκ. 286/7-8-2016, 295/8-8-2016 θαη 310/14-8-2016 απνθάζεσλ 
ηεο Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Βνησηίαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Βνησηίαο. 
 
ΘΔΜΑ 7o: Έγθξηζε δαπάλεο ηεο 1εο Δληνιήο Πιεξσκήο θαη Πηζηνπνίεζεο ηνπ έξγνπ: 
«Αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ γηα ηα έηε 2016-2017», ρξήζε 2016, Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 
(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο 
Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & 
Μεηαθνξψλ Π..Δ.). 
 
 
ΓΖΜΟΗΑ ΔΡΓΑ – ΜΔΛΔΣΔ – ΠΑΡΑΣΑΔΗ* 
 
ΘΔΜΑ 8o: Έγθξηζε πξαθηηθψλ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε ηκεκάησλ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο θαη ηερληθψλ έξγσλ ζηελ 
ππ΄αξηζκ. 5 επαξρηαθή νδφ Καζηξηψηηζζα – Μαπξνιηζάξη - Ππξά» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε 
νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο, γηα ηα έηε 2015-2016 & 2017», πξνυπνινγηζκνχ 90.000,00 € κε 
Φ.Π.Α.. 
 
ΘΔΜΑ 9o: Έγθξηζε πξαθηηθψλ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε ηκεκάησλ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο θαη ηερληθψλ έξγσλ ζηελ 
επαξρηαθή νδφ 21 Ληιαία – Δπηάινθνο φξηα Ννκνχ» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε Οδηθνχ Γηθηχνπ 
Π.Δ. Φσθίδαο, γηα ηα έηε 2015 – 2016 θαη 2017», πξνυπνινγηζκνχ 80.000,00 € κε ΦΠΑ. 
 
ΘΔΜΑ 10o: Έγθξηζε πξαθηηθψλ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε νδνζηξψκαηνο ηκεκάησλ ηεο Δ.Ο. 27», Π.Δ. Φσθίδαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 290.000,00 € κε ΦΠΑ. 
(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο 
Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & 
Μεηαθνξψλ Π..Δ.). 
 
 
ΜΑΘΖΣΗΚΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΑ 
 
ΘΔΜΑ 11ν: Σξνπνπνίεζε πθηζηάκελνπ δξνκνινγίνπ κεηαθνξάο καζεηψλ Π.Δ. Φσθίδαο, γηα ην 
ζρνιηθφ έηνο 2016-2017. 
(Δηζεγεηήο θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο 
Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
 
 
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
 
ΘΔΜΑ 12ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ πξφρεηξνπ 
κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ηεο «Αλαβάζκηζεο ησλ ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο, ηε 
δηαζχλδεζή ηνπο κε ην θέληξν ιήςεο ζεκάησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ θχιαμεο ησλ αληιηνζηαζίσλ 
άξδεπζεο ηνπ Κσπατδηθνχ Πεδίνπ», Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 60.000,00€ άλεπ Φ.Π.Α.. 
 
ΘΔΜΑ 13ν: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο ππάξρνπζαο ζχκβαζεο γηα ηελ απνζπλαξκνιφγεζε, 
ζπζθεπαζία, κεηαθνξά θαη ζπλαξκνιφγεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ αξρείσλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο 
Π.Δ. Φζηψηηδαο, πνπ ζα κεηαθεξζνχλ ζε λέα θηίξηα. 
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(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
 
 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 
 
ΘΔΜΑ 14ν: Πξνκήζεηα πιηθψλ ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ην έξγν: «Καηαζθεπή ηξηψλ (3) 
λέσλ Αληιηνζηαζίσλ - πληήξεζε θαη Λεηηνπξγία Αληιηνζηαζίσλ Άξδεπζεο Κσπαΐδαο, έηνπο 
2016», Π.Δ. Βνησηίαο. 
 
ΘΔΜΑ 15ν: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο ππάξρνπζαο ζχκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα πγξψλ 
θαπζίκσλ θαη πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 

 
ΘΔΜΑ 16ν: Έγθξηζε ηνπ ππ΄αξηζκ. 6/2016 πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ 
ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα εηδψλ παληνπσιείνπ, ειαηφιαδνπ, 
εηδψλ θξενπσιείνπ, βξεθηθψλ ηξνθψλ, νπσξνθεπεπηηθψλ γηα ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 
(Δ.Π.) Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο (ΣΔΒΑ) γηα ηνλ Ννκφ Δπξπηαλίαο», 
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 165.948,72 € ρσξίο Φ.Π.Α.. 
 
ΘΔΜΑ 17ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο & επαλαπξνθήξπμε δηελέξγεηαο ειεθηξνληθνχ, 
αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ: «Πξνκήζεηα εηδψλ βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο γηα ην 
επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα (Δ.Π.) Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο γηα ην ηακείν 
Δπξσπατθήο Βνήζεηαο γηα ηνπο απφξνπο (ΣΔΒΑ), Π.Δ. Βνησηίαο», πξνυπνινγηζκνχ 
103.346,18€ κε Φ.Π.Α.. 
(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. ηαχξνο Σζειάο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο & Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Π..Δ.). 
 

 
ΓΑΠΑΝΔ 
 
ΘΔΜΑ 18ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 

 
ΘΔΜΑ 19ν: Έγθξηζε πιεξσκήο δαπάλεο έξγνπ απφ ηηο Γεκφζηεο Δπελδχζεηο ηεο Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο. 
 
ΘΔΜΑ 20ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Φσθίδαο. 
 
ΘΔΜΑ 21ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Δχβνηαο. 
 
ΘΔΜΑ 22ν: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή έξγσλ & κειεηψλ ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 

 
ΘΔΜΑ 23ν: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα επηζηξνθή πνζψλ αρξεσζηήησο 
εηζπξαρζέλησλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 
 
ΘΔΜΑ 24ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, έμνδα κεηαθίλεζεο - εκεξήζηα 
απνδεκίσζε θαη έμνδα δηαλπθηέξεπζεο ππαιιήισλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
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(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 

 
ΘΔΜΑ 25ν: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δέζκεπζε πίζησζεο γηα ζπλδηνξγάλσζε εθδειψζεσλ κε ηελ 
Διιεληθή Υεηξνπξγηθή Δηαηξεία, Π.Δ. Βνησηίαο. 
(Δηζεγεηήο θ. ηαχξνο Σζειάο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο 
& Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Π..Δ.). 
 
 
ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΓΑΚΟΤ ΣΖ ΔΛΗΑ 
 
ΘΔΜΑ 26ν: Αλάθιεζε ηεο ππ΄αξηζκ. 1225/8-8-2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο πεξί έγθξηζεο πξαθηηθνχ & θαηαθχξσζεο απνηειέζκαηνο ηνπ 

πξφρεηξνπ, επαλαιεπηηθνχ, ειεθηξνληθνχ, δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηψλ 

γηα ηνλ απφ εδάθνπο δνισκαηηθφ ςεθαζκφ ειαηνδέληξσλ ηνπ Γ’ Σκήκαηνο ηεο αξηζκ. 3024/22-3-
2016 πξνθήξπμεο, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπιινγηθήο θαηαπνιέκεζεο ηνπ δάθνπ ηεο 
ειηάο, γηα ην έηνο 2016», Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 58.022,40 € ρσξίο Φ.Π.Α.. 
(Δηζεγεηήο θ. ηαχξνο Σζειάο, Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο 
Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο). 

 
 
ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΚΟΤΝΟΤΠΗΧΝ 
 
ΘΔΜΑ 27ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ 3 ηεο Δπηηξνπήο πληνληζκνχ θαη Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε 
ηίηιν: «Καηαπνιέκεζε Κνπλνππηψλ ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο, ηα έηε 2016-2017». 
(Δηζεγεηήο θ. ηαχξνο Σζειάο, Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο 
Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο). 
 

 
ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΔΠΗΣΡΟΠΧΝ 

 
ΘΔΜΑ 28ν: πγθξφηεζε επηηξνπψλ: α) δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ, αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ θαη 
δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο θαη β) αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ ηεο 
πξνκήζεηαο κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ (νρεκάησλ), κε παξάιιειε 
ζπληήξεζε ηνπο εηδψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ Τπεξεζηψλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, δηάξθεηαο 
πέληε (5) εηψλ. 
(Δηζεγεηήο θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο 
Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 

 

 
ΓΖΜΟΗΑ ΔΡΓΑ – ΜΔΛΔΣΔ – ΠΑΡΑΣΑΔΗ* 
 
ΘΔΜΑ 29ν: Έγθξηζε απφ πιεπξάο ζθνπηκφηεηαο ηεο ζχζηαζεο θαηαζθεπαζηηθήο θνηλνπξαμίαο 
γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ «Οδφο Ραπηαίνη – Ν. ηχξα – ηχξα (πλέρηζε)», Π.Δ. Δχβνηαο. 
 
ΘΔΜΑ 30ν: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ: «Οδφο 
Ραπηαίνη – Ν. ηχξα – ηχξα (Υ.Θ. 0+000 εψο Υ.Θ. 16+499,33) - (πλέρηζε)», Π.Δ. Δχβνηαο. 
(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο 
Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & 
Μεηαθνξψλ Π..Δ.). 
 

Παξφληα κέιε ελληά (9) νη θ.θ. Κσλζηαληίλνο Μπαθνγηάλλεο, Ζιίαο Μπνπξκάο, Ησάλλεο 
Πεξγαληάο, Βαζίιεηνο Φαθίηζαο, Κσλ/λνο Καξαγηάλλεο, Δπζηάζηνο Κάππνο, Ησάλλεο 
Αγγειέηνο, Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, θαη Αζαλάζηνο Γηαλλφπνπινο. 
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Αθνχ δηαπηζηψζεθε απαξηία, ν Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Κσλζηαληίλνο 
Μπαθνγηάλλεο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 
Υξέε γξακκαηέα άζθεζε ε Εσή χςα, θιάδνπ ΓΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ, κε βαζκφ Γ΄, 

πνπ νξίζζεθε αλαπιεξψηξηα γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ αξηζκ. 9460/ 
222/27-1-2012 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 
αξηζκ. 9971/286/28-1-2013 φκνηά ηεο. 

 
Δπίζεο, ζηε ζπλεδξίαζε παξέζηεζαλ νη: 

1. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο 
Π..Δ., 
2. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ 
Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ Π..Δ. θαη, 
3. ηαχξνο Σζειάο, Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & 
Κηεληαηξηθήο Π..Δ..  

 
Με ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, έζεζε ζθφπηκε θαη αλαγθαία 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπδήηεζεο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηα εμήο: 

 Τελ ελνπνίεζε ηνπ ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη δηαζθάιηζε ηεο 
δπλαηόηεηαο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Σπκβνπιίνπ λα ηεξαξρεί ηηο δαπάλεο θαη λα θαηεπζύλεη ηηο 
πηζηώζεηο. 

 Τηο αλνηθηέο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηελ αηηία πνπ δεκηνπξγήζεθαλ. 
 
 
 

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 δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή έξγσλ, 
κειεηψλ θαη δαπαλψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Φζηψηηδαο. 

Σν θαηεπείγνλ ηεο εηζαγσγήο ηνπ ζέκαηνο πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπλίζηαηαη ζην 
γεγνλφο φηη, αθελφο ην πξφβιεκα ηεο πξφζβαζεο εθθξεκεί εδψ θαη έηε, θη αθεηέξνπ ιφγσ ηνπ 
επεξρφκελνπ ρεηκψλα θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε άκεζε έλαξμε ησλ δηαδηθαζηψλ ψζηε ηα 
έξγα ηεο δηάλνημεο ηεο νδνχ λα πεξαησζνχλ έγθαηξα. 
(Δηζεγεηήο θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο 
Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 2ν: Έγθξηζε ηεο 8εο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 
2016, ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 
  Σν θαηεπείγνλ ηεο εηζαγσγήο ηνπ ζέκαηνο πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπλίζηαηαη: α) ζην 
γεγνλφο φηη ην αίηεκα πεξηήιζε ζηελ Πεξηθέξεηα κφιηο ηελ Παξαζθεπή 2-9-2016, φηαλ ε 
πξφζθιεζε ησλ ηαθηηθψλ ζεκάησλ ηεο Ο.Δ. είρε ήδε θνηλνπνηεζεί, θαη β) ζην γεγνλφο φηη ην λέν 
ζρνιηθφ έηνο αξρίδεη ηελ επνκέλε Γεπηέξα 12-9-2016, θαη ε ζπλεδξίαζε ηνπ επφκελνπ 
Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ είλαη πξνγξακκαηηζκέλε γηα ην ηέινο Οθησβξίνπ κε απνηέιεζκα νη 
δχν καζεηέο ΑΜΔΑ λα κελ κπνξέζνπλ λα έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζηα ζρνιεία ηνπο γηα 
ηνπιάρηζηνλ δχν κήλεο. Με ηελ ςήθηζε ηνπ ζέκαηνο ζηελ  παξνχζα Ο.Δ. θη αθνινχζσο ζην Π.. 
νη πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο ζα πεξαησζνχλ εληφο ησλ πξνζεζκηψλ έλαξμεο ηνπ λένπ 
ζρνιηθνχ έηνπο. 
(Δηζεγεηέο θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο 
Λεηηνπξγίαο Π..Δ. θαη θα Βαΐα Σφιιηιε, Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ 
Π..Δ.) 

 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 3ν: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα κε 
δσνηξνθέο ησλ ππξφπιεθησλ θηελνηξφθσλ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο. 
 Σν θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο έγθεηηαη ζηελ αλάγθε άκεζεο ελίζρπζεο κε δσνηξνθέο ησλ 
πιεγέλησλ θηελνηξφθσλ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, κεηά ηηο πξφζθαηεο ππξθαγηέο. 
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(Δηζεγεηήο θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο 
Λεηηνπξγίαο 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. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1303 
 
 

ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 1ν: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή έξγσλ, 
κειεηψλ θαη δαπαλψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Φζηψηηδαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 135507/4197/1-9-2016 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην 
ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

απνθαζίδεη νκόθσλα 
Δγθξίλεη ηε δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή ησλ παξαθάησ πηζηνπνηήζεσλ - ινγ/ζκσλ – 

έξγσλ - κειεηψλ ζηελ Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζχκθσλα κε ην αξζ. 5 ηνπ Ν. 4071/2012, σο εμήο: 
       

AA Σίηινο έξγνπ Δηδηθόο θνξέαο/ 
ΚΑΔ 

Πξνκεζεπηήο 
 

Πνζό 

1 Απαιινηξηψζεηο – λνκηθέο δεζκεχζεηο 
γηα ην έξγν «Βειηίσζε δξφκνπ απφ 
θνηλφηεηα Σπκθξεζηνχ κέρξη αλαηνιηθή 
πξφζβαζε ζήξαγγαο Σπκθξεζηνχ» 
 
Υξεκαηνδφηεζε: ΚΑΠ 
Πξνυπνινγηζκφο: 70.000,00 € 

01.071. ΚΑΔ 9779 Γηάθνξνη 
δηθαηνχρνη 

70.000,00 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1304 

 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 2ν: Έγθξηζε ηεο 8εο 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.) 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 136552/4257/5-9-2016 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην 
ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

απνθαζίδεη νκόθσλα 
Δγθξίλεη ηελ 8ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, ηεο 

Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1305 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 3ν: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα κε 
δσνηξνθέο ησλ ππξφπιεθησλ θηελνηξφθσλ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 136532/4248/5-9-2016 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην 
ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
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απνθαζίδεη νκόθσλα 
Δγθξίλεη ηελ δαπάλε (αλάιεςε ππνρξέσζεο) θαη δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 24.800,00 €, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ πξνκήζεηα κε απ’ επζείαο αλάζεζε, ιφγσ ηνπ 
θαηεπείγνληνο, 75 tn δσνηξνθψλ πξνο αλαθνχθηζε ησλ πιεγέλησλ θηελνηξφθσλ απφ ηελ 
ππξθαγηά ζηηο πεξηνρέο ηεο Σ.Κ. Ακπγδαιηάο ηνπ Γ.Γ. Καθεξέσο, ηεο Σ.Κ. ηνπππαίσλ ηνπ Γ.Γ. 
Μαξκαξίνπ θαη ηεο Σ.Κ. ηχξσλ ηνπ πξψελ Γήκνπ ηπξέσλ, ηνπ Γήκνπ Καξχζηνπ ζηελ Π.Δ. 
Δχβνηαο. 

Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ παξαθάησ ΚΑΔ: 
 

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΔ Πεξηγξαθή 
ΚΑΔ 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤ

Ζ 
ΠΗΣΧΖ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟΤ 
ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+ΑΝ

ΑΜΟΡΦΧΔΗ 
ΔΣΟΤ 2016 

ΓΔΜΔΤΘ
ΔΝ ΠΟΟ 
ΠΡΗΝ ΣΖΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΓΔΜΔΤΖ 

ΠΗΣΧΖ 

1 

Πξνκήζεηα πεξίπνπ 75tn 
δσνηξνθψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ 
άκεζσλ αλαγθψλ ησλ 
θηελνηξφθσλ ησλ πεξηνρψλ ΣΚ 
Ακπγδαιηάο ηνπ Γ.Γ. Καθεξέσο 
ηεο ΣΚ ηνπππαηψλ ηνπ Γ.Γ. 
Μαξκαξίνπ θαη ησλ ηχξσλ ηνπ 
πξψελ Γήκνπ ηπξέσλ, ηνπ 
Γήκνπ Καξχζηνπ ηεο ΠΔ 
Δπβνίαο πνπ πιήρζεθαλ απφ 
δαζηθή ππξθαγηά. 

02.01.073.
5152.01 

Κάζε είδνπο 
δαπάλεο 
πνιηηηθήο 
ζρεδίαζεο 
εθηάθησλ 
αλαγθψλ 
(ΠΔΑ) 24.800,00 297.000,00 197.366,00 74.834,00 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 24.800,00 297.000,00 197.366,00 74.834,00 

 
Οη θ.θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο θαη Ησάλλεο Αγγειέηνο, ςήθεζαλ ζεηηθά, κε ηελ 

πξνυπφζεζε «όηη νη δηθαηνύρνη ζα έρνπλ δεισκέλα ζηνλ ΟΣΔΕ ζηαβιηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηελ 
πεξηνρή ησλ θακέλσλ, θαη ε θαηαλνκή ησλ δσνηξνθώλ ζα γίλεη αλαινγηθά κε βάζεη ην δεισκέλν 
λόκηκν δσηθό πιεζπζκό». 

Δπίζεο, ν θ. Αζαλάζηνο Γηαλλφπνπινο, έδσζε ζεηηθή ςήθν, δεηψληαο, «λα ειεγρζνύλ νη 
πεξηπηώζεηο πνπ νη δηθαηνύρνη δελ ζα είλαη ζύλλνκνη, θαη ζηελ πεξίπησζε απηή, λα επηζηξαθνύλ 
νη ελ ιόγσ πξνκήζεηεο». 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1306 

 
 
ΘΔΜΑ 1ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ζπλεδξίαζεο 33/22-8-2016 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

Ζ Δπηηξνπή ελέθξηλε νκόθσλα ην κε αξηζκ. 33/22-8-2016 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1307 

 
 
ΝΟΜΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 
 
ΘΔΜΑ 2ν: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα ηε ζχληαμε γλσκνδφηεζεο επί εξσηεκάησλ ηεο Γηεχζπλζεο 
Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Βνησηίαο ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο θπθινθνξηαθήο ζχλδεζεο 
αθηλήηνπ κε ηελ επαξρηαθή νδφ πνπ ζπλδέεη ηελ ΠΔΟ 3 (Διεπζίλα – Θήβα – Ληβαδεηά) κε ην 
ηξαηφπεδν ΚΔΠΒ Θεβψλ. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. ΣΣ 108148/902/29-8-
2016 έγγξαθν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
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απνθαζίδεη νκόθσλα 
1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» ηελ δηθεγφξν 

Παλαγηνχια Αλάγλνπ ηνπ Δπζηαζίνπ [Α.Μ./Γ..Α.: 35501], θάηνηθν Αγίαο Παξαζθεπήο Αηηηθήο, 
νδφο Αγίαο Σξηάδνο, αξ. 56 & Φηιηθήο Δηαηξείαο, ε νπνία αθνχ ιάβεη ππφςε ηεο ηηο ζρεηηθέο 
δηαηάμεηο θαη κειεηήζεη ηνλ πιήξε θάθειν ηεο ππφζεζεο, θαζψο θαη ηηο απφςεηο ηεο ππεξεζίαο, 
ιάβεη δε θάζε αλαγθαία πιεξνθνξία απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο» [Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Βνησηίαο], λα ζπληάμεη 
αλαιπηηθή γλσκνδφηεζε απαληψληαο ζηα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη κε ην ππ’ αξηζ. πξση. 
2320/87067, 2588/96154/04.07.2016 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Βνησηίαο.  

2. Καζνξίδεη ηελ ακνηβή ηεο αλσηέξσ δηθεγφξνπ, κε βάζε ηελ ππ’ αξηζ. 376/2015 
απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζην  πνζφ ησλ 320 επξψ 
ζπλ ΦΠΑ 24% (= 76,80), ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 396,80 επξψ, ε νπνία 
πξνθχπηεη σο εμήο:  

- χληαμε γλσκνδφηεζεο [παξνρή λνκηθψλ ζπκβνπιψλ] 80 επξψ, κε βάζε ηνλ πίλαθα 
ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 4194/2013.    

- Δπηπιένλ ακνηβή ρξνλνρξέσζεο γηα ηξεηο (3) ψξεο, κε πνζφ 80 €/ψξα, ήηνη [80 € Υ 3 = 
240 επξψ], ιφγσ ηεο θχζεο ηεο ππνζέζεσο.  
 - χλνιν ακνηβήο 320 επξώ. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1308 

 
ΘΔΜΑ 3ν: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα ηε ζχληαμε γλσκνδφηεζεο επί εξσηεκάησλ ηεο Γηεχζπλζεο 
Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Βνησηίαο ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα ζεηηθέο 
δεκίεο ζε αλάδνρν δηνηθεηηθήο ζχκβαζεο, ιφγσ δηάιπζεο ηεο εξγνιαβίαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. ΣΣ 123813/985/29-8-
2016 έγγξαθν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 
1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» ηελ δηθεγφξν 

Παλαγηνχια Αλάγλνπ ηνπ Δπζηαζίνπ [Α.Μ./Γ..Α.: 35501], θάηνηθν Αγίαο Παξαζθεπήο Αηηηθήο, 
νδφο Αγίαο Σξηάδνο, αξ. 56 & Φηιηθήο Δηαηξείαο, ε  νπνία, αθνχ ιάβεη ππφςε ηεο ηηο ζρεηηθέο 
δηαηάμεηο θαη κειεηήζεη ηνλ πιήξε θάθειν ηεο ππφζεζεο, θαζψο θαη ηηο απφςεηο ηεο ππεξεζίαο, 
ιάβεη δε θάζε αλαγθαία πιεξνθνξία απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο» [Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Βνησηίαο], λα ζπληάμεη 
αλαιπηηθή γλσκνδφηεζε απαληψληαο ζηα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη κε ην ππ’ αξηζ. πξση. 
3366/122630/03.08.2016 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο 
Δλφηεηαο Βνησηίαο.  

2. Καζνξίδεη ηελ ακνηβή ηεο αλσηέξσ δηθεγφξνπ, κε βάζε ηελ ππ’ αξηζ. 376/2015 
απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζην  πνζφ ησλ 320 επξψ 
ζπλ ΦΠΑ 24% (= 76,80), ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 396,80 επξψ, ε νπνία 
πξνθχπηεη σο εμήο:  

- χληαμε γλσκνδφηεζεο [παξνρή λνκηθψλ ζπκβνπιψλ] 80 επξψ, κε βάζε ηνλ πίλαθα 
ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 4194/2013.    

- Δπηπιένλ ακνηβή ρξνλνρξέσζεο γηα ηξεηο (3) ψξεο, κε πνζφ 80 €/ψξα, ήηνη [80 € Υ 3 = 
240 επξψ], ιφγσ ηεο θχζεο ηεο ππνζέζεσο.  
 - χλνιν ακνηβήο 320 επξώ. 
 
 Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, κε ηελ αηηηνινγία φηη «δελ είλαη ζέκα 
γλσκνδόηεζεο λνκηθώλ .… , λα δεηεζεί ε γλώκε ηνπ αληίζηνηρνπ Υπνπξγείνπ. Υπήξμαλ 
ιαλζαζκέλνη ρεηξηζκνί ζηελ εμέιημε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο θαη ελδερόκελα πνιηηηθέο 
επζύλεο».  
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1309 
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ΘΔΜΑ 4ν: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο Διέλεο Εαβνχ θαη ινηπψλ 
(ζπλνιηθά 3 πξνζθεχγνπζεο), ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Λακίαο. 
(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. ΣΣ 45242/480/29-8-
2016 έγγξαθν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

απνθαζίδεη νκόθσλα 
1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» ηνλ δηθεγφξν 

ηπιηαλφ Καλέιιν ηνπ Δπαγγέινπ [Α.Μ./Γ..Λ.: 346], θάηνηθν Λακίαο, νδφο Παηξφθινπ, αξ. 20,  
ν νπνίνο λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Μνλνκειέο Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν Λακίαο, ζηε δηθάζηκν ηεο 
08/09/2016, ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα απνθξνχζεη ηελ κε αξηζκφ 
θαηαζέζεσο 423/2004 πξνζθπγή, πνπ άζθεζαλ ε Διέλε Εαβνχ θαη ινηπέο (ζπλνιηθά 3 
πξνζθεχγνπζεο), ζπληάζζνληαο ππφκλεκα, πξνβάιινληαο ελζηάζεηο θαη ηζρπξηζκνχο θαη 
γεληθά λα πξάμεη φ,ηη θαηά ηε 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 229 επξψ 
ζπλ ΦΠΑ 24% (= 54,96), ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 283,96 επξψ, ε νπνία 
πξνθχπηεη σο εμήο:  

- Παξάζηαζε θαη πξνηάζεηο 149 επξψ [64 € παξάζηαζε ζπλ 85 € ππφκλεκα], κε βάζε  
ηνλ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 4194/2013. 

- Δπηπιένλ ακνηβή ρξνλνρξέσζεο γηα κία (1) ψξα, πνζνχ 80 επξψ, γηα ηε κειέηε 
θαθέινπ ππφζεζεο ελψπηνλ πξσηνβαζκίνπ δηθαζηεξίνπ. 

- χλνιν ακνηβήο 229 επξψ. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1310 
 
 
ΔΚΣΑΚΣΔ ΑΝΑΓΚΔ 
 
ΘΔΜΑ 5ν: Έγθξηζε δαπαλψλ γηα ηελ εθηέιεζε παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο αληηκεηψπηζε 
έθηαθησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ ηεο Π.Δ. Φσθίδαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ηα ππ΄αξηζκ. (α) 132407/349/26-8-
2016, (β) 132410/351/26-8-2016, θαη (γ) 132794/357/29-8-2016 έγγξαθα ηεο Απηνηεινχο Γ/λζεο 
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζηα 
ηκήκαηα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Δγθξίλεη: 
1.  ηε δαπάλε, χςνπο 4.804,38€, ζην φλνκα ηνπ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΘΤΜΗΟΤ θαη  
2. ηε δαπάλε, χςνπο 5.081,13€, ζηελ ΚΡΟΝΟ ΔΣΔ ΚΑΡΑΥΑΛΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ, γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ (θαηνιηζζήζεηο 28-6-2016). 
3. ηε δαπάλε, χςνπο 1.711,20€, ζην φλνκα ηνπ ηδηψηε ΜΑΡΚΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ θαη 
4. ηε δαπάλε, χςνπο 1.711,20€, ζην φλνκα ηνπ ηδηψηε ΠΑΠΠΑ ΛΔΧΝΗΓΑ, γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ππξθαγηάο, πνπ εθδειψζεθε ζηελ πεξηνρή ηεο Γεζθίλαο ηνπ Γ. Γειθψλ, ζηηο 7-8-
2016. 

5. ηε δαπάλε, χςνπο 4.310,24€, ζην φλνκα ηνπ ηδηψηε ΜΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ, γηα 
ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ νδηθνχ δίθηπν ηεο Π.Δ. Φσθίδαο, απν βξνρνπηψζεηο-θαηνιηζζήζεηο πνπ 
πξνέθπςαλ ζηηο 21-9-2015. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1311 
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ΘΔΜΑ 6o: Έγθξηζε ησλ ππ΄αξηζκ. 286/7-8-2016, 295/8-8-2016 θαη 310/14-8-2016 απνθάζεσλ 
ηεο Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Βνησηίαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Βνησηίαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 325/19-8-2016 
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: 
Α. ηελ ππ΄αξηζκ. (νηθ.) 286/7-8-2016 απφθαζε ηεο Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Βνησηίαο 

ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. 
Βνησηίαο (ππξθαγηά ζηελ πεξηνρή Νέν Κφθθηλν ηνπ Γήκνπ Οξρνκελνχ), θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 
1.- Σελ απεπζείαο κίζζσζε ησλ ηδησηηθψλ  κεραλεκάησλ: 
 

1. ΚΑΡΡΑ 
ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 

UNIMOG    (3.2  Σνλ.) ΜΔ  
121684 

2. ΑΝΑΓΝΟΤ  ΔΤΣΑΘΗΑ UNIMOG    (3,0 Σνλ.) ΜΔ   93831 
3. ΚΑΡΑΛΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΤΓΡΟΦΟΡΑ     (18,0 Σνλ.) ΒΗΚ   9601 
4. ΓΚΧΝΗΑ ΗΧΑΝΝΖ ΤΓΡΟΦΟΡΑ  (20,0 Σνλ.) ΗΖΖ   5013 
5. ΣΑΜΠΟΛΖ 

ΑΓΓΔΛΟ 
ΤΓΡΟΦΟΡΑ      (12  Σνλ.) ΔΚΒ   1450 

6. ΜΟΤΡΓΟ  
ΝΗΚΟΛΑΟ 

ΤΓΡΟΦΟΡΑ      (15  Σνλ.) ΒΗΜ   3463 

 

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. 1493/09-11-2015 
απφθαζε (πξαθηηθφ 31/09-11-2015, ζέκα 11Ο Δ.Ζ.Γ.) ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο. 

Β. ηελ ππ΄αξηζκ. (νηθ.) 295/8-8-2016 απφθαζε ηεο Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Βνησηίαο 
ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. 
Βνησηίαο (ππξθαγηά ζηελ πεξηνρή Άγηνο Νηθφιανο - Άζπξα πίηηα ηνπ Γήκνπ Γηζηφκνπ), θαη 
ζπγθεθξηκέλα: 

 
1.- Σελ απεπζείαο κίζζσζε ησλ ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ: 
 

1. ΒΗΔΝΝΑ ΥΡΗΣΗΝΑ UNIMOG    (3.5  Σνλ.) ΜΔ    93838 
2. CΔRMA JANI UNIMOG    (3,5 Σνλ.) ΜΔ    79222 
3. ΚΑΡΑΛΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΤΓΡΟΦΟΡΑ     (18,0 Σνλ.) ΒΗΚ    9601 
4. ΓΚΧΝΗΑ ΗΧΑΝΝΖ ΤΓΡΟΦΟΡΑ    (20,0 Σνλ.) ΗΖΖ   5013 
6. ΚΟΤΣΟΤΜΠΑ ΚΧΝ. ΤΓΡΟΦΟΡΑ      (15  Σνλ.) ΔΚΒ    1363 
7. ΚΟΡΟΓΖΜΟ 

ΛΑΜΠΡΟ 
UNIMOG      (3,4 Σνλ.)  ΜΔ     88636 

8. ΕΧΝΑ ΛΟΤΚΑ ΤΓΡΟΦΟΡΑ      (15  Σνλ.) ΒΗΕ     8385 
 

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 Ληβαδεηάο θαη θαηφπηλ απφ, ην 
Σκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Π.Δ. Βνησηίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππ’ αξηζ. 1493/09-11-
2015 απφθαζε (πξαθηηθφ 31/09-11-2015, ζέκα 11Ο Δ.Ζ.Γ.) ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 
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Γ. ηελ ππ΄αξηζκ. (νηθ.) 310/14-8-2016 απφθαζε ηεο Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Βνησηίαο 
ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. 
Βνησηίαο (ππξθαγηά ζην Παξφξην ηνπ Γήκνπ Ληβαδεηάο), θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 
1.- Σελ απεπζείαο κίζζσζε ησλ ηδησηηθψλ  κεραλεκάησλ: 
 

1. ΒΗΔΝΝΑ ΥΡΗΣΗΝΑ UNIMOG    (3.5  Σνλ.) ΜΔ     93838 
2. CΔRMA JANI UNIMOG    (3,5 Σνλ.) ΜΔ     79222 
3. ΚΑΡΡΑ 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 
UNIMOG    (3,3 Σνλ.) ΜΔ     121684 

4. ΑΝΑΓΝΟΤ ΔΤΣΑΘΗΑ UNIMOG    (3,2 Σνλ.) ΜΔ     93831 
5. ΓΚΧΝΗΑ ΗΧΑΝΝΖ ΤΓΡΟΦΟΡΑ    (20,0 Σνλ.) ΗΖΖ    5013 
6. ΠΗΣΗΓΖΜΟ 

ΠΡΟΚΟΠΖ 
ΤΓΡΟΦΟΡΑ      (15  Σνλ.) ΚΑΔ    8864 

7. ΚΟΡΟΓΖΜΟ 
ΛΑΜΠΡΟ 

ΤΓΡΟΦΟΡΑ      (3,4 Σνλ.) ΒΗΔ     6520 

8. ΚΑΡΑΛΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΤΓΡΟΦΟΡΑ     (18,0 Σνλ.) ΒΗΚ     9601 
9. ΜΟΤΡΓΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΤΓΡΟΦΟΡΑ     (14,0 Σνλ.) ΒΗΜ   3463 

10. ΚΧΣΑΓΑΜ ΛΟΤΚΑ ΤΓΡΟΦΟΡΑ     (15,0 Σνλ.) ΒΗΚ     3743 
 

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 Ληβαδεηάο θαη θαηφπηλ, απφ ην 
Σκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Π.Δ. Βνησηίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππ’ αξηζ. 1493/09-11-
2015 απφθαζε (πξαθηηθφ 31/09-11-2015, ζέκα 11Ο Δ.Ζ.Γ.) ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

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

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1312 

 
ΘΔΜΑ 7o: Έγθξηζε δαπάλεο ηεο 1εο Δληνιήο Πιεξσκήο θαη Πηζηνπνίεζεο ηνπ έξγνπ: 
«Αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ γηα ηα έηε 2016-2017», ρξήζε 2016, Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 
(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. 128860/2343/18-8-
2016 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 νκόθσλα 

Δγθξίλεη ηε δαπάλε ηεο 1εο Δληνιήο Πιεξσκήο θαη Πηζηνπνίεζεο ηνπ έξγνπ: 
«Αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ γηα ηα έηε 2016-2017», ρξήζε 2016, Π.Δ. Δπξπηαλίαο, σο 
εμήο: 

 

Α/Α Σίηινο Έξγνπ 
Δηδηθόο 
Φνξέαο 

Πξνκεζεπηήο/
Αλάδνρνο 

Ζκεξνκελί
εο 

εξγαζηώλ  
Πνζό 

1 

1ε  εληνιή πιεξσκήο ηνπ 
έξγνπ «Αληηκεηψπηζε 
εθηάθησλ αλαγθψλ» Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο, θαηαζθεπή 
ηνίρνπ αληηζηήξημεο γηα ηελ 

2014ΔΠ56600
015 

ΓΟΤΛΑ 
ΓΔΧΡΓΗΟ 

15/04/2016 

έσο 

14/05/2016 

24.600,00 € 

ΑΔΑ: 73Σ57ΛΗ-9ΕΖ
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απνθαηάζηαζε ηνπ βάζξνπ 
ηεο γέθπξαο Κξπνλεξίνπ 
ζηνλ πνηακφ Αγξαθηψηε ζην 
ηκήκα ηνπ επαξρηαθνχ 
νδηθνχ δηθηχνπ Κξπνλέξη-
Παιαηνθαηνχλα  
 
Υξεκαηνδφηεζε: ΑΔΠ566 
Πξνυπνινγηζκφο: 
24.600,00€  
Πνζφ ζχκβαζεο: 24.600,00 € 
Πιεξσκέο κέρξη ζήκεξα: - 
Παξφλ ινγαξηαζκφο: 
24.600,00€ 
Τπφινηπν Δγθξίζεσλ: - 

 
 
 
 

2 

1ε εληνιή πιεξσκήο ηνπ 
έξγνπ «Αληηκεηψπηζε 
εθηάθησλ αλαγθψλ» Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο, πξνκήζεηα 
αζθαιηνκίγκαηνο κε ηελ αμία 
ηεο αζθάιηνπ γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε θαζηδήζεσλ 
ζε δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ 
εζληθνχ θαη επαξρηαθνχ 
νδηθνχ δηθηχνπ 
 
Υξεκαηνδφηεζε: ΑΔΠ566 
Πξνυπνινγηζκφο: 
24.000,00€  
Πνζφ ζχκβαζεο: 24.000,00 € 
Πιεξσκέο κέρξη ζήκεξα: - 
Παξφλ 
ινγαξηαζκφο:24.000,00€ 
Τπφινηπν Δγθξίζεσλ: - 

2014ΔΠ56600
015 

ΦΛΧΡΑΚΖ 
ΛΑΜΠΡΟ & 

ΗΑ ΟΔ 

3/06/2016 

έσο 

22/06/2016 

24.000,00 € 

3 

1ε εληνιή πιεξσκήο ηνπ 
έξγνπ «Αληηκεηψπηζε 
εθηάθησλ αλαγθψλ» Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο, θαηαζθεπή 
ηνίρνπ αληηζηήξημεο γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε ηεο 
βαηφηεηαο ζην ηκήκα ηνπ 
νδηθνχ δηθηχνπ Καξπελήζη-
Πξνπζφο ζηε ζέζε Άγηνο 
Γεψξγηνο  
 
Υξεκαηνδφηεζε: ΑΔΠ566 
Πξνυπνινγηζκφο: 24.600,00 
€  
Πνζφ ζχκβαζεο: 24.600,00 € 
Πιεξσκέο κέρξη ζήκεξα: - 
Παξφλ 
ινγαξηαζκφο:24.600,00€ 
Τπφινηπν Δγθξίζεσλ: - 

2014ΔΠ56600
015 

ΗΓΖΡΟΜΠΔΣ
ΟΝ Α.Δ. 

15/04/2016 

έσο 

14/05/2016 

24.600,00 € 

ΤΝΟΛΟ         73.200,00 € 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1313 
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ΓΖΜΟΗΑ ΔΡΓΑ – ΜΔΛΔΣΔ – ΠΑΡΑΣΑΔΗ* 
 
ΘΔΜΑ 8o: Έγθξηζε πξαθηηθψλ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε ηκεκάησλ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο θαη ηερληθψλ έξγσλ ζηελ 
ππ΄αξηζκ. 5 επαξρηαθή νδφ Καζηξηψηηζζα – Μαπξνιηζάξη - Ππξά» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε 
νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο, γηα ηα έηε 2015-2016 & 2017», πξνυπνινγηζκνχ 90.000,00 € κε 
Φ.Π.Α.. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 130025/3313/22-8-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 

ηε ζπλέρεηα δηελεξγήζεθε δεκφζηα θιήξσζε κεηαμχ ησλ ηξηψλ εξγνιεπηηθψλ 
επηρεηξήζεσλ (Βιαρνπάλνο Δπάγγεινο, Γξεγφξηνο Γήκνο θαη Γεψξγηνο θνπειίηεο), νη 
νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ νπνίσλ ηαπηίδνληαη απφιπηα, πνπ θιήζεθαλ κε ην ππ’ αξηζκ. (νηθ.) 
134834/1586/31-8-2016 έγγξαθν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Ζ θιήξσζε αλέδεημε πξψην 
κεηνδφηε ηνπ έξγνπ ηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε «Γεψξγηνο θνπειίηεο», δεχηεξν κεηνδφηε ηελ 
εξγνιεπηηθή επηρείξεζε «Γξεγφξηνο Γήκνο» θαη ηξίην κεηνδφηε ηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε 
«Δπάγγεινο Βιαρνπάλνο». 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

απνθαζίδεη νκόθσλα 
 1. Δγθξίλεη ηα ππ’ άξηζκ. 1/2-8-2016 θαη 2/19-8-2016 πξαθηηθά ηεο επηηξνπήο 

δηαγσληζκνχ ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε ηκεκάησλ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο θαη ηερληθψλ 
έξγσλ ζηελ ππ΄αξηζκ. 5 επαξρηαθή νδφ Καζηξηψηηζζα – Μαπξνιηζάξη - Ππξά» ηνπ έξγνπ: 
«πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο, γηα ηα έηε 2015-2016 & 2017», πξνυπνινγηζκνχ 
90.000,00 € κε Φ.Π.Α., πνπ αθνξνχλ ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ. 
 2. Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε 
«Γεψξγηνο θνπειίηεο», κε πνζνζηφ έθπησζεο δψδεθα ηνηο εθαηφ (12%). 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1314 

 
ΘΔΜΑ 9o: Έγθξηζε πξαθηηθψλ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε ηκεκάησλ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο θαη ηερληθψλ έξγσλ ζηελ 
επαξρηαθή νδφ 21 Ληιαία – Δπηάινθνο φξηα Ννκνχ» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε Οδηθνχ Γηθηχνπ 
Π.Δ. Φσθίδαο, γηα ηα έηε 2015 – 2016 θαη 2017», πξνυπνινγηζκνχ 80.000,00 € κε ΦΠΑ. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 132097/3382/25-8-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

 1. Δγθξίλεη ηα ππ’ άξηζκ. 1/8-8-2016 θαη 2/25-8-2016 πξαθηηθά ηεο επηηξνπήο 
δηαγσληζκνχ ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε ηκεκάησλ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο θαη ηερληθψλ 
έξγσλ ζηελ επαξρηαθή νδφ 21 Ληιαία – Δπηάινθνο φξηα Ννκνχ» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε Οδηθνχ 
Γηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο, γηα ηα έηε 2015 – 2016 θαη 2017», πξνυπνινγηζκνχ 80.000,00 € κε 
ΦΠΑ., πνπ αθνξνχλ ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ θαη ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ. 
 2. Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε 
«ΥΡΖΣΟ ΚΑΛΛΗΑΝΖ», πνπ πξνζέθεξε έθπησζε πελήληα ηνηο εθαηφ (50%). 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1315 
 
ΘΔΜΑ 10o: Έγθξηζε πξαθηηθψλ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε νδνζηξψκαηνο ηκεκάησλ ηεο Δ.Ο. 27», Π.Δ. Φσθίδαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 290.000,00 € κε ΦΠΑ. 
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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. 132078/3380/25-8-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

1. Αλαβάιεη ηε ιήςε απφθαζεο επί ηεο νπζίαο θαη παξαπέκπεη ην ζέκα ζην Σερληθφ 
πκβνχιην Γεκνζίσλ Έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, σο αξκφδην λα παξάζρεη 
γλψκε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πεξίπησζεο ηνπ άξζξνπ 27, παξ. 2β λ. 3669/2008, ήηνη γηα ην αλ ε 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ηειηθνχ κεηνδφηε θξίλεηαη κε ηθαλνπνηεηηθή γηα ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, 
πξνθεηκέλνπ λα αθπξσζεί ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο.  
 2. Οξίδεη εηζεγεηέο γηα ζχληαμε γλσκνδφηεζεο πξνο ην Σερληθφ πκβνχιην Γεκνζίσλ 
Έξγσλ ζρεηηθά κε ηνλ δηαγσληζκφ ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε νδνζηξψκαηνο ηκεκάησλ ηεο 
Δ.Ο. 27», Π.Δ. Φσθίδαο, πξνυπνινγηζκνχ 290.000,00 € κε ΦΠΑ ηνπο Αλαζηάζην 
Παπαλαζηαζίνπ, Γεληθφ Γ/ληε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο & Τπνδνκψλ 
ηεο Π..Δ., θαη Υξήζην Γεκεηξέιν, Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο πγθνηλσληαθψλ Έξγσλ ηεο 
Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φσθίδαο.  

 
Ζ ππφζεζε ζα εηζαρζεί γηα εθ λένπ ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο κεηά ηε ζρεηηθή γλψκε 

ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ. 
 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1316 
 
 
ΜΑΘΖΣΗΚΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΑ 
 
ΘΔΜΑ 11ν: Σξνπνπνίεζε πθηζηάκελνπ δξνκνινγίνπ κεηαθνξάο καζεηψλ Π.Δ. Φσθίδαο, γηα ην 
ζρνιηθφ έηνο 2016-2017. 
(Δηζεγεηήο θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο 
Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 132627/3195/26-8-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην 
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

 Σξνπνπνηεί ηo παξαθάησ δξνκνιφγην ηνπ Παξαξηήκαηνο Α’ ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηεζλνχο 
ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ κεηαθνξάο 
καζεηψλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Φσθίδαο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017, σο θάησζη: 
 

1. ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ 5 ΣΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Α 
 

ΓΧ07MI: «ΑΜΦΗΑ- ΓΑΛΑΞΗΓΗ- ΔΡΑΣΔΗΝΖ- ΣΟΛΟΦΧΝΑ- ΑΓ.ΝΗΚΟΛΑΟ» ζε ΓΧ07ΜΗ: 
«ΑΜΦΗΑ - ΓΑΛΑΞΗΓΗ - ΔΡΑΣΔΗΝΖ - ΣΟΛΟΦΧΝΑ». Σν θφζηνο ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ 
δξνκνινγίνπ ζα είλαη ην παξαθάησ:  
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Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1317 

 
 
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
 
ΘΔΜΑ 12ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ πξφρεηξνπ 
κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ηεο «Αλαβάζκηζεο ησλ ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο, ηε 
δηαζχλδεζή ηνπο κε ην θέληξν ιήςεο ζεκάησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ θχιαμεο ησλ αληιηνζηαζίσλ 
άξδεπζεο ηνπ Κσπατδηθνχ Πεδίνπ», Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 59.500,00€ άλεπ Φ.Π.Α.. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 4377/26-8-2016 
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 απφ 26-8-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο ηνπ πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ 

δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ηεο «Αλαβάζκηζεο ησλ ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο, ηε δηαζχλδεζή 
ηνπο κε ην θέληξν ιήςεο ζεκάησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ θχιαμεο ησλ αληιηνζηαζίσλ άξδεπζεο 
ηνπ Κσπατδηθνχ Πεδίνπ», Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 59.500,00€ άλεπ Φ.Π.Α., πνπ αθνξά 
ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο πνπ πξνζθφκηζε ν αλαδεηρζέληαο κεηνδφηεο, 
ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

2. Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ εηαηξεία «ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ 
ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ 
ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ – ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΦΟΡΔΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ κε δ.η. «HELLENIC CENTER OF 
SECURITY Κε.Γη.Βη.Μ1», κε πξνζθνξά πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 72.292,00€ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. γηα 24 κήλεο. 

 
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο θαηαςήθηζε, κε ηελ παξαηήξεζε φηη «ρξήζηκε ε αλαβάζκηζε 

ηνπ εμνπιηζκνύ… ζα έπξεπε απηό λα αθνξά ηνλ εμνπιηζκό κηαο απνθιεηζηηθά δεκόζηαο 
ππεξεζίαο, πνπ ζα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηεο Κσπαΐδαο».  

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1318 

 
ΘΔΜΑ 13ν: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο ππάξρνπζαο ζχκβαζεο γηα ηελ απνζπλαξκνιφγεζε, 
ζπζθεπαζία, κεηαθνξά θαη ζπλαξκνιφγεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ αξρείσλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο 
Π.Δ. Φζηψηηδαο, πνπ ζα κεηαθεξζνχλ ζε λέα θηίξηα. 
(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. 134049/4158/30-8-
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 παξάηαζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο απφ 10-3-2016 (ΑΓΑΜ: 
16SYMV003996870) ζχκβαζεο γηα ηελ απνζπλαξκνιφγεζε, ζπζθεπαζία, κεηαθνξά θαη 
ζπλαξκνιφγεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ αξρείσλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, πνπ ζα 
κεηαθεξζνχλ ζε λέα θηίξηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 απηήο, γηα δηάζηεκα δχν (2) κελψλ, ήηνη 
κέρξη ηηο 9-11-2016. 

Απφ ηελ αλσηέξσ παξάηαζε δε ζα πξνθχςεη επηπξφζζεηε δαπάλε. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1319 
 
 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 
 
ΘΔΜΑ 14ν: Πξνκήζεηα πιηθψλ ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ην έξγν: «Καηαζθεπή ηξηψλ (3) 
λέσλ Αληιηνζηαζίσλ - πληήξεζε θαη Λεηηνπξγία Αληιηνζηαζίσλ Άξδεπζεο Κσπαΐδαο, έηνπο 
2016», Π.Δ. Βνησηίαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 4363/29-8-2016 
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 

Δγθξίλεη: 
1. ηελ απεπζείαο αλάζεζε γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ην 

έξγν: «Καηαζθεπή ηξηψλ (3) λέσλ Αληιηνζηαζίσλ - πληήξεζε θαη Λεηηνπξγία Αληιηνζηαζίσλ 
Άξδεπζεο Κσπαΐδαο, έηνπο 2016», Π.Δ. Βνησηίαο, ζηελ εηαηξεία «ΤΗΟΗ ΜΔΝ. ΠΑΠΑΘΧΜΑ & 
ΗΑ Ο.Δ.», σο ηελ νηθνλνκηθφηεξε πξνζθνξά, πνζνχ 10.924,40€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 
24%, γηα ηε ζπλερή, αδηάθνπε θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ αληιηνζηαζίσλ, σο βαζηθή θαη 
ζεκειηψδε πξνυπφζεζε γηα ηελ άξδεπζε ηεο Κσπαΐδαο. 
 2. ηελ δέζκεπζε πίζησζεο – αλάιεςε δαπάλεο πνζνχ 10.924,40€ ζπκπεξηι-
ακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%, ζε βάξνο ησλ εγγεγξακκέλσλ πηζηψζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο – Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Βνησηίαο, ηνπ Π/Τ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, ζηνλ Δ.Φ. 073 
ΚΑΔ 5429, γηα ηελ αλσηέξσ αλάζεζε. 

 Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο θαηαςήθηζε, δηφηη «είλαη ιαζεκέλε, αζύκθνξε θαη 
απαξάδεθηε ε απεπζείαο αλάζεζε», πξφηεηλε, «λα γίλεη νινθιεξσκέλε θαηαγξαθή ησλ 
ειιείςεσλ θαη κεηνδνηηθό δηαγσληζκό γηα ηελ πξνκήζεηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη δεκόζηα 
ππεξεζία θαη όρη εξγνιάβνο». 
 Ο θ. Αζαλάζηνο Γηαλλφπνπινο ςήθηζε παξψλ. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1320 
 
ΘΔΜΑ 15ν: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο ππάξρνπζαο ζχκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα πγξψλ 
θαπζίκσλ θαη πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Π.Δ. 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. 134032/4157/30-8-
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 

ΑΔΑ: 73Σ57ΛΗ-9ΕΖ



17 

 

Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο απφ 17-9-2015 (ΑΓΑΜ: 
15SYMV003079659) ζχκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, 
γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 απηήο, γηα 
δηάζηεκα ηξηψλ (3) κελψλ, ήηνη κέρξη ηηο 16-12-2016. 

Ζ επηπξφζζεηε δαπάλε πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ παξαπάλσ παξάηαζε ζα θαιπθζεί 
απφ ηηο αξηζκ. 184/12-1-2016 (ΑΓΑ: 63ΗΡ7ΛΖ-ΞΝΔ & ΑΓΑΜ: 16REQ003735392) & 185/12-1-
2016 (ΑΓΑ:ΧΥΞ77ΛΖ-ΦΔΓ & ΑΓΑΜ: 16REQ003734916) απνθάζεηο δέζκεπζεο πηζηψζεσλ. 
Δηδηθφο Φνξέαο 01.073, ΚΑΔ 1511.01 θαη 1512.01. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1321 

 
ΘΔΜΑ 16ν: Έγθξηζε ηνπ ππ΄αξηζκ. 6/2016 πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ 
ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα εηδψλ παληνπσιείνπ, ειαηφιαδνπ, 
εηδψλ θξενπσιείνπ, βξεθηθψλ ηξνθψλ, νπσξνθεπεπηηθψλ γηα ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 
(Δ.Π.) Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο (ΣΔΒΑ) γηα ηνλ Ννκφ Δπξπηαλίαο», 
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 165.948,72 € ρσξίο Φ.Π.Α.. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 133495/2671/30-8-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δπξπηαλίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην 
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

1. Δγθξίλεη ην ππ΄αξηζκ. 6/26-8-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ 
ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα εηδψλ παληνπσιείνπ, ειαηφιαδνπ, 
εηδψλ θξενπσιείνπ, βξεθηθψλ ηξνθψλ, νπσξνθεπεπηηθψλ γηα ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 
(Δ.Π.) Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο (ΣΔΒΑ) γηα ηνλ Ννκφ Δπξπηαλίαο», 
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 165.948,72 € ρσξίο Φ.Π.Α., πνπ αθνξά ζηελ απνζθξάγηζε ησλ 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςήθησλ πξνκεζεπηψλ. 

2. Απνδέρεηαη ηηο θαησηέξσ νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαη αλαδεηθλχεη πξνζσξηλφ 
κεηνδφηε κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή, ηνλ θάησζη πξνζθέξνληα αλά νκάδα 
θαη είδνο, σο εμήο: 

ΟΜΑΓΑ (Α) ΠΟΤΛΔΡΗΚΑ 

ΠΡΟΦΔΡΧΝ ΟΜΑΓΑ (Α) ΔΗΓΟ ΔΚΠΣΧΖ 
ΣΗΜΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 
(ΥΧΡΗ ΦΠΑ) 

ΒΑΗΛΔΗΟ Γ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΖ 
ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟ- ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟ 

ΔΜΠΟΡΔΗΟ ΣΡΟΦΗΜΧΝ 
ΠΟΤΛΔΡΗΚΑ ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ 13 % 12.486,24 € 

 

ΟΜΑΓΑ (Β) ΚΡΔΑΣΑ 

ΠΡΟΦΔΡΧΝ ΟΜΑΓΑ (Β) ΔΗΓΟ ΔΚΠΣΧΖ 
ΣΗΜΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 
(ΥΧΡΗ ΦΠΑ) 

ΒΑΗΛΔΗΟ Γ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΖ 
ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟ- ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟ 

ΔΜΠΟΡΔΗΟ ΣΡΟΦΗΜΧΝ 
ΚΡΔΑΣΑ ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ 7 % 33.597,18 € 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1322 

 
ΘΔΜΑ 17ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο & επαλαπξνθήξπμε δηελέξγεηαο ειεθηξνληθνχ, 
αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ: «Πξνκήζεηα εηδψλ βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο γηα ην 
επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα (Δ.Π.) Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο γηα ην ηακείν 
Δπξσπατθήο Βνήζεηαο γηα ηνπο απφξνπο (ΣΔΒΑ), Π.Δ. Βνησηίαο», πξνυπνινγηζκνχ 
103.346,18€ κε Φ.Π.Α.. 
(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. ηαχξνο Σζειάο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο & Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Π..Δ.). 
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Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 4386/30-8-2016 
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 απφ 26-8-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ειεθηξνληθνχ, 
αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ: «Πξνκήζεηα εηδψλ βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο γηα ην 
επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα (Δ.Π.) Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο γηα ην ηακείν 
Δπξσπατθήο Βνήζεηαο γηα ηνπο απφξνπο (ΣΔΒΑ), Π.Δ. Βνησηίαο», πξνυπνινγηζκνχ 
103.346,18€ κε Φ.Π.Α., ζχκθσλα κε ην νπνίν θαηαηέζεθαλ πξνζθνξέο κφλν γηα ηηο δχν απφ ηηο 
ηξεηο νκάδεο ηεο δηαθήξπμεο. 

2. Κεξχζζεη άγνλν ηνλ δηαγσληζκφ, δηφηη δελ ππήξμε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν 
αληαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

3. Δγθξίλεη ηελ επαλαδεκνπξάηεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
«Πξνκήζεηα εηδψλ βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο γηα ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα (Δ.Π.) 
Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο γηα ην ηακείν Δπξσπατθήο Βνήζεηαο γηα ηνπο 
απφξνπο (ΣΔΒΑ), Π.Δ. Βνησηίαο», πξνυπνινγηζκνχ 103.346,18€ κε Φ.Π.Α., κε ηνπο ίδηνπο 
φξνπο. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1323 

 

 
ΓΑΠΑΝΔ 
 
ΘΔΜΑ 18ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 133303/2652/29-8-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δπξπηαλίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην 
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηελ ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο γηα πξνκήζεηεο, 
ζπληεξήζεηο θαη γηα παξνρή ππεξεζηψλ, πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ην 
νηθνλνκηθφ έηνο 2016, γηα ηελ Π.Δ. Δπξπηαλίαο, σο θαησηέξσ:  
 

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ Κ.Α.Δ. 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Κ.Α.Δ. 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤ

Ζ 
ΠΗΣΧΖ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗ
ΜΔΝΟΤ 

ΠΡΟΫ/Μ
ΟΤ+ 

ΑΝΑΜΟΡ
ΦΧΔΗ 
ΔΣΟΤ 
2016 

ΓΔΜΔΤΘ
ΔΝ ΠΟΟ 
ΠΡΗΝ ΣΖΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

ΤΠΟΛΟΗ
ΠΟ 

ΠΗΣΧ
Ζ 

ΓΗΑΘΔΗ
ΜΟ ΓΗΑ 

ΓΔΜΔΤ
Ζ 

1 

Δθηχπσζε ζρεδίσλ θαη 
βηβιηνδέηεζε λφκνπ (11ηεκρ332 
ζειίδσλ)  γηα ηεο αλάγθεο ηεο Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο 

 
02.03.073.0843.01 

Δθδφζεηο- 
εθηππψζεηο 
βηβιηνδεζία 

(πεξηιακβάλεη
αη θαη ε 

πξνκήζεηα 
ράξηνπ) 

620,00 10.000,00 464,80 
 

8.915,20 
 

2 

Μεηάθξαζε θεηκέλνπ γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο Γ/λζεο Μεηαθνξψλ 
θαη Δπηθνηλσληψλ  ηεο Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο 

 
02.03.073.0879.01 

Λνηπέο ακνηβέο 
φζσλ εθηεινχλ 

εηδηθέο 
ππεξεζίεο 

272,64 37.000,00 
33.454,86 

 
2.826,10 
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Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1324 

 
ΘΔΜΑ 19ν: Έγθξηζε πιεξσκήο δαπάλεο έξγνπ απφ ηηο Γεκφζηεο Δπελδχζεηο ηεο Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 132989/2637/29-8-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δπξπηαλίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην 
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο έξγνπ απφ ηηο Γεκφζηεο Δπελδχζεηο ηεο Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο, σο εμήο: 

 

Α/Α  
ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ 

 
ΠΟΟ ζε επξώ 

 
 
 
 
1 

2ε εληνιή πιεξσκήο ηνπ έξγνπ «ΑΠΟΠΔΡΑΣΧΖ ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΜΟΤΔΗΟΤ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ ΣΟ ΚΣΗΡΗΟ ΠΑΛΑΗΟΤ 
ΓΑΑΡΥΔΗΟΤ» 
Υξεκαηνδφηεζε : ΚΑΠ 2015-2016  
Πξνυπνινγηζκφο : 60.000,00 επξψ 
Πνζφ ζχκβαζεο : 58.200,00 επξψ 
Πιεξσκέο κέρξη ζήκεξα : 18.696,00 επξψ 
Παξψλ ινγαξηαζκφο : 39.319,66 επξψ 
Τπφινηπν εγθξίζεσλ : 0,00 επξψ. 
Φνξέαο – ΚΑΔ : 071 – 9779 «Δθηέιεζε ινηπψλ έξγσλ πνπ δελ 
θαηαλνκάδνληαη εηδηθά»           
Αλάδνρνο: Κ/Ξ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΚΧΝ/ΝΟΤ ΥΑΝΣΕΟΠΟΤΛΟΤ – ΓΔΧΡΓΗΟΤ 
ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΥΑΝΣΕΟΠΟΤΛΟΤ. 
 

 
 
 
 
 
 

39.319,66 επξψ 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1325 

 
ΘΔΜΑ 20ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Φσθίδαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 132828/3223/29-8-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην 
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Δγθξίλεη: 
Α. ηελ πιεξσκή δαπαλψλ απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, 

γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο θαη γηα παξνρή ππεξεζηψλ πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ, 
θαηά ην έηνο 2016, Π.Δ. Φσθίδαο, σο θαησηέξσ: 
 

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

ΓΑΠΑΝΖ 

1 
Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ 

πιεξσκή ινγαξηαζκψλ ΓΔΖ 
02.04.073.0832.01 Ζιεθηξηθή ελέξγεηα 789,13 
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Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ Κ.Α.Δ. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Κ.Α.Δ. 
ΠΟΟ 

ΓΑΠΑΝΖ 

2 

Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ 
πιεξσκή εμφδσλ εκεξήζηαο 
απνδεκίσζεο κεηαθίλεζεο 

απνδεκίσζεο πέληε (5) 
ππαιιήισλ ηεο Γ/λζεο 

Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη 
Κηεληαηξηθήο θαη ηνπ ηκήκαηνο 

Πιεξνθνξηθήο ηεο Π.Δ. 
Φσθίδαο γηα ηνπο Μήλεο   

Ηνχιην-Αχγνπζην ηνπ 2016  

02.04.073.0721.01 

 
Ζκεξήζηα απνδεκίσζε 

κεηαθηλνπκέλσλ ζην 
εζσηεξηθφ & εμσηεξηθφ 

εθηφο φζσλ 
εληάζζνληαη ζηνπο 

ΚΑΔ 0715, 0716 θαη 
0717. 

400,00 
 

3 

Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ 
πιεξσκή ινηπψλ εμφδσλ 
κεηαθίλεζεο απνδεκίσζεο  
πέληε (5) ππαιιήισλ ηεο 

Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο 
θαη Κηεληαηξηθήο θαη ηνπ 

ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ηεο 
Π.Δ. Φσθίδαο γηα ηνπο Μήλεο   

Ηνχιην-Αχγνπζην ηνπ 2016   

02.04.073.0719.01 

Λνηπά έμνδα 
κεηαθίλεζεο 

(πεξηιακβάλνληαη ην 
αληίηηκν ησλ 

εηζηηεξίσλ εζσηεξηθνχ 
& εμσηεξηθνχ, ε 

ρηιηνκεηξηθή 
απνδεκίσζε, ε 

δαπάλε δηνδίσλ, ν 
λαχινο νρήκαηνο θαη ε 
κίζζσζε απηνθηλήηνπ 

Η.Υ. ε Γ.Υ.) εθηφο 
φζσλ εληάζζνληαη 

ζηνπο ΚΑΔ 0715, 0716 
θαη 0717 

1.022,10 

4 

Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ 
πιεξσκή εμφδσλ εκεξήζηαο 

απνδεκίσζεο κεηαθίλεζεο θαη 
ινηπψλ εμφδσλ κεηαθίλεζεο  
δχν (2) ππαιιήισλ Γ/λζεο  
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη 

Κηεληαηξηθήο ηεο Π.Δ. 
Φσθίδαο γηα ηνπο Μήλεο 

Ηνχιην Αχγνπζην -   ηνπ  2016 

02.04.073.5241.01 
Γαπάλεο πξνζηαζίαο 

ειαηνπαξαγσγήο 
594,60 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 
 

2.805,83 
 

Β. ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο θαη γηα παξνρή 
ππεξεζηψλ πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ην έηνο 2016, Π.Δ. Φσθίδαο, σο 
θαησηέξσ: 

 

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ Κ.Α.Δ. 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Κ.Α.Δ. 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤ

Ζ 
ΠΗΣΧΖ

 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝ

ΟΤ 
ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΧ
ΔΗ ΔΣΟΤ 

2016 

ΓΔΜΔΤΘΔ
Ν ΠΟΟ 

ΠΡΗΝ ΣΖΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΠΗΣΧΖ 
ΓΗΑΘΔΗΜ

Ο ΓΗΑ 
ΓΔΜΔΤΖ 
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Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ Κ.Α.Δ. 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Κ.Α.Δ. 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤ

Ζ 
ΠΗΣΧΖ

 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝ

ΟΤ 
ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΧ
ΔΗ ΔΣΟΤ 

2016 

ΓΔΜΔΤΘΔ
Ν ΠΟΟ 

ΠΡΗΝ ΣΖΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΠΗΣΧΖ 
ΓΗΑΘΔΗΜ

Ο ΓΗΑ 
ΓΔΜΔΤΖ 

1 

Γηα ηελ πιεξσκή 
πξνκήζεηαο κεηξηθήο 

θάξηαο θαη ηξνθνδνηηθνχ 
Ζ/Τ ηεο Γ/λζεο Α/βάζκηαο 
εθπ/ζεο ηεο ΠΔ Φσθίδαο 

(ΠΔΡΛΗΓΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ)  

02.04.073.1723.01 

Πξνκήζεηα 
ειεθηξνληθψλ 
ππνινγηζηψλ, 

πξνγξακκάησλ 
θαη ινηπψλ 

πιηθψλ   

140,00 14.000,00 6.853,94 7.006,06 

2 

Γηα ηελ πιεξσκή δαπάλεο 
γηα ηνλ θαζαξηζκφ ραιηψλ 

ηνπ γξαθείνπ ηνπ 
Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Φσθίδαο (ΚΧΣΑΡΑ Δ. 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ)   

02.04.073.0899.01 
Λνηπέο δαπάλεο 

θαη εηδηθέο 
ακνηβέο   

124,00 28.500,00 27.638,00 738,00 

3 

Γηα ηελ πιεξσκή 
πξνκήζεηαο δχν θίιηξσλ 
αέξνο ηνπ ΜΔ 123238 ΗΥ 

νρήκαηνο ηεο Γ/λζεο 
Σερληθψλ Έξγσλ ηεο ΠΔ 

Φσθίδαο (ΑΘΑΝΑΗΑ 
ΜΠΑΚΑ & ΗΑ ΟΔ)  

02.04.073.1321.01 

Πξνκήζεηα 
εηδψλ 

ζπληήξεζεο θαη 
επηζθεπήο 

κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 

γεληθά  

126,48 48.519,98 35.152,64 13.240,86 

4 

Γηα ηελ πιεξσκή 
πξνκήζεηαο ειεθηξνληθνχ 
πιηθνχ γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο ΠΔ 
Φσθίδαο (ΔΖΝΟΦ ΟΔ) 

02.04.073.1311.01 

Πξνκήζεηα 
εηδψλ 

ζπληήξεζεο θαη 
επηζθεπήο 

εγθαηαζηάζεσλ  

185,00 5.000,00 3.814,23 1.000,77 

5 

Γηα ηελ πιεξσκή 
πξνκήζεηαο κειαληψλ 

εθηππσηψλ ησλ θεληξηθψλ 
θαη απνθεληξσκέλσλ 
ππεξεζηψλ ηεο ΠΔ 
Φσθίδαο (Άκθηζζα, 

Δππάιην, Ληδσξίθη) ηεο 
Γ/λζεο Α/βάζκηαο θαη 

Β/Βάζκηαο Δθπ/ζεο, ηνπ 
ΚΔΓΓΤ Φσθίδαο 

(ΦΑΝΗΓΑΚΖ ΔΜΜ. & ΗΑ 
ΔΣΔ) 

02.04.073.1111.01 

Πξνκήζεηα 
ραξηηνχ, 

γξαθηθψλ εηδψλ 
θαη ινηπψλ 
ζπλαθψλ 
πιηθψλ  

5.225,36 54.935,00 49.283,77 425,87 

6 

Γηα ηελ πιεξσκή 
πξνκήζεηαο πγεηνλνκηθνχ  
πιηθνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

Κηεληαηξείνπ ηεο ΠΔ 
Φσθίδαο 

02.04.073.1211.01 

Πξνκήζεηα 
πγεηνλνκηθνχ θαη 
θαξκαθεπηηθνχ 

πιηθνχ 

500,00 8.750,00 8.000,00 250,00 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 
6.300,84 159.700,98 130.742,58 22.661,56 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1326 

 
ΘΔΜΑ 21ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Δχβνηαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 133053/4940/29-8-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 
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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 νηθνλνκηθφ 
έηνο 2016 ζηελ Π.Δ. Δχβνηαο, σο θαησηέξσ: 

 

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΔ 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΚΑΔ 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔ
ΤΖ 

ΠΗΣΧ
Ζ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔ

ΝΟΤ 
ΠΡΟΫ/ΜΟΤ

+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΧ

ΔΗ 
ΔΣΟΤ 2016 

ΓΔΤΜΔΤΘ
ΔΝ 

ΠΟΟ 
ΠΡΗΝ 
ΣΖΝ 

ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΠΗΣΧΖ 

ΓΗΔΘΔΗΜΟ 
ΓΗΑ 

ΓΔΜΔΤΖ 

1 Γαπάλε εηήζηαο 
αζθάιηζεο ησλ ππ’ 
αξηζ. ΣΜΑ 8023 θαη 
ΣΜΑ 8024 δηθχθισλ 
νρεκάησλ ηεο  ΠΔ 

Δπβνίαο 

02.02.073.089
9.01 

 

Λνηπέο 
δαπάλεο θαη 

εηδηθέο 
ακνηβέο 

 

234,00 127.498,54 
 

92.985,19 
 

34.279,35 
 

2 Γαπάλε εηήζηαο 
αζθάιηζεο ηνπ 

θηηξίνπ ηνπ 
Γηνηθεηεξίνπ ηεο ΠΔ 

Δπβνίαο 

02.02.073.089
9.01 

 

Λνηπέο 
δαπάλεο θαη 

εηδηθέο 
ακνηβέο 

 

7.000,00 127.498,54 
 

93.219,19 
 

27.279,35 
 

3 Πξνκήζεηα μχιηλεο 
ζθξαγίδαο 

02.02.073.111
1.01 

 

Πξνκήζεηα 
ραξηηνχ, 

γξαθηθψλ 
εηδψλ θαη 
ινηπψλ 

ζπλαθψλ 
πιηθψλ 

15,87 49.009,73 
 

42.051,00 
 

6.942,86 
 

4 Πξνκήζεηα ελφο HP 
FUSER UNIT 

LASERJET 3005 
RM1-3741 γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ 
Σκήκαηνο 

Πιεξνθνξηθήο 

02.02.073.132
9.01 

 

Πξνκήζεηα 
εηδψλ 

ζπληήξεζεο 
& επηζθεπήο  
θάζε είδνπο 

ινηπνχ 
εμνπιηζκνχ 

117,80 12.983,08 
 

4.509,32 
 

8.355,96 
 

5 Πξνκήζεηα κε 
επαλδξσκέλεο 

ζπζθεπήο (drone) 
DJI Phantom  γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο ΓΣΔ 
(θαηαγξαθή ηεο 

πθηζηάκελεο 
θαηάζηαζεο ηνπ 

Δζληθνχ θαη 
Δπαξρηαθνχ νδηθνχ 
δηθηχνπ,  εθηέιεζε 

έξγσλ θιπ) 

02.02.073.172
9.01 

 

Πξνκήζεηα 
θάζε είδνπο 
κεραληθνχ & 

ινηπνχ 
εμνπιηζκνχ 

 

1.770,00 7.868,39 
 

2.189,66 
 

3.908,73 
 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 9.137,67 324.858,28 234.954,36 80.766,25 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1327 

 
ΘΔΜΑ 22ν: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή έξγσλ & κειεηψλ ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 133054/4941/29-8-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
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απνθαζίδεη νκόθσλα 
Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο, γηα ηελ πιεξσκή ησλ παξαθάησ 

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

 

α/α Σίηινο Έξγνπ Αλάδνρνο / 
Πξνκεζεπηήο 

Πνζό ζε 
€ 

Κ.Α.Δ 

 
 
 
 

1 

1νο  ινγαξηαζκφο ηνπ έξγνπ: «Παξνρή 
ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο, επηζθεπήο, 
ζπληήξεζεο ειεθηξνληθνχ, 
ειεθηξνινγηθνχ θαη κεραλνγξαθηθνχ 
εμνπιηζκνχ ηνπ Γηνηθεηεξίνπ ηεο ΠΔ 
Δπβνίαο γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία 
θαη ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ» - 
ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ  
ρεη: αξ. πξση.: 110824/3031/12-8-2016  
έγγξαθν ηεο ΓΣΔ ηεο ΠΔ Δπβνίαο. 

 
 
 

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ 
ΑΘΑΝΑΗΟ 3.000,00 9779 

 

 Πξνυπνινγηζκφο έξγνπ:        24.000,00 
 Πιεξσκέο κέρξη ζήκεξα                 0,00 
 Παξφληαο ινγαξηαζκφο:           3.000,00 
 χλνιν:                                     3.000,00 
 Τπφινηπν εγθξίζεσλ:             21.000,00 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1328 

 
ΘΔΜΑ 23ν: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα επηζηξνθή πνζψλ αρξεσζηήησο 
εηζπξαρζέλησλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ηα ππ΄αξηζκ. (α) 133056/4942/29-8-
2016 θαη (β) 133800/5004/30-8-2016 έγγξαθα ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. 
Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ηκήκαηα ηνπ παξφληνο 
πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Δγθξίλεη: 
1. ηελ δαπάλε θαη δηάζεζε πίζησζεο χςνπο πεληαθνζίσλ νγδφληα ηξηψλ επξψ (583,00 

€), γηα επηζηξνθή πνζψλ αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλησλ απφ κε ρξήζε παξαβφισλ, ζχκθσλα 
κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

 

Α/Α ΔΠΧΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΟ 

1 NDOKA ALFRED NDOC ΠΔΗΡΑΗΧ 75,00 

2 SAJID MUHAMMAD RAZAU ΠΔΗΡΑΗΧ 39,00 

3 ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΑ ΝΔΚΣΑΡΗΑ ΗΧΑΝΝΖ ALPHA BANK 39,00 

4 ΜΗΥΑΖΛ ΔΤΘΤΜΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ 165,00 

5 ΘΔΟΓΧΡΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΕΑΥΑΡΗΑ ΠΔΗΡΑΗΧ 75,00 

6 ΥΑΣΕΖΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΜΗΥΑΖΛ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ 190,00 

    ΤΝΟΛΟ 583,00 

 
Οη αλσηέξσ επηζηξνθέο πνζψλ ζα βαξχλνπλ ηηο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

Π.Δ. Δπβνίαο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, Δ.Φ. 02073, ΚΑΔ 3199 “Λνηπέο επηζηξνθέο εζόδσλ”. 
 2. ηελ δαπάλε θαη δηάζεζε πίζησζεο χςνπο δηαθνζίσλ πελήληα επξψ (250,00 €), γηα 
επηζηξνθή πνζνχ αρξεσζηήησο εηζπξαρζέληνο απφ ιαζεκέλε θαηάζεζε πνζνχ ζε ινγαξηαζκφ 
ηεο Π.Δ. Δπβνίαο, ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα: 
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Α/Α ΔΠΧΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΟ 

1 ΕΤΓΟΓΗΑΝΝΖ ΧΣΖΡΗΟ ΘΔΟΓΧΡΟ ΠΔΗΡΑΗΧ 250,00 

    ΤΝΟΛΟ 250,00 

 
            Ζ αλσηέξσ επηζηξνθή πνζνχ ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Π.Δ. 
Δπβνίαο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, Δ.Φ. 02073, ΚΑΔ 3199 “Λνηπέο επηζηξνθέο εζόδσλ”. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1329 

 
ΘΔΜΑ 24ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, έμνδα κεηαθίλεζεο - εκεξήζηα 
απνδεκίσζε θαη έμνδα δηαλπθηέξεπζεο ππαιιήισλ ηεο Π.Δ. 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. 133708/4127/30-8-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο γηα πξνκήζεηεο, 
έμνδα κεηαθίλεζεο - εκεξήζηα απνδεκίσζε θαη έμνδα δηαλπθηέξεπζεο ππαιιήισλ ηεο Π.Δ. 
Φζηψηηδαο, πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2016, σο θαησηέξσ:  

 
Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΔ Πεξηγξαθή ΚΑΔ ΠΟΟ 

ΓΔΜΔΤ
Ζ 

ΠΗΣΧΖ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝ

ΟΤ 
ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+
ΑΝΑΜΟΡΦΧ

ΔΗ ΔΣΟΤ 
2016 

ΓΔΜΔΤΘΔ
Ν ΠΟΟ 

ΠΡΗΝ ΣΖΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΓΔΜΔΤ

Ζ 
ΠΗΣΧΖ 

1 

Γαπάλεο νδνηπνξηθψλ 
Γ/λζεο Γηαθάλεηαο & 
ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 
ΠΔ Φζηψηηδαο 6 ππαιιήισλ 

02.01.073.
0719.01 

Λνηπά έμνδα 
κεηαθίλεζεο(πεξηιακβ
άλνληαη ην αληίηηκν ησλ 
εηζηηεξίσλ εζσηεξηθνχ 

& εμσηεξηθνχ, ε 
ρηιηνκεηξηθή 

απνδεκίσζε, ε 
δαπάλε δηνδίσλ, ν 

λαχινο νρήκαηνο θαη ε 
κίζζσζε απηνθηλήηνπ 

ΗΥ θαη ΓΥ) 

1.200,00 65.000,00 44.500,00   

2 
Γαπάλεο νδνηπνξηθψλ 
Γ/λζεο  Σερληθψλ Έξγσλ ΠΔ 
Φζηψηηδαο 53 ππαιιήισλ 

02.01.073.
0719.01 

Λνηπά έμνδα 
κεηαθίλεζεο(πεξηιακβ
άλνληαη ην αληίηηκν ησλ 
εηζηηεξίσλ εζσηεξηθνχ 

& εμσηεξηθνχ, ε 
ρηιηνκεηξηθή 

απνδεκίσζε, ε 
δαπάλε δηνδίσλ, ν 

λαχινο νρήκαηνο θαη ε 
κίζζσζε απηνθηλήηνπ 

ΗΥ θαη ΓΥ) 

4.000,00     15.300,00 
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3 

Γαπάλεο νδνηπνξηθψλ 
Γ/λζεο Γηαθάλεηαο & 
ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 
ΠΔ Φζηψηηδαο 6 ππαιιήισλ 

02.01.073.
0721.01 

Ζκεξήζηα απνδεκίσζε 
κεηαθηλνχκελσλ ζην 

εζσηεξηθφ & εμσηεξηθφ 
εθηφο φζσλ 

εληάζζνληαη ζηνπο 
ΚΑΔ 0715,0716 θαη 

0717 

800,00 70.000,00 48.000,00 21.200,00 

4 
Γαπάλεο νδνηπνξηθψλ 
Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ΠΔ 
Φζηψηηδαο  5 ππαιιήισλ 

02.01.073.
0721.01 

Ζκεξήζηα απνδεκίσζε 
κεηαθηλνχκελσλ ζην 

εζσηεξηθφ & εμσηεξηθφ 
εθηφο φζσλ 

εληάζζνληαη ζηνπο 
ΚΑΔ 0715,0716 θαη 

0717 

1.000,00       

5 
Γαπάλεο νδνηπνξηθψλ 
Γ/λζεο  Σερληθψλ Έξγσλ ΠΔ 
Φζηψηηδαο 53 ππαιιήισλ 

02.01.073.
0721.01 

Ζκεξήζηα απνδεκίσζε 
κεηαθηλνχκελσλ ζην 

εζσηεξηθφ & εμσηεξηθφ 
εθηφο φζσλ 

εληάζζνληαη ζηνπο 
ΚΑΔ 0715,0716 θαη 

0717 

4.000,00     16.200,00 

6 

Γαπάλεο νδνηπνξηθψλ 
Γ/λζεο Γηαθάλεηαο & 
ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 
ΠΔ Φζηψηηδαο 6 ππαιιήισλ 

02.01.073.
0722.01 

έμνδα δηαλπθηέξεπζεο 
ζην εζσηεξηθφ & 

εμσηεξηθφ εθηφο φζσλ 
εληάζζνληαη ζηνπο 
ΚΑΔ 0715,0716 θαη 

0717 

500,00 20.000,00 13.600,00 5.900,00 

7 
Γαπάλεο νδνηπνξηθψλ 
Γ/λζεο  Σερληθψλ Έξγσλ ΠΔ 
Φζηψηηδαο 53 ππαιιήισλ 

02.01.073.
0722.01 

έμνδα δηαλπθηέξεπζεο 
ζην εζσηεξηθφ & 

εμσηεξηθφ εθηφο φζσλ 
εληάζζνληαη ζηνπο 
ΚΑΔ 0715,0716 θαη 

0717 

1.000,00     4.900,00 

8 

Πξνκήζεηα αλαιψζηκσλ 
πιηθψλ κεραλνξγάλσζεο 
(π.ρ. πιεθηξνιφγηα, πνληίθηα, 
ηξνθνδνηηθά, κλήκεο RAM, 
θαιψδηα θ.ι.π) 

02.01.073.
1723.01 

Πξνκήζεηα 
ειεθηξνληθψλ 
ππνινγηζηψλ, 

πξνγξακκάησλ θαη 
ινηπψλ πιηθψλ 

1.000,00 62.000,00 42.900,80   

9 

Πξνκήζεηα ειεθηξνληθψλ 
ππνινγηζηψλ γηα ηηο αλάγθεο 
ησλ ππεξεζηψλ ηεο Π.Δ. 
Φζηψηηδαο 

02.01.073.
1723.01 

Πξνκήζεηα 
ειεθηξνληθψλ 
ππνινγηζηψλ, 

πξνγξακκάησλ θαη 
ινηπψλ πιηθψλ 

10.000,00     8.099,20 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 23.500,00 217.000,00 149.000,80 71.599,20 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1330 

 
ΘΔΜΑ 25ν: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δέζκεπζε πίζησζεο γηα ζπλδηνξγάλσζε εθδειψζεσλ κε ηελ 
Διιεληθή Υεηξνπξγηθή Δηαηξεία, Π.Δ. Βνησηίαο. 
(Δηζεγεηήο θ. ηαχξνο Σζειάο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο 
& Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Π..Δ.). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 2668/30-8-2016 
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 ηελ δαπάλε – δέζκεπζε πίζησζεο, πνζνχ πέληε ρηιηάδσλ επξψ (5.000,00€) κε 
Φ.Π.Α., απφ ηελ εγγεγξακκέλε πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο- 
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Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Βνησηίαο, (Δ.Φ 073 ΚΑΔ 0844) γηα ζπλδηνξγάλσζε εθδειψζεσλ κε ηελ 
Διιεληθή Υεηξνπξγηθή Δηαηξεία, πνπ ζα δηεμαρζνχλ ζηηο 16-17-18 επηεκβξίνπ 2016, ζηε 
Ληβαδεηά. 

Ο πξνυπνινγηζκφο ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 25.000€ θαη ε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα 
Βνησηίαο ζα θαιχςεη ηελ παξαθάησ δαπάλε: 
 

1. Παξνρή δείπλνπ ζηνπο ζπλέδξνπο (θσδ.55300000-3)    5.000€ 
                                                                                                         ύλνιν   5.000€ 
  

Μεηνςήθεζαλ νη θ.θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο θαη Ησάλλεο Αγγειέηνο, δηφηη «δελ είλαη 
επξύηεξνπ ελδηαθέξνληνο εθδήισζε».  
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1331 

  
 
ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΓΑΚΟΤ ΣΖ ΔΛΗΑ 
 
ΘΔΜΑ 26ν: Αλάθιεζε ηεο ππ΄αξηζκ. 1225/8-8-2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο πεξί έγθξηζεο πξαθηηθνχ & θαηαθχξσζεο απνηειέζκαηνο ηνπ 

πξφρεηξνπ, επαλαιεπηηθνχ, ειεθηξνληθνχ, δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηψλ 

γηα ηνλ απφ εδάθνπο δνισκαηηθφ ςεθαζκφ ειαηνδέληξσλ ηνπ Γ’ Σκήκαηνο ηεο αξηζκ. 3024/22-3-
2016 πξνθήξπμεο, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπιινγηθήο θαηαπνιέκεζεο ηνπ δάθνπ ηεο 
ειηάο, γηα ην έηνο 2016», Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 58.022,40 € ρσξίο Φ.Π.Α.. 
(Δηζεγεηήο θ. ηαχξνο Σζειάο, Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο 
Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 10682/25-8-2016 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο Π.Δ. Βνησηίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην 
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

1. Αλαθαιεί ηελ ππ΄αξηζκ. 1225/8-8-2016 απφθαζή ηεο, δηφηη εθ παξαδξνκήο δελ 
ζπκπεξηιήθζεθε ζε απηή ην απφ 4-7-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ, ζπλεπψο, ε ελ 
ιφγσ απφθαζε δηακνξθψλεηαη, σο εμήο: 

2. Δγθξίλεη: 

i) ην απφ 4-7-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο ηνπ πξφρεηξνπ, επαλαιεπηηθνχ, 
ειεθηξνληθνχ, δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ απφ εδάθνπο 
δνισκαηηθφ ςεθαζκφ ειαηνδέληξσλ ηνπ Γ’ Σκήκαηνο ηεο αξηζκ. 3024/22-3-2016 πξνθήξπμεο, 
ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπιινγηθήο θαηαπνιέκεζεο ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο, γηα ην έηνο 
2016», Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 58.022,40€ ρσξίο Φ.Π.Α., πνπ αθνξά ζηελ ειεθηξνληθή 
απνζθξάγηζε - αμηνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ. 

ii) ην απφ 1-8-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ηνπ ζέκαηνο, πνπ αθνξά ζηνλ 
έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο πνπ ππέβαιε ν ππνςήθηνο αλάδνρνο. 
 2. Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ ζηελ «Κ/ΞΗΑ ΗΣΔ ΥΡΖΣ.- 
ΜΟΚΑΥΛΑΨΓΖ ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΤΡ.», κε ηηκή αλά πξνζηαηεπφκελν ειαηφδεληξν 
0,032€.  

 
Ο θ. Αζαλάζηνο Γηαλλφπνπινο ςήθηζε ζεηηθά, ζρνιηάδνληαο, φηη ε δηαδηθαζία ηεο 

δαθνθηνλίαο δελ ειέγρεηαη θαη είλαη αζχδνηε. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1332 
 

 
ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΚΟΤΝΟΤΠΗΧΝ 
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ΘΔΜΑ 27ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ 3 ηεο Δπηηξνπήο πληνληζκνχ θαη Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε 
ηίηιν: «Καηαπνιέκεζε Κνπλνππηψλ ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο, ηα έηε 2016-2017». 
(Δηζεγεηήο θ. ηαχξνο Σζειάο, Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο 
Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 181/133189/29-8-2016 
έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, 
ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Δγθξίλεη ην ππ΄αξηζκ. 3/23-8-2016 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο πληνληζκνχ θαη Παξαιαβήο 
ηνπ έξγνπ: «Καηαπνιέκεζε θνπλνππηψλ ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο, ηα έηε 2016 & 2017, 
πνπ αθνξά ζηελ παξαιαβή ηνπ Β’ Παξαδνηένπ (ελδηάκεζεο εθζέζεηο Μαΐνπ, Ηνπλίνπ θαη Ηνπιίνπ 
2016), πνπ παξέδσζε ε αλάδνρνο εηαηξεία «ΒΗΟΔΦΑΡΜΟΓΔ Δ.Π.Δ.», ην νπνίν αθνξά ην 
ηκήκα Α’: «Παξαθνινχζεζε απφ εδάθνπο ησλ πξνλπκθψλ ησλ θνπλνππηψλ θαη δηελέξγεηα απφ 
εδάθνπο παξεκβάζεσλ πξνλπκθνθηνλίαο, αθκαηνθηνλίαο θαη ππνιεηκκαηηθήο αθκαηνθηνλίαο θαη 
δξάζεσλ πξνζηαζίαο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο απφ αζζέλεηεο πνπ κεηαδίδνληαη κε δηαβηβαζηέο 
ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο». 
  
 Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο ςήθηζε ζεηηθά, δεηψληαο, «λα ζπδεηεζεί ζε εηδηθή 
δηαπαξαηαμηαθή ζύλζεζε ή ζηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ε αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο 
ηεο θαηαπνιέκεζεο ησλ θνπλνππηώλ, ζύκθσλα κε ηη εκπεηξίεο ησλ θαηνίθσλ θάζε Πεξηθεξεηαθήο 
Ελόηεηαο». 
. 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1333 

 

 
ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΔΠΗΣΡΟΠΧΝ 

 
ΘΔΜΑ 28ν: πγθξφηεζε επηηξνπψλ: α) δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ, αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ θαη 
δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο θαη β) αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ ηεο 
πξνκήζεηαο κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ (νρεκάησλ), κε παξάιιειε 
ζπληήξεζε ηνπο εηδψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ Τπεξεζηψλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, δηάξθεηαο 
πέληε (5) εηψλ. 
(Δηζεγεηήο θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο 
Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. (νηθ.) 134056/4159/30-
8-2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 

πγθξνηεί: 
 Α) ηελ παξαθάησ επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ, αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ θαη 
δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο, γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ ηεο πξνκήζεηαο κε ρξεκαηνδνηηθή 
κίζζσζε επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ (νρεκάησλ), κε παξάιιειε ζπληήξεζε ηνπο εηδψλ γηα ηηο 
αλάγθεο ησλ Τπεξεζηψλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, δηάξθεηαο πέληε (5) εηψλ, ζχκθσλα κε ην 
απφ 23-8-2016 πξαθηηθφ δεκφζηαο θιήξσζεο. 

 
1. Κάππνο Γεώξγηνο, ΠΔ Γεσηερληθψλ, κε βαζκφ Α’, ππάιιεινο ηνπ ηκήκαηνο Κηλήηξσλ 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηεο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, κε αλαπιεξσηή 
ηνπ ηνλ Καιεζηάθε Γξεγόξην, Π.Δ Πιεξνθνξηθήο, κε βαζκφ Α’, ππάιιεινο ηνπ ηκήκαηνο 
ρεδηαζκνχ Πεξ/θήο Πνιηηηθήο ηεο ίδηαο Γ/λζεο. 

2. Κνινβόο Φώηηνο, Σ.Δ. Μεραληθψλ, κε βαζκφ Α’, ππάιιεινο ηνπ Σκήκαηνο πγθνη-
λσληαθψλ Έξγσλ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ, κε αλαπιεξψηξηα ηνπ ηελ Κξηηζόβα 
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Αηθαηεξίλε, ΠΔ Μεραληθψλ, κε βαζκφ Α’, ππάιιειν ηνπ ηκήκαηνο Γνκψλ Πεξηβάιινληνο 
ηεο ίδηαο Γ/λζεο. 

3. Μαλόπνπιν Γεώξγην, ΠΔ Οηθνλνκηθνχ, κε βαζκφ Α’, ππάιιεινο ηνπ Σκήκαηνο Πξνυπ-
νινγηζκνχ & Λνγηζηηθήο Γηαρείξηζεο ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ, κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ 
πξάθε Δπζύκην, Γ.Δ. Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ, κε βαζκφ Α’, ππάιιειν ηνπ Σκήκαηνο 
Πξνυπνινγηζκνχ & Λνγηζηηθήο Γηαρείξηζεο ηεο ίδηαο Γ/λζεο. 
 

Β) ηελ παξαθάησ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ ηεο 
πξνκήζεηαο κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ (νρεκάησλ), κε παξάιιειε 
ζπληήξεζε ηνπο εηδψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ Τπεξεζηψλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, δηάξθεηαο 
πέληε (5) εηψλ, ζχκθσλα κε ην απφ 23-8-2016 πξαθηηθφ δεκφζηαο θιήξσζεο. 
 
1. Παιαηνιόγνπ Βαζηιηθή, Σ.Δ. Πιεξνθνξηθήο, κε βαζκφ Α’, ππάιιειν ηνπ ηκήκαηνο 

Γηαθάλεηαο ηεο Γ/λζεο Γηαθάλεηαο & Ζ./Γ.,  κε αλαπιεξσηή ηεο ηνλ Γαιάλε Γεκήηξην, Σ.Δ 
Πιεξνθνξηθήο,  κε βαζκφ Α’, ππάιιειν ηνπ ηκήκαηνο Γηαθάλεηαο ηεο ίδηαο Γ/λζεο. 

2. Παπαεπζηαζίνπ Φώηηνο, ΠΔ Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ, κε Βαζκφ Α’, Αλαπιεξσηή 
Πξντζηάκελν ηνπ ηκήκαηνο Πξνζσπηθνχ ηεο Γ/λζεο Γηνίθεζεο, κε αλαπιεξψηξηά ηνπ ηελ 
Πηιάηνπ Διέλε, Σ.Δ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ, κε βαζκφ Β’, ππάιιειν ηνπ Σκήκαηνο 
Πξνζσπηθνχ ηεο ίδηαο Γ/λζεο. 

3. Γηώηαο Αλαζηάζηνο, ΠΔ Μεραληθψλ, κε βαζκφ Α’, ππάιιειν ηνπ ηκήκαηνο Δθαξκνγήο 
Πξνγξ/ησλ & Έξγσλ ηεο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ - Πξνγξ/ζκνχ κε αλαπιεξψηξηά ηνπ ηελ 
Παπαιέμε Γεσξγία, ΓΔ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ, κε βαζκφ Α’, ππάιιειν ηνπ Σκήκαηνο 
ρεδηαζκνχ Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο ηεο ίδηαο Γ/λζεο. 

 
 Πξφεδξνο ηεο θάζε Δπηηξνπήο νξίδεηαη ν πξψηνο ζηε ζεηξά Τπάιιεινο  

 
Γξακκαηέαο ησλ αλσηέξσ Δπηηξνπψλ νξίδεηαη ε ύςα Εσή, Γ.Δ. Γηνηθεηηθψλ 

Γξακκαηέσλ, κε βαζκφ Γ’, ππάιιεινο ηνπ ηκήκαηνο πιινγηθψλ Οξγάλσλ ηεο Γ/λζεο 
Γηνίθεζεο, κε αλαπιεξψηξηά ηεο ηελ Κηακνύξε Κσλζηαληία, Σ.Δ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ, κε 
βαζκφ Β’, ππάιιειν ηνπ ηκήκαηνο Πξνζσπηθνχ ηεο ίδηαο  Γ/λζεο. 

Οη επηηξνπέο ζα ζπλεδξηάδνπλ εληφο ηνπ θαλνληθνχ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκφζησλ 
Τπεξεζηψλ, ζηε Γ/λζε Οηθνλνκηθνχ Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο.  
 
 Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο θαηαςήθηζε, δηφηη «ηα πέληε ρξόληα είλαη πνιιά, ζα πξέπεη 
λα αμηνινγνύληαη ζε εηήζηα βάζε θαη λα αιιάδνπλ». 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1334 

 

 
ΓΖΜΟΗΑ ΔΡΓΑ – ΜΔΛΔΣΔ – ΠΑΡΑΣΑΔΗ* 
 
ΘΔΜΑ 29ν: Έγθξηζε απφ πιεπξάο ζθνπηκφηεηαο ηεο ζχζηαζεο θαηαζθεπαζηηθήο θνηλνπξαμίαο 
γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ «Οδφο Ραπηαίνη – Ν. ηχξα – ηχξα (πλέρηζε)», Π.Δ. Δχβνηαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 134195/3681/Φ.Δ./30-
8-2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Δγθξίλεη απφ πιεπξάο ζθνπηκφηεηαο ζχζηαζεο θαηαζθεπαζηηθήο θνηλνπξαμίαο ηεο 
εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο «ΗΟΝΗΟ Α.Δ.» κε ηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε «Κ. ΚΟΤΡΣΗΓΖ 
Α.Δ.». γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ππνιεηπφκελνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ: «Οδφο Ραπηαίνη – 
Ν. ηχξα – ηχξα (πλέρηζε)», Π.Δ. Δχβνηαο, ε νπνία θέξεη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ 
ΗΟΝΗΟ Α.Δ. - Κ. ΚΟΤΡΣΗΓΖ Α.Δ.», ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3669/2008 θαη εηδηθφηεξα 
ην άξζξν 66 απηνχ. 
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Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1335 
 
ΘΔΜΑ 30ν: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ: «Οδφο 
Ραπηαίνη – Ν. ηχξα – ηχξα (Υ.Θ. 0+000 εψο Υ.Θ. 16+499,33) - (πλέρηζε)», Π.Δ. Δχβνηαο. 
(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. (νηθ.) 134102/3679/ 
Φ.Δ./30-8-2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην 
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε πξνζεζκίαο πεξαίσζεο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ: «Οδφο Ραπηαίνη – 
Ν. ηχξα – ηχξα (Υ.Θ. 0+000 εψο Υ.Θ. 16+499,33) - (πλέρηζε)», Π.Δ. Δχβνηαο, κέρξη 31-03-
2017, θαζψο νη ιφγνη πνπ επηθαιείηαη ν αλάδνρνο είλαη βάζηκνη ελ φισ. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1336 

 

 

 

 
Πεξαησζέλησλ ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ησλ εθηάθησλ ζέκαησλ ιχεηαη ε 

παξνχζα ζπλεδξίαζε. Σν πξαθηηθφ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα παξηζηάκελα κέιε, σο 
αθνινχζσο: 
 
 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ              ΣΑ ΜΔΛΖ               Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
 
Κσλζηαληίλνο Π. Μπαθνγηάλλεο      Ζιίαο Μπνπξκάο              Εσή  χςα 
 

Ησάλλεο Πεξγαληάο    
 

Βαζίιεηνο Φαθίηζαο 
      
    Κσλ/λνο Καξαγηάλλεο 

 
Δπζηάζηνο Κάππνο 

     
Ησάλλεο Αγγειέηνο 

 
Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο 
 
Αζαλάζηνο Γηαλλφπνπινο 
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