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    ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΔΗ 
     ηεο 9εο Μαΐνπ 2016 

          Αξηζκόο Πξαθηηθνύ 19 
 

ηε Λακία θαη ζηα γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο (Λ. Καιπβίσλ 2, 3νο 
φξνθνο), ζήκεξα ζηηο 9 Μαΐνπ 2016, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 11:00 π.κ., ζπλήιζε ζε (ηαθηηθή) 
ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ΄αξηζκ. 138/7-9-2014 (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.) 65728/813/27-4-2016 πξφζθιεζεο ηνπ πξνέδξνπ απηήο, πνπ επηδφζεθε λφκηκα 
ζε φια ηα κέιε ηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010, γηα λα απνθαζίζεη επί ησλ 
θάησζη ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 
 
 
ΘΔΜΑ 1ν: Έγθξηζε πξαθηηθψλ ζπλεδξίαζεο 17/25-4-2016 θαη 18/27-4-2016 ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 
 
 
ΘΔΜΑΣΑ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Π..Δ. 
 
ΘΔΜΑ 2ν: Άζθεζε ή κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο κε αξηζκφ 161/2015 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο (1ν Σκήκα Σξηκειέο). 
 
ΘΔΜΑ 3ν: Άζθεζε ε κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο κε αξηζκφ 3091/2015 απφθαζεο ηνπ η‟ 
Σξηκεινχο Σκήκαηνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά. 
 
ΘΔΜΑ 4ν: Άζθεζε ε κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο κε αξηζκφ 49/2015 απφθαζεο ηνπ 
Δηξελνδηθείνπ Λακίαο. 
 
ΘΔΜΑ 5ν: Άζθεζε ε κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο κε αξηζκφ 30/2016 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Πξσηνδηθείνπ Λακίαο (Σκήκα Β΄ Μνλνκειέο). 
 
ΘΔΜΑ 6ν: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«ΚΑΣΧΡ Α.Δ.», ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά. 
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ΘΔΜΑ 7ν: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο Εσήο, ζπδχγνπ Γεσξγίνπ 
Υξηζηνδνχινπ, ην γέλνο Κπξίθνπ, ελψπησλ ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο.  
 
ΘΔΜΑ 8ν: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αγσγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«ΓΔΧΓΟΜΖ ΑΣΔ», ελψπησλ ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Λακίαο. 
 
ΘΔΜΑ 9ν: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αγσγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«REDECON Α.Δ. ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ», ελψπησλ 
ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Λακίαο. 
 
ΘΔΜΑ 10ν: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«ΜΑΝΣΑΚΟ ΓΤΡΟ Α.Β.Δ.Δ.», ελψπησλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ. 
 
ΘΔΜΑ 11ν: Δμψδηθνο ζπκβηβαζκφο απαηηήζεσλ θαηά ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο θαη 
άζθεζε ή κε ελδίθνπ βνεζήκαηνο θαηά ηεο ππ΄ αξηζκ. 1/2016 απφθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ 
Λακίαο [Γηθαηνχρνο: ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «SPOT O.E.» ] - Γλσκνδφηεζε. 
 
ΘΔΜΑ 12ν: Καζνξηζκφο ακνηβήο δηθεγφξνπ γηα παξαζηάζεηο ζην Μνλνκειέο Γηνηθεηηθφ 
Πξσηνδηθείν Λακίαο [ππνζέζεηο Παλαγηψηαο Απνζηνινπνχινπ θαη Ζιία αιαγηάλλε]. 
 

ΘΔΜΑ 13ν: Καζνξηζκφο ακνηβήο δηθεγφξνπ γηα άζθεζε αηηήζεσλ αλάθιεζεο θαη παξάζηαζε 
ζην Διεγθηηθφ πλέδξην. 
 
ΘΔΜΑ 14ν: Λήςε απφθαζεο επί ηεο απφ 26/02/2016 πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ηνπ Νηθνιάνπ 
Σζφηξα ηνπ Αζαλαζίνπ θαηά ηεο ππ΄αξηζµ. 208/08.02.2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο  
Δπηηξνπήο Π..Δ.. 
(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
 
 
ΔΚΣΑΚΣΔ ΑΝΑΓΚΔ 
 
ΘΔΜΑ 15ν: Έγθξηζε απ„ επζείαο αλάζεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ γηα εθηέιεζε εξγαζηψλ 
εθηάθησλ αλαγθψλ ζηελ Π.Δ. Φσθίδαο. 
 
ΘΔΜΑ 16o: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πιεξσκή εξγαζηψλ πξνο αληηκεηψπηζε έθηαθησλ 
θπζηθψλ θαηλνκέλσλ ζην επαξρηαθφ θαη εζληθφ δίθηπν ηεο Π.Δ. Φσθίδαο (θαηνιηζζήζεηο 12-2-
2016). 
 
ΘΔΜΑ 17o: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πιεξσκή εξγαζηψλ πξνο αληηκεηψπηζε έθηαθησλ 
θπζηθψλ θαηλνκέλσλ ζην επαξρηαθφ θαη εζληθφ δίθηπν ηεο Π.Δ. Φσθίδαο (ρηνλνπηψζεηο 4-3-
2016). 
 
ΘΔΜΑ 18o: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πιεξσκή εξγαζηψλ πξνο αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 
θπζηθψλ θαηλνκέλσλ ζην επαξρηαθφ θαη εζληθφ δίθηπν ηεο Π.Δ. Φσθίδαο (βξνρνπηψζεηο- 
θαηνιηζζήζεηο 07-03-16). 
 
ΘΔΜΑ 19o: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πιεξσκή εξγαζηψλ πξνο αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 
θπζηθψλ θαηλνκέλσλ ζην επαξρηαθφ θαη εζληθφ δίθηπν ηεο Π.Δ. Φσθίδαο (θαηνιηζζήζεηο 10-3-
16). 
 
ΘΔΜΑ 20o: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πιεξσκή εξγαζηψλ πξνο αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 
θπζηθψλ θαηλνκέλσλ ζην επαξρηαθφ θαη εζληθφ δίθηπν ηεο Π.Δ. Φσθίδαο (βξνρνπηψζεηο- 
θαηνιηζζήζεηο 26-4-16). 
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ΘΔΜΑ 21o: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 59237/82/19-4-2016 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηελ δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ πξνο αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ (άξζε θαηνιηζζήζεσλ - θαηαπηψζεσλ απφ 19/4/2016). 

 
ΘΔΜΑ 22ν : Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 63561/86/25-4-2016 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηελ Γηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ πξνο αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ (άξζε επηθίλδπλσλ θαηαπηψζεσλ απφ 25/4/2016). 
(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο 
Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & 
Μεηαθνξψλ Π..Δ.). 
 
 
ΓΖΜΟΗΑ ΔΡΓΑ – ΜΔΛΔΣΔ – ΠΑΡΑΣΑΔΗ 
 
ΘΔΜΑ 23ν: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ: «Καζαξηζκφο ηάθξσλ & εξγαζίεο πξαζίλνπ ζην 
νδηθφ δίθηπν Π.Δ. Δχβνηαο», πξνυπνινγηζκνχ 100.000,00 € κε Φ.Π.Α..  
 
ΘΔΜΑ 24ν: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ: «Δξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη αλαβάζκηζεο ζην 
Γεκνηηθφ ζηάδην Υαιθίδαο», Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 300.000,00 € κε Φ.Π.Α..  
 
ΘΔΜΑ 25ν:  Έγθξηζε δηαθήξπμεο θαη ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ γηα ηελ αλάζεζε ηεο κειέηεο: 
«Μειέηε δηεξεχλεζεο ξχπαλζεο Αζσπνχ πνηακνχ θαη απνθαηάζηαζεο», Π.Δ. Βνησηίαο, 
πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο 829.473,08€ κε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΔΜΑ 26ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ έξγνπ: «Δξγαζίεο απνρηνληζκνχ ζην εζληθφ θαη επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν & αληηκεηψπηζε 
εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2015-2017 (Απνθαηάζηαζε 
δεκηψλ αλαρψκαηνο ηνπ ξέκαηνο „‟Μπεθηφξεκα‟‟ Σ.Κ. ηαπξνχ Γήκνπ Λακηέσλ)», Π.Δ. 
Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 45.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΔΜΑ 27ν: Έγθξηζε πξαθηηθψλ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή δξφκνπ Υφριηα – Βξάρα – Κνξίηζα (ηκήκα Βξάρα – Κνξίηζα Κιεηζηνχ), 
Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 1.355.174,87 € κε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΔΜΑ 28ν: Έγθξηζε πξαθηηθψλ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε θαηνιηζζαίλνληνο ηκήκαηνο νδηθνχ δηθηχνπ Βνχιπε – Λεκέξη», Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 500.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΔΜΑ 29ν: Έγθξηζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε – Βειηίσζε 
δηαζηαχξσζεο Δ.Ο. Λακίαο - Καξπελεζίνπ κε δξφκν πξνο αλαηνιηθή πξφζβαζε ζήξαγγαο 
Σπκθξεζηνχ», πξνυπνινγηζκνχ 150.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΔΜΑ 30ν: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «5ν Δληαίν Λχθεην 
Λακίαο (Σκήκαηα Α1 θαη Β), Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 8.000.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο 
Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & 
Μεηαθνξψλ Π..Δ.). 
 
 
ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΑΘΖΣΧΝ 
 
ΘΔΜΑ 31ν: Γηφξζσζε ηεο ππ΄αξηζκ. 533/4-4-2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Π..Δ., πεξί έγθξηζεο πξαθηηθνχ 1 ηεο επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο ηεο 21εο Μαξηίνπ 2016 γηα 
ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ κεηαθνξάο καζεηψλ Π.Δ. Δχβνηαο, γηα ηα ζρνιηθά έηε 2015-2016 θαη 
2016-2017. 
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ΘΔΜΑ 32ν: Σξνπνπνίεζε – πκπιήξσζε ηεο ππ΄αξηζκ. 250/15-2-2016 απφθαζεο ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π..Δ., πεξί ηξνπνπνίεζεο δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ ηνπ 
ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2015-
2016, Π.Δ. Δχβνηαο. 
 
ΘΔΜΑ 33ν: Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄αξηζκ. 251/15-2-2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Π..Δ., πεξί ηξνπνπνίεζεο δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ ζρνιηθνχ έηνπο 2015-2016, Π.Δ. 
Δχβνηαο. 
 
ΘΔΜΑ 34ν: Σξνπνπνίεζε δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ ζρνιηθνχ έηνπο 2015-2016, Π.Δ. 
Δχβνηαο. 
 
ΘΔΜΑ 35ν: πκςεθηζκνί πνζψλ γηα ηελ πιεξσκή ησλ αλαδφρσλ δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο 
καζεηψλ ζρνιηθνχ έηνπο 2015-2016, Π.Δ. Δχβνηαο. 
 
ΘΔΜΑ 36ν: Έγθξηζε δαπαλψλ επηδφηεζεο κεηαθνξάο καζεηψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζρ. έηνπο 
2015-2016. 
(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
 
 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 
 
ΘΔΜΑ 37ν: Έγθξηζε α) δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα 
ρξψκαηνο δηαγξάκκηζεο νδηθνχ δηθηχνπ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο γηα ην έηνο 2016, πξνυπνινγηζκνχ 
59.756,10 € κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη β) ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. 
 
ΘΔΜΑ 38ν: Έγθξηζε α) πνιπεηνχο δέζκεπζεο πίζησζεο, β) δηελέξγεηαο ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ 
δεκφζηνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ θαη γ) ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξψλ 
θαπζίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φσθίδαο θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ 
ρσξηθήο αξκνδηφηεηάο ηεο, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή, έηνπο 2016-2017», 
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 134.737,20 € ρσξίο Φ.Π.Α.. 
 
ΘΔΜΑ 39ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο ηνπ ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ δεκφζηνπ κεηνδνηηθνχ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 
Βνησηίαο, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
90.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
 
ΘΔΜΑ 40ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ 2 ηεο επηηξνπήο ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
«Πξνκήζεηα ρξψκαηνο δηαγξάκκηζεο», Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 70.000,00 € κε 
Φ.Π.Α.. 
(Δηζεγεηήο θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο 
Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & Μεηαθνξψλ Π..Δ.). 
 
 
ΠΑΡΑΥΧΡΖΔΗ 
 
ΘΔΜΑ 41ν: Γηάζεζε νρήκαηνο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ρξήζε ζην Γήκν 
Κχκεο - Αιηβεξίνπ. 
(Δηζεγεηήο θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο 
Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & Μεηαθνξψλ Π..Δ.). 
 
 
ΓΑΠΑΝΔ 
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ΘΔΜΑ 42ν: Έγθξηζε δαπαλψλ θαη δέζκεπζε πίζησζεο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ γηα 
αγνξέο, επηζθεπέο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 
 
ΘΔΜΑ 43ν: Έγθξηζε πιεξσκήο δαπάλεο θαη δέζκεπζε πίζησζεο έξγνπ απφ ην Πξφγξακκα 
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 
 
ΘΔΜΑ 44ν: Έγθξηζε δαπαλψλ θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα αγνξέο, επηζθεπέο, ζπληεξήζεηο ή 
παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Βνησηίαο. 
 
ΘΔΜΑ 45ν: πκςεθηζκφο – δηαγξαθή πνζψλ ζε ινγαξηαζκνχο ηνπ πάγηνπ θαη Αξδεπηηθνχ 
Σέινπο Κσπατδηθνχ Πεδίνπ 2015, Π.Δ. Βνησηίαο. 
 
ΘΔΜΑ 46ν: Έγθξηζε δαπαλψλ θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα αγνξέο, επηζθεπέο, ζπληεξήζεηο ή 
παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 
 
ΘΔΜΑ 47ν: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα έξγα θαη κειέηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 
 
ΘΔΜΑ 48ν: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα επηζηξνθή πνζψλ αρξεσζηήησο 
εηζπξαρζέλησλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 
 
ΘΔΜΑ 49ν: Έγθξηζε δαπαλψλ απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα αγνξέο, επηζθεπέο, 
ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Φσθίδαο. 
 
ΘΔΜΑ 50ν: Έγθξηζε δαπάλεο - δέζκεπζε πίζησζεο γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. Φσθίδαο ζηε 
δηνξγάλσζε εθδήισζεο ηεο Σνπξηζηηθήο ρνιήο Γαιαμηδίνπ (ΗΔΚ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ) κε 
ζέκα: «3ε Ροςμελιώηικε Κοςδίνα». 
(Δηζεγεηήο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Φσθίδαο, θ. Κσλζηαληίλνο Μίρνο) 
 
ΘΔΜΑ 51ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα δαπάλεο, αγνξέο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή 
ππεξεζηψλ έηνπο 2016, Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
(Δηζεγεηήο θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο 
Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
 
ΘΔΜΑ 52ν: Έγθξηζε δαπάλεο ηεο 1εο Δληνιήο Πιεξσκήο θαη Πηζηνπνίεζεο ηνπ Έξγνπ: 
«Μίζζσζε κεραλεκάησλ γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ Αγξάθσλ 
γηα ηα έηε 2016-2017», ρξήζε 2016, Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 
 
ΘΔΜΑ 53ν: Έγθξηζε δαπάλεο ηεο 1εο Δληνιήο Πιεξσκήο θαη Πηζηνπνίεζεο ηνπ Έξγνπ: 
«Μίζζσζε κεραλεκάησλ γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ 
Καξπελεζίνπ 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.). 
 
 
ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΓΑΚΟΤ ΣΖ ΔΛΗΑ 
 
ΘΔΜΑ 54ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ πξφρεηξνπ δεκφζηνπ κεηνδνηηθνχ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ δαθνπιεζπζκψλ κε ηελ κέζνδν 
ηεο παγηδνζεζίαο κε παγίδεο ηχπνπ McPhail ζηνπο ειαηψλεο, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ζπιινγηθήο θαηαπνιέκεζεο ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο, έηνπο 2016», Π.Δ. Φσθίδαο, πξνυπνινγηζκνχ 
35.061,89€ κε Φ.Π.Α.. 
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ΘΔΜΑ 55ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ ηνπ 

έξγνπ: «Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ δαθνπιεζπζκψλ κε ηελ κέζνδν ηεο 

παγηδνζεζίαο κε παγίδεο ηχπνπ Mcphail ζηνπο ειαηψλεο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ζπιινγηθήο θαηαπνιέκεζεο ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο, έηνπο 2016», Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 
69.192,444€. 
 
ΘΔΜΑ 56ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ 
ηνπ έξγνπ: «Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ δαθνπιεζπζκψλ κε ηελ κέζνδν ηεο 
παγηδνζεζίαο κε παγίδεο ηχπνπ Mcphail ζηνπο ειαηψλεο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ζπιινγηθήο θαηαπνιέκεζεο ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο, γηα ηα έηε 2016-2017», Π.Δ. Φζηψηηδαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 200.510,18€ κε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΔΜΑ 57ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ 
ηνπ έξγνπ: «Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ δαθνπιεζπζκψλ κε ηελ κέζνδν ηεο 
παγηδνζεζίαο κε παγίδεο ηχπνπ Mcphail ζηνπο ειαηψλεο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ζπιινγηθήο θαηαπνιέκεζεο ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο έηνπο 2016», Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 
73.739,53 € κε Φ.Π.Α.. 
(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. ηαχξνο Σζειάο, Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο 
Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο). 
 
 
ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΔΠΗΣΡΟΠΧΝ 
 
ΘΔΜΑ 58ν: Γηφξζσζε ηεο ππ΄αξηζκ. 508/4-4-2016 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, πεξί 
ζπγθξφηεζεο επηηξνπψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Δχβνηαο, ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
άξζξνπ 38 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150 Α‟/10.7.2007), ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ 5-4-2016 έσο 4-
4-2017. 
 
ΘΔΜΑ 59ν: πγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο εμεηδηθεπκέλσλ πξνκεζεηψλ πιηθψλ θαη 
εξγαζηψλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γ/λζεο Μεηαθνξψλ & Δπηθνηλσληψλ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο. 
(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
 

Παξφληα κέιε ελλέα (9) νη θ.θ. Κσλζηαληίλνο Μπαθνγηάλλεο, Ζιίαο Μπνπξκάο, Ησάλλεο 
Σαγθαιέγθαο, Βαζίιεηνο Φαθίηζαο, Κσλζηαληίλνο Καξαγηάλλεο, Δπζηάζηνο Κάππνο, Ησάλλεο 
Αγγειέηνο, Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο θαη Αζαλάζηνο Γηαλλφπνπινο. 

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

 
Υξέε γξακκαηέα άζθεζε ε Ηππνιχηε Μπαιθνχξα ηνπ Αζαλαζίνπ, θιάδνπ ΠΔ 

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

 
Δπίζεο, ζηε ζπλεδξίαζε παξέζηεζαλ νη: 

1. Νηθφιανο Υαξδαιηάο, Δθηειεζηηθφο Γξακκαηέαο Π..Δ., 
2. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο 
Π..Δ., 
3. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ 
Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ Π..Δ., 
4. ηαχξνο Σζειάο, Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & 
Κηεληαηξηθήο Π..Δ., 
5. Βαΐα Σφιιηιε, Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. 
6. Φσηνχια θήθα, Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε Γ/λζεο Γηνίθεζεο Π..Δ. θαη 
7. Μαξία Ρνπκπειάθε, Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ 
Π..Δ. 
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Πξηλ απφ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ν Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
πξφηεηλε ζηα κέιε λα ζπδεηεζνχλ θαη ηα παξαθάησ ζέκαηα, σο έθηαθηα: 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 1ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ζπκκεηνρή ηεο 
Π.Δ. Δχβνηαο ζηε δηνξγάλσζε ηνπ 1oπ ζπλεδξίνπ ηνπ TEDxChalkida-Paths. 
(Δηζεγεηήο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Δχβνηαο, θ. Φάλεο παλφο).  

Σν θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ην ελ ιφγσ ζπλέδξην ζα πινπνηεζεί 
ζηηο 14 Μαΐνπ 2016, νπφηε δελ ππάξρεη ρξνληθφ πεξηζψξην γηα ηε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο ζε 
κεηαγελέζηεξε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 2ν: Έγθξηζε αλάζεζεο δξνκνινγίσλ γηα ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, ρσξηθήο 
αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Δχβνηαο, ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο ζρνιηθνχ έηνπο 2015-2016. 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 3ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο θαη αλάζεζε 
δξνκνινγίσλ γηα ηε «Μεηαθνξά καζεηψλ ηεο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Π.Δ. Βνησηίαο θαηά ηε 
δηεμαγσγή ησλ Παλειιελίσλ εμεηάζεσλ 2016». 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 4ν: Σξνπνπνίεζε δξνκνινγίνπ θαη απεπζείαο αλάζεζή ηνπ γηα ηηο αλάγθεο 
κεηαθνξάο καζεηψλ Π.Δ. Βνησηίαο θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ Παλειιελίσλ εμεηάζεσλ 2016. 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 5ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ αλάζεζε 
έθηαθησλ δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Φζηψηηδαο, θαηά ηε 
δηεμαγσγή ησλ Παλειιελίσλ εμεηάζεσλ 2016. 

Σν θαηεπείγνλ ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ έγθεηηαη ζηελ αλάγθε αλάζεζεο ησλ δξνκνινγίσλ 
κεηαθνξάο καζεηψλ, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο 
ζρνιηθνχ έηνπο 2015-2016. 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 6ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ 
αλνηρηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ηεο εξγαζίαο: «Γηαρείξηζε άξδεπζεο θαη 
αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο Κσπατδηθνχ πεδίνπ γηα ην έηνο 2016», Π.Δ. Βνησηίαο, ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 123.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 

Σν θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο έγθεηηαη ζηελ αλάγθε άκεζεο έλαξμεο άξδεπζεο ηνπ 
Κσπατδηθνχ Πεδίνπ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ε ζπλερηδφκελε αλνκβξία – μεξαζία θαη λα 
απνζνβήζεη ν θίλδπλνο θαηαζηξνθήο ησλ εαξηλψλ θαιιηεξγεηψλ. 

 
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 671 
 

ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 1ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ζπκκεηνρή ηεο 
Π.Δ. Δχβνηαο ζηε δηνξγάλσζε ηνπ 1oπ ζπλεδξίνπ ηνπ TEDxChalkida-Paths. 
(Δηζεγεηήο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Δχβνηαο, θ. Φάλεο παλφο).  

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 273/68220/6-5-2016 
έγγξαθν ηνπ γξαθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 

Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο γηα ζπκκεηνρή ηεο 
Π.Δ. Δχβνηαο ζηε δηνξγάλσζε, κε ηνλ Γεκνηηθφ Οξγαληζκφ Άζιεζεο Πνιηηηζκνχ θαη 
Πεξηβάιινληνο Υαιθίδαο (ΓΟΑΠΠΔΥ), ηνπ 1oπ ζπλεδξίνπ ηνπ TEDxChalkida-Paths, πνπ ζα 
ιάβεη ρψξα ζηηο 14 Μαΐνπ 2016 ζην Ακθηζέαηξν ηεο Π.Δ. Δχβνηαο θαη απνηειεί κέξνο ηνπ 
παγθφζκηνπ ζεζκνχ ησλ ζπλεδξίσλ TED. 

ΑΔΑ: 74Μ67ΛΗ-ΝΛ3



8 

 

Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ζπκκεηνρήο, πνπ αθνξά εθηππψζεηο θαη κεηάθξαζε/δηεξκελεία, 
είλαη δχν ρηιηάδεο επξψ (2000,00 €) θαη ζα βαξχλεη ηνλ Δηδηθφ Φνξέα 02 073 θαη Κ.Α.Δ. 0844.  
  

Έδσζαλ αξλεηηθή ςήθν νη θ.θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο θαη Ησάλλεο Αγγειέηνο, κε ηελ 
αηηηνινγία φηη πξφθεηηαη γηα δξάζε κηαο κε θεξδνζθνπηθήο νξγάλσζεο, άλεπ νπζίαο θαη 
ζεκαζίαο. 
 

    Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 672 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 2ν: Έγθξηζε αλάζεζεο δξνκνινγίσλ γηα ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, ρσξηθήο 
αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Δχβνηαο, ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο ζρνιηθνχ έηνπο 2015-2016. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. νηθ. 66050/2634/28-4-
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 

Α. Αλαζέηεη απεπζείαο ηα θάησζη έθηαθηα δξνκνιφγηα κεηαθνξάο καζεηψλ ηεο Π.Δ. 
Δχβνηαο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο Παλειιήληεο Δμεηάζεηο ζρνιηθνχ έηνπο 2015-16, πνπ 
πξνέθπςαλ κεηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ εμεηαζηηθψλ θέληξσλ θαη ηα ζηνηρεία πνπ ζηάιζεθαλ απφ 
ηηο ρνιηθέο Μνλάδεο. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ δξνκνινγίσλ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 
5.288,58 € άλεπ Φ.Π.Α. (6.406,23 € επξψ κε Φ.Π.Α. 23%), θαη αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

Α/Α 

Κ
σ

δ
ηθ

ό
ο
  

δ
ξ

ν
κ

ν
ι
ν

γ
ίν

π
 

Ολνκαζία 
Γξνκνινγίνπ 

Α
ξ

ηζ
κ

ό
ο
  

κ
ε
ηα

θ
ε
ξ

ν
κ

έλ
σ

λ
 

κ
α

ζ
ε

ηώ
λ
 Πξνζθν-

ξόηεξν 
 κεηαθν-

ξηθό 
κέζν  

Α
ξ

ηζ
κ

ό
ο
 

 Ζ
κ

ε
ξ

ώ
λ

  Ζκεξήζην 
Κόζηνο 

Πξνϋπνινγη
ζκνύ ζε 

Δπξώ ρσξίο 
ΦΠΑ 

πλνιηθό 
Κόζηνο  

Πξνϋπνινγη
ζκνύ  

δξνκνινγίσ
λ Δπξώ 

ρσξίο  ΦΠΑ 

  

1 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗ
Δ 1 ΜΑΡΜΑΡΗ-ΕΑΡΑΚΔ-

ΑΜΑΡΤΝΘΟ-
ΥΑΛΚΗΓΑ & ΔΠΗΣΡ. 3 

ΣΑΞΗ 

4 

226,38 905,52 

2 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗ
Δ 2 

ΠΟΛΗΣΗΚΑ - ΥΑΛΚΗΓΑ 
(5ν Γπκλάζην Υαιθίδαο) 
& ΔΠΗΣΡ. 

1 

ΣΑΞΗ 

4 

58,93 235,72 

3 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗ
Δ 3 ΠΑΡΑΛΗΑ ΑΓ. ΑΝΝΑ- 

ΑΓ. ΑΝΝΑ & ΔΠΗΣΡ. 1 

ΣΑΞΗ 
4 

26,42 105,68 

4 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗ
Δ 4 

ΑΛΗΒΔΡΗ-ΥΑΛΚΗΓΑ (5ν 
Γπκλάζην Υαιθίδαο) & 
επηζηξ. 

4 

ΣΑΞΗ 

6 

100,70 604,20 

5 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗ
Δ 5 

ΟΞΤΛΗΘΟ - ΥΑΝΗΑ 
ΑΤΛΧΝΑΡΗΟΤ & 
ΔΠΗΣΡ.  1 

ΣΑΞΗ 
4 

36,44 145,76 

6 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗ
Δ 6 

ΑΝΓΡΧΝΗΑΝΟΗ-
ΓΔΦΤΡΑ ΚΟΣΔΗΝΖ 
& ΔΠΗΣΡ. 3 

ΣΑΞΗ 
6 

23,96 143,76 

7 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗ
Δ 7 

ΑΒΓΑΡΗΑ-ΗΣΗΑΗΑ & 
ΔΠΗΣΡ.  3 

ΣΑΞΗ 
1 

25,66 25,66 
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8 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗ
Δ 8 ΑΗΓΖΦΟ-ΗΣΗΑΗΑ & 

ΔΠΗΣΡ.  1 

ΣΑΞΗ 
1 

48,91 48,91 

9 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗ
Δ 9 

ΒΟΤΣΑ-ΚΑΜΑΡΗΑ-
ΗΣΗΑΗΑ & ΔΠΗΣΡ.  2 

ΣΑΞΗ 
1 

31,33 31,33 

10 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗ
Δ 10 

ΓΤΜΝΟΤ-ΚΑΛΛΗΘΔΑ- 
ΔΡΔΣΡΗΑ-ΥΑΛΚΗΓΑ & 
ΔΠΗΣΡ. 

4 

ΣΑΞΗ 

4 

72,72 290,88 

11 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗ
Δ 11 ΚΑΛΛΗΘΔΑ - ΥΑΛΚΗΓΑ 

& ΔΠΗΣΡ.   3 

ΣΑΞΗ 
3 

76,31 228,93 

12 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗ
Δ 12 

ΕΑΡΑΚΔ-
ΑΜΑΡΤΝΘΟ-
ΥΑΛΚΗΓΑ & ΔΠΗΣΡ. 2 

ΣΑΞΗ 
1 

147,76 147,76 

13 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗ
Δ 13 ΣΡΗΑΓΑ-ΦΑΥΝΑ & 

ΔΠΗΣΡ. 4 

ΣΑΞΗ 
1 

28,31 28,31 

14 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗ
Δ 14 ΑΣΣΑΛΖ - ΣΡΗΑΓΑ -

ΦΑΥΝΑ & ΔΠΗΣΡ. 3 

ΣΑΞΗ 
1 

37,95 37,95 

15 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗ
Δ 15 ΠΟΛΗΣΗΚΑ - ΦΑΥΝΑ & 

ΔΠΗΣΡ. 1 

ΣΑΞΗ 
2 

33,41 66,82 

16 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗ
Δ 16 ΓΤΜΝΟΤ-ΔΡΔΣΡΗΑ-

ΜΑΛΑΚΧΝΣΑ-
ΥΑΛΚΗΓΑ & ΔΠΗΣΡ. 4 

ΣΑΞΗ 

1 

72,72 72,72 

17 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗ
Δ 17 ΡΟΒΗΔ - ΜΑΝΣΟΤΓΗ 

& ΔΠΗΣΡ. 4 

ΣΑΞΗ 
2 

75,75 151,50 

18 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗ
Δ 18 ΠΡΟΚΟΠΗ - 

ΜΑΝΣΟΤΓΗ & ΔΠΗΣΡ. 2 

ΣΑΞΗ 
1 

31,33 31,33 

19 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗ
Δ 19 ΚΔΡΑΗΑ-ΚΖΡΗΝΘΟ - 

ΜΑΝΣΟΤΓΗ & ΔΠΗΣΡ. 2 

ΣΑΞΗ 
1 

68,00 68,00 

20 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗ
Δ 20 ΚΡΤΑ ΒΡΤΖ - 

ΜΑΝΣΟΤΓΗ & ΔΠΗΣΡ. 1 

ΣΑΞΗ 
1 

29,63 29,63 

21 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗ
Δ 21 ΓΑΦΝΖ-ΚΔΥΡΗΔ-

ΜΑΝΣΟΤΓΗ & ΔΠΗΣΡ. 2 

ΣΑΞΗ 
1 

44,94 44,94 

22 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗ
Δ 22 ΠΑΘΑΡΗ -ΜΑΝΣΟΤΓΗ 

& ΔΠΗΣΡ. 1 

ΣΑΞΗ 
2 

33,22 66,44 

23 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗ
Δ 23 ΚΑΦΑΛΑ-ΠΑΡΑΛΗΑ 

ΑΛΜΤΡΟΠΟΣΑΜΟΤ-
ΚΡΗΔΕΑ-ΑΛΗΒΔΡΗ & 
ΔΠΗΣΡ. 3 

ΣΑΞΗ 

1 

116,00 116,00 

24 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗ
Δ 24 ΚΟΚΗΝΑ-ΓΤΣΟ-

ΒΔΛΟ-ΑΛΗΒΔΡΗ & 
ΔΠΗΣΡ. 4 

ΣΑΞΗ 

1 

51,18 51,18 

25 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗ
Δ 25 ΑΓΗΟΗ ΑΠΟΣΟΛΟΗ-

ΚΡΗΔΕΑ-ΑΛΗΒΔΡΗ & 
ΔΠΗΣΡ. 4 

ΣΑΞΗ 

1 

48,91 48,91 

26 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗ
Δ 26 

ΟΞΤΛΗΘΟ-
ΑΤΛΧΝΑΡΗ-
ΛΟΦΗΚΟ-ΑΛΗΒΔΡΗ & 
ΔΠΗΣΡ. 3 

ΣΑΞΗ 

2 

73,10 146,20 
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27 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗ
Δ 27 ΠΑΡΑΜΔΡΗΣΔ-ΑΓΗΟ 

ΗΧΑΝΝΖ-ΑΛΗΒΔΡΗ & 
ΔΠΗΣΡ. 2 

ΣΑΞΗ 

1 

44,18 44,18 

28 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗ
Δ 28 

ΜΟΡΦΑ-ΠΑΡΑΛΗΑ 
ΑΤΛΗΓΑ-ΦΑΡΟ-
ΚΑΛΟΥΧΡΗ ΠΑΝΣΔΗΥΗ-
ΒΑΘΤ-ΥΑΛΚΗΓΑ (2ν 
ΓΔΛ Υαιθίδαο) & 
ΔΠΗΣΡ. 

44 ΛΔΧΦΟΡ
ΔΗΟ 

7 

184,30 1.290,10 

 29 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗ
Δ 29 

ΠΑΡΑΛΗΑ ΑΤΛΗΓΑ-
ΒΑΘΤ-ΥΑΛΚΗΓΑ (2ν 
ΓΔΛ Υαιθίδαο) & 
ΔΠΗΣΡ. 4 

ΣΑΞΗ 

1 

43,11 43,11 

30 

  
ΠΑΝΔΛΛΖΝΗ

Δ 30 

  

ΥΑΛΚΗΓΑ-
ΚΟΡΠΟΝΔΡΗΑ 
(ΜΟΝΟ ΔΠΗΣΡ.) 1 

ΣΑΞΗ 

1 

37,15 37,15 

  
       1.928,71 5.288,58 

 

Ζ απεπζείαο αλάζεζε  ζα γίλεη απφ ηελ  αξκφδηα επηηξνπή, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε 
ηελ αξηζκ. 51224/2217/06-04-2016 απφθαζε (ΑΓΑ ΧΝ0Β7ΛΖ-57Χ), θαηφπηλ ηεο αξηζκ. 508/4-
04-2015 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 
 

Β. Δγθξίλεη: 
1) ηελ εθηέιεζε ηνπ δξνκνινγίνπ κε θσδ. 184 «θνξπνλέξηα- Λνπθίζηα & Δπηζηξνθή», 

ην νπνίν ήδε εθηειείηαη απφ ηνλ πξνζσξηλφ κεηνδφηε ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ 
Υαηδεκαξγαξίηε Νηθφιαν, ην άββαην 4/06/2016, κε θφζηνο 17,44 € άλεπ Φ.Π.Α., ψζηε λα 
θαιπθζεί ε αλάγθε πξσηλήο θαη κφλν κεηαθνξάο ελφο καζεηή  ηνπ 2νπ ΔΠΑΛ Υαιθίδαο γηα ηελ 
ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο ζρνιηθνχ έηνπο 2015-2016, 

2) ηε δαπάλε πνζνχ 1.398,60 € γηα ηα επηδφκαηα κεηαθνξάο ζηα εμεηαζηηθά θέληξα θαηά 
ηε δηάξθεηα ησλ Παλειιελίσλ εμεηάζεσλ ζρνιηθνχ έηνπο 2015-2016. 

 
Οη πξναλαθεξφκελεο δαπάλεο ζα βαξχλνπλ ηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο 

Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, Δηδηθφο Φνξέαο 073 ΚΑΔ 0821. 
 

    Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 673 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 3ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο θαη αλάζεζε 
δξνκνινγίσλ γηα ηε «Μεηαθνξά καζεηψλ ηεο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Π.Δ. Βνησηίαο θαηά ηε 
δηεμαγσγή ησλ Παλειιελίσλ εμεηάζεσλ 2016». 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 2449/5-5-2016 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Βνησηίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

1. Δγθξίλεη ην απφ 4-5-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηε 
«Μεηαθνξά καζεηψλ ηεο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Π.Δ. Βνησηίαο θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ 
Παλειιελίσλ εμεηάζεσλ 2016», πνπ αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξψλ 
ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαηφπηλ ηεο αξηζ. 2371/27-4-2016 (ΑΓΑ: ΧΕΝ57ΛΖ-8Δ4) πξφζθιεζεο 
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο.  

2. Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ησλ 
παξαθάησ δξνκνινγίσλ ζηνπο θάησζη κεηνδφηεο: 
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α/α 
Σόπνο 

παξαιαβήο 

Σόπνο 
πξννξηζ

κνύ 
ρνιηθή 
Μνλάδα 

 
 
 

Αξηζκ
όο  

κεηαθ
εξόκε
λσλ 

καζεη
ώλ 

Πξνζθνξ
όηεξν 

κεηαθνξη
θό κέζν 

(Λεσθνξε
ίν-Μηθξό 
ιεσθ.-
Σαμί) 

ύλνιν 
ΚΜ  

 
 

ΜΔΗΟΓΟΣΖ 

 
 

ΣΗΜΖ 
ΠΡΟ 
ΦΠΑ 

1 
ΚΟΚΚΗΝΟ-

ΑΚΡΑΗΦΝΗΟ-
ΚΑΣΡΟ 

ΟΡΥΟΜΔ
ΝΟ 

ΓΔΛ 
ΟΡΥΟΜ
ΔΝΟΤ 

15 
ΜΗΚΡΟ 

ΛΔΧΦΟΡ
ΔΗΟ 67 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ

ΟΦΖ 

 
ΚΣΔΛ 

ΘΖΒΑ 

 
90,00€ 

2 
ΑΝΣΗΚΤΡΑ-

ΑΠΡΑ 
ΠΗΣΗΑ 

ΓΗΣΟΜΟ 
ΓΔΛ 

ΓΗΣΟΜ
ΟΤ 

18 
ΜΗΚΡΟ 

ΛΔΧΦΟΡ
ΔΗΟ 26,4 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ

ΟΦΖ 

 
ΚΑΝΣΕΟ 

 
54,40€ 

3 ΑΡΑΥΟΒΑ ΓΗΣΟΜΟ 
ΓΔΛ 

ΓΗΣΟΜ
ΟΤ 

20 
ΜΗΚΡΟ 

ΛΔΧΦΟΡ
ΔΗΟ 30,2 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ

ΟΦΖ 

 
ΚΣΔΛ 

ΛΗΒΑΓΔΗΑ 

 
57,00€ 

4 
ΚΤΡΗΑΚΗ-
ΣΔΗΡΗ 

ΓΗΣΟΜΟ 
ΓΔΛ 

ΓΗΣΟΜ
ΟΤ 

10 
ΜΗΚΡΟ 

ΛΔΧΦΟΡ
ΔΗΟ 35,6 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ

ΟΦΖ 

 
ΚΑΝΣΕΟ 

 
63,40€ 

5 

ΑΓ.  
ΗΔΡΧΝΤΜΟ 
ΚΟΤΡΣΧΝ 
-ΚΟΤΡΣΑ 

ΘΖΒΑ 
1ν ΓΔΛ 
ΘΖΒΑ 

3 ΣΑΞΗ 

78,2 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ

ΟΦΖ 

 
ΚΣΔΛ 

ΘΖΒΑ 

 
60,00 

6 ΤΛΖ ΘΖΒΑ 
1ν ΓΔΛ 
ΘΖΒΑ 

2 ΣΑΞΗ 
60 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ

ΟΦΖ 

 
ΣΟΣΡΑ 
ΓΔΧΡΓΗΟ 

 
49,12€ 

7 ΒΑΓΗΑ ΘΖΒΑ 
3ν ΓΔΛ 
ΘΖΒΑ 

14 
ΜΗΚΡΟ 

ΛΔΧΦΟΡ
ΔΗΟ 28,4 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ

ΟΦΖ 

 
ΚΣΔΛ 

ΘΖΒΑ 

 
50,00€ 

8 

ΚΑΛΛΗΘΔΑ-
ΑΧΠΗΑ-

ΣΑΝΑΓΡΑ-
ΑΡΜΑ  

ΥΖΜΑΣ
ΑΡΗ 

 ΓΔΛ 
ΥΖΜΑ
ΣΑΡΗΟΤ 

13 
ΜΗΚΡΟ 

ΛΔΧΦΟΡ
ΔΗΟ 

63 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ

ΟΦΖ 

 
ΚΣΔΛ 

ΘΖΒΑ 

 
75,00€ 

9 

ΠΡΟΓΡΟΜΟ
-

ΞΖΡΟΝΟΜΖ
-ΔΛΛΟΠΗΑ-
ΛΔΟΝΣΑΡΗ-
ΘΔΠΗΔ-

ΜΑΤΡΟΜΜΑ
ΣΗ 

ΑΛΗΑΡΣΟ
 

 ΓΔΛ 
ΑΛΗΑΡΣ

ΟΤ 
23 

ΜΗΚΡΟ 
ΛΔΧΦΟΡ

ΔΗΟ 

86,4 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ

ΟΦΖ 

 
ΚΣΔΛ 

ΘΖΒΑ 

 
110,00€ 

10 
ΚΛΔΗΓΗ-ΑΓ. 

ΘΧΜΑ 
ΟΗΝΟΦΤ

ΣΑ 

ΓΔΛ 
ΟΗΝΟΦ
ΤΣΧΝ 

3 ΣΑΞΗ 
26,8 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ

ΟΦΖ 

 
ΚΣΔΛ 

ΘΖΒΑ 

 
38,00€ 

11 ΑΓ. ΘΧΜΑ 
ΟΗΝΟΦΤ

ΣΑ 

ΓΔΛ 
ΟΗΝΟΦ
ΤΣΧΝ 

3 ΣΑΞΗ 
18,4 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ

ΟΦΖ 

 
ΚΣΔΛ 

ΘΖΒΑ 

 
30,00€ 

13 

ΟΗΝΟΦΤΣΑ-
ΘΖΒΑ 

(ΤΝΟΗΚΗΜ
Ο-ΠΤΡΗ-
ΚΔΝΣΡΟ)-

ΒΑΓΗΑ 

ΛΗΒΑΓΔΗΑ 

2ν 
ΓΤΜΝΑ

ΗΟ 
ΛΗΒΑΓΔ

ΗΑ 

15 
ΜΗΚΡΟ 

ΛΔΧΦΟΡ
ΔΗΟ 

177,8 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ

ΟΦΖ 

 
ΚΣΔΛ 

ΘΖΒΑ 

 
160,00€ 

14 
ΓΑΤΛΔΗΑ-

ΜΑΤΡΟΝΔΡΗ 
ΛΗΒΑΓΔΗΑ 

2ν ΓΔΛ 
ΛΗΒΑΓΔ

ΗΑ 
9 

ΜΗΚΡΟ 
ΛΔΧΦΟΡ

ΔΗΟ 54,4 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ

ΟΦΖ 

 
ΚΑΝΣΕΟ 

 
82,62€ 
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15 

ΑΓΗΟ 
ΑΘΑΝΑΗΟ
-ΚΟΡΧΝΔΗΑ-

ΑΓ. 
ΓΔΧΡΓΗΟ 

ΛΗΒΑΓΔΗΑ 
2ν ΓΔΛ 
ΛΗΒΑΓΔ

ΗΑ 
11 

ΜΗΚΡΟ 
ΛΔΧΦΟΡ

ΔΗΟ 
73,8 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ

ΟΦΖ 

 
ΚΣΔΛ 

ΛΗΒΑΓΔΗΑ 

 
110,38€ 

16 ΑΓΗΑ ΣΡΗΑΓΑ 
ΑΓ. 

ΓΔΧΡΓΗΟ
 

ΑΝΣΑΠ
ΟΚΡΗΖ 
ΓΗΑ 2ν 
ΓΔΛ 

ΛΗΒΑΓΔ
ΗΑ  

2 ΣΑΞΗ 

44,2 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ

ΟΦΖ 

 
ΚΟΗΝΟΠΡΑΞ

ΗΑ ΣΑΞΗ 
ΛΗΒΑΓΔΗΑ 

 
58,38€ 

17 
ΓΟΜΒΡΑΗΝΑ

-ΔΛΛΟΠΗΑ 
ΒΑΓΗΑ 

ΑΝΣΑΠ
ΟΚΡΗΖ 
ΜΔ ΣΟ 
Ν 7 ΓΗΑ 
3ν ΓΔΛ 
ΘΖΒΑ  

2 ΣΑΞΗ 

64,4 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ

ΟΦΖ 

 
ΚΣΔΛ 

ΘΖΒΑ 

 
60,00€ 

18 

ΑΓ. ΘΧΜΑ-
ΟΗΝΟΖ-

ΣΑΝΑΓΡΑ-
ΑΡΜΑ 

ΘΖΒΑ 
ΔΠΑΛ 

ΘΖΒΑ 
9 

ΜΗΚΡΟ 
ΛΔΧΦΟΡ

ΔΗΟ 
77,2 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ

ΟΦΖ 

 
ΚΣΔΛ 

ΘΖΒΑ 

 
100,00€ 

5.18 

ΓΖΛΔΗ-
ΥΖΜΑΣΑΡΗ 

(ΔΠΑΛ 
ΥΖΜΑΣΑΡΗ

ΟΤ) 

ΘΖΒΑ 
ΔΠΑΛ 

ΘΖΒΑ 
28 

ΜΔΓΑΛΟ 
ΛΔΧΦΟΡ

ΔΗΟ 
70 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ

ΟΦΖ 

 
ΣΟΣΡΑ 

ΝΗΚΟΛΑΟ 

 
137,94€ 

 
3. Κεξχζζεη άγνλν ην αξηζ. 12 δξνκνιφγην (Γήιεζη-Οηλφθπηα), ζχκθσλα κε ηνλ 

αθφινπζν πίλαθα:  
 

 
Σόπνο 

παξαιαβήο 

Σόπνο 
πξννξηζ

κνύ 
ρνιηθή 
Μνλάδα 

 
 
 

Αξηζκόο  
κεηαθεξό

κελσλ 
καζεηώλ 

Πξνζθν
ξόηεξν 

κεηαθνξ
ηθό κέζν 
(Λεσθν

ξείν-
Μηθξό 
ιεσθ.-
Σαμί) 

ύλνιν 
ΚΜ  

 
 

ΜΔΗΟΓΟΣΖ 

 
 

ΣΗΜΖ 
ΠΡΟ 
ΦΠΑ 

12 ΓΖΛΔΗ 
ΟΗΝΟΦΤ

ΣΑ 

ΓΔΛ 
ΟΗΝΟΦ
ΤΣΧΝ 

8 
ΜΗΚΡΟ 
ΛΔΧΦΟ

ΡΔΗΟ 
12,4 

ΜΔ 
ΔΠΗ
ΣΡΟ
ΦΖ 

 
ΑΓΟΝΟ 

 

 
    Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 674 

 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 4ν: Σξνπνπνίεζε δξνκνινγίνπ θαη απεπζείαο αλάζεζή ηνπ γηα ηηο αλάγθεο 
κεηαθνξάο καζεηψλ Π.Δ. Βνησηίαο θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ Παλειιελίσλ εμεηάζεσλ 2016. 
(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. 2447/5-5-2016 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Βνησηίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

1. Σξνπνπνηεί ην δξνκνιφγην «ΓΖΛΔΗ – ΟΗΝΟΦΤΣΑ – ΓΔΛ ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ», σο πξνο ην 
κέζν κεηαθνξάο, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα I, πνπ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα Η ηνπ παξφληνο, 
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θαζψο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 2371/27-4-2016 (ΑΓΑ: 
ΧΕΝ57ΛΖ-8Δ4) πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, απηφ θξίζεθε άγνλν.  

2. Δγθξίλεη ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηνπ αλσηέξσ δξνκνινγίνπ, έηζη ψζηε λα 
πξαγκαηνπνηεζεί έγθαηξα ε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Παλειιαδηθψλ 
Δμεηάζεσλ 2016. 

 
    Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 675 

 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 5ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ αλάζεζε 
έθηαθησλ δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Φζηψηηδαο, θαηά ηε 
δηεμαγσγή ησλ Παλειιελίσλ εμεηάζεσλ 2016. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 67557/2218/9-5-2016 
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 

1. Δγθξίλεη ην ππ΄αξηζ. 1/6-5-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηεο αξηζκ. 
2119/26-04-2016 δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ αλάζεζε ελλέα (9) έθηαθησλ δξνκνινγίσλ 
κεηαθνξάο καζεηψλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Φζηψηηδαο, θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ 
Παλειιελίσλ εμεηάζεσλ 2016, πνπ αθνξά ζηελ απνζθξάγηζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ 
αλαδφρσλ. 

2. Κάλεη απνδεθηή ηελ πξνζθνξά ηνπ κνλαδηθνχ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ (ΤΠΔΡΑΣΗΚΟ 
ΚΣΔΛ Ν. ΦΘΗΧΣΗΓΑ Α.Δ.).  

3. Αλαθεξχζζεη κεηνδφηε ησλ δξνκνινγίσλ 1,2,3,4,5,6,7,8 & 9, ην «ΤΠΔΡΑΣΗΚΟ ΚΣΔΛ 
Ν. ΦΘΗΧΣΗΓΑ Α.Δ.», ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά θαη ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Α/Α 
ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΑΝΑΓΟΥΟΗ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΟ ΠΟΤ 

ΤΠΟΒΑΛΔΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
ΖΜΔΡΖΗΟ ΚΟΣΟ 

ΣΜΖΜΑΣΟ Δ € ΔΠΧΝΤΜΗΑ 

1 
ΤΠΔΡΑΣΗΚΟ ΚΣΔΛ Ν. ΦΘΗΧΣΗΓΑ 
Α.Δ. 

1 48,82 € 
2 43,74 € 
3 58,74 € 
4 34,45 € 
5 48,82 € 
6 56,08 € 
7 63,51 € 
8 114,01 € 
9 310,94 € 

 
  Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 676 

 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 6ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ 
αλνηρηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ηεο εξγαζίαο: «Γηαρείξηζε άξδεπζεο θαη 
αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο Κσπατδηθνχ πεδίνπ γηα ην έηνο 2016», Π.Δ. Βνησηίαο, ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 123.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 2486/9-5-2016 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Βνησηίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 

1. Δγθξίλεη ην απφ 6-5-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ηεο 
εξγαζίαο: «Γηαρείξηζε άξδεπζεο θαη αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο Κσπατδηθνχ πεδίνπ γηα ην 
έηνο 2016», Π.Δ. Βνησηίαο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 123.000,00 € κε Φ.Π.Α., πνπ αθνξά 
ζηελ απνζθξάγηζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 6 παξ.2 ηνπ 
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Π.Γ. 118/2007, ηα νπνία θαηέζεζε ε αλαδεηρζείζα εηαηξεία «3Κ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ 
ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ». 

2. Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ αλνηρηνχ δηαγσληζκνχ ζηελ εηαηξεία «3Κ ΣΔΥΝΗΚΖ 
ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», ε νπνία πξνζέθεξε ηε ρακειφηεξε ηηκή, ήηνη 71.900,00€. 
  
 Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ, δηαθσλψληαο θαη πάιη ξηδηθά κε 
ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνληαη πνιηηηθά ηα πξνβιήκαηα ηνπ Οξγαληζκνχ Κσπαΐδαο. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 677 
 
ΘΔΜΑ 1ν: Έγθξηζε πξαθηηθψλ ζπλεδξίαζεο 17/25-4-2016 θαη 18/27-4-2016 ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

Ζ Δπηηξνπή ελέθξηλε νκόθσλα ηα κε αξηζκ. 17/25-4-2016 θαη 18/27-4-2016 πξαθηηθά 
ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 
 

 Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 678 
 
 
ΘΔΜΑΣΑ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Π..Δ. 
 
ΘΔΜΑ 2ν: Άζθεζε ή κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο κε αξηζκφ 161/2015 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο (1ν Σκήκα Σξηκειέο). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. νηθ. 61078/133/20-4-
2016 έγγξαθν ηνπ γξαθείνπ Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Να κελ αζθεζεί ην έλδηθν κέζν ηεο έθεζεο θαηά ηεο κε αξηζκφ 161/2015 απφθαζεο ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο (1ν Σκήκα Σξηκειέο). 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 679 

 
ΘΔΜΑ 3ν: Άζθεζε ε κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο κε αξηζκφ 3091/2015 απφθαζεο ηνπ η‟ 
Σξηκεινχο Σκήκαηνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. νηθ. 64474/137/26-4-
2016 έγγξαθν ηνπ γξαθείνπ Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

 Να κελ αζθεζεί ην έλδηθν κέζν ηεο αίηεζεο ηεο αλαίξεζεο θαηά ηεο αξηζκφ 3091/2015 
απφθαζεο ηνπ η‟ Σξηκεινχο Σκήκαηνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά. 

 
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήηεζε ηε δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο θαη ηελ αλαδήηεζε 

δηνηθεηηθψλ θαη  πνιηηηθψλ επζπλψλ. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 680 
 
ΘΔΜΑ 4ν: Άζθεζε ε κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο κε αξηζκφ 49/2015 απφθαζεο ηνπ 
Δηξελνδηθείνπ Λακίαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. ΣΣ 43984/459/26-4-
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 
 Να κελ αζθεζεί έλδηθν κέζν θαηά ηεο κε αξηζκφ 49/2015 απφθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ 
Λακίαο. 
 

Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήηεζε ηε δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο θαη ηελ αλαδήηεζε 
δηνηθεηηθψλ θαη  πνιηηηθψλ επζπλψλ. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 681 
 
ΘΔΜΑ 5ν: Άζθεζε ε κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο κε αξηζκφ 30/2016 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Πξσηνδηθείνπ Λακίαο (Σκήκα Β΄ Μνλνκειέο). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. ΣΣ 64169/633/26-4-
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 

Να κελ αζθεζεί έλδηθν κέζν θαηά ηεο κε αξηζκφ 30/2016 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Πξσηνδηθείνπ Λακίαο (Σκήκα Β΄ Μνλνκειέο). 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 682 

 
ΘΔΜΑ 6ν: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«ΚΑΣΧΡ Α.Δ.», ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. ΣΣ 38588/403/27-4-
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» ην δηθεγφξν 
Παλαγηψηε πγγνχξε ηνπ Γεκεηξίνπ [Α.Μ. 81], θάηνηθν Λακίαο, νδφο Λεσλίδνπ αξηζ. 26, ν 
νπνίνο λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Πεηξαηά, ζηε δηθάζηκν ηεο 08/06/2016 ή ζε 
θάζε κεη‟ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα απνθξνχζεη ηελ κε αξηζκφ θαηάζεζεο 
87/21.06.2013 πξνζθπγή πνπ άζθεζε ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΚΑΣΧΡ Α.Δ.», ζπληάζ-
ζνληαο 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 661 επξψ 
ζπλ ΦΠΑ 23% (= 152,03), ήηνη ζπλνιηθό πνζό [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 768,26 επξώ, ε νπνία 
πξνθχπηεη σο εμήο:  

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

- Δπηπιένλ ακνηβή ρξνλνρξέσζεο γηα ηέζζεξηο (4) ψξεο, κε πνζφ 80 επξψ αλά ψξα, 
ήηνη πνζφ [80 Υ 4 = 320 επξψ], γηα κειέηε θαθέινπ ππφζεζεο ελψπηνλ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ, 
ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο θχζεο ηεο ππφζεζεο θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ απηήο. 
  

Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήηεζε ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηεο Πεξηθέξεηαο 
γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε απφθξνπζε ηεο θαηαηεζείζαο πξνζθπγήο, ζεκεηψλνληαο φηη “ε 
επιλογή δικεγόπος ππέπει να γίνεηαι βάζει ζειπάρ και εξειδίκεςζερ”. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 683 

 
ΘΔΜΑ 7ν: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο Εσήο, ζπδχγνπ Γεσξγίνπ 
Υξηζηνδνχινπ, ην γέλνο Κπξίθνπ, ελψπησλ ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο.  
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Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. ΣΣ 56011/559/18-4- 
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 
Να κελ εθπξνζσπεζεί ε Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο ελψπηνλ ηνπ σο άλσ Γηθαζηεξίνπ, 

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 
θχζεο ηεο ππνζέζεσο. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 684 

 
ΘΔΜΑ 8ν: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αγσγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«ΓΔΧΓΟΜΖ ΑΣΔ», ελψπησλ ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Λακίαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. ΣΣ 46771/438/2015/ 
18-4-2016 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» ηε δηθεγφξν 
Δπκνξθία Μπαηζηθαλή ηνπ Ηαθψβνπ [Α.Μ. 415], θάηνηθν Λακίαο, νδφο Λεσλίδνπ αξηζ. 6, ε νπνία 
λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Λακίαο, ζηε δηθάζηκν ηεο 02/06/2016 ή ζε 
θάζε κεη‟ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα αληηθξνχζεη ηελ κε αξηζκφ θαηάζεζεο 
341/ΣΜ/73/15 αγσγή πνπ άζθεζε ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΓΔΧΓΟΜΖ ΑΣΔ», ζπληάζζνληαο 
πξνηάζεηο, πξνβάιινληαο ελζηάζεηο θαη ηζρπξηζκνχο, εμεηάδνληαο κάξηπξεο θαη γεληθά λα 
πξάμεη φ, ηη θαηά ηελ θξίζε ηεο απαηηείηαη γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο ππνζέζεσο.     

2. Καζνξίδεη ηελ ακνηβή ηεο αλσηέξσ δηθεγφξνπ, κε βάζε ηελ ππ‟ αξηζ. 376/2015 
απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζην  πνζφ ησλ 428 επξψ 
ζπλ ΦΠΑ 23% (= 98,44), ήηνη ζπλνιηθό πνζό [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 526,44 επξώ, ε νπνία 
πξνθχπηεη σο εμήο:  

- Παξάζηαζε θαη πξνηάζεηο 268 επξψ [134 € παξάζηαζε ζπλ 134 € πξνηάζεηο], κε βάζε 
ηνλ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 4194/2013. 

- Δπηπιένλ ακνηβή ρξνλνρξέσζεο γηα 2 ψξεο, κε πνζφ 80 €/ψξα, ήηνη [80 Υ 2 = 160 
επξψ], γηα κειέηε θαθέινπ ππφζεζεο ελψπηνλ πξσηνβαζκίνπ Γηθαζηεξίνπ, ιακβαλνκέλεο 
ππφςε ηεο θχζεο ηεο ππφζεζεο θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ απηήο. 

 
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήηεζε ηε δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα 

απνζαθεληζηνχλ ν ρξφλνο θαη ν ηξφπνο αλάζεζεο ηνπ έξγνπ ζηελ ελάγνπζα εηαηξεία, φπσο θαη 
ν ιφγνο κε πιεξσκήο ησλ εθηειεζζεηζψλ εξγαζηψλ ηεο. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 685 

 
ΘΔΜΑ 9ν: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αγσγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«REDECON Α.Δ. ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ», ελψπησλ 
ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Λακίαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. ΣΣ 20703/221/18-4-
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 θαη΄εμαίξεζε πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» ην 
δηθεγφξν Γεκήηξην Γξαθάθε ηνπ Νηθνιάνπ [Α.Μ.: 220], θάηνηθν Λακίαο, νδφο Καπνδηζηξίνπ 12, 
ν νπνίνο λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Λακίαο, ζηε δηθάζηκν ηεο 
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02/06/2016 ή ζε θάζε κεη‟ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα αληηθξνχζεη ηελ κε αξηζκφ 
θαηάζεζεο 1387/ΣΜ/333/15 αγσγή πνπ άζθεζε ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «REDECON Α.Δ. 
ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ», ζπληάζζνληαο  πξνηάζεηο, 
πξνβάιινληαο ελζηάζεηο θαη ηζρπξηζκνχο, εμεηάδνληαο κάξηπξεο 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 428 επξψ 
ζπλ ΦΠΑ 23% (= 98,44), ήηνη ζπλνιηθό πνζό [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 526,44 επξώ, ε νπνία 
πξνθχπηεη σο εμήο:  

- Παξάζηαζε θαη πξνηάζεηο 268 επξψ [134 € παξάζηαζε ζπλ 134 € πξνηάζεηο], κε βάζε 
ηνλ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 4194/2013. 

- Δπηπιένλ ακνηβή ρξνλνρξέσζεο γηα 2 ψξεο, κε πνζφ 80 €/ψξα, ήηνη [80 Υ 2 = 160 
επξψ], γηα κειέηε θαθέινπ ππφζεζεο ελψπηνλ πξσηνβαζκίνπ Γηθαζηεξίνπ, ιακβαλνκέλεο 
ππφςε ηεο θχζεο ηεο ππφζεζεο θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ απηήο. 

 
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήηεζε ηε δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα 

απνζαθεληζηεί αξρηθά ν ιφγνο πνπ δελ εγθξίζεθε ε δαπάλε απφ ηνλ Δπίηξνπν θαη ζηε ζπλέρεηα 
λα απνθαζηζηεί πνηα γξακκή ζα αθνινπζήζεη ε Πεξηθέξεηα. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 686 

 
ΘΔΜΑ 10ν: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«ΜΑΝΣΑΚΟ ΓΤΡΟ Α.Β.Δ.Δ.», ελψπησλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. νηθ. 58881/580/18-4-
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» ην δηθεγφξν 
Λάκπξν Μίρν ηνπ ππξίδσλνο [Α.Μ./Γ..Α.: 8409], θάηνηθν Αζελψλ, νδφο Κνινθνηξψλε αξηζ. 
11, ν νπνίνο λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Μνλνκειέο Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν Αζελψλ [Σκήκα 4ν], 
ζηε δηθάζηκν ηεο 02/06/2016 ή ζε θάζε κεη‟ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα απνθξνχζεη 
ηελ κε γεληθφ αξηζκφ θαηάζεζεο 17118/2009 πξνζθπγή πνπ άζθεζε ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία 
«ΜΑΝΣΑΚΟ ΓΤΡΟ Α.Β.Δ.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 149 επξψ 
ζπλ ΦΠΑ 23% (= 34,27), ήηνη ζπλνιηθό πνζό [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 183,27 επξώ, ε νπνία 
πξνθχπηεη σο εμήο:  

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

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 687 

 
ΘΔΜΑ 11ν: Δμψδηθνο ζπκβηβαζκφο απαηηήζεσλ θαηά ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο θαη 
άζθεζε ή κε ελδίθνπ βνεζήκαηνο θαηά ηεο ππ΄ αξηζκ. 1/2016 απφθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ 
Λακίαο [Γηθαηνχρνο: ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «SPOT O.E.»] - Γλσκνδφηεζε. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. ΣΣ 55488/553/26-4-
2016 έγγξαθν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 
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1. Να κελ αζθεζεί αλαίξεζε θαη αίηεζε αλαζηνιήο θαηά ηεο ππ‟ αξηζ. 1/2016  απφθαζεο 
ηνπ Δηξελνδηθείνπ Λακίαο. 

2. Να γίλεη δεθηφ ην αίηεκα γηα ζπκβηβαζηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο, σο δηαηππψζεθε 
ζηελ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο 55488/553/12.04.2016 αίηεζε ηεο 
εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «SPOT Ο.Δ.», θαη λα θαηαβιεζεί ζηελ αηηνχζα ην πνζφ ησλ  
4.000,00 € [σο θεθάιαην] θαη ην πνζφ ησλ 105,00 επξψ σο δηθαζηηθή δαπάλε. 

 
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήηεζε ηε δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο θαη ηελ αλαδήηεζε 

πνιηηηθψλ επζπλψλ. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 688 
 
ΘΔΜΑ 12ν: Καζνξηζκφο ακνηβήο δηθεγφξνπ γηα παξαζηάζεηο ζην Μνλνκειέο Γηνηθεηηθφ 
Πξσηνδηθείν Λακίαο [ππνζέζεηο Παλαγηψηαο Απνζηνινπνχινπ θαη Ζιία αιαγηάλλε]. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. ΣΣ 62824/620/26-4-
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 

Καζνξίδεη ηελ ακνηβή ηεο δηθεγφξνπ Καξπελεζίνπ, θ. ππξηδνχιαο βεξψλε (Α.Μ. 46, 
αθθαιή 7), κε βάζε ηελ ππ‟ αξηζ. 376/2015 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο, ζηα εμήο πνζά:  

(i) φζνλ αθνξά ζηελ κε αξηζκφ θαηαζέζεσο 166/2010 πξνζθπγή πνπ άζθεζε ε 
Παλαγηψηα Απνζηνινπνχινπ, ζην πνζφ ησλ 603,60 επξψ [ρσξίο Φ.Π.Α., απφ ηνλ νπνίν ε ελ 
ιφγσ δηθεγφξνο έρεη απαιιαγεί], ε νπνία πξνθχπηεη, σο εμήο: 

- Παξάζηαζε θαη ππφκλεκα 149 επξψ [64 επξψ παξάζηαζε ζπλ 85 επξψ ππφκλεκα], κε 
βάζε ηνλ Πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 4194/2013. 

- Δπηπιένλ ακνηβή ρξνλνρξέσζεο γηα πέληε (5) ψξεο, κε πνζφ 80 επξψ/ψξα, ήηνη πνζφ 
[80 € Υ 5 = 400 επξψ] γηα ηε κειέηε θαθέινπ ζε ππφζεζε ελψπηνλ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ, 
ιφγσ ηεο θχζεο ηεο ππνζέζεσο, θαζψο θαη ιφγσ ηεο απαζρφιεζεο εθηφο γξαθείνπ ηεο 
δηθεγφξνπ. 

- Πέξαλ απηψλ, απνδεκίσζε νδνηπνξηθψλ εμφδσλ γηα κεηαθίλεζε εθηφο έδξαο, πνπ 
απαηηείηαη γηα ηελ παξάζηαζε Γηθεγφξνπ Καξπελεζίνπ ελψπηνλ Γηθαζηεξίνπ Λακίαο θαη ηελ 
επηζηξνθή ηεο, πνζνχ [78 ρηιηνκέηξσλ Υ 2 θνξέο Υ 0,35 επξψ = 54,60 επξψ]. 

- πλνιηθά, πνζό 603,60 επξώ. 
(ii) φζνλ αθνξά ηελ κε αξηζκφ θαηαζέζεσο 296/2009 πξνζθπγή πνπ άζθεζε ν Ζιίαο 

αιαγηάλλεο, ζην πνζφ ησλ 603,60 επξψ [ρσξίο Φ.Π.Α., απφ ηνλ νπνίν ε ελ ιφγσ δηθεγφξνο 
έρεη απαιιαγεί], ε νπνία πξνθχπηεη, σο εμήο: 

- Παξάζηαζε θαη ππφκλεκα 149 επξψ [64 επξψ παξάζηαζε ζπλ 85 επξψ ππφκλεκα], κε 
βάζε ηνλ Πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 4194/2013. 

- Δπηπιένλ ακνηβή ρξνλνρξέσζεο γηα πέληε (5) ψξεο, κε πνζφ 80 επξψ/ψξα, ήηνη πνζφ 
[80 € Υ 5 = 400 επξψ], γηα ηε κειέηε θαθέινπ ζε ππφζεζε ελψπηνλ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ, 
ιφγσ ηεο θχζεο ηεο ππνζέζεσο, θαζψο θαη ιφγσ ηεο απαζρφιεζεο εθηφο γξαθείνπ ηεο 
δηθεγφξνπ. 

- Πέξαλ απηψλ, απνδεκίσζε νδνηπνξηθψλ εμφδσλ γηα κεηαθίλεζε εθηφο έδξαο, πνπ 
απαηηείηαη γηα ηελ παξάζηαζε Γηθεγφξνπ Καξπελεζίνπ ελψπηνλ Γηθαζηεξίνπ Λακίαο θαη ηελ 
επηζηξνθή ηεο, πνζνχ [78 ρηιηνκέηξσλ Υ 2 θνξέο Υ 0,35 επξψ = 54,60 επξψ]. 

- πλνιηθά, πνζό 603,60 επξώ. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 689 
 

ΘΔΜΑ 13ν: Καζνξηζκφο ακνηβήο δηθεγφξνπ γηα άζθεζε αηηήζεσλ αλάθιεζεο θαη παξάζηαζε 
ζην Διεγθηηθφ πλέδξην. 
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Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. ΣΣ 64702/641/26-4-
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 
Καζνξίδεη ηελ ακνηβή ηνπ νξηζκέλνπ κε ηελ ππ΄αξηζκ. 475/2013 απφθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, γηα ηελ άζθεζε αηηήζεσλ αλάθιεζεο θαη 
παξάζηαζε ζην Διεγθηηθφ πλέδξην, δηθεγφξνπ Αζελψλ Υξήζηνπ Γηακάληε, ζχκθσλα κε ηελ 
αξηζκ. 376/2015 απφθαζε πεξί θαζνξηζκνχ ακνηβψλ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ κε ηελ Πεξηθέξεηα 
δηθεγφξσλ, ζηα εμήο πνζά:  

 (i) φζνλ αθνξά ζηελ αίηεζε αλάθιεζεο θαηά ηεο ππ‟ αξηζ. 9/2013 πξάμεο ηνπ 
Δπηηξφπνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζην Ννκφ Φζηψηηδαο, ζην πνζφ ησλ 466 επξψ ζπλ Φ.Π.Α. 
23% (= 107,18), ήηνη ζπλνιηθό πνζό [ακνηβή θαη Φ.Π.Α]. 573,18 επξώ, ε νπνία πξνθχπηεη, σο 
εμήο: 

- γηα ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο αλάθιεζεο, ηελ παξάζηαζε γηα ηελ ππνζηήξημή ηεο θαη ην 
ππφκλεκα 466 επξψ [134 € αίηεζε αλάθιεζεο, ζπλ 198 € παξάζηαζε, ζπλ 134 € ππφκλεκα], κε 
βάζε ηνλ Πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 4194/2013, 

(ii) φζνλ αθνξά ζηελ αίηεζε αλάθιεζεο θαηά ηεο ππ‟ αξηζ. 8/2013 πξάμεο ηνπ 
Δπηηξφπνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζην Ννκφ Φζηψηηδαο, ζην πνζφ ησλ 466 επξψ ζπλ Φ.Π.Α. 
23% (= 107,18), ήηνη ζπλνιηθό πνζό [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 573,18 επξώ, ε νπνία πξνθχπηεη, σο 
εμήο: 

- γηα ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο αλάθιεζεο, ηελ παξάζηαζε γηα ηελ ππνζηήξημή ηεο θαη ην 
ππφκλεκα 466 επξψ [134 € αίηεζε αλάθιεζεο, ζπλ 198 € παξάζηαζε, ζπλ 134 € ππφκλεκα], κε 
βάζε ηνλ Πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 4194/2013. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 690 

 
ΘΔΜΑ 14ν: Λήςε απφθαζεο επί ηεο απφ 26/02/2016 πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ηνπ Νηθνιάνπ 
Σζφηξα ηνπ Αζαλαζίνπ θαηά ηεο ππ΄αξηζµ. 208/08.02.2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο  
Δπηηξνπήο Π..Δ.. 
(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 62933/623/25-4-
2016 έγγξαθν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή θαη ηελ απφ 22/4/2016 
γλσκνδφηεζε ηνπ δηθεγφξνπ Μάξηνπ Παπαζαλαζίνπ, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα 
ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Απνξξίπηεη ηελ απφ 26/02/2016 πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ηνπ Νηθνιάνπ Σζφηξα ηνπ 
Αζαλαζίνπ θαηά ηεο ππ΄αξηζµ. 208/08.02.2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, σο πξνο ην κέξνο πνπ αθνξά ηνπο Υξήζην Νηθνιάνπ θαη 
Παλαγηψηε Νηθνιάνπ – Πίλδα, αιιά ηελ απνδέρεηαη θαηά ην κέξνο θαη κφλν πνπ πξνζβάιιεη ηελ 
αλάζεζε ησλ δξνκνινγίσλ κε αχμνληα αξηζκφ 91 θαη 132 ζηνλ Ησάλλε ηακάηε, γηα ηνπο ιφγνπο 
πνπ ιεπηνκεξψο αλαθέξνληαη ζην ζψκα ηεο σο άλσ λνκηθήο γλσκνδφηεζεο. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 691 
 
 
ΔΚΣΑΚΣΔ ΑΝΑΓΚΔ 
 
ΘΔΜΑ 15ν: Έγθξηζε απ„ επζείαο αλάζεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ γηα εθηέιεζε εξγαζηψλ 
εθηάθησλ αλαγθψλ ζηελ Π.Δ. Φσθίδαο. 
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Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. νηθ. 57942/1392/15-4-
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 

Δγθξίλεη ηελ απεπζείαο αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ 
εθηάθησλ αλαγθψλ ζηελ Π.Δ. Φσθίδαο ζην Γξφιαπα Νηθφιαν Δ.Γ.Δ., ν νπνίνο ζα πξέπεη κε 
εξγαηηθφ πξνζσπηθφ, ηεξψληαο φινπο ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, λα πξνβεί ζηνλ 
θαζαξηζκφ θαη ηελ άξζε θαηαπηψζεσλ ηκεκάησλ ρσκάηηλσλ φγθσλ κέζα απφ ηα ηερληθά 
(θξεάηηα, εξείζκαηα) ηεο Δ.Ο 27 θαη ηεο Δπαξρ. Οδνχ 5, ιφγσ απξφβιεπηνπ γεγνλφηνο θαη  
εμαηξεηηθά επείγνπζαο θαηάζηαζεο. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 692 

 
ΘΔΜΑ 16o: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πιεξσκή εξγαζηψλ πξνο αληηκεηψπηζε έθηαθησλ 
θπζηθψλ θαηλνκέλσλ ζην επαξρηαθφ θαη εζληθφ δίθηπν ηεο Π.Δ. Φσθίδαο (θαηνιηζζήζεηο 12-2-
2016). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 63434/168/25-4-2016 
έγγξαθν ηεο Απηνηεινχο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην 
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Δγθξίλεη ηε δαπάλε, χςνπο 2549,18 €, ζην φλνκα ηνπ ηδηψηε «ΚΡΟΝΟ ΔΣΔ Ο.Δ. 
ΚΑΡΑΥΑΛΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ», γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο απφ 
θαηαπηψζεηο βξάρσλ πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηελ πεξηνρή “ΜΔΓΑΛΖ ΑΡΑ ΓΖΜΟΤ ΓΔΛΦΧΝ”    
ζηηο 12/02/2016. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 693 

 
ΘΔΜΑ 17o: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πιεξσκή εξγαζηψλ πξνο αληηκεηψπηζε έθηαθησλ 
θπζηθψλ θαηλνκέλσλ ζην επαξρηαθφ θαη εζληθφ δίθηπν ηεο Π.Δ. Φσθίδαο (ρηνλνπηψζεηο 4-3-
2016). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 63653/169/25-4-2016 
έγγξαθν ηεο Απηνηεινχο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην 
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Δγθξίλεη ηε δαπάλε, χςνπο 1461,24 επξψ, ζην φλνκα ηνπ ηδηψηε «ΘΑΝΟ ΓΖΜΟ», θαη 
χςνπο 541,20 επξψ, ζην φλνκα ηεο ηδηψηε «ΚΤΡΗΑΕΖ ΓΖΜΖΣΡΑ», γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ 
νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο απφ ρηνλφπησζε πνπ εθδειψζεθε ζηελ Καινζθνπή – Παχιηαλε 
θαη Γφθαλν – Δπηάινθν ζηηο 4/03/2016.  

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 694 

 
ΘΔΜΑ 18o: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πιεξσκή εξγαζηψλ πξνο αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 
θπζηθψλ θαηλνκέλσλ ζην επαξρηαθφ θαη εζληθφ δίθηπν ηεο Π.Δ. Φσθίδαο (βξνρνπηψζεηο- 
θαηνιηζζήζεηο 07-03-16). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 64202/172/26-4-2016 
έγγξαθν ηεο Απηνηεινχο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην 
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

ΑΔΑ: 74Μ67ΛΗ-ΝΛ3



21 

 

Δγθξίλεη ηε δαπάλε, χςνπο 922,50 επξψ, ζην φλνκα ηνπ ηδηψηε «ππξφπνπινο 
Αζαλάζηνο», γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο απφ βξνρνπηψζεηο-
θαηνιηζζήζεηο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηελ πεξηνρή Φξάγκα Μφξλνπ ζηηο 7/03/2016.   

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 695 

 
ΘΔΜΑ 19o: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πιεξσκή εξγαζηψλ πξνο αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 
θπζηθψλ θαηλνκέλσλ ζην επαξρηαθφ θαη εζληθφ δίθηπν ηεο Π.Δ. Φσθίδαο (θαηνιηζζήζεηο 10-3-
16). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 65340/177/27-4-2016 
έγγξαθν ηεο Απηνηεινχο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην 
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Δγθξίλεη ηε δαπάλε, χςνπο 2.164,80 επξψ, ζην φλνκα ηνπ ηδηψηε «ΣΡΗΒΖΛΟ 
ΒΑΗΛΖ», γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο απφ θαηνιηζζήζεηο πνπ 
ζεκεηψζεθαλ ζηελ πεξηνρή  Αξηνηίλα – Γξακκέλε Ομηά ζηηο 10/03/2016.    
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 696 
 
ΘΔΜΑ 20o: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πιεξσκή εξγαζηψλ πξνο αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 
θπζηθψλ θαηλνκέλσλ ζην επαξρηαθφ θαη εζληθφ δίθηπν ηεο Π.Δ. Φσθίδαο (βξνρνπηψζεηο- 
θαηνιηζζήζεηο 26-4-16). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 64549/174/26-4-2016 
έγγξαθν ηεο Απηνηεινχο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην 
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Δγθξίλεη ηελ ππ΄αξηζκ. 64514/455/26-4-2016 απφθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Φσθίδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ ζηελ Π.Δ. Φσθίδαο (βξνρνπηψζεηο, θαηνιηζζήζεηο 26-04-2016) θαη ζπγθεθξηκέλα: 

1.- Σελ απεπζείαο κίζζσζε ησλ ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ ηδηνθηεζίαο «ΒΑΗΛΗΑ 
ΔΤΣΑΘΗΟ» ζην Δπ. Γ. ψηαηλαο.  

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, 
πνπ ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ κεραλήκαηνο, ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ αξκνδίνπ 
Σκήκαηνο θαη ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Π.Δ. Φσθίδαο, ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηελ ππ‟ αξηζ. 1496/2016 απφθαζε, πξαθηηθφ 31 ζέκα 24ν 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 
(Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Π.Δ. Φσθίδαο), κε πξνθνξηθέο εληνιέο ησλ ππεπζχλσλ 
ζηειερψλ ηεο. 

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

(γ) Σν κεράλεκα δελ επηηξέπεηαη λα εξγάδεηαη ρσξίο θψηα, αιπζίδεο, παινθαζαξηζηήξεο, 
θαινξηθέξ, θιαο θαη ινηπά αλαγθαία εμαξηήκαηα γηα ηελ ζσζηή θαη αζθαιή παξνρή ηεο 
ππεξεζίαο. 

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

(δ1) Μίζζσκα ηνπ κεραλήκαηνο, σξνκίζζην ηνπ ρεηξηζηή θαη βνεζνχ κε φιεο ηηο 
επηβαξχλζεηο ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ηακείσλ, ακνηβή ππεξσξηψλ, λπθηεξηλψλ, 
αξγηψλ, ζηαιίεο, θιπ.   
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(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 απηή έιαβε αξηζκό 697 

 
ΘΔΜΑ 21o: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 59237/82/19-4-2016 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηελ δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ πξνο αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ (άξζε θαηνιηζζήζεσλ - θαηαπηψζεσλ απφ 19/4/2016). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 59244/83/19-4-2016 
έγγξαθν ηεο Απηνηεινχο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Π.Δ. Φζηψηηδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην 
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

απνθαζίδεη νκόθσλα 
Δγθξίλεη ηελ ππ΄αξηζκ. 59237/82/19-4-2016 απφθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 

Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηελ δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ πξνο αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ (άξζε θαηνιηζζήζεσλ - θαηαπηψζεσλ απφ 19/4/2016) θαη ζπγθεθξηκέλα: 

1. - Σελ απεπζείαο κίζζσζε ησλ ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ: κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΤΥΣ-
9306 θνξηεγφ, ην ΜΔ 44593 κεράλεκα έξγνπ ηχπνπ εθζθαθέα ηξνρνθφξνπ (90ΖΡ), ην ΜΔ 
116226 κεράλεκα έξγνπ ηχπνπ εξππζηξηνθφξνπ θνξησηή (115ΖΡ), ηδηνθηεζίαο ΚΟΤΟΤΛΑ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ, γηα ηελ άξζε θαηαπηψζεσλ θαη θαηνιηζζήζεσλ ζηηο νδνχο κε αξηζκ. 39 
Ακθίθιεηα, Ξπιηθνί – Μελδελίηζα θαη κε αξηζκ. 38 Λνπηξά Θεξκνππιψλ, Μελδελίηζα – 
Κεθηζνρψξη δη΄ Αλαβξαο, Καιιηδξφκνπ θαη Μνδίνπ. 

2. - Ζ δαπάλε κίζζσζεο ζα ππνινγηζηεί ζχκθσλα κε ηηο ψξεο εξγαζίαο ηνπ 
κεραλήκαηνο, πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ην εκεξνιφγην θίλεζεο θαη ηνλ πίλαθα σξψλ εξγαζίαο, 
πνπ ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ κεραλήκαηνο, ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ αξκνδίνπ 
Σκήκαηνο θαη ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηελ ππ‟ αξηζ. 1535/2015 (πξαθηηθφ 32/18-11-2015), απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

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

εκέξεο θαη ψξεο εξγαζίαο ηνπ κεραλήκαηνο ζα θαζνξίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία 
(Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο), κε πξνθνξηθέο εληνιέο ησλ ππεπζχλσλ 
ζηειερψλ ηεο. 

(β) Ζ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο έρεη ην δηθαίσκα λα ιχλεη ηε κίζζσζε απηή  
νπνηνλδήπνηε ρξφλν θαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, θαηά 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 απηή έιαβε αξηζκό 698 
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ΘΔΜΑ 22ν : Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 63561/86/25-4-2016 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηελ Γηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ πξνο αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ (άξζε επηθίλδπλσλ θαηαπηψζεσλ απφ 25/4/2016). 
(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο 
Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & 
Μεηαθνξψλ Π..Δ.). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 63562/87/25-4-2016 
έγγξαθν ηεο Απηνηεινχο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Π.Δ. Φζηψηηδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην 
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Δγθξίλεη ηελ ππ΄αξηζκ. 63561/86/25-4-2016 απφθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηελ Γηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ πξνο αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ (άξζε επηθίλδπλσλ θαηαπηψζεσλ απφ 25/4/2016) θαη ζπγθεθξηκέλα: 

1. - Σελ απεπζείαο κίζζσζε ησλ ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ: κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ 
88323 κεράλεκα έξγνπ ηχπνπ εθζθαθέα εξππζηξηνθφξνπ (55ΖΡ), θαη ην ΜΗΝ-9349  θνξηεγφ, 
ηδηνθηεζίαο ΕΟΡΜΠΑ ΓΔΧΡΓΗΟ, γηα ηελ άξζε θαηαπηψζεσλ θαη θαηνιηζζήζεσλ ζηελ επαξρηαθή 
νδφ κε αξηζκ. 13 Μαθξαθψκε – Σζνχθα – πξνο Φνπξλά θαη Ρεληίλα. 

2.- Ζ δαπάλε κίζζσζεο ζα ππνινγηζηεί ζχκθσλα κε ηηο ψξεο εξγαζίαο ηνπ 
κεραλήκαηνο, πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ην εκεξνιφγην θίλεζεο θαη ηνλ πίλαθα σξψλ εξγαζίαο, 
πνπ ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ κεραλήκαηνο, ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ αξκνδίνπ 
Σκήκαηνο θαη ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηελ ππ‟ αξηζ. 1535/2015 (πξαθηηθφ 32/18-11-2015), απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

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

εκέξεο θαη ψξεο εξγαζίαο ηνπ κεραλήκαηνο ζα θαζνξίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία 
(Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο), κε πξνθνξηθέο εληνιέο ησλ ππεπζχλσλ 
ζηειερψλ ηεο. 

(β) Ζ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο έρεη ην δηθαίσκα λα ιχλεη ηε κίζζσζε απηή  
νπνηνλδήπνηε ρξφλν θαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, θαηά 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 απηή έιαβε αξηζκό 699 
 
 
ΓΖΜΟΗΑ ΔΡΓΑ – ΜΔΛΔΣΔ – ΠΑΡΑΣΑΔΗ 
 
ΘΔΜΑ 23ν: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ: «Καζαξηζκφο ηάθξσλ & εξγαζίεο πξαζίλνπ ζην 
νδηθφ δίθηπν Π.Δ. Δχβνηαο», πξνυπνινγηζκνχ 100.000,00 € κε Φ.Π.Α..  

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 64058/1706/26-4-2016 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
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 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

απνθαζίδεη νκόθσλα 
1. Δγθξίλεη: 
α) ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ: «Καζαξηζκφο ηάθξσλ & εξγαζίεο πξαζίλνπ ζην νδηθφ 

δίθηπν Π.Δ. Δχβνηαο», πξνυπνινγηζκνχ 100.000,00 € κε Φ.Π.Α., κε αλνηρηή δεκνπξαζία,  
β) ηε δηαθήξπμε θαη ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο, 
γ) ηε δαπάλε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.  
2. Οξίδεη ηε Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δχβνηαο σο Αξρή πνπ ζα δηελεξγήζεη ην 

δηαγσληζκφ. 
3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δχβνηαο λα πξνβεί 

ζηε ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο πνπ ζα δηελεξγήζεη ηελ δεκνπξαζία (ηα κέιε ηεο επηηξνπήο ζα 
πξνθχςνπλ απφ θιήξσζε). 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 700 
 

ΘΔΜΑ 24ν: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ: «Δξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη αλαβάζκηζεο ζην 
Γεκνηηθφ ζηάδην Υαιθίδαο», Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 300.000,00 € κε Φ.Π.Α..  

 
Σν ζέκα απνζύξεηαη από ηνλ εηζεγεηή 

 
ΘΔΜΑ 25ν:  Έγθξηζε δηαθήξπμεο θαη ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ γηα ηελ αλάζεζε ηεο κειέηεο: 
«Μειέηε δηεξεχλεζεο ξχπαλζεο Αζσπνχ πνηακνχ θαη απνθαηάζηαζεο», Π.Δ. Βνησηίαο, 
πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο 829.473,08€ κε Φ.Π.Α.. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 1635/64635/25-4-2016 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Βνησηίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 

1. Δγθξίλεη ην ζρέδην Πξνθήξπμεο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε 
(πγγξαθή ππνρξεψζεσλ, Φάθεινο έξγνπ, ρέδην χκβαζεο, Έληππν Οηθνλνκηθήο 
Πξνζθνξάο) γηα ηελ αλάζεζε κειέηεο πνπ αθνξά ζην έξγν: «Μειέηε δηεξεχλεζεο ξχπαλζεο 
Αζσπνχ πνηακνχ θαη απνθαηάζηαζεο», Π.Δ. Βνησηίαο, πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο 829.473.08 € 
κε ΦΠΑ. 

2. Οξίδεη ηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Βνησηίαο σο ππεξεζία πνπ ζα δηελεξγήζεη 
ηνλ δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάζεζε ηεο κειέηεο ηνπ ζέκαηνο. 

 
 Οη θ.θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο θαη Αζαλάζηνο Γηαλλφπνπινο δήισζαλ φηη απέρνπλ ηεο 
ςεθνθνξίαο, κε ηελ αηηηνινγία φηη "δεν ςπάπσει ένα ενιαίο, ζαθέρ ζσέδιο με εξαζθαλιζμένε 
σπεμαηοδόηεζε, για να καλύτει ηο δήηεμα ζηο ζύνολό ηος”.  
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 701 
 
ΘΔΜΑ 26ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ έξγνπ: «Δξγαζίεο απνρηνληζκνχ ζην εζληθφ θαη επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν & αληηκεηψπηζε 
εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2015-2017 (Απνθαηάζηαζε 
δεκηψλ αλαρψκαηνο ηνπ ξέκαηνο „‟Μπεθηφξεκα‟‟ Σ.Κ. ηαπξνχ Γήκνπ Λακηέσλ)», Π.Δ. 
Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 45.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. Σ.Δ. 61480/1694/21-4-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φζηψηηδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 
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 1. Δγθξίλεη ην απφ 12-4-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: 
«Δξγαζίεο απνρηνληζκνχ ζην εζληθφ θαη επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν & αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 
αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2015-2017 (Απνθαηάζηαζε δεκηψλ 
αλαρψκαηνο ηνπ ξέκαηνο „‟Μπεθηφξεκα‟‟ Σ.Κ. ηαπξνχ Γήκνπ Λακηέσλ)», Π.Δ. Φζηψηηδαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 45.000,00 € κε Φ.Π.Α., πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνρήο, ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ησλ ππνςεθίσλ 
αλαδφρσλ. 
 2. Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηεο αλνηρηήο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ ζηελ εξγνιεπηηθή 
επηρείξεζε «ΣΧΝΖ ΟΛΓΑ», ε νπνία πξνζέθεξε κέζε ηεθκαξηή έθπησζε πελήληα επηά ηνηο 
εθαηφ (57%).  
 

  Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 702 
 
ΘΔΜΑ 27ν: Έγθξηζε πξαθηηθψλ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή δξφκνπ Υφριηα – Βξάρα – Κνξίηζα (ηκήκα Βξάρα – Κνξίηζα Κιεηζηνχ), 
Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 1.355.174,87 € κε Φ.Π.Α.. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 54066/801/25-4-2016 
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 

 1. Δγθξίλεη ην ππ΄αξηζκ. 1/12-4-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: 
«Καηαζθεπή δξφκνπ Υφριηα – Βξάρα – Κνξίηζα (ηκήκα Βξάρα – Κνξίηζα Κιεηζηνχ), Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 1.355.174,87 € κε Φ.Π.Α., πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ησλ 
ππνςεθίσλ αλαδφρσλ. 

2. Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηεο αλνηρηήο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ ζηελ εξγνιεπηηθή 
επηρείξεζε «ΒΑΞΔΒΑΝΟ ΘΔΟΓΧΡΟ», ε νπνία πξνζέθεξε έθπησζε ζαξάληα πέληε ηνηο 
εθαηφ θαη εβδνκήληα δχν εθαηνζηά (45,72%). 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 703 

 
ΘΔΜΑ 28ν: Έγθξηζε πξαθηηθψλ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε θαηνιηζζαίλνληνο ηκήκαηνο νδηθνχ δηθηχνπ Βνχιπε – Λεκέξη», Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 500.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 

 
Σν ζέκα απνζύξεηαη από ηνλ εηζεγεηή 

 
ΘΔΜΑ 29ν: Έγθξηζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε – Βειηίσζε 
δηαζηαχξσζεο Δ.Ο. Λακίαο - Καξπελεζίνπ κε δξφκν πξνο αλαηνιηθή πξφζβαζε ζήξαγγαο 
Σπκθξεζηνχ», πξνυπνινγηζκνχ 150.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 52166/1331/25-4-2016 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φζηψηηδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε – Βειηίσζε 
δηαζηαχξσζεο Δ.Ο. Λακίαο - Καξπελεζίνπ κε δξφκν πξνο αλαηνιηθή πξφζβαζε ζήξαγγαο 
Σπκθξεζηνχ», Π.Δ. Φζηψηηδαο, θαηά εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο κέξεο, πέξαλ ηεο 
εγθεθξηκέλεο εκεξνκελίαο πεξαηψζεσο ηνπ, ήηνη κέρξη 5-08-2016.  
 

  Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 704 
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ΘΔΜΑ 30ν: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «5ν Δληαίν Λχθεην 
Λακίαο (Σκήκαηα Α1 θαη Β), Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 8.000.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο 
Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & 
Μεηαθνξψλ Π..Δ.). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 59793/1609/26-4-2016 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φζηψηηδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε, κε αλαζεψξεζε, ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «5ν 
Δληαίν Λχθεην Λακίαο (Σκήκαηα Α1 θαη Β)», Π.Δ. Φζηψηηδαο, θαηά ηξηαθφζηεο εμήληα πέληε (365)  
εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ήηνη κέρξη 24-4-2017. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 705 

 
 
ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΑΘΖΣΧΝ 
 
ΘΔΜΑ 31ν: Γηφξζσζε ηεο ππ΄αξηζκ. 533/4-4-2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Π..Δ., πεξί έγθξηζεο πξαθηηθνχ 1 ηεο επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο ηεο 21εο Μαξηίνπ 2016 γηα 
ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ κεηαθνξάο καζεηψλ Π.Δ. Δχβνηαο, γηα ηα ζρνιηθά έηε 2015-2016 θαη 
2016-2017. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. νηθ. 64145/2563/26-4-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

1. Δγθξίλεη ην απφ 21-4-2016 πξαθηηθφ δηφξζσζεο ηνπ 1νπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο 
δηαπξαγκάηεπζεο ηεο 21εο/03/2016 γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ κεηαθνξάο καζεηψλ Π.Δ. 
Δχβνηαο, ησλ ζρνιηθψλ εηψλ 2015-2016 θαη 2016-2017. 

2. Γηνξζψλεη ηελ ππ΄αξηζκ. 533/4-04-2016 απφθαζή ηεο αθπξψλνληαο ηε κεηνδνζία ηνπ 
κε θσδ 840 «Κφκνδν-Δξέηξηα (κφλν πξσί)» δξνκνινγίνπ θαη θεξχζζνληάο ην άγνλν, γηα ηνπο 
ιφγνπο πνπ αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην σο άλσ δηνξζσκέλν πξαθηηθφ. 
 

    Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 706 
 
ΘΔΜΑ 32ν: Σξνπνπνίεζε – πκπιήξσζε ηεο ππ΄αξηζκ. 250/15-2-2016 απφθαζεο ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π..Δ., πεξί ηξνπνπνίεζεο δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ ηνπ 
ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2015-
2016, Π.Δ. Δχβνηαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 26355/1164/26-4-2016 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

1. Σξνπνπνηεί ηελ ππ΄αξηζκ. 250/15-2-2016 απφθαζή ηεο ζρεηηθά κε ηα δξνκνιφγηα 
κεηαθνξάο καζεηψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο, Π.Δ. 
Δχβνηαο, δηφηη πξνέθπςε αλάγθε αιιαγήο ησλ δεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηα αηηήκαηα ησλ 
αλαδφρσλ θαη ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2015 – 2016, φπσο 
απηά απνηππψλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

 
ΠΗΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΧΝ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΑΘΖΣΧΝ 
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ΓΗΑ ΣΑ ΥΟΛΗΚΑ ΔΣΖ 2015 – 2016 ΚΑΗ 2016 - 2017 ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΠΡΟΔΚΤΦΑΝ ΑΠΟ ΣΟΝ 
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΚΑΗ ΣΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΚΑΗ 

ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΡΗΝΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΔ  
 

α\α 
Ολνκαζία  

δξνκνινγίνπ 

Υ
ηι

/θ
ή

  

α
π

ό
ζ

η 

Ζκεξήζην 
θόζηνο  
πξνθή 
ξπμεο 

θαη 
επαλαθνζηνι

όγεζεο 
δξνκνινγίσλ  

ζρ. Έηνπο 
2015-2016 

  

Ζκεξήζην 
θόζηνο  

πξνζθνξά
ο 

ρ. έηνπο 
2015-2016 

θαη 
ηξνπνπνη

ήζεσλ 
2015 - 
2016 

κεηά ηελ 
έθπησζε 

π
ν

ζ
ν

ζ
ηό

  

έθ
π

ησ
ζ

ε
ο
 

α
λ
α

δ
ό

ρ
ν

π
 

Νέν 
ζπκβαηηθ

ό 
θόζηνο 

ρ. έηνπο 
2015-
2016 

Αλάδνρνο 
Μεηαθνξηθό 

κέζν 
ΣΑΔ 

Έλαξμε  
ηζρύνο 

  
ΑΡΥΗΚΟ 

ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΟ 

              

32 Άγηνο Θσκάο - 
Οηλφθπηα -  
Καξάθα Γξνζηάο 
Υαιθίδαο (έδξα  
ζρνιείνπ) & 
ΔΠΗΣΡ. 

35300 81,42 75,72 7,00
% 

  ΣΟΣΡΑ 
ΝΗΚΟΛΑΟ 

  
  1ε ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ               

32 ΑΓΗΟ ΘΧΜΑ-
ΚΑΡΑΚΑ 
ΓΡΟΗΑ & 
ΔΠΗΣΡ. 

27500 66,68 62,01 7,00
% 

  ΣΑΞΗ - ΣΑΔ  
8720 

  

  2ε ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ               

32 ΑΓΗΟ ΘΧΜΑ-
ΚΑΡΑΚΑ 
ΓΡΟΗΑ & 
ΔΠΗΣΡ. 

30700 72,72 67,63 7,00
% 

67,63   11/9/20
15 

                  

  ΑΡΥΗΚΟ 
ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΟ 

              

35 Έξηα Καζελψλ -
Πνχξλνο - 
Βαηψληαο- Νέα 
Αξηάθε-Υαιθίδα  
(Μπαιαιαίσλ 47 
έδξα Δηδηθνχ 
ζρνιείνπ)  & 
ΔΠΗΣΡ. 

41200 99,50 58,71 40,9
9% 

  ΜΠΑΗΝΑ 
ΥΡΖΣΟ 

  
  1ε ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ               

35 ΚΑΘΔΝΟΗ-
ΠΟΤΡΝΟ-ΝΔΑ 
ΑΡΣΑΚΖ -
ΥΑΛΚΗΓΑ & 
ΔΠΗΣΡ. 

37800 93,08 54,92 40,9
9% 

  ΣΑΞΗ - ΣΑΔ  
2414 

  

  2ε ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ               

35 Έξηα Καζελψλ -
Πνχξλνο - 
Βαηψληαο- Νέα 

39500 96,28 56,81 40,9
9% 

56,81   11/9/20
15 
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Αξηάθε-Υαιθίδα  & 
Δπηζηξνθή 

                  

  ΑΡΥΗΚΟ 
ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΟ 

              

336 ΑΓ.ΣΡΗΑΓΑ-
ΔΡΔΣΡΗΑ & 
ΔΠΗΣΡ. 

12300 37,94 37,18 2,00
% 

  ΣΑΓΚΑ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

  
  1ε ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ               

336 ΔΡΔΣΡΗΑ-ΛΗΑΝΖ 
ΑΚΣΖ-
ΓΗΟΝΤΑΣΟΤ-
ΚΟΜΟΓΟ (ΜΟΝΟ 
ΔΠΗΣΡ.) 

8400 15,29 14,98 2,00
% 

  ΣΑΞΗ - ΣΑΔ  
2468 

  

  2ε ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ               

336 ΔΡΔΣΡΗΑ-ΛΗΑΝΖ 
ΑΚΣΖ-
ΓΗΟΝΤΑΣΟΤ-
ΚΟΜΟΓΟ (ΜΟΝΟ 
ΔΠΗΣΡ.) 

12000 18,69 18,32 2,00
% 

18,32   11/9/20
15 

                  

  ΑΡΥΗΚΟ 
ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΟ 

              

678 ΓΤΟ ΓΔΝΓΡΑ-
ΥΑΛΚΗΓΑ & 
ΔΠΗΣΡ. 

6800 30,40 16,72 45,0
0% 

  ΣΤΛΗΑΡΑ 
ΛΑΜΠΡΟ 

  
  1ε ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ               

678 ΓΤΟ ΓΔΝΓΡΑ-ΑΓ. 
ΔΛΔΟΤΑ-
ΥΑΛΚΗΓΑ & 
ΔΠΗΣΡ. 

6100 28,80 15,84 45,0
0% 

  ΣΑΞΗ - ΣΑΔ  
2454 

  

  2ε ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ               

678 ΓΤΟ ΓΔΝΓΡΑ-ΑΓ. 
ΔΛΔΟΤΑ-
ΥΑΛΚΗΓΑ & 
ΔΠΗΣΡ. 

6600 29,95 16.47 45,0
0% 

16,47   11/9/20
15 

                  

  ΑΡΥΗΚΟ 
ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΟ 

              

783 ΥΑΡΑΤΓΖ-
ΥΑΛΚΗΓΑ & 
ΔΠΗΣΡ.(ΔΠΔΡΗΝ
Ο) 

8200 32,14 15,00 53,3
3% 

  ΑΠΟΣΟΛΟ
Τ 

ΝΗΚΟΛΑΟ  
  

  1ε ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ               

783 ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΗ-
ΥΑΡΑΤΓΖ-
ΥΑΛΚΗΓΑ & 
ΔΠΗΣΡ.(ΔΠΔΡΗΝ
Ο) 

6300 27,87 13,01 53,3
3% 

  ΣΑΞΗ - ΣΑΔ  
2725 

  

  2ε ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ               

783 ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΗ-
ΥΑΡΑΤΓΖ-
ΥΑΛΚΗΓΑ & 

8200 32,34 15,09 53,3
3% 

15,09   11/9/20
15 
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ΔΠΗΣΡ.(ΔΠΔΡΗΝ
Ο) 

                  

  ΑΡΥΗΚΟ 
ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΟ 

              

784 ΑΛΑΜΑΝΔΨΚΑ-
ΝΣΑΚΑΡΟΝΗΑ-
ΚΑΡΤΣΟ & 
ΔΠΗΣΡ. 

4000 22,68 22,68 0,00
% 

  ΜΗΛΖΛΖ 
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ

 
  

  1ε ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ               

784 ΚΑΛΤΒΗΑ-
ΑΛΑΜΑΝΔΨΚΑ-
ΚΑΡΤΣΟ & 
ΔΠΗΣΡ. 

3400 21,13 21,13 0,00
% 

  ΣΑΞΗ - ΣΑΔ  
2725 

  

  2ε ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ               

784 ΚΑΛΤΒΗΑ-
ΑΛΑΜΑΝΔΨΚΑ-
ΚΑΡΤΣΟ & 
ΔΠΗΣΡ. 

3700 21,70 21,70 0,00
% 

21,70   11/9/20
15 

                  

  ΑΡΥΗΚΟ 
ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΟ 

              

821 ΟΞΤΛΗΘΟ - 
ΠΛΑΣΑΝΑ (ΟΛΟ) 

5800 13,04 11,98 8,13
% 

  ΑΠΟΣΟΛΟ
Τ ΗΧΑΝΝΖ   

  1ε ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ               

821 ΟΞΤΛΗΘΟ -
ΚΑΜΠΟ 
ΟΞΤΛΗΘΟΤ- 
ΠΛΑΣΑΝΑ (ΟΛΟ) 

7400 14,45 13,28 8,13
% 

  ΣΑΞΗ - ΣΑΔ  
2730 

  

  2ε ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ               

821 ΟΞΤΛΗΘΟ -
ΚΟΚΚΗΝΟΔΚΚΛΖ
ΗΔ- ΠΛΑΣΑΝΑ 
(ΟΛΟ) 

7400 14,45 13,28 8,13
% 

13,28   11/9/20
15 

 
2. πκπιεξψλεη ηελ ππ΄αξηζκ. 250/15-2-2016 απφθαζή ηεο σο πξνο ηελ ηξνπνπνίεζε 

ηνπ δξνκνινγίνπ κε θσδηθφ 354, ην νπνίν εθ παξαδξνκήο δελ ζπκπεξηειήθζε ζηελ ελ ιφγσ 
απφθαζε, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 
 

  ΑΡΥΗΚΟ 
ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΟ 

              

354 ΠΑΡΑΛΗΑ 
ΚΑΜΠΟΤ-
ΚΑΡΑΒΟ & 
ΔΠΗΣΡ. 

2800 20,00 19,60 2,00%   ΠΗΛΑΣΖ 
ΣΑΤΡΟΤΛΑ 

  
  ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ               

354 ΠΑΡΑΛΗΑ 
ΚΑΜΠΟΤ-
ΚΑΡΑΒΟ & 
ΔΠΗΣΡ. 

4500 23,20 22,74 2,00% 22,74 ΣΑΞΗ - ΣΑΔ  
2794 

11/9/2015 

 
3. Δγθξίλεη ηελ θαηαβνιή ζηνπο αλαδφρνπο, αλαδξνκηθά απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο 

ηζρχνο ηεο ηξνπνπνίεζεο ησλ δξνκνινγίσλ, ηεο δηαθνξάο ηνπ εκεξήζηνπ θφζηνπο επί ηηο 
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εκέξεο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015, ζχκθσλα κε ηηο βεβαηψζεηο ησλ 
ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ηελ 3446/1461/10-3-2016 Βεβαίσζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Δχβνηαο, σο εμήο: 
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1 ΣΟΣΡΑ ΝΗΚΟΛΑΟ 32 62,01 67,63 5,62 70 393,40 90,48 483,88 

2 ΜΠΑΗΝΑ ΥΡΖΣΟ 35 54,92 56,81 1,89 68 128,85 29,64 158,48 

3 ΣΑΓΚΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 336 14,98 18,32 3,34 55 183,49 42,20 225,69 

4 ΣΤΛΗΑΡΑ ΛΑΜΠΡΟ 678 15,84 16,47 0,63 47 29,73 6,84 36,56 

5 ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ  783 13,01 15,09 2,08 52 108,32 24,91 133,23 

6 ΜΗΛΖΛΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 784 21,13 21,70 0,57 55 31,35 7,21 38,56 

7 ΠΗΛΑΣΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ 354 19,60 22,74 3,14 70 219,52 50,49 270,01 

 
Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ππ΄αξηζκ. 250/15-2-2016 απφθαζε 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 707 
 

ΘΔΜΑ 33ν: Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄αξηζκ. 251/15-2-2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Π..Δ., πεξί ηξνπνπνίεζεο δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ ζρνιηθνχ έηνπο 2015-2016, Π.Δ. 
Δχβνηαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 56685/2351/26-4-2016 
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 

 
Α. Σξνπνπνηεί: 
1. ηελ ππ΄αξηζκ. 251/15-2-2016 απφθαζή ηεο πεξί ηξνπνπνίεζεο ησλ δξνκνινγίσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε παξάηαζε ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2014-2015, ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ηεο απφ 10-9-2015 πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ θαη ηηο αλάγθεο ησλ 
ζρνιηθψλ κνλάδσλ, κεηά ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2015 – 2016, φπσο απηά 
απνηππψλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 
 

ΠΗΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΧΝ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΑΘΖΣΧΝ 
ΓΗΑ ΣΟ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2015 – 2016 ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΜΔ ΠΑΡΑΣΑΖ 

ΣΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΣΟΤ ΥΟΛΗΚΟΤ ΔΣΟΤ 2014-2015 
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Κσδ 
δξνκ. 

Ολνκαζία 
δξνκνινγίνπ 

Υηι/θή 
απόζη 

Ζκεξήζην 
θόζηνο  
δξνκνι 

ρ. έηνπο 
2014-2015 

θαη 
ηξνπνπνηήζ

εσλ 
2015 - 2016 

Ζκεξήζην 
θόζηνο  

πξνζθνξάο 
ρ. έηνπο 
2015-2016 

θαη 
ηξνπνπνηήζε

σλ 
2015 - 2016 

κεηά ηελ 
έθπησζε 

πνζνζηό 
έθπησζεο 
αλαδόρνπ 
ρ. έηνπο 
2014-2015 

Νέν 
ζπκβαηη

θό 
θόζηνο 

ρ. 
έηνπο 
2015-
2016 

Αλάδνρνο 
Μεηαθνξηθό  

κέζν 

Έλαξμε  
ηζρύνο 

  
ΑΡΥΗΚΟ 

ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΟ 
              

2 Γπκλνχ -  Κάησ 
βάζεηα 
Ακάξπλζνο -  
Δηδηθφ ζρνιείν 
Υαιθίδαο 
(Μπαιαιαίσλ 
47) & ΔΠΗΣΡ. 

35700 84,48 63,36 25,00%  ΑΠΟΣΟΛ
ΟΤ 

ΝΗΚΟΛΑΟ 

11/9/20
15 

  1ε 
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ 

             

2 ΓΤΜΝΟΤ-
ΔΡΔΣΡΗΑ-
ΥΑΛΚΗΓΑ & 
ΔΠΗΣΡ. 

31800 77,12 57,84 25,00%  ΣΑΔ 2214   

  2ε 
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ 

              

2 ΓΤΜΝΟΤ-
ΔΡΔΣΡΗΑ-
ΥΑΛΚΗΓΑ & 
ΔΠΗΣΡ. 

35400 84,86 63,65 25,00% 63,65   

  

        

   ΑΡΥΗΚΟ 
ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΟ 

              

3 Δξέηξηα - 
Μπαζηλέηθα  -  
Δηδηθφ ζρνιείν 
Υαιθίδαο 
(Μπαιαιαίσλ 
47) & ΔΠΗΣΡ. 

25300 64,09 53,84 15,99% 0,00 ΑΠΟΣΟΛ
ΟΤ 

ΑΝΑΣΑΗ
Ο 

11/9/20
15 

  1ε 
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ 

              

3 ΔΡΔΣΡΗΑ - 
ΜΠΑΗΝΔΨΚΑ - 
ΥΑΛΚΗΓΑ & 
ΔΠΗΣΡ. 

22600 59,04 49,60 15,99% 0,00 ΣΑΔ 2271   

  2ε 
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ 

              

3 ΔΡΔΣΡΗΑ - 
ΜΠΑΗΝΔΨΚΑ - 
ΥΑΛΚΗΓΑ & 
ΔΠΗΣΡ. 

28000 69,72 58,57 15,99% 58,57   
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   ΑΡΥΗΚΟ 
ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΟ 

              

245 ΠΔΡΗΒΟΛΗΑ-
ΤΚΗΔ-
ΑΥΛΑΓΔΡΖ-
ΥΟΛΔΗΟ & 
ΔΠΗΣΡ. 

10200 35,02 34,67 1,00% 0,00 ΚΑΡΑΣΕΑ 
ΓΔΧΡΓΗΟ 

11/9/20
15 

  1ε 
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ 

              

245 ΑΥΛΑΓΔΡΖ-
ΤΚΗΔ & 
ΔΠΗΣΡ. 

2300 19,04 18,85 1,00% 0,00 ΣΑΔ 2781   

  2ε 
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ 

              

245 ΑΥΛΑΓΔΡΖ-
ΤΚΗΔ & 
ΔΠΗΣΡ. 

4500 23,20 22,97 1,00% 22,97   

  

        

   ΑΡΥΗΚΟ 
ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΟ 

              

586 ΑΓ.ΒΛΑΖ-
ΚΟΝΗΣΡΔ & 
ΔΠΗΣΡ. 

2200 19,02 13,00 31,65% 0,00 ΛΗΑΠΖ 
ΔΤΑΓΓΔΛΟ

 

11/9/20
15 

  1ε 
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ 

              

586 ΑΓ.ΒΛΑΖ-
ΚΟΝΗΣΡΔ & 
ΔΠΗΣΡ. 

1300 17,44 11,92 31,65% 0,00 ΣΑΔ 2758   

  2ε 
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ 

              

586 ΑΓ.ΒΛΑΖ-
ΚΟΝΗΣΡΔ & 
ΔΠΗΣΡ. 

1900 18,70 12,78 31,65% 12,78   

  
 

2. ηηο αληίζηνηρεο παξαηεηλφκελεο ζπκβάζεηο κε ηνπο αλαδφρνπο. 
 
Β. Δγθξίλεη ηελ θαηαβνιή ζηνπο αλαδφρνπο, αλαδξνκηθά απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο 

ηζρχνο ηεο ηξνπνπνίεζεο ησλ δξνκνινγίσλ, ηεο δηαθνξάο ηνπ εκεξήζηνπ θφζηνπο επί ηηο 
εκέξεο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015, ζχκθσλα κε ηηο βεβαηψζεηο ησλ 
ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ηελ 3446/1461/10-3-2016 Βεβαίσζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Δχβνηαο, σο εμήο: 
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1 ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ 2 57,84 63,65 5,81 70 406,70 93,54 500,24 

2 ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΑΝΑΣΑΗΟ 3 49,60 58,57 8,97 70 627,90 144,42 772,32 

3 ΚΑΡΑΣΕΑ  ΓΔΧΡΓΗΟ 245 18,85 22,97 4,12 68 280,16 64,44 344,60 
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4 ΛΗΑΠΖ  ΔΤΑΓΓΔΛΟ 586 11,92 12,78 0,86 68 58,48 13,45 71,93 

 
Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ππ΄αξηζκ. 251/15-2-2016 απφθαζε 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 708 
 
ΘΔΜΑ 34ν: Σξνπνπνίεζε δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ ζρνιηθνχ έηνπο 2015-2016, Π.Δ. 
Δχβνηαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 36080/1558/26-4-2016 
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 

Σξνπνπνηεί: 

 1. ηα δξνκνιφγηα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε παξάηαζε ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ ζρνιηθνχ 
έηνπο 2014-2015, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο απφ 10-9-2015 πξάμεο Ννκνζεηηθνχ 
Πεξηερνκέλνπ, ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ λφκνπ 4369/2016, θαη ηηο αλάγθεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, γηα 
ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 8-1-2016 θαη έπεηηα, φπσο απηά απνηππψλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ 
αθνινπζεί: 

ΠΗΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΧΝ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΑΘΖΣΧΝ 
ΓΗΑ ΣΟ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2015 – 2016 ΚΑΗ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΟ ΓΗΑΣΖΜΑ  

ΑΠΟ 8-1-2016 ΚΑΗ ΔΠΔΗΣΑ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΜΔ ΠΑΡΑΣΑΖ ΣΧΝ 
ΤΜΒΑΔΧΝ ΣΟΤ ΥΟΛΗΚΟΤ ΔΣΟΤ 2014-2015 

 

Κσδ 
δξνκ. 

Ολνκαζία 
δξνκνινγίνπ 

Υηι/θή 
απόζη 

Ζκεξήζην 
θόζηνο  
δξνκνι 

ρ. έηνπο 
2014-2015 

θαη 
ηξνπνπνηήζ

εσλ 
2015 - 2016 

Ζκεξήζην 
θόζηνο  

πξνζθνξάο 
ρ. έηνπο 
2015-2016 
θαη ηξνπν- 
πνηήζεσλ 
2015 - 2016 

κεηά ηελ 
έθπησζε 

πνζνζηό 
έθπησζεο 
αλαδόρνπ 
ρ. έηνπο 
2014-2015 

Νέν 
ζπκβαηηθό 

θόζηνο 
ρ. έηνπο 
2015-2016 

Αλάδνρνο 
Μεηαθνξηθό  

κέζν 

Έλαξμε  
ηζρύνο 

  
ΑΡΥΗΚΟ 

ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΟ 
              

2 Γπκλνχ -  Κάησ 
Βάζεηα 
Ακάξπλζνο -  
Δηδηθφ ζρνιείν 
Υαιθίδαο 
(Μπαιαιαίσλ 
47) & ΔΠΗΣΡ. 

35700 84,48 63,36 25,00%   ΑΠΟΣΟΛ
ΟΤ 

ΝΗΚΟΛΑΟ 

  

  1ε 
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ 

          ΣΑΞΗ - ΣΑΔ 
2214 

  

2 1ε ΣΓΤΜΝΟΤ-
ΔΡΔΣΡΗΑ-
ΥΑΛΚΗΓΑ & 
ΔΠΗΣΡ. 

31800 77,12 57,84 25,00%     

  2ε             
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ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ 

2 ΓΤΜΝΟΤ-
ΔΡΔΣΡΗΑ-
ΥΑΛΚΗΓΑ & 
ΔΠΗΣΡ. 

35400 84,86 63,65 25,00%     

  3ε 
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ 

            

2 ΔΡΔΣΡΗΑ-
ΥΑΛΚΗΓΑ & 
ΔΠΗΣΡ. 

23900 60,72 45,54 25,00% 45,54 8/1/2016 

                  

  ΑΡΥΗΚΟ 
ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΟ 

              

46 Ακάξπλζνο - 
Αιηβέξη & 
ΔΠΗΣΡ. 

16400 46,54 34,91 24,99%   ΠΔΣΡΟΓΗΑ
ΝΝΖ 

ΔΤΦΡΟΤ
ΝΖ 

  

  ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ           ΣΑΞΗ - ΣΑΔ 
2395 

  

46 ΜΑΛΑΚΧΝΣΑ-
ΑΜΑΡΤΝΘΟ-
ΑΛΗΒΔΡΗ & 
ΔΠΗΣΡ. 

28200 68,84 51,64 24,99% 51,64 12-1-
2016 

κέρξη 3-
2-2016 

                  

  ΑΡΥΗΚΟ 
ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΟ 

              

525 ΛΟΤΚΗΗΑ-
ΑΓ.ΦΑΝΟΤΡΗΟ
-ΠΑΡΑΛΗΑ-
ΛΑΥΗΓΔΕΑ 
(ΟΛΟΖΜΔΡΟ) 

19000 25,94 24,50 5,55%   ΠΑΠΑΓΑ 
ΑΗΚΑΣΔΡΗΝ

Ζ 

  

  1ε 
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ 

          ΣΑΞΗ - ΣΑΔ 
2226 

  

525 ΛΟΤΚΗΗΑ-
ΛΑΥΗΓΔΕΑ-
ΚΟΡΠΟΝΔΡΗΑ 
(ΟΛΟΖΜΔΡΟ) 

16500 23,47 22,17 5,55%     

  2ε 
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ 

            

525 ΛΟΤΚΗΗΑ-
ΛΑΥΗΓΔΕΑ(ΟΛ
ΟΖΜΔΡΟ) 

7000 14,33 13,53 5,55% 13,53 8/1/2016 

                  

  ΑΡΥΗΚΟ 
ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΟ 

              

655 ΓΑΦΝΖ-
ΝΔΟΥΧΡΗ & 
ΔΠΗΣΡ. 

2300 19,04 19,02 0,11%  ΚΑΡΑΣΕΑ 
ΓΔΧΡΓΗΟ 

  

  ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ           ΣΑΞΗ - ΣΑΔ 
2781 

  

655 ΓΑΦΝΖ-
ΝΔΟΥΧΡΗ & 
ΔΠΗΣΡ. 

1900 18,30 18,28 0,11% 18,28 30-3-
2016 
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(Σν δξνκνιφγην κε θσδηθφ 46 ηξνπνπνηείηαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 12-1-2016 
κέρξη 3-2-2016 θαη ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ αξρηθή ηνπ δξνκνιφγεζε θαη εκεξήζην 
θφζηνο, δηφηη ν κεηαθεξφκελνο καζεηήο ηνπ Γπκλαζίνπ Αιηβεξίνπ, πνπ θαηνηθεί ζηελ πεξηνρή 
ηνπ Μαιαθψληα, δηέθνςε ηε θνίηεζή ηνπ. 

Tν δξνκνιφγην κε θσδηθφ 655 ηξνπνπνηείηαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 14-1-2016 
κέρξη 29-3-2016, ιφγσ αιιαγήο ηεο ρηιηνκεηξηθήο απφζηαζεο ηεο θαηνηθίαο ηνπ καζεηή ηνπ 
Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ Νενρσξίνπ, πνπ θαηνηθεί ζηελ πεξηνρή ηνπ Νενρσξίνπ, θαη απφ 30-3-2016 
επεθηείλεηαη, ιφγσ αλάγθεο κεηαθνξάο καζεηή, απφ ηελ πεξηνρή ηεο Γάθλεο).    

2. ηηο ζπκβάζεηο πνπ παξαηάζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ λφκνπ 
4369/2016,  

3. ηα δξνκνιφγηα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνπο πξνζσξηλνχο κεηνδφηεο ηνπ 
ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
απφ 10-9-2015 πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ, ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ λφκνπ 4369/2016, θαη ηηο 
αλάγθεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 8-1-2016 θαη έπεηηα, φπσο απηά 
απνηππψλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

ΠΗΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΧΝ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΑΘΖΣΧΝ 
ΓΗΑ ΣΟ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2015 – 2016 ΚΑΗ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΟ ΓΗΑΣΖΜΑ  

ΑΠΟ 8-1-2016 ΚΑΗ ΔΠΔΗΣΑ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΠΡΟΔΚΤΦΑΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ 
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΚΑΗ ΣΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΚΑΗ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ 

ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΡΗΝΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΔ  

 

Κσδ 
δξνκ 

Ολνκαζία  
δξνκνινγίνπ 

Υ
ηι

/θ
ή

  

α
π

ό
ζ

η 

Ζκεξήζην 
θόζηνο  

πξνθήξπ
μεο 
θαη 

αλαθνζην
ιόγεζεο 

δξνκνινγ
ίσλ  
ζρ. 

Έηνπο 
2015-2016 

  

Ζκεξήζη
ν 

θόζηνο  
πξνζθν

ξάο 
ρ. έηνπο 

2015-
2016 
θαη 

ηξνπνπν
ηήζεσλ 
2015 - 
2016 

κεηά ηελ 
έθπησζε 

π
ν

ζ
ν

ζ
ηό

  

έθ
π

ησ
ζ

ε
ο
 

α
λ
α

δ
ό

ρ
ν

π
 

Νέν 
ζπκβαη

ηθό 
θόζηνο 

ρ. 
έηνπο 
2015-
2016 

Αλάδνρνο 
Μεηαθνξηθό 

κέζν 
ΣΑΔ 

Έλαξμε  
ηζρύνο 

  
ΑΡΥΗΚΟ 

ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΟ 

              

32 Άγηνο Θσκάο - 
Οηλφθηηα -  Καξάθα 
Γξνζηάο Υαιθίδαο 
(έδξα  ζρνιείνπ) & 
ΔΠΗΣΡ. 

3530
0 

81,42 75,72 7,00%   ΣΟΣΡΑ 
ΝΗΚΟΛΑΟ 

  

  1ε ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ           ΣΑΞΗ - ΣΑΔ   

32 ΑΓΗΟ ΘΧΜΑ-
ΚΑΡΑΚΑ 
ΓΡΟΗΑ & 
ΔΠΗΣΡ. 

2750
0 

66,68 62,01 7,00%     

  2ε ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ             

32 ΑΓΗΟ ΘΧΜΑ-
ΚΑΡΑΚΑ 
ΓΡΟΗΑ & 

3070
0 

72,72 67,63 7,00%     
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ΔΠΗΣΡ. 

  3ε ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ             

32 ΑΓΗΟ ΘΧΜΑ-
ΚΑΛΟΥΧΡΗ 
ΠΑΝΣΔΗΥΗ-
ΚΑΡΑΚΑ 
ΓΡΟΗΑ & 
ΔΠΗΣΡ. 

3380
0 

78,58 73,08 7,00% 73,08 18/2/2016 

                  

  ΑΡΥΗΚΟ 
ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΟ 

              

426 ΠΑΛΗΟΤΡΑ-
ΥΑΛΚΗΓΑ & 
ΔΠΗΣΡ. 
(ΔΠΔΡΗΝΟ) 

2650
0 

70,36 30,90 56,08
% 

  ΡΟΤΠΑΚΗΑ 
ΗΧΑΝΝΖ  

  

  1ε ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ           ΣΑΞΗ - ΣΑΔ 
2294 

  

426 ΠΑΛΗΟΤΡΑ-ΓΤΟ 
ΓΔΝΣΡΑ-ΥΑΛΚΗΓΑ 
& ΔΠΗΣΡ. 
(ΔΠΔΡΗΝΟ) 

3200
0 

83,38 36,62 56,08
% 

    

  2ε ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ             

426 ΣΡΗΑΓΑ-
ΠΑΛΗΟΤΡΑ-ΓΤΟ 
ΓΔΝΣΡΑ-ΥΑΛΚΗΓΑ 
& ΔΠΗΣΡ. 
(ΔΠΔΡΗΝΟ) 

3940
0 

97,44 42,80 56,08
% 

42,80 27/1/2016 

                  

  ΑΡΥΗΚΟ 
ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΟ 

              

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

2820
0 

74,30 45,00 39,43
% 

  ΗΓΔΡΖ 
ΓΔΧΡΓΗΟ 

  

  1ε ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ           ΣΑΞΗ - ΣΑΔ 
2310 

  

488 ΣΡΗΑΓΑ-ΦΑΥΝΑ-
ΥΑΛΚΗΓΑ 
(ΜΠΑΛΑΛΑΗΧΝ)-
ΚΑΡΑΚΑ 
ΓΡΟΗΑ & 
ΔΠΗΣΡ 

2500
0 

67,00 40,58 39,43
% 

    

  2ε ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ             
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488 ΜΑΚΡΤΚΑΠΑ-
ΣΡΗΑΓΑ-ΦΑΥΝΑ-
ΥΑΛΚΗΓΑ 
(ΜΠΑΛΑΛΑΗΧΝ)-
ΚΑΡΑΚΑ 
ΓΡΟΗΑ & 
ΔΠΗΣΡ 

3020
0 

76,82 46,53 39,43
% 

46,53 8/1/2016 

                  

  ΑΡΥΗΚΟ 
ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΟ 

              

489 Φαρλά  Υαιθίδα 
(Βαζξνβνχλη έδξα 
ΔΔΔΚ Δηδ. 
Αγσγήο)  
(Μπαιαιαίσλ 47 
έδξα Δηδηθνχ 
ζρνιείνπ)  & 
ΔΠΗΣΡ. 

2900
0 

81,70 36,40 55,45
% 

0,00 ΑΚΚΖ 
ΠΑΡΑΚΔΤ

Ζ  

  

  1ε ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ           ΣΑΞΗ - ΣΑΔ 
2237 

  

489 ΦΑΥΝΑ-ΔΞΧ 
ΠΑΝΑΓΗΣΑ-
ΥΑΛΚΗΓΑ 
(ΜΠΑΛΑΛΑΗΧΝ, 
ΒΑΘΡΟΒΟΤΝΗ, 
ΚΑΜΑΡΔ) & 
ΔΠΗΣΡ.  

1660
0 

52,20 23,26 55,45
% 

0,00   

  2ε ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ           
 

  

         489 ΣΡΗΑΓΑ - ΦΑΥΝΑ-
ΔΞΧ ΠΑΝΑΓΗΣΑ-
ΥΑΛΚΗΓΑ 
(ΜΠΑΛΑΛΑΗΧΝ, 
ΒΑΘΡΟΒΟΤΝΗ, 
ΚΑΜΑΡΔ) & 
ΔΠΗΣΡ.  

3040
0 

76,36 34,02 55,45
% 

34,02 

 

8/1/2016 

                  

  ΑΡΥΗΚΟ 
ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΟ 

              

503 ΜΔΟΥΧΡΗΑ-
ΡΑΠΣΑΟΗ & 
ΔΠΗΣΡ. 

1700 18,28 9,69 46,99
% 

  ΑΝΣΧΝΗΑΓΖ
 

ΝΗΚΟΛΑΟ 

  

  ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ           ΣΑΞΗ - ΣΑΔ 
2716 

  

503 ΜΔΟΥΧΡΗΑ-
ΡΑΠΣΑΟΗ (ΜΟΝΟ 
ΠΡΧΗ.) 

1800 8,96 4,75 46,99
% 

4,75 8/1/2016 

                  

  ΑΡΥΗΚΟ 
ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΟ 

              

533 ΓΑΛΑΕΗΑ ΝΔΡΑ-
ΑΜΑΡΤΝΘΟ & 
ΔΠΗΣΡ. -2 

3700 21,70 10,90 49,77
% 

0,00 ΚΑΛΟΓΔΡΑ
 

ΒΑΗΛΔΗΟ 

  

  ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ               
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  ΓΑΛΑΕΗΑ ΝΔΡΑ-
ΑΜΑΡΤΝΘΟ & 
ΔΠΗΣΡ. -2 

5200 24,84 12,48 49,77
% 

12,48 ΣΑΞΗ - ΣΑΔ 
2348 

1/3/2016 

          

  ΑΡΥΗΚΟ 
ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΟ 

              

568 ΑΜΑΡΤΝΘΟ-
ΚΑΛΛΗΘΔΑ 
(ΜΟΝΟΝ 
ΔΠΗΣΡΟΦΖ) 

4620 11,72 11,72 0,00%   ΜΠΗΛΗΡΖ 
ΓΔΧΡΓΗΟ 

ΣΟΤ 
ΝΗΚΟΛΑΟΤ  

  

  ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ           ΣΑΞΗ - ΣΑΔ 
2249 

  

568 ΑΜΑΡΤΝΘΟ-
ΒΛΖΥΟ (ΜΟΝΟΝ 
ΔΠΗΣΡΟΦΖ) 

1500 8,77 8,77 0,00% 8,77 8/1/2016 

                  

  ΑΡΥΗΚΟ 
ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΟ 

              

714 ΚΑΛΤΒΗΑ - 
ΝΣΑΚΑΡΟΝΗΑ- 
ΚΑΡΤΣΟ & 
ΔΠΗΣΡ. 

3500 21,52 18,95 11,94
% 

  ΚΟΛΛΗΑ 
ΣΑΤΡΟ  

  

  ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ           ΣΑΞΗ - ΣΑΔ 
2760 

  

714 ΚΑΡΤΣΟ-
ΑΛΑΜΑΝΔΨΚΑ 
(ΜΟΝΟ ΔΠΗΣΡ.) 

3500 10,76 9,48 11,94
% 

9,48 8/1/2016 

                  

  ΑΡΥΗΚΟ 
ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΟ 

              

754 ΔΝΟΡΗΑ-ΚΤΜΖ & 
ΔΠΗΣΡ. 

4100 23,31 20,99 9,95%   ΚΡΗΝΖ 
ΔΤΑΓΓΔΛΟ  

  

  ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ           ΣΑΞΗ - ΣΑΔ 
2754 

  

754 ΚΤΜΖ-ΔΝΟΡΗΑ 
(ΜΟΝΟ ΔΠΗΣΡ.) 

4100 11,66 10,50 9,95% 10,50 8/1/2016 

                  

  ΑΡΥΗΚΟ 
ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΟ 

              

813 ΑΓ.ΓΔΧΡΓΗΟ 
ΛΗΥΑΓΑ-ΗΣΗΑΗΑ 
(ΜΔΖΜΔΡΗ) -2 

4190
0 

46,95 44,00 6,28%   ΥΟΗΝΑ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ

 

  

  ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ           ΣΑΞΗ - ΣΑΔ 
2630 

  

813 ΑΗΓΖΦΟ-
ΓΗΑΛΣΡΑ 
(ΜΔΖΜΔΡΗ) 

1540
0 

21,90 20,52 6,28% 20,52 8/1/2016 

 
(Σν δξνκνιφγην κε θσδηθφ 426 «Πάιηνπξαο Υαιθίδα θαη επηζηξνθή» πξνθεξχρζεθε 

αξρηθά κε εκεξήζην θφζηνο 70,36 € θαη αλαηέζεθε κε πνζφ 30,90 €, (πνζνζηφ έθπησζεο 
56,08%), ζηνλ Ησάλλε Ρνππαθηά. ηε ζπλέρεηα ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 250/15-2-2016 απφθαζε 
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζε «Πάιηνπξαο - Γχν Γέληξα - Υαιθίδα θαη επηζηξνθή», κε λέν 
εκεξήζην θφζηνο 83,38 €, ην νπνίν κεηά ηελ έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ (56,08%), δηακνξθψζεθε 
ζηα 36,62 €. Ζ αλάγθε ηεο ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζεο πξνέθπςε χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ Δζπεξηλνχ 
Γπκλαζίνπ Υαιθίδαο γηα κεηαθνξά καζεηψλ ηνπ, απφ ηελ πεξηνρή ησλ Γχν Γέληξσλ θαη γηα 
ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ην ηκήκα Γηα Βίνπ Μάζεζεο πξνρψξεζε ζηε ζπγρψλεπζε ηνπ 
426 δξνκνινγίνπ κε ην δξνκνιφγην κε θσδηθφ 486  (Γχν Γέλδξα Υαιθίδα θαη επηζηξνθή), ην 
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νπνίν πξνθεξχρζεθε κε εκεξήζην θφζηνο 28,10 € θαη αλαηέζεθε κε πνζφ 14,61 €, (πνζνζηφ 
έθπησζεο 48,01%) επίζεο ζηνλ Ησάλλε Ρνππαθηά. Ζ αχμεζε ηνπ εκεξήζηνπ θφζηνπο πνπ 
πξνέθπςε απφ ηε ζπγρψλεπζε ησλ ελ ιφγσ δξνκνινγίσλ θηλείηαη εληφο ηνπ 20% ησλ 
δηθαησκάησλ πξναίξεζεο.  

Με ηελ παξνχζα ηξνπνπνίεζε, ε νπνία πξνέθπςε απφ ηελ αλάγθε κεηαθνξάο ελφο 
καζεηή ηνπ Δζπεξηλνχ Γπκλαζίνπ Υαιθίδαο, απφ ηελ πεξηνρή ηεο Σξηάδαο, δεκηνπξγήζεθε ε 
αλάγθε πξνέθηαζεο ηνπ 426 δξνκνινγίνπ θαηά 7.400 κέηξα θαη λέν εκεξήζην θφζηνο 97,44 €, ην 
νπνίν κεηά ηελ έθπησζε (56,08%) δηακνξθψζεθε ζηα 42,80 €. 

χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3ηηη ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο απφθαζεο 
31636/9-9-2015 (ΦΔΚ 1931 Β΄), ε ελεξγνπνίεζε ηεο πξναίξεζεο ζε πνζνζηφ 50% γηα ην 
ζπγθεθξηκέλν δξνκνιφγην είλαη ζπκθεξφηεξε, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ έθπησζε ηνπ 
αλαδφρνπ (56,08%), απφ ηελ εθ λένπ πξνθήξπμε ηνπ δξνκνινγίνπ απφ ηελ Σξηάδα ζηε Υαιθίδα, 
κε εκεξήζην θφζηνο 97,44 €. 

Σν θφζηνο ηνπ ππφ ηξνπνπνίεζε δξνκνινγίνπ, κε θσδηθφ 426 (Σξηάδα Πάιηνπξαο Γχν 
Γέληξα Υαιθίδα θη επηζηξνθή), κεηά ηελ έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ 56,08%, δηακνξθψλεηαη ζηα 
42,80 € θαη άξα ζπληξέρνπλ ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο). 
  

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 709 
 
ΘΔΜΑ 35ν: πκςεθηζκνί πνζψλ γηα ηελ πιεξσκή ησλ αλαδφρσλ δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο 
καζεηψλ ζρνιηθνχ έηνπο 2015-2016, Π.Δ. Δχβνηαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 56647/2350/27-4-2016 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Δγθξίλεη ηνλ ζπκςεθηζκφ ζηελ επφκελε πιεξσκή γηα ηελ κεηαθνξά καζεηψλ ζρνιηθνχ 
έηνπο 2015 – 2016, Π.Δ. Δχβνηαο: 

α) ηνπ  πνζνχ ησλ 460,03 €, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζηε δηαθνξά πνπ πξνέθπςε απφ ηηο 
δηνξζσηηθέο βεβαηψζεηο ησλ Γηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ (Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη 
Νεπηαγσγείνπ Γνπβψλ), γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα επηεκβξίνπ – Γεθεκβξίνπ 2015, ζηνλ 
Κσλζηαληίλν ηακνχιν, αλάδνρν ηνπ δξνκνινγίνπ κε θσδηθφ 731, φπσο απνηππψλεηαη ζηνλ 
πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

 

Αλάδνρνο  Κσλζηαληίλνο ηακνχινο 

Κσδ. Γξνκνινγίνπ 731 Γνχβεο Καζηξί κφλν επηζηξνθή 

Αηηηνινγία 
Ζκεξήζην 

θόζηνο 
Αξηζ. 
Ζκεξ 

Πνζό 
πεξηόδνπ 

ΦΠΑ 
πλνιηθό 

Πνζό 
πεξηόδνπ 

Πνζφ πνπ πιεξψζεθε κε ην 255/2016 Υξεκαηηθφ 
έληαικα 

9,59 51 489,09 112,49 601,58 

Πνζφ πνπ έπξεπε λα πιεξσζεί ζχκθσλα κε ηελ 
δηφξζσζε απφ ηελ ζρνιηθή κνλάδα 

9,59 12 115,08 26,47 141,55 

Πνζφ πξέπεη λα παξαθξαηεζεί απφ ηνλ αλάδνρν 
ζηελ Π. Δ. Δχβνηαο 

    -374,01 -86,02 -460,03 

 

β) ηνπ πνζνχ ησλ 620,76 €, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζηε δηαθνξά πνπ πξνέθπςε απφ ηηο 
δηνξζσηηθέο βεβαηψζεηο ηεο Γηεπζχληξηαο ηνπ Νεπηαγσγείνπ Παξαιίαο Απιίδαο, γηα ην ρξνληθφ 
δηάζηεκα επηεκβξίνπ – Γεθεκβξίνπ 2015, ζηνλ Γεψξγην Γεκεηξίνπ, αλάδνρν ηνπ δξνκνινγίνπ 
κε θσδηθφ 543, φπσο απνηππψλεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

 

Αλάδνρνο  Γεψξγηνο Γεκεηξίνπ 
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Κσδ. Γξνκνινγίνπ 543  Μφξθα – Μεγάιε Ράρε – Παξαιία & επηζηξνθή 
 

Αηηηνινγία 
Ζκεξήζην 

θόζηνο 
Αξηζ. 
Ζκεξ 

Πνζό 
πεξηόδνπ 

ΦΠΑ 
πλνιηθό 

Πνζό 
πεξηόδνπ 

Πνζφ πνπ πιεξψζεθε κε ην 373/2016 Υξεκαηηθφ 
έληαικα 

22,94 65 1.491,10 342,95 1.834,05 

Πνζφ πνπ έπξεπε λα πιεξσζεί ζχκθσλα κε ηελ 
δηφξζσζε απφ ηελ ζρνιηθή κνλάδα 

22,94 43 986,42 226,88 1.213,30 

Πνζφ πξέπεη λα παξαθξαηεζεί απφ ηνλ αλάδνρν 
ζηελ επφκελε πιεξσκή 

    -504,68 116,08 -620,76 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 710 

 
ΘΔΜΑ 36ν: Έγθξηζε δαπαλψλ επηδφηεζεο κεηαθνξάο καζεηψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζρ. έηνπο 
2015-2016. 
(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. 64882/2140/25-4-2016 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην 
ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Δγθξίλεη ηηο δαπάλεο επηδφηεζεο κεηαθνξάο ηεζζάξσλ (4) καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζε 
ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζρνιηθνχ έηνπο 2015-16, ζπλνιηθνχ πνζνχ 6.000,00 € 
(4Υ1.500,00 επξψ), ζχκθσλα κε ην αξηζκ. 1906/22-4-2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ. 
Φζηψηηδαο. 

Πην αλαιπηηθά, ε θαηαβνιή ηεο επηδφηεζεο κεηαθνξάο αθνξά ηνπο παξαθάησ ελήιηθεο 
καζεηέο δηθαηνχρνπο: 
- Σζψλε Ησάλλε ηνπ Ζιία, κφληκν θάηνηθν Γ. Καξπελεζίνπ, ν νπνίνο θνηηά ζην Δζπεξηλφ Γπκλ. 
Λακίαο 
- Καηή Δπακεηλψλδα ηνπ Ησάλλε, κφληκν θάηνηθν Γ. Καξπελεζίνπ, ν νπνίνο θνηηά ζην Δζπεξηλφ 
Λχθεην Λακίαο 
- Σζηψηα Νηθφιαν ηνπ ππξίδσλα, κφληκν θάηνηθν Γ. Καξπελεζίνπ, ν νπνίνο θνηηά ζην 
Δζπεξηλφ Λχθεην Λακίαο 
- Γηαλλαθφπνπιν Δπάγγειν ηνπ Κσλζηαληίλνπ, κφληκν θάηνηθν Σ.Κ. Πνπξλαξίνπ, ν νπνίνο θνηηά 
ζην Δζπεξηλφ Λχθεην Λακίαο 
γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 10-09-2015 έσο 29-02-2016, δεδνκέλνπ φηη ζπληξέρνπλ νη 
απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο ηνπ αξ.3 ηεο αξηζ. 24001 ΚΤΑ (ΦΔΚ 1449/η.Β΄/14-06-2013). 

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

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 711 

 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 
 
ΘΔΜΑ 37ν: Έγθξηζε α) δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα 
ρξψκαηνο δηαγξάκκηζεο νδηθνχ δηθηχνπ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο γηα ην έηνο 2016, πξνυπνινγηζκνχ 
59.756,10 € κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη β) ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. νηθ. 64800/2576/26-4-
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: 
1. ηε δηελέξγεηα πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε 

ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ «Πξνκήζεηα ρξψκαηνο δηαγξάκκηζεο νδψλ, έηνπο 2016 ηεο Π.Δ 
Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ εβδνκήληα ηξηψλ ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ επξψ (73.500,00 €) κε ΦΠΑ, 

2. ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν 
ζρέδην, 
     3. ηε δαπάλε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, πνπ ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ ΑΔΠ566. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 712 
 
ΘΔΜΑ 38ν: Έγθξηζε α) πνιπεηνχο δέζκεπζεο πίζησζεο, β) δηελέξγεηαο ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ 
δεκφζηνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ θαη γ) ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξψλ 
θαπζίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φσθίδαο θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ 
ρσξηθήο αξκνδηφηεηάο ηεο, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή, έηνπο 2016-2017», 
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 134.737,20 € ρσξίο Φ.Π.Α.. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 64422/1701/26-4-2016 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Δγθξίλεη: 
A. ηελ αλάιεςε πνιπεηνχο ππνρξέσζεο γηα ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Φσθίδαο γηα ηε 

δηελέξγεηα ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ δεκφζηνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ πξνκήζεηαο πγξψλ 
θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Π.Δ. Φσθίδαο θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ 
ρσξηθήο αξκνδηφηεηάο ηεο, κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή έηνπο 2016-2017, σο πξνο ην ζθέινο 
πνπ αθνξά ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Φσθίδαο: 

1. ζπλνιηθνχ πνζνχ 85.694,00 € ρσξίο ΦΠΑ, ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ Κ.Α.Δ. 1511 
«Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ» ηνπ ΦΟΡΔΑ 073 

2. ζπλνιηθνχ πνζνχ 19.143,20 € ρσξίο ΦΠΑ, ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ Κ.Α.Δ. 1512 
«Πξνκήζεηα θαπζίκσλ Θέξκαλζεο» ηνπ ΦΟΡΔΑ 073 
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο - Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φσθίδαο, ηα 
νπνία πνζά θαηαλέκνληαη ζηα παξαθάησ έηε, σο εμήο: 
 

α) ην έηνο 2016, πνζφ 35.694,00 € ρσξίο ΦΠΑ (Κ.Α.Δ. 1511) 
    β) ην έηνο 2017, πνζφ 50.000,00 € ρσξίο ΦΠΑ (Κ.Α.Δ.1511) 
 

α) ην έηνο 2016, πνζφ 9.143,20€ ρσξίο ΦΠΑ (Κ.Α.Δ. 1512) 
   β) ην έηνο 2017, πνζφ 10.000,00 € ρσξίο  ΦΠΑ (Κ.Α.Δ. 1512) 
 

Β. ηε δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ (Ακφιπβδε Βελδίλεο, 
Πεηξειαίνπ Κίλεζεο) θαη ιηπαληηθψλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Π.Δ. Φσθίδαο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 
ζπλνιηθνχ πνζνχ: 
 

1) 85.694,00 € ρσξίο ΦΠΑ, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.Δ. 1511 «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ» ηνπ 
ΦΟΡΔΑ 073 γηα ηελ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ (Ακφιπβδε Βελδίλεο, Πεηξειαίνπ Κίλεζεο) γηα 
ηηο αλάγθεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φσθίδαο θαη 

2) 19.143,20 € ρσξίο ΦΠΑ, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.Δ. 1512 «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ Θέξκαλζεο» ΦΟΡΔΑ 
073 γηα ηελ πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 
Φσθίδαο. 
 

Γ. ηε δηελέξγεηα ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ δεκφζηνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ: 
«Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Π.Δ. Φσθίδαο θαη ησλ Ννκηθψλ 
Πξνζψπσλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηάο ηεο», έηνπο 2016-2017, κε θξηηήξην επηινγήο ηε ρακειφηεξε 
ηηκή, πξνυπνινγηζκνχ 134.737,20 επξψ ρσξίο Φ.Π.Α.  
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Γ. ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο αλαθέξνληαη ζην ζρέδην ηεο πξνθήξπμεο. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 713 
 
ΘΔΜΑ 39ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο ηνπ ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ δεκφζηνπ κεηνδνηηθνχ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 
Βνησηίαο, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
90.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 2162/15-4-2016 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Βνησηίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Δγθξίλεη: 
1. ην απφ 12-4-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ 

δεκφζηνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Βνησηίαο, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή», ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 90.000,00 € κε Φ.Π.Α., πνπ αθνξά ζηελ απνζθξάγηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ πξνκεζεπηψλ, 

2. ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζην επφκελν ζηάδην απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ  
πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ: α) Αζαλ. Κνπαλάο – Υαξ. Καιιήο Ο.Δ. θαη β) Αζαλ. 
σηεξφπνπινο. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 714 

 
ΘΔΜΑ 40ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ 2 ηεο επηηξνπήο ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
«Πξνκήζεηα ρξψκαηνο δηαγξάκκηζεο», Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 70.000,00 € κε 
Φ.Π.Α.. 
(Δηζεγεηήο θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο 
Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & Μεηαθνξψλ Π..Δ.). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 63780/1828/25-4-2016 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φζηψηηδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

1. Δγθξίλεη ην ππ΄αξηζκ. 2/16-3-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο ηνπ πξφρεηξνπ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ρξψκαηνο δηαγξάκκηζεο», Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 
70.000,00 € κε Φ.Π.Α., πνπ αθνξά ζηελ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ 

ππνςεθίσλ πξνκεζεπηψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ επηζεκαίλνληαη ζε απηφ. 

2. Αλαδεηθλχεη πξνζσξηλφ κεηνδφηε ηελ επηρείξεζε: «ΟΓΟΖΜΑΝΖ Κ. ΥΡΟΝΖ 
Α.Β.Δ.Δ.», ε νπνία πξνζέθεξε έθπησζε ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40,00 %) επί ησλ ηηκψλ ηνπ 
ηηκνινγίνπ ηεο κειέηερ.  
 3. Δγθξίλεη ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζην επφκελν ζηάδην, δειαδή ηεο πξνζθφκηζεο 
θαη ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ηνπ σο άλσ πξνζσξηλνχ κεηνδφηε, ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 6 &2 ηνπ Π.Γ 118/2007. 
 

   Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 715 
 
 
ΠΑΡΑΥΧΡΖΔΗ 
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ΘΔΜΑ 41ν: Γηάζεζε νρήκαηνο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ρξήζε ζην Γήκν 
Κχκεο - Αιηβεξίνπ. 
(Δηζεγεηήο θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο 
Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & Μεηαθνξψλ Π..Δ.). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 59765/1580/19-4-2016 
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 ηε δηάζεζε ηνπ Αθηνθαζαξηζηή κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ 123054 ΗΥ ηεο 
Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ρξήζε ζην Γήκν Κχκεο – Αιηβεξίνπ γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ θαζαξηζκνχ ησλ αθηψλ ηνπ δήκνπ, θαζψο θαη ησλ γεηηνληθψλ 
πεξηνρψλ ηνπ. 

Ζ δηάζεζε ηνπ ελ ιφγσ κεραλήκαηνο ζα γίλεη γηα ην ηξέρνλ έηνο (έσο 31-12-2016), κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ν Γήκνο Κχκεο – Αιηβεξίνπ ζα αλαιάβεη: 

α) ηελ παξαιαβή θαη επηζηξνθή ηνπ κεραλήκαηνο κε ηδία κέξηκλα θαη δηθέο ηνπ δαπάλεο, 
β) ηε δηάζεζε ρεηξηζηνχ κεραλήκαηνο, 
γ) ηε δηάζεζε θαπζίκσλ, 
δ) ηε ζπληήξεζε ηνπ κεραλήκαηνο, 
ε) ηελ αζθάιεηα κεραλεκάησλ θαη ρεηξηζηνχ, 
ζη) ηα εηήζηα ηέιε θπθινθνξίαο. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 716 
 
ΓΑΠΑΝΔ 
 
ΘΔΜΑ 42ν: Έγθξηζε δαπαλψλ θαη δέζκεπζε πίζησζεο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ γηα 
αγνξέο, επηζθεπέο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 64797/1440/26-4-2016 
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 θάιπςε δεζκεχζεσλ θαη ηελ πιεξσκή δαπαλψλ απφ ηνλ ηαθηηθφ 
πξνυπνινγηζκφ ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο γηα αγνξέο, επηζθεπέο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
σο εμήο: 

 

 ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ Π/Τ 
(πνζό κε 
Φ.Π.Α. ζε 

επξώ) 

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

ΔΗΓΟ 
ΑΤΣΟΚΗΝΖ

ΣΟΤ 

ΑΡΗΘ. 
ΑΤΣΟΚΗΝ

ΖΣOΤ 
ΔΗΓΟ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝ
ΗΑ ΔΠΗΘ/Ζ 

ΣΗΜΖ 
ΜΔ 

ΦΠΑ 

Απηνθίλεην  ΚΖΗ 4356 

Φίιηξα ιαδηνχ-αέξνο-
βελδίλεο, πγξά θξέλσλ, 
παινθαζαξηζηήξαο, 
θαιψδην, θίιηξν θακπίλαο 
A/C, κπνπδί, ηαθάθηα 
εκπξφο-πίζσ 

15/4/2016 566,77 

566,77 
επξψ 
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   ΤΝΟΛΟ  566,77 

ρεη. έγγξαθν: ην ππ‟ αξηζκ 61571/1409/21-4-2016 ηεο Γ/λζεο Γ/θνχ-Οηθ/θνχ 
Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε ζα πιεξσζεί απφ ηνλ ΦΟΡΔΑ 073 ΚΑΔ 1321 

2 δαπάλε γηα ηελ ακνηβή, γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ μεξάο 
γηα ηεο αλάγθεο ησλ νρεκάησλ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο.  
 

ΔΗΓΟ 
ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΔΗΟΓΟΤ 

ΟΥΖΜΑ ΠΟΟ 

Απηνθίλεην 15/4/2016 ΚΖΗ 4356 196,80 

  ΤΝΟΛΟ  196,80 

ρεη. έγγξαθν: ηα ππ΄αξηζκ. 61571/1409/21-4-2016 ηεο Γ/λζεο Γ/θνχ Οηθ/θνχ  
Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε ζα πιεξσζεί απφ ηνλ ΦΟΡΔΑ 073 ΚΑΔ 0861 

196,80 
επξψ 

3 δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θσηνηππηθνχ κεραλήκαηνο γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο Γ/λζεο Γ/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο.  
ρεη. έγγξαθν: ηα ππ΄αξηζκ. 61571/1409/21-4-2016 ηεο Γ/λζεο Γ/θνχ Οηθ/θνχ  
Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε ζα πιεξσζεί απφ ηνλ ΦΟΡΔΑ 073 ΚΑΔ 1329 

70,00 
επξψ 

4 δαπάλε γηα ηελ επηζθεπή θσηνηππηθνχ κεραλήκαηνο γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γ/λζεο 
Γ/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο.  
ρεη. έγγξαθν: ηα ππ΄αξηζκ. 61571/1409/21-4-2016 ηεο Γ/λζεο Γ/θνχ Οηθ/θνχ  
Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε ζα πιεξσζεί απφ ηνλ ΦΟΡΔΑ 073 ΚΑΔ 0869 

40,00 
επξψ 

5 δαπάλε γηα ηελ εθηχπσζε ζρεδίσλ γηα ηεο αλάγθεο ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο.  
ρεη. έγγξαθν: ηα ππ΄αξηζκ. 61571/1409/21-4-2016 ηεο Γ/λζεο Γ/θνχ Οηθ/θνχ  
Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε ζα πιεξσζεί απφ ηνλ ΦΟΡΔΑ 073 ΚΑΔ 0843 

108,10 
επξψ 

6 δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα ζθξαγίδσλ γηα ηεο αλάγθεο ηνπ ΚΔ.Γ.Γ.Τ. ηεο Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο.  
ρεη. έγγξαθν: ηα ππ΄αξηζκ. 63752/1424/25-4-2016 ηεο Γ/λζεο Γ/θνχ Οηθ/θνχ  
Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε ζα πιεξσζεί απφ ηνλ ΦΟΡΔΑ 073 ΚΑΔ 1699 

74,80 
επξψ 

7 δαπάλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ εηήζηα ζπληήξεζε, 
αλαβάζκηζε θαη ππνζηήξημε ινγηζκηθνχ θαη ζπγθεθξηκέλα:  
1) Πξφγξακκα Γηαρείξηζεο Οηθνλνκηθνχ  
2) Πξφγξακκα Γηαδηθηπαθή Δλεκέξσζε Πξνκεζεπηψλ 
3) Πξφγξακκα Γηαρείξηζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ  
4) Πξφγξακκα Γηαρείξηζεο Έξγσλ  
5) Πξφγξακκα Γηαρείξηζεο Ζιεθηξνληθνχ Πξσηνθφιινπ (WEB) 
γηα ηεο αλάγθεο ησλ Γ/λζεσλ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ θαη Σερληθψλ Έξγσλ ηεο 
Π.Δ. Δπξπηαλίαο.  
ρεη. έγγξαθν: ηα ππ΄αξηζκ. 63752/1424/25-4-2016 ηεο Γ/λζεο Γ/θνχ Οηθ/θνχ 
Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε ζα πιεξσζεί απφ ηνλ ΦΟΡΔΑ 073 ΚΑΔ 0879 

8.917,50 
επξψ 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 717 

 
ΘΔΜΑ 43ν: Έγθξηζε πιεξσκήο δαπάλεο θαη δέζκεπζε πίζησζεο έξγνπ απφ ην Πξφγξακκα 
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 63985/1425/26-4-2016 
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 ηε δαπάλε θαη δέζκεπζε πίζησζεο ηνπ παξαθάησ έξγνπ απφ ηηο Γεκφζηεο 
Δπελδχζεηο ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο: 
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Α/Α 

 
ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ 

 
ΠΟΟ ζε επξώ 

 
 
 

1 

«Μεηαηφπηζε δηθηχσλ ΟΚΧ», γηα ηελ πιεξσκή ηεο παξαιιαγήο ηνπ 
δηθηχνπ ΓΔΓΓΖΔ ζηνλ Γξπκψλα Ραπηνπνχινπ 
Υξεκαηνδφηεζε : ΚΑΠ 2015-2016 ΣΔΥΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π.Δ. 
ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ  
Παξψλ ινγαξηαζκφο :  επξψ  
 Φνξέαο – ΚΑΔ  : 071 – 9779 «Δθηέιεζε ινηπψλ έξγσλ πνπ δελ 
θαηνλνκάδνληαη εηδηθά».  
Αλάδνρνο  : ΓΔΓΓΖΔ 

 
 
 

  4.061,31 επξψ 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 718 

 
ΘΔΜΑ 44ν: Έγθξηζε δαπαλψλ θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα αγνξέο, επηζθεπέο, ζπληεξήζεηο ή 
παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Βνησηίαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 2325/26-4-2016 
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 

 Α. Δγθξίλεη ηε δαπάλε (αλάιεςε ππνρξέσζεο - δέζκεπζε πίζησζεο) γηα αγνξέο, 
επηζθεπέο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Βνησηίαο, σο εμήο: 
 

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΠΟΟ 
1. Πιεξσκή δαπάλεο γηα ην θιείζηκν ηνπ θξάγκαηνο ζην Αθφληην ζηνλ 

Κεθηζφ κε Γεξαλνθφξν φρεκα. 
ρεηηθφ ην αξ.4461/18-4-16 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο. 
Γέζκεπζε πνζνχ απφ ηνλ Δ.Φ 073 ΚΑΔ 5429 

861,00 

2. Πιεξσκή δαπάλεο γηα αγνξά κειαληψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γηά Βίνπ 
Μάζεζεο. 
ρεηηθή ε αξ.18-4-16 πξνζθνξά 
Γέζκεπζε πνζνχ απφ ηνλ Δ.Φ 073 ΚΑΔ 1111 

377,60 

3. Πιεξσκή δαπάλεο γηα αγνξά αληαιιαθηηθψλ γηα επηζθεπή ηνπ εμσηεξηθνχ 
θσηηζκνχ ζην Γηνηθεηήξην ζηε Λεηβαδηά. 
ρεηηθφ ην αξ.1411/15-4-16 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ 
Γέζκεπζε πνζνχ απφ ηνλ Δ.Φ 073 ΚΑΔ 1699 

184,50 

4. Πιεξσκή δαπάλεο γηα αγνξά Ζιεθηξηθνχ πιηθνχ γηα ηηο αλάγθεο ησλ 
θηηξίσλ ηεο Π.Δ Βνησηίαο. 
ρεηηθή ε αξ.21-4-16 πξνζθνξά 
Γέζκεπζε πνζνχ απφ ηνλ Δ.Φ 073 ΚΑΔ 1699 

995,33 

5. Δπηζηξνθή πνζνχ ζηε Παλαγησηνπνχινπ Λνπθία, ην νπνίν θαηαηέζεθε κε 
ην 62/14-4-16 παξαζηαηηθφ, επεηδή ε νθεηιή πιεξψζεθε απφ ηνλ ηδηνθηήηε. 
Γέζκεπζε πνζνχ απφ ηνλ Δ.Φ 073 ΚΑΔ 3199. 

61,00 

6. Πιεξσκή δαπάλεο γηα θαηαζθεπή κίαο κεηαιιηθήο πφξηαο θαη ηξηψλ 
κεηαιιηθψλ ζπξνθξαγκάησλ γηα ηηο αλάγθεο άξδεπζεο ηεο Κσπαΐδαο.. 
ρεηηθφ ην αξ.4494/19-4-16 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο. 
Γέζκεπζε πνζνχ απφ ηνλ Δ.Φ 073 ΚΑΔ 5429 

5.522,70 

7. Πιεξσκή δαπάλε ζηε δηθεγφξν Παλαγηνχια Αλάγλνπ γηα γλσκνδφηεζε 
επί ηνπ θαθέινπ ηεο Γ/λζεο Γ/θνπ- Οηθ/θνπ ηεο Π.Δ Βνησηίαο, ζχκθσλα κε 
ηελ αξ.372/7-3-16 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο(πξάμε 10) 
Γέζκεπζε πνζνχ απφ ηνλ Δ.Φ 073 ΚΑΔ 0871 

393,60 

8. Πιεξσκή δαπάλε ζηε Γηθεγφξν νθία Κξαληδηψηε γηα γλσκνδφηεζε επί 
ηνπ εξσηήκαηνο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Π.Δ Βνησηίαο, ζχκθσλα 
κε ηελ αξ.371/7-3-16 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο(πξάμε 10) 

393,60 
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Γέζκεπζε πνζνχ απφ ηνλ Δ.Φ 073 ΚΑΔ 0871 
9. Πιεξσκή δαπάλε ζηε Γηθεγνξηθή Δηαηξία Γεψξγηνο Αλδξένπ-Γεκήηξηνο Γ. 

Αλδξένπ θαη πλεξγάηεο γηα γλσκνδφηεζε επί ηνπ εξσηήκαηνο ηεο Γ/λζεο 
Αλάπηπμεο ηεο Π.Δ Βνησηίαο, ζχκθσλα κε ηελ αξ.457/21-3-16 απφθαζε 
ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο(πξάμε 12) 
Γέζκεπζε πνζνχ απφ ηνλ Δ.Φ 073 ΚΑΔ 0871 

393,60 

10. Πιεξσκή δαπάλε ζηε Γηθεγνξηθή Δηαηξία Γεψξγηνο Γ. Αλδξένπ-Γεκήηξηνο 
Γ. Αλδξένπ θαη πλεξγάηεο γηα γλσκνδφηεζε επί ηνπ εξσηήκαηνο ηεο 
Γ/λζεο Γ/θνπ-Οηθ/θνπ  ηεο Π.Δ Βνησηίαο, ζχκθσλα κε ηελ αξ.456/21-3-16 
απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο(πξάμε 12) 
Γέζκεπζε πνζνχ απφ ηνλ Δ.Φ 073 ΚΑΔ 0871 

393,60 

11. Πιεξσκή δαπάλε ζηε Γηθεγφξν Μαξία Καινκνίξε γηα γλσκνδφηεζε επί 
ηνπ εξσηήκαηνο ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο ηεο Π.Δ Βνησηίαο, 
ζχκθσλα κε ηελ αξ.515/4-4-16 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο 
(πξάμε 14) 
Γέζκεπζε πνζνχ απφ ηνλ Δ.Φ 073 ΚΑΔ 0871 

295,20 

12. Πιεξσκή δαπάλε ζηε Γηθεγφξν Φσηεηλή Καλέηε  γηα γλσκνδφηεζε γηα ηελ 
ππφζεζε ηεο Δηαηξίαο  ΜΑΤΡΟΤΛΖ-Γ. ΠΡΗΟΒΟΛΟ, ΜΔΣΠΛΑΣ 
Α.Β.Δ.Δ, ζχκθσλα κε ηελ αξ.417/15-3-16 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 
επηηξνπήο(πξάμε 11) .  
Γέζκεπζε πνζνχ απφ ηνλ Δ.Φ 073 ΚΑΔ 0871 

590,40 

 
Οη θ.θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο θαη Ησάλλεο Αγγειέηνο δήισζαλ φηη ςεθίδνπλ ηηο 

παξαπάλσ δαπάλεο, πιελ εθείλσλ κε α/α 8,9 θαη 10, πνπ αθνξνχλ γλσκνδνηήζεηο δηθεγφξσλ 
ζε εξσηήκαηα ππεξεζηψλ. 
 

 Β. Γηνξζψλεη ηελ ππ΄αξηζκ. 569/11-4-2016 απφθαζή ηεο πεξί έγθξηζεο δαπαλψλ θαη 

δηάζεζεο πίζησζεο γηα αγνξέο, επηζθεπέο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Βνησηίαο, 
θαη ζπγθεθξηκέλα ηε δαπάλε κε α/α 19, χςνπο 15.000,00 €, γηα ηελ πιεξσκή δαπαλψλ 
εθηειεζκέλσλ έξγσλ ζηα πιαίζηα ησλ πηζηψζεσλ πηζησηηθψλ ηφθσλ ηνπ Π.Γ.Δ., σο πξνο ηνλ 
ΚΑΔ, αληί ηνπ 9581 πνπ εθ παξαδξνκήο δεηήζεθε, ζηνλ νξζφ 9779. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 719 

 
ΘΔΜΑ 45ν: πκςεθηζκφο – δηαγξαθή πνζψλ ζε ινγαξηαζκνχο ηνπ πάγηνπ θαη Αξδεπηηθνχ 
Σέινπο Κσπατδηθνχ Πεδίνπ 2015, Π.Δ. Βνησηίαο. 

13. Πιεξσκή δαπάλεο γηα αγνξά εηδψλ θαη πιηθψλ  Αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο 
γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 
ρεηηθφ ην αξ.08/63/22-4-16 έγγξαθν ηνπ ηκήκαηνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 
Γέζκεπζε πνζνχ απφ ηνλ Δ.Φ 073 ΚΑΔ 1725 

590,40 

14. Πιεξσκή δαπάλεο γηα αγνξά θαη ηνπνζέηεζε ελφο θιηκαηηζηηθνχ 
κεραλήκαηνο ,θαζψο θαη πιηθψλ ηνπνζέηεζεο απηνχ, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 
ηκήκαηνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 
ρεηηθφ ην αξ.08/60/22-4-16 έγγξαθν ηνπ ηκήκαηνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 
Γέζκεπζε πνζνχ απφ ηνλ Δ.Φ 073 ΚΑΔ 1712 

730,00 

15. Πιεξσκή δαπάλεο γηα αγνξά ελλέα ζθξαγίδεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 
ηκήκαηνο Κηεληαηξηθήο 
ρεηηθφ ην αξ.4750/21-4-16 έγγξαθν ηνπ ηκήκαηνο Κηεληαηξηθήο 
Γέζκεπζε πνζνχ απφ ηνλ Δ.Φ 073 ΚΑΔ 1699 

95,00 
 

16. Πιεξσκή δαπάλεο γηα εξγαζία θαη αγνξά αληαιιαθηηθψλ γηα επηζθεπή ηνπ 
ΚΖΤ 6108 απη/ηνπ. 
ρεηηθφ ην αξ.1411/15-4-16 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Μεη/ξσλ 
Γέζκεπζε πνζνχ απφ ηνλ Δ.Φ 073 ΚΑΔ 861(54,26€),1321(270,60€) 

324,86 
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Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. νηθ. 2352/27-4-2016 
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: 
Α) ηελ 6ε Πξάμε πκςεθηζκνχ ζε ινγαξηαζκνχο ηνπ Πάγηνπ θαη Αξδεπηηθνχ Σέινπο  γηα 

ην Κσπατδηθφ Πεδίν, έηνπο 2015, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα I, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζην 
Παξάξηεκα ΗΗ ηνπ παξφληνο,   

B) ηα Βεβαησηηθά εκεηψκαηα πνπ έρνπλ εθδνζεί έσο θαη ηηο 30/4/2016. Ζ έθδνζε απηψλ 
έρεη πξαγκαηνπνηεζεί γηα:  

1. αγξνηεκάρηα πνπ δελ είραλ δεισζεί θαηά ηελ θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν 2015, ζπλεπψο 
δελ είραλ βεβαησζεί νθεηιέο 

2. πιεξσκή ηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζε θαιιηέξγεηα δηαθνξεηηθή απφ εθείλε πνπ έρεη 
βεβαησζεί ιαλζαζκέλα κε ηελ έθδνζε ησλ Υξεκαηηθψλ Καηαιφγσλ. Σν λέν πνζφ 
έρεη ππνινγηζηεί χζηεξα απφ αίηεζε ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη έιεγρν απφ ηελ Γ/λζε 
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο. 

Σα Βεβαησηηθά εκεηψκαηα απνηππψλνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα. 

       ΒΔΒΑΗΧΣΗΚΑ ΖΜΔΗΧΜΑΣΑ ΜΔ ΣΑ ΑΝΣΗΣΟΗΥΑ ΓΗΠΛΟΣΤΠΑ ΣΟΤ ΜΖΝΟ ΑΠΡΗΛΗΟΤ 

Α/Α Αξηζ. 
 

Αξηζ. 
Β. 

Ζκ/λία 
Έθδνζεο 

Τπόρξενο Γηπιόηππν Αηηηνινγία ύλνιν 

1 46 Β 01/04/2016 
ΒΔΝΗΕΔΛΟ 
ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 

Α395 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟ 
ΣΟΤ ΥΑΡΣ. 422-252-
2773-006 ΓΗΑ ΣΟ ΔΗΓΟ 
ΣΖ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ 
:ΣΡΗΦΤΛΛΗ 

43,68 

2 47 Β 01/04/2016 
ΡΑΥΟΤΣΖ 
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

Α396 

ΠΛΖΡΧΜΖ ΑΓΖΛΧΣΧΝ 
ΚΛΖΡΟΣΔΜΑΥΗΧΝ 
434,435, ΑΥ11, ΑΑΚ 
ΑΛΗΑΡΣΟΤ  

78,91 

3 48 Β 04/04/2016 ΜΠΑΓΔΚΖ ΜΑΡΗΑ Α411 

ΠΛΖΡΧΜΖ ΑΓΖΛΧΣΟΤ 
ΚΛΖΡΟΣΔΜΑΥΗΟΤ ΑΡΗΘ. 
839, 7.37 ζηξ. , ΑΑΚ 
ΜΑΛΔΗΝΑ 

14,74 

4 50 Β 01/04/2016 ΚΟΛΛΗΑ ΜΗΥΑΖΛ Α412 

ΓΗΠΛΖ ΠΛΖΡΧΜΖ ΣΧΝ 
ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΚΧΝ 422-
252-5922-008,  422-252-
4547-005, ΑΠΟ ΚΟΛΛΗΑ 
ΜΗΥΑΖΛ 

80,32 

5 51 Β 05/04/2016 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΗΟΤ 
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ 

Α414 

ΠΛΖΡΧΜΖ ΣΟΤ 
ΑΓΖΛΧΣΟΤ ΜΔΡΟΤ 
ΑΠΟ ΣΟ 
ΚΛΖΡΟΣΔΜΑΥΗΟ 69 
ΑΑΚ ΔΛΗΚΧΝΟ, ΑΠΟ 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΗΟΤ 
ΚΧΝ/ΝΑ 

37,22 

6 52 Β 07/04/2016 
ΔΤΣΑΘΗΟΤ 
ΥΡΖΣΟ  

Α424 

ΠΛΖΡΧΜΖ ΣΟΤ 
ΑΓΖΛΧΣΟΤ ΚΛΖΡΟΤ 
160, ΑΑΚ ΠΑΝΑΓΗΑ 
11,295 ΣΡ 

112,95 

7 53 Β 11/04/2016 
ΑΚΑΣΖ 
ΑΘΑΝΑΗΟ 

Α425 
ΠΛΖΡΧΜΖ ΑΓΖΛΧΣΟΤ 
ΚΛΖΡΟΣΔΜΑΥΗΟΤ ΑΡΗΘ. 
150, ΜΓΓΥ5, 3,5 ζηξ 

7,00 
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8 54 Β 06/04/2016 
ΑΚΑΣΖ 
ΑΘΑΝΑΗΟ 

Α426 
ΠΛΖΡΧΜΖ ΑΓΖΛΧΣΟΤ 
ΚΛΖΡΟΣΔΜΑΥΗΟΤ ΑΡΗΘ. 
636, ΑΥ20, 7,795 ζηξ 

15,59 

9 56 Β 11/04/2016 
ΜΠΗΣΕΑΡΑΚΖ 
ΥΡΖΣΟ 

Α434 

ΠΛΖΡΧΜΖ ΓΗΑ ΣΖΝ 
ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ 
ΒΑΜΒΑΚΟ ΣΟΤ ΥΑΡΣ. 
414-261-5983-003 

89,86 

10 57 Β 11/04/2016 ΝΣΔΜΟΤ ΜΑΡΗΑ Α435 

ΠΛΖΡΧΜΖ ΑΓΖΛΧΣΟΤ 
ΚΛΖΡΟΤ 324 (ΣΜΖΜΑ) 
ΔΥ3, ΑΑΚ ΜΑΛΔΗΝΑ, 
5,2ζηξ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ 
ΓΚΑΕΟΝ 

83,20 

11 58 Β 12/04/2016 ΕΑΝΝΗΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Α441 

ΠΛΖΡΧΜΖ ΓΗΑ ΣΟ 
ΑΓΖΛΧΣΟ 
ΚΛΖΡΟΣΔΜΑΥΗΟ ΑΡΗΘ 
646, ΑΑΚ 
ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ, 16ζηξ 

32,00 

12 59 Β 12/04/2016 
ΚΟΤΣΟΤΡΛΟ 
ΚΧΝ/ΝΟ  

Α446 

ΠΛΖΡΧΜΖ ΑΓΖΛΧΣΟΤ 
ΚΛΖΡΟΣΔΜΑΥΗΟΤ ΑΡΗΘ. 
205 ΑΑΚ ΑΚΡΑΗΦΝΗΟΤ, 
ΑΥ11, 12.022ζηξ , ΥΑΡΣ. 
ΔΝΟΣΖΣΑ 428-254-5691 

24,04 

13 60 Β 13/04/2016 ΠΑΛΜΔ ΝΗΚΟΛΑΟ Α448 

ΠΛΖΡΧΜΖ ΑΓΖΛΧΣΟΤ 
ΚΛΖΡΟΣΔΜΑΥΗΟΤ 
ΑΡΗΘ.161, ΑΑΚ 
ΑΛΗΑΡΣΟΤ, ΓΥ3, 
5.004ζηξ 

10,00 

14 61 Β 14/04/2016 
ΑΝΣΑΜΟΤΡΖ 
ΑΣΔΡΧ 

Α450 

ΠΛΖΡΧΜΖ ΑΓΖΛΧΣΟΤ 
ΚΛΖΡ. ΜΔ ΡΗΘ. 59, 
ΑΑΚ ΑΛΗΑΡΣΟΤ, ΓΥ3, 
11.989 ζηξ 

119,89 

15 62 Β 14/04/2016 
ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ 
ΒΑΗΛΔΗΟ 

Α451 

ΠΛΖΡΧΜΖ ΑΓΖΛΧΣΟΤ 
ΚΛΖΡΟΣΔΜΑΥΗΟΤ ΜΔ 
ΑΡΗΘ. 58,ΕΥ10, ΑΑΚ 
ΚΟΚΚΗΝΟΤ, 5 ζηξ 

10,00 

16 63 Β 14/04/2016 
ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ 
ΛΟΤΚΗΑ 

Α454 

ΓΗΠΛΖ ΠΛΖΡΧΜΖ 
ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΚΟΤ 417-
251-1529-006, ΘΑ ΓΗΝΔΗ 
ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΠΟΟΤ 

61,00 

17 64 Β 19/04/2016 
ΠΔΠΟΝΑΚΖ 
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ 

Α465 

ΓΗΠΛΖ ΠΛΖΡΧΜΖ ΣΟΤ 
ΥΑΡΣ. 423-258-0569-
100, ΘΑ ΓΗΝΔΗ 
ΤΜΦΖΦΗΜΟ ΣΟΝ 
ΔΠΟΜΔΝΟ ΥΚ 

35,98 

18 65 Β 26/04/2016 ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 
ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ 
ΛΟΤΚΑ 

Α474 ΠΛΖΡΧΜΖ ΑΓΖΛΧΣΟΤ 
ΚΛΖΡΟΣΔΜΑΥΗΟΤ ΑΡΗΘ. 
63, ΓΥ20, ΥΑΡΣ 
ΔΝΟΣΖΣΑ 423-254-
1996, 3ζηξ 

6,00 

      

χλνιν: 862,38 

        
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη απέρεη ηεο ςεθνθνξίαο, δηφηη δηαθσλεί κε ηνλ 

ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ Κσπατδηθνχ Πεδίνπ θαη ηε ινγηθή ηνπ αξδεπηηθνχ ηέινπο σο 
αληαπνδνηηθνχ. 

 
           Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 720 

 
ΘΔΜΑ 46ν: Έγθξηζε δαπαλψλ θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα αγνξέο, επηζθεπέο, ζπληεξήζεηο ή 
παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 
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Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 64215/2565/26-4-2016 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Δγθξίλεη ηηο παξαθάησ δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο γηα πξνκήζεηεο, επηζθεπέο, 
ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, σο θαησηέξσ: 

 

Α/Α Αηηηνινγία πλνιηθό 
πνζό € 

1.  Πξνκήζεηα εηδψλ ζπζθεπαζίαο δψξσλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ δεκνζίσλ 
ζρέζεσλ ηεο ΠΔ Δπβνίαο απφ ηελ πίζησζε ηνπ Δ.Φ. 02073, ΚΑΔ 
0845(ζρεη. αξ. πξση. 61511/2490/21-4-2016 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο 
Πξνκεζεηψλ ηεο ΠΔ Δπβνίαο). 

182,90 

2.  Δξγαζίεο επηζθεπήο γηα ην ΚΖΖ 4806 απηνθίλεην ηεο ΠΔ Δπβνίαο απφ ηελ 
πίζησζε ηνπ Δ.Φ. 02073, ΚΑΔ 0861(ζρεη. αξ. πξση. 45890/1925/29-3-
2016 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ ηεο ΠΔ Δπβνίαο). 

145,00 

3.  Πξνκήζεηα 30 kg toner γηα αλαγφκσζε – αλαθαηαζθεπή άδεησλ 
κειαλνδνρείσλ γηα εθηππσηέο θαη πνιπκεραλήκαηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο 
ΠΔ Δπβνίαο, απφ ηελ πίζησζε ηνπ Δ.Φ. 02073, ΚΑΔ 1111(ζρεη. αξ. πξση. 
63057/117/25-4-2016 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ηεο ΠΔ 
Δπβνίαο). 

1.570,00 

4.  Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ επηζθεπή ηνπ ΜΔ 092348 νρήκαηνο 
(εθρηνληζηηθφ) ηεο ΓΣΔ ηεο ΠΔ Δπβνίαο απφ ηελ πίζησζε ηνπ Δ.Φ. 02073, 
ΚΑΔ 1321(ζρεη. αξ. πξση. 53996/1405/11-4-2016 έγγξαθν ηεο 
Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο ΠΔ Δπβνίαο. 

180,00 

5.  Πξνκήζεηα ζεκάησλ νδνπνηίαο θαη πιηθψλ εγθαηάζηαζήο ηνπο γηα ηηο 
αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο πγθνηλσληαθψλ Έξγσλ ηεο ΓΣΔ ηεο ΠΔ Δπβνίαο 
απφ ηελ πίζησζε ηνπ Δ.Φ. 02073, ΚΑΔ 1699 (ζρεη. αξ. πξση. 
52915/1374/8-4-2016 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο ΠΔ 
Δπβνίαο. 

2.214,00 

6.  Πξνκήζεηα πεληαθνζίσλ (500) ηεκαρίσλ ιεπθνζηδήξσλ δνρείσλ, γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο ηεο ΠΔ Δπβνίαο, απφ ηελ πίζησζε ηνπ 
Δ.Φ. 02073, ΚΑΔ 1699 (ζρεη. αξ. πξση. 38193/1626/14-4-2016 έγγξαθν 
ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ ηεο ΠΔ Δπβνίαο). 

430,50 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 721 

 
ΘΔΜΑ 47ν: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα έξγα θαη κειέηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 64216/2566/26-4-2016 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Δγθξίλεη: 
A. ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο, γηα ηελ πιεξσκή ησλ παξαθάησ 

πηζηνπνηήζεσλ-ινγαξηαζκψλ έξγσλ θαη κειεηψλ, Π.Δ. Δχβνηαο, σο εμήο:  
 

α/α Σίηινο Έξγνπ Αλάδνρνο / Πξνκεζεπηήο Πνζό ζε € Κ.Α.Δ 

 
 
 

8νο  ινγαξηαζκφο ηνπ έξγνπ: 
«Καηαζθεπή θεξθίδσλ ζηα γήπεδα 
Νενρσξίνπ θαη Απισλαξίνπ»  

 
 
Ζ. ΜΗΥΑΖΛ Ο.Δ. 

5.401,74 9459 
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1 

ρεη: 35315/780/14-4-2016  
έγγξαθν ηεο ΓΣΔ ηεο ΠΔ Δπβνίαο 

 
  

 

 Πξνυπνινγηζκφο έξγνπ:   300.000,00 
 Πιεξσκέο κέρξη ζήκεξα   210.793,14 
 Παξφληαο ινγαξηαζκφο:        5.401,74 
 χλνιν:                               216.194,88 
 Τπφινηπν εγθξίζεσλ:          64.367,11 

 
 
2 

8νο ινγαξηαζκφο ηνπ έξγνπ: 
«Τπνζηήξημε ειεθηξνληθνχ, 
ειεθηξνκεραλνινγηθνχ, δηθηπαθνχ, 
κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ θαη 
ινγηζκηθνχ ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΠΔ 
Δπβνίαο».  
ρεη: νηθ. 53296/1385/26-4-2016 
έγγξαθν ηεο ΓΣΔ ηεο ΠΔ Δπβνίαο 

 
ΑΘΑΝΑΗΟ 
ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ 
 

 
 
3.000,00 

 
 
9779 

 

 Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ:         24.000,00 
 Πιεξσκέο κέρξη ζήκεξα:         21.000,00 
 Παξφληαο Λνγαξηαζκφο:             3.000,00 
 χλνιν:                                       24.000,00  
 Τπφινηπν Δγθξίζεσλ:                     00,00 

 

 

Β. ηε δαπάλε, ηε δέζκεπζε θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα:  
 

α/α Σίηινο Έξγνπ Πνζό ζε € ΚΑΔ 

 
 
1 

Παξνρή Τπεξεζηψλ Τπνζηήξημεο, Δπηζθεπήο, 
πληήξεζεο Ζιεθηξνληθνχ, Ζιεθηξνινγηθνχ θαη 
Μεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ Γηνηθεηεξίνπ ΠΔ 
Δπβνίαο, γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηελ 
παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ (ζρεη. αξ. πξση. 
64155/1714/26-4-2015 έγγξαθν ηεο ΓΣΔ ηεο ΠΔ 
Δπβνίαο & Πξφγξακκα ΗΓΗΧΝ ΠΟΡΧΝ 2016/ΣΡΟΠ 00/ 
ΑΓΑ: ΦΞ7Σ7ΛΖ-8Δ2). 

 
 
24.000,00 

 
 
9779 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 722 

 
ΘΔΜΑ 48ν: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα επηζηξνθή πνζψλ αρξεσζηήησο 
εηζπξαρζέλησλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 64217/2567/26-4-2016 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη δηάζεζε πίζησζεο, χςνπο εθαηφλ εμήληα πέληε επξψ (165,00 €), 
γηα επηζηξνθή πνζνχ αρξεσζηήησο εηζπξαρζέληνο απφ κε ρξήζε παξαβφισλ, Π.Δ. Δχβνηαο, 
ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

 

Α/Α ΔΠΧΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΣΡΟ 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΟ 

1 ΚΟΤΚΟΤΒΗΝΟΤ ΔΗΡΖΝΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΠΔΗΡΑΗΧ 30,00 

2 ΛΤΓΔΡΟΤ ΗΧΑΝΝΑ ΝΗΚΟΛΑΟ ΠΔΗΡΑΗΧ 135,00 

    ΤΝΟΛΟ 165,00 
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     Όιεο νη αλσηέξσ επηζηξνθέο πνζψλ ζα βαξχλνπλ ηηο πηζηψζεηο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, Δ.Φ. 02073, ΚΑΔ 3199 “Λνηπέο 
επηζηξνθέο εζφδσλ”. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 723 

 
ΘΔΜΑ 49ν: Έγθξηζε δαπαλψλ απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα αγνξέο, επηζθεπέο, 
ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Φσθίδαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 64896/1704/27-4-2016 
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 ηηο παξαθάησ δαπάλεο γηα κηζζνδνζία, αγνξέο, επηζθεπέο, ζπληεξήζεηο ή 
παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο Π.Δ. Φσθίδαο, σο θαησηέξσ: 

 

Α/Α Αηηηνινγία Πνζό 

1.  
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή ζχκβαζεο ππνζηήξημεο ινγηζκηθνχ ηεο ΠΔ 
Φσθίδαο 2016-2017 (OTS AE) 
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ  0899 

8.917,50 

2.  
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή εξγαζίαο θαηαπνιέκεζεο ηεο θάκπηαο ησλ 
πεχθσλ θαηά κήθνο ησλ εζληθψλ & επαξρηαθνχ δηθηχνπ Ν. Φσθίδαο 
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ  0879 

15.400,00 

3.  
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή Αζθαιίζηξσλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ 
έξγνπ ηεο Π.Δ ΦΧΚΗΓΑ απφ 20.06.2016 έσο 20.06.2017  
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ  0899 

9.000,00 

4.  

δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή ακνηβήο γηα θφξησζε  κεηαθνξά θαη θαζέιθπζε 
ηνπ ΚΤ 5897 (GRADER SHM 5NA) απφ ζπλεξγείν ζηελ Αζήλα ζηελ 
Άκθηζζα.  
(ΠΑΤΛΟΣΑΘΖ ΑΝΣΧΝΗΟ)  
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ  0829 

1.107,00 

5.  

δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή ακνηβήο γηα ζπληήξεζεο ηξηψλ (3) 
θιηκαηηζηηθψλ κεραλεκάησλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΠΔ Φσθίδαο 
(Γηνηθεηεξίνπ- Μεηαθνξψλ- ΚΣΔΟ) (ΑΦΟΗ . ΚΑΡΑΚΑΖ)  
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 0851 

123,00 

6.  

δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή ζπληήξεζεο - ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο 
θιηκαηηζηηθνχ κεραλήκαηνο κάξθαο ΦΤΡΟΓΔΝΖ ηχπνπ FRAC ηεο ΠΔ 
Φσθίδαο (ΔΤΑΓΓΔΛΟ Θ. ΜΑΡΚΟΤ)  
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 0851 

1.414,50 

7.  

δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή εμφδσλ εκεξήζηαο απνδεκίσζεο ελληά (9) 
ππαιιήισλ  ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο  θαη ηνπ Γξαθείνπ ΠΔΑ ηεο Π.Δ 
Φσθίδαο γηα ηνλ Απξίιην ηνπ  2016  
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ  0721 

700,00 

8.  

δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή ινηπψλ εμφδσλ κεηαθίλεζεο απνδεκίσζεο  
ελληά (9) ππαιιήισλ  ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο  θαη ηνπ Γξαθείνπ ΠΔΑ  ηεο 
Π.Δ Φσθίδαο γηα ηνλ Απξίιην ηνπ  2016  
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ  0719 

1729,50 

9.  
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή ινγαξηαζκψλ ΓΔΖ  
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ  0832         

713,68 

10.  
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή πξνκήζεηαο εηδψλ θαζαξηφηεηαο γηα ηηο 
ππεξεζίεο ηεο ΠΔ Φσθίδαο (ΓΑΕΖ LOGISTICS)  
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 1231 

500,00 

11.  
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή πξνκήζεηαο ζθξαγίδσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο 
Γ/λζεο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθ/ληψλ ηνπ ηκήκαηνο ΚΣΔΟ ηεο ΠΔ Φσθίδαο 
(ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ)  

122,39 
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Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 1699 

12.  

δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή πξνκήζεηαο εηδψλ θαζαξηφηεηαο γηα ηηο αλάγθεο 
ηεο Γ/λζεο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθ/ληψλ ηεο ΠΔ Φσθίδαο (ΜΑΝΑΝΑ 
ΑΘΑΝΑΗΟ)  
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 1231 

250,00 

13.  
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή πξνκήζεηαο εηδψλ θαζαξηφηεηαο γηα ηηο αλάγθεο 
ηνπ ηκήκαηνο ΚΣΔΟ ηεο ΠΔ Φσθίδαο (ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΗΧΑΝΝΖ & ΗΑ)   
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 1231 

123,00 

14.  

Γαπάλε γηα ηελ πιεξσκή πξνκήζεηαο δχν (2) αζχξκαησλ θακεξψλ γηα 
ηηο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο ΚΣΔΟ ηεο ΠΔ Φσθίδαο (ΦΑΝΗΓΑΚΖ ΔΜΜ. & 
ΗΑ ΔΣΔ)   
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 1723 

170,00 

15.  

δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή πξνκήζεηαο δχν (2) Κεληξηθψλ κνλάδσλ 
πζηεκάησλ Ζ/Τ γηα ηηο Γηεπζχλζεηο  Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο 
ηεο Π.Δ Φσθίδαο (ΜΑΡΑΓΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ) 
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 1723 

1.890,00 

16.  

δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή πξνκήζεηαο δχν (2) SSD Γίζθσλ γηα 
απνθαηάζηαζε αλαβάζκηζεο αληίζηνηρσλ ζηαζκψλ εξγαζίαο ππεξεζηψλ 
ηεο Π.Δ Φσθίδαο  
Γέζκεπζε Πίζησζεο ηνπ Δ/Φ 073 ΚΑΔ 1723 

160,00 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 724 

 
ΘΔΜΑ 50ν: Έγθξηζε δαπάλεο - δέζκεπζε πίζησζεο γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. Φσθίδαο ζηε 
δηνξγάλσζε εθδήισζεο ηεο Σνπξηζηηθήο ρνιήο Γαιαμηδίνπ (ΗΔΚ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ) κε 
ζέκα: «3ε Ροςμελιώηικε Κοςδίνα». 
(Δηζεγεηήο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Φσθίδαο, θ. Κσλζηαληίλνο Μίρνο) 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 49814/332/21-4-2016 
έγγξαθν ηνπ γξαθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Δγθξίλεη ηε δαπάλε - δέζκεπζε πίζησζεο πνζνχ ρηιίσλ πεληαθνζίσλ επξψ (1.500,00 €) 
κε ΦΠΑ γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. Φσθίδαο ζηε δηνξγάλσζε εθδήισζεο ηεο Σνπξηζηηθήο ρνιήο 
Γαιαμηδίνπ (ΗΔΚ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ) κε ζέκα: «3ε Ροςμελιώηικε Κοςδίνα», πνπ ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 15 Μαΐνπ 2016, ζην Γαιαμίδη. 

Ζ δαπάλε, πνπ ζα βαξχλεη ηνλ Φνξέα 073 θαη ΚΑΔ 0844, ζα θαιχςεη κέξνο ηνπ πνζνχ 
πνπ ζα δηαηεζεί γηα ηε ζηέγαζε ηεο έθζεζεο ησλ ηνπηθψλ παξαγσγψλ απφ ηελ εηαηξεία 
εμνπιηζκνχ εθδειψζεσλ - εθζέζεσλ BRADPOINTLTD - 6ν ρικ. Δ.Ο Λάξηζαο-Κνδάλεο. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 725 
 
ΘΔΜΑ 51ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα δαπάλεο, αγνξέο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή 
ππεξεζηψλ έηνπο 2016, Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
(Δηζεγεηήο θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο 
Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 65658/2167/27-4-2016 
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 δαπάλεο, αγνξέο, 
ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ έηνπο 2016, Π.Δ. Φζηψηηδαο, σο θαησηέξσ:  
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Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΔ Πεξηγξαθή ΚΑΔ ΠΟΟ 

ΓΔΜΔΤΖ 
ΠΗΣΧΖ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔ

ΝΟΤ 
ΠΡΟΫ/ΜΟΤ
+ΑΝΑΜΟΡΦ

ΧΔΗ 
ΔΣΟΤ 2016 

ΓΔΜΔΤΘΔΝ 
ΠΟΟ ΠΡΗΝ 

ΣΖΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΓΔΜΔΤΖ 

ΠΗΣΧΖ 

1 

Απνζηνιή ησλ ιεθζέλησλ 
δεηγκάησλ πνηψλ ηξνθίκσλ θαη 
πγξψλ θαπζίκσλ απφ ηηο 
ππεξεζίεο ηεο Γ/λζεο 
Αλάπηπμεο ΠΔ Φζηψηηδαο, ζην 
Γεληθφ Υεκείν ηνπ θξάηνπο, γηα 
ηελ πινπνίεζε αγνξαλνκηθψλ 
ειέγρσλ. 

02.01.073.
0899.01 

Λνηπέο δαπάλεο 
θαη εηδηθέο 
ακνηβέο     

2.000,00 161.180,00 146.367,40 12.812,60 

2 

Γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πνπ 
αθνξνχλ ζηελ εηήζηα 
ζπληήξεζε-ππνζηήξημε 
ινγηζκηθνχ ηεο ΠΔ Φζηψηηδαο 

02.01.073.
0869.01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 
επηζθεπή 
ινηπνχ 
εμνπιηζκνχ 

13.530,00 80.000,00 50.498,25 15.971,75 

3 

Δθηππψζεηο ζρεδίσλ εηδηθψλ 
ηχπσλ θ.ι.π. γηα ηηο αλάγθεο ησλ 
ηερληθψλ ππεξεζηψλ ηεο ΠΔ 
Φζηψηηδαο 

02.01.073.
0843.01 

Δθδφζεηο-
εθηππψζεηο-
βηβιηνδεζία 
(πεξηιακβάλεηαη 
θαη ε πξνκήζεηα 
ραξηηνχ) 

1.000,00 13.000,00 3.000,00 9.000,00 

4 
Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο γηα ην 
θηίξην ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ 
έξγσλ(πξψελ ΓΔΔ) 

02.01.073.
0851.02 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε & 
επηζθεπή 
θηηξίσλ γεληθά 

190,00 1.000,00 200,00 610,00 

5 

Πξνκήζεηα εξγαιείσλ 
καδηθήο έληαμεο(ινγηζκηθφ) 
ζην λέν κηζζνιφγην ζχκθσλα 
κε ην Ν.4354/2015 γηα ηηο 
αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο 
κηζζνδνζίαο ΠΔ Φζηψηηδαο 

02.01.073.
1723.01 

Πξνκήζεηα 
ειεθηξνληθψλ 
ππνινγηζηψλ, 
πξνγξακκάησλ 
θαη ινηπψλ 
πιηθψλ    

3.690,00 62.000,00 38.410,80 19.899,20 

6 
Γαπάλε γηα ηελ Πξαθηηθή 
Άζθεζε δηθεγφξσλ ζηελ λνκηθή 
ππεξεζία ηεο ΠΔ Φζηψηηδαο 

02.01.073.
0385.01 

Απνδεκίσζε 
πνπδαζηψλ 
πνπ πξαγκ. 
πξαθηηθή 
άζθεζε ζε ΓΤ 

10.800,00 19.800,00 9.000,00 0,00 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 31.210,00 336.980,00 247.476,45 58.293,55 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 726 

 
ΘΔΜΑ 52ν: Έγθξηζε δαπάλεο ηεο 1εο Δληνιήο Πιεξσκήο θαη Πηζηνπνίεζεο ηνπ Έξγνπ: 
«Μίζζσζε κεραλεκάησλ γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ Αγξάθσλ 
γηα ηα έηε 2016-2017», ρξήζε 2016, Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 63977/913/26-4-2016 
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: «Μίζζσζε 
κεραλεκάησλ γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ Αγξάθσλ γηα ηα έηε 
2016-2017», ρξήζε 2016, Π.Δ. Δπξπηαλίαο, σο θαησηέξσ: 

 

Α/Α Σίηινο Έξγνπ Δηδηθόο Φνξέαο 
Πξνκεζεπηήο / 

Αλάδνρνο 
Ζκεξνκελίεο 

εξγαζηώλ  
Πνζό 

ΑΔΑ: 74Μ67ΛΗ-ΝΛ3
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1 

1
ε
 εληνιή πιεξσκήο ηνπ 

έξγνπ «Μίζζσζε 
κεραλεκάησλ γηα ηελ 
ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ 
δηθηχνπ ζηα φξηα ηνπ 
Γήκνπ Αγξάθσλ γηα ηα έηε 
2016-2017», ΥΡΖΖ: 
2016, θαη εηδηθφηεξα ηεο 
πεξηνρήο ηνπ πξψελ 
Γήκνπ Αζπξνπνηάκνπ γηα 
εξγαζίεο άξζεο 
θαηαπηψζεσλ ζην ηκήκα 
ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ 
Ραπηφπνπιν – Λεπηαλά - 
Γαθλνχια          

Υξεκαηνδφηεζε: ΑΔΠ566 
Πξνυπνινγηζκφο: 5.510,40 
€ 
Πνζφ ζχκβαζεο: 5.510,40 
€ 
Πιεξσκέο κέρξη ζήκεξα: - 
Παξφλ ινγαξηαζκφο: 
5.510,40 € 
Τπφινηπν Δγθξίζεσλ: - 

2014ΔΠ56600015 
ΓΔΧΡΓΑΚΖ 
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

23-03-2016 

ΔΧ  

12-04-2016 

5.510,40 € 

2 

1
ε
 εληνιή πιεξσκήο ηνπ 

έξγνπ «Μίζζσζε 
κεραλεκάησλ γηα ηελ 
ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ 
δηθηχνπ ζηα φξηα ηνπ 
Γήκνπ Αγξάθσλ γηα ηα έηε 
2016-2017», ΥΡΖΖ: 
2016, θαη εηδηθφηεξα ηεο 
πεξηνρήο ηνπ πξψελ 
Γήκνπ Απεξαληίσλ γηα 
εξγαζίεο άξζεο 
θαηαπηψζεσλ θαη 
θαζαξηζκνχ ηερληθψλ ζην 
ηκήκα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ 
Βνχιπε – Βαιαψξα – 
Σνπφιηαλα θαη Βαιαψξα – 
Υξχζνβα – Γέθπξα 
Σαηάξλαο         

Υξεκαηνδφηεζε: ΑΔΠ566 
Πξνυπνινγηζκφο: 5.510,40 
€ 
Πνζφ ζχκβαζεο: 5.510,40 
€ 
Πιεξσκέο κέρξη ζήκεξα: - 
Παξφλ ινγαξηαζκφο: 
5.510,40 € 
Τπφινηπν Δγθξίζεσλ: - 

2014ΔΠ56600015 ΓΗΧΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

23-03-2016 

ΔΧ  

12-04-2016 

5.510,40 € 

3 

1
ε
 εληνιή πιεξσκήο ηνπ 

έξγνπ «Μίζζσζε 
κεραλεκάησλ γηα ηελ 
ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ 
δηθηχνπ ζηα φξηα ηνπ 
Γήκνπ Αγξάθσλ γηα ηα έηε 
2016-2017», ΥΡΖΖ: 
2016, θαη εηδηθφηεξα ηεο 
πεξηνρήο ηνπ πξψελ 
Γήκνπ Αγξάθσλ γηα 

2014ΔΠ56600015 
ΒΔΡΧΝΖ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

23-03-2016 

ΔΧ  

21-04-2016 

10.578,00 € 

ΑΔΑ: 74Μ67ΛΗ-ΝΛ3
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εξγαζίεο άξζεο 
θαηαπηψζεσλ ζην ηκήκα 
ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ 
Βαξβαξηάδα – Σξίδελδξν – 
Σξνβάην – φξηα Ννκνχ 
Καξδίηζαο  

Υξεκαηνδφηεζε: ΑΔΠ566 
Πξνυπνινγηζκφο: 
10.578,00€ 
Πνζφ ζχκβαζεο: 
10.578,00€ 
Πιεξσκέο κέρξη ζήκεξα: - 
Παξφλ 
ινγαξηαζκφο:10.578,00€ 
Τπφινηπν Δγθξίζεσλ: - 

4 

1
ε
 εληνιή πιεξσκήο ηνπ 

έξγνπ «Μίζζσζε 
κεραλεκάησλ γηα ηελ 
ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ 
δηθηχνπ ζηα φξηα ηνπ 
Γήκνπ Αγξάθσλ γηα ηα έηε 
2016-2017», ΥΡΖΖ: 
2016, θαη εηδηθφηεξα ηεο 
πεξηνρήο ηνπ πξψελ 
Γήκνπ Βίληαλεο γηα 
εξγαζίεο άξζεο 
θαηαπηψζεσλ ζην ηκήκα 
ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ Βίληαλε 
– Γάθλε - Μαπξνκκάηα  

Υξεκαηνδφηεζε: ΑΔΠ566 
Πξνυπνινγηζκφο: 4.821,60 
€ 
Πνζφ ζχκβαζεο: 4.821,60 
€ 
Πιεξσκέο κέρξη ζήκεξα: - 
Παξφλ ινγαξηαζκφο: 
4.821,60 € 
Τπφινηπν Δγθξίζεσλ: - 

2014ΔΠ56600015 ΦΟΤΚΑ ΗΧΑΝΝΖ 

23-03-2016 

ΔΧ  

12-04-2016 

4.821,60 € 

5 

1
ε
 εληνιή πιεξσκήο ηνπ 

έξγνπ «Μίζζσζε 
κεραλεκάησλ γηα ηελ 
ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ 
δηθηχνπ ζηα φξηα ηνπ 
Γήκνπ Αγξάθσλ γηα ηα έηε 
2016-2017», ΥΡΖΖ: 
2016, θαη εηδηθφηεξα ηεο 
πεξηνρήο ηνπ πξψελ 
Γήκνπ Αγξάθσλ γηα 
εξγαζίεο δηεπζέηεζεο ηεο 
θνίηεο ηνπ πνηακνχ 
Αγξαθηψηε 

Υξεκαηνδφηεζε: ΑΔΠ566 
Πξνυπνινγηζκφο: 
14.071,20€ 
Πνζφ ζχκβαζεο: 
14.071,20€ 
Πιεξσκέο κέρξη ζήκεξα: - 
Παξφλ 
ινγαξηαζκφο:14.071,20€ 
Τπφινηπν Δγθξίζεσλ: - 

2014ΔΠ56600015 
ΥΑΝΣΕΟΠΟΤΛΟ 

ΓΔΧΡΓΗΟ 

23-03-2016 

ΔΧ  

22-04-2016 

14.071,20 € 

ΑΔΑ: 74Μ67ΛΗ-ΝΛ3
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6 

1
ε
 εληνιή πιεξσκήο ηνπ 

έξγνπ «Μίζζσζε 
κεραλεκάησλ γηα ηελ 
ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ 
δηθηχνπ ζηα φξηα ηνπ 
Γήκνπ Αγξάθσλ γηα ηα έηε 
2016-2017», ΥΡΖΖ: 
2016, θαη εηδηθφηεξα ηεο 
πεξηνρήο ηνπ πξψελ 
Γήκνπ Βίληαλεο γηα 
εξγαζίεο άξζεο 
θαηαπηψζεσλ θαη 
θαζαξηζκνχ ηερληθψλ ζην 
ηκήκα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ 
Κεξαζνρψξη – Κξέληε – 
Κξπνλέξη θαη Κξπνλέξη - 
Φηεξφιαθα 

Υξεκαηνδφηεζε: ΑΔΠ566 
Πξνυπνινγηζκφο: 
9.643,20€ 
Πνζφ ζχκβαζεο: 
9.643,20€ 
Πιεξσκέο κέρξη ζήκεξα: - 
Παξφλ ινγαξηαζκφο: 
9.643,20€ 
Τπφινηπν Δγθξίζεσλ: - 

2014ΔΠ56600015 
ΚΟΤΣΗΟΤΜΠΑ 

ΑΘΑΝΑΗΟ 

23-03-2016 

ΔΧ  

24-04-2016 

9.643,20 € 

ΤΝΟΛΟ  50.134,80 € 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 727 
 
ΘΔΜΑ 53ν: Έγθξηζε δαπάλεο ηεο 1εο Δληνιήο Πιεξσκήο θαη Πηζηνπνίεζεο ηνπ Έξγνπ: 
«Μίζζσζε κεραλεκάησλ γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ 
Καξπελεζίνπ 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. 63978/914/26-4-2016 
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: «Μίζζσζε 
κεραλεκάησλ γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ Καξπελεζίνπ γηα ηα 
έηε 2016-2017», ρξήζε 2016, Π.Δ. Δπξπηαλίαο, σο θαησηέξσ: 

 

Α/Α Σίηινο Έξγνπ Δηδηθόο Φνξέαο 
Πξνκεζεπηήο / 

Αλάδνρνο 
Ζκεξνκελίεο 

εξγαζηώλ  
Πνζό 

1 

1
ε
 εληνιή πιεξσκήο ηνπ 

έξγνπ «Μίζζσζε 
κεραλεκάησλ γηα ηελ 
ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ 
δηθηχνπ ζηα φξηα ηνπ 
Γήκνπ Καξπελεζίνπ γηα ηα 
έηε 2016-2017», ΥΡΖΖ: 
2016, θαη εηδηθφηεξα ηεο 
πεξηνρήο ηνπ πξψελ 
Γήκνπ Πξνπζνχ γηα 
εξγαζίεο άξζεο 

2014ΔΠ56600015 
ΓΚΡΗΕΖ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

23-03-2016 

ΔΧ  

12-04-2016 

5.166,00 € 

ΑΔΑ: 74Μ67ΛΗ-ΝΛ3
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θαηαπηψζεσλ ζην ηκήκα 
ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ 
Αζπξφππξγνο – Βεισηά – 
αξθίλε – φξηα Ννκνχ 
Αηησιναθαξλαλίαο         

Υξεκαηνδφηεζε: ΑΔΠ566 
Πξνυπνινγηζκφο: 
5.166,00€ 

Πνζφ ζχκβαζεο: 
5.166,00€ 

Πιεξσκέο κέρξη ζήκεξα: - 

Παξφλ ινγαξηαζκφο: 
5.166,00€ 

Τπφινηπν Δγθξίζεσλ: - 

2 

1
ε
 εληνιή πιεξσκήο ηνπ 

έξγνπ «Μίζζσζε 
κεραλεκάησλ γηα ηελ 
ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ 
δηθηχνπ ζηα φξηα ηνπ 
Γήκνπ Καξπελεζίνπ γηα ηα 
έηε 2016-2017», ΥΡΖΖ: 
2016, θαη εηδηθφηεξα ηεο 
πεξηνρήο ηνπ πξψελ 
Γήκνπ Πξνπζνχ γηα 
εξγαζίεο δηεπζέηεζεο ηεο 
θνίηεο ηνπ πνηακνχ 
Σξηθεξηψηε         

Υξεκαηνδφηεζε: ΑΔΠ566 
Πξνυπνινγηζκφο: 
8.118,00€ 

Πνζφ ζχκβαζεο: 
8.118,00€ 

Πιεξσκέο κέρξη ζήκεξα: - 

Παξφλ ινγαξηαζκφο: 
8.118,00€ 

Τπφινηπν Δγθξίζεσλ: - 

2014ΔΠ56600015 
ΚΑΣΑΡΖ 
ΑΝΣΧΝΗΟ 

23-03-2016 

ΔΧ  

12-04-2016 

8.118,00 € 

3 

1
ε
 εληνιή πιεξσκήο ηνπ 

έξγνπ «Μίζζσζε 
κεραλεκάησλ γηα ηελ 
ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ 
δηθηχνπ ζηα φξηα ηνπ 
Γήκνπ Καξπελεζίνπ γηα ηα 
έηε 2016-2017», ΥΡΖΖ: 
2016, θαη εηδηθφηεξα ηεο 
πεξηνρήο ηνπ πξψελ 
Γήκνπ Πξνπζνχ γηα 
εξγαζίεο δηεπζέηεζεο 
θνίηεο πνηακνχ 
Κξηθειιηψηε ζην ηκήκα 
«Πξφδξνκνο – 
Καζηαλνχια – Γηπφηακα»         

Υξεκαηνδφηεζε: ΑΔΠ566 
Πξνυπνινγηζκφο: 
10.627,20€   

Πνζφ ζχκβαζεο: 
10.627,20€   

2014ΔΠ56600015 
ΒΟΝΟΡΣΑ 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

23-03-2016 

ΔΧ  

23-04-2016 

10.627,20 €   

ΑΔΑ: 74Μ67ΛΗ-ΝΛ3
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Πιεξσκέο κέρξη ζήκεξα: - 

Παξφλ 
ινγαξηαζκφο:10.627,20€   

Τπφινηπν Δγθξίζεσλ: - 

4 

1
ε
 εληνιή πιεξσκήο ηνπ 

έξγνπ «Μίζζσζε 
κεραλεκάησλ γηα ηελ 
ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ 
δηθηχνπ ζηα φξηα ηνπ 
Γήκνπ Καξπελεζίνπ γηα ηα 
έηε 2016-2017», ΥΡΖΖ: 
2016, θαη εηδηθφηεξα ηεο 
πεξηνρήο ηνπ πξψελ 
Γήκνπ Καξπελεζίνπ γηα 
εξγαζίεο θαζαξηζκνχ 
δξφκνπ – άξζεο 
θαηαπηψζεσλ ζην νδηθφ 
δίθηπν Μπαθαζάθη – 
Φηδάθηα – Αγία Βιαρέξλα         

Υξεκαηνδφηεζε: ΑΔΠ566 
Πξνυπνινγηζκφο: 
3.444,00€   

Πνζφ ζχκβαζεο: 
3.444,00€   

Πιεξσκέο κέρξη ζήκεξα: - 

Παξφλ ινγαξηαζκφο: 
3.444,00€   

Τπφινηπν Δγθξίζεσλ: - 

2014ΔΠ56600015 
ΚΟΤΣΗΚΟ 

ΠΔΣΡΟ 

13-04-2016 

ΔΧ  

24-04-2016 

3.444,00 €   

                                                                                                                             ΤΝΟΛΟ 27.355,20 € 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 728 
 
 

ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΓΑΚΟΤ ΣΖ ΔΛΗΑ 
 
ΘΔΜΑ 54ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ πξφρεηξνπ δεκφζηνπ κεηνδνηηθνχ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ δαθνπιεζπζκψλ κε ηελ κέζνδν 
ηεο παγηδνζεζίαο κε παγίδεο ηχπνπ McPhail ζηνπο ειαηψλεο, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ζπιινγηθήο θαηαπνιέκεζεο ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο, έηνπο 2016», Π.Δ. Φσθίδαο, πξνυπνινγηζκνχ 
35.061,89€ κε Φ.Π.Α.. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 1610/18-4-2016 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην 
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Δγθξίλεη: 
1. ην ππ΄αξηζκ. 1/14-4-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο ηνπ πξφρεηξνπ δεκφζηνπ 

κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ δαθνπιεζπζκψλ κε 
ηελ κέζνδν ηεο παγηδνζεζίαο κε παγίδεο ηχπνπ McPhail ζηνπο ειαηψλεο, ζηα πιαίζηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζπιινγηθήο θαηαπνιέκεζεο ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο, έηνπο 2016», Π.Δ. Φσθίδαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 35.061,89€ κε Φ.Π.Α., πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνρήο ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ, 

2. ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζην επφκελν ζηάδην αλνίγκαηνο ησλ νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ κε ηνπο θάησζη δηαγσληδφκελνπο:  

- «ΒΗΟΔΦΑΡΜΟΓΔ Δ.Π.Δ.» 
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- «ΚΟΚΑ ΓΔΧΡΓΗΟ».   
 

    Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 729 
 
ΘΔΜΑ 55ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ ηνπ 

έξγνπ: «Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ δαθνπιεζπζκψλ κε ηελ κέζνδν ηεο 

παγηδνζεζίαο κε παγίδεο ηχπνπ Mcphail ζηνπο ειαηψλεο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ζπιινγηθήο θαηαπνιέκεζεο ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο, έηνπο 2016», Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 
69.192,444€. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 4660/20-4-2016 
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 

Δγθξίλεη: 

1. ην απφ 20-4-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: 
«Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ δαθνπιεζπζκψλ κε ηελ κέζνδν ηεο παγηδνζεζίαο κε 
παγίδεο ηχπνπ Mcphail ζηνπο ειαηψλεο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπιινγηθήο 
θαηαπνιέκεζεο ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο, έηνπο 2016», Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 
69.192,444€, πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ηεο κνλαδηθήο 
ζπκκεηέρνπζαο ζην δηαγσληζκφ εηαηξείαο «ΒΗΟΔΦΑΡΜΟΓΔ Δ.Π.Δ.», 

2. ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζην επφκελν ζηάδην αλνίγκαηνο ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ κε ηελ εηαηξεία «ΒΗΟΔΦΑΡΜΟΓΔ Δ.Π.Δ.» (124 ρικ Π.Δ.Ο. Αζελψλ – Γειθψλ  

Ληβαδεηά), γηα ηα ηκήκαηα Α & Β ηνπ πίλαθα Η ηνπ παξαξηήκαηνο Α. 
 

     Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 730 
 
ΘΔΜΑ 56ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ 
ηνπ έξγνπ: «Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ δαθνπιεζπζκψλ κε ηελ κέζνδν ηεο 
παγηδνζεζίαο κε παγίδεο ηχπνπ Mcphail ζηνπο ειαηψλεο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ζπιινγηθήο θαηαπνιέκεζεο ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο, γηα ηα έηε 2016-2017», Π.Δ. Φζηψηηδαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 200.510,18€ κε Φ.Π.Α.. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 3866/63581/25-4-2016 
έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο πξνο ηελ 
Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

απνθαζίδεη νκόθσλα 
1. Δγθξίλεη: 
α) ην ππ‟ αξηζκ. 1/21-04-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ αλνηθηνχ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ δαθνπιεζπζκψλ 
κε ηελ κέζνδν ηεο παγηδνζεζίαο κε παγίδεο ηχπνπ Mcphail ζηνπο ειαηψλεο ζηα πιαίζηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζπιινγηθήο θαηαπνιέκεζεο ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο, γηα ηα έηε 2016-2017», Π.Δ. 
Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 200.510,18€ κε Φ.Π.Α., πνπ αθνξά ζηελ ειεθηξνληθή 
απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ & ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ 
ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ, 

β) ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζην επφκελν ζηάδην αμηνιφγεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ κε ηελ εηαηξεία «ΓΔΧΡΓΟΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ» 
(Παπαθπξηαδή 12, Λακία) γηα ηα ΣΜΖΜΑΣΑ Α΄& Β΄, εθφζνλ ε πξνζθνξά ηεο θξίλεηαη επαξθήο. 

2. Απνξξίπηεη ηελ πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο «ΒΗΟΔΦΑΡΜΟΓΔ Δ.Π.Δ.» σο ειιηπή θαη 
αφξηζηε (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 1.8 Σεο ΑΡΗΘΜ. 2370/39283/16-03-2016 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ), γηα ηνπο 
ιφγνπο πνπ αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην σο άλσ πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ.  
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 731 
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ΘΔΜΑ 57ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ 
ηνπ έξγνπ: «Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ δαθνπιεζπζκψλ κε ηελ κέζνδν ηεο 
παγηδνζεζίαο κε παγίδεο ηχπνπ Mcphail ζηνπο ειαηψλεο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ζπιινγηθήο θαηαπνιέκεζεο ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο έηνπο 2016», Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 
73.739,53 € κε Φ.Π.Α.. 
(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. ηαχξνο Σζειάο, Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο 
Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 64774/5909/26-4-2016 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην 
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Α. Δγθξίλεη: 
 1. ην απφ 25/04/2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ (θαη φρη  

αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ φπσο εθ παξαδξνκήο αλαγξάθεθε ζηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο) ηνπ έξγνπ: 

«Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ δαθνπιεζπζκψλ κε ηελ κέζνδν ηεο παγηδνζεζίαο κε 

παγίδεο ηχπνπ Mcphail ζηνπο ειαηψλεο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπιινγηθήο 

θαηαπνιέκεζεο ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο έηνπο 2016», Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 73.739,53 € 

κε Φ.Π.Α., πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ, 

 2. ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζην επφκελν ζηάδην αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο αξηζκ. 2ΓΑΟΚΔΤΒ/2016 Γηαθήξπμεο ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο 

Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο Π.Δ. Δχβνηαο: 

 α) γηα ην ηκήκα Γ ηνπ πίλαθα Η ηνπ παξαξηήκαηνο Α κε ηνλ κεηνδφηε «ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

ΠΔΠΟΝΑΚΖ»,  πνπ πξνζέθεξε ηηκή 1,149€ αλά ηνπνζεηεκέλε παγίδα, 

 β) γηα ηα ηκήκαηα Α θαη Γ ηνπ πίλαθα Η ηνπ παξαξηήκαηνο Α κε ηνλ κεηνδφηε 

«ΒΗΟΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ», πνπ πξνζέθεξε ηηκή 1,19€ αλά 

ηνπνζεηεκέλε παγίδα, 

 γ) γηα ην ηκήκα Β ηνπ πίλαθα Η ηνπ παξαξηήκαηνο Α κε ηνλ κεηνδφηε «ΒΗΟΔΦΑΡΜΟΓΔ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ», πνπ πξνζέθεξε ηηκή 1,29€ αλά ηνπνζεηεκέλε 

παγίδα 

Β. Κεξχζζεη άγνλν ην δηαγσληζκφ γηα ην ηκήκα Δ ηνπ πίλαθα Η ηνπ παξαξηήκαηνο Α, 

θαζφηη νπδεκία πξνζθνξά ππνβιήζεθε. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 732 

 
 
ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΔΠΗΣΡΟΠΧΝ 
 
ΘΔΜΑ 58ν: Γηφξζσζε ηεο ππ΄αξηζκ. 508/4-4-2016 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, πεξί 
ζπγθξφηεζεο επηηξνπψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Δχβνηαο, ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
άξζξνπ 38 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150 Α‟/10.7.2007), ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ 5-4-2016 έσο 4-
4-2017. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 60561/2459/20-4-2016 
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 

Γηνξζψλεη ηελ ππ΄αξηζκ. 508/4-4-2016 απφθαζή ηεο πεξί ζπγθξφηεζεο επηηξνπψλ ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Δχβνηαο, ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Π.Γ. 
118/2007 (ΦΔΚ 150 Α‟/10.7.2007), ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ 5-4-2016 έσο 4-4-2017 θαη 
ζπγθεθξηκέλα: 
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1. ζηελ Α. Σξηκειή επηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δηαγσληζκψλ, ησλ 
δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο θαη ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ησλ πάζεο θχζεσο 
πξνκεζεηψλ θαη εξγαζηψλ (άξζξν 38 ηνπ Π.Γ. 118/2007) Π.Δ. Δχβνηαο, δηνξζώλεη ην 
φλνκα ηεο ππαιιήινπ πνπ εθηειεί ρξέε γξακκαηείαο, απφ ην ιαλζαζκέλν Γθνχλε 
Παξαζθεπή, ζην νξζό  Γθνχλε ηαπξνχια, 

2. δηνξζώλεη ηνλ ηίηιν ηεο επηηξνπήο Ζ., απφ ην ιαλζαζκέλν «Σξηκειήο επηηξνπή 
παξαιαβήο εξγαζηψλ θαη πιηθψλ κεραλνγξάθεζεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο 
Π.Δ. Δχβνηαο», ζην νξζό «Σξηκειήο επηηξνπή παξαιαβήο εξγαζηψλ θαη πιηθψλ 
κεραλνγξάθεζεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ Απηνηειψλ Σκεκάησλ Πιεξνθνξηθήο, 
Πεξηβάιινληνο & Τδξννηθνλνκίαο, Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ηνπ Γξαθείνπ ΠΑΜ-ΠΔΑ 
ηεο Π.Δ. Δχβνηαο».  

             Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηελ ππ΄αξηζκ. 508/04-04-2016 απφθαζε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 733 
 
ΘΔΜΑ 59ν: πγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο εμεηδηθεπκέλσλ πξνκεζεηψλ πιηθψλ θαη 
εξγαζηψλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γ/λζεο Μεηαθνξψλ & Δπηθνηλσληψλ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο. 
(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. νηθ. 61121/2471/20-4-
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 

πγθξνηεί ηελ παξαθάησ επηηξνπή παξαιαβήο εμεηδηθεπκέλσλ πξνκεζεηψλ πιηθψλ θαη 
εξγαζηψλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γ/λζεο Μεηαθνξψλ & Δπηθνηλσληψλ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, ηα ηαθηηθά 
θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο νπνίαο πξνέθπςαλ κε δεκφζηα θιήξσζε, σο εμήο: 
 

1. Καηζαιίθεο Μηραήι, θιάδνπ ΣΔ Μερ/θψλ Ορεκάησλ Β‟, αλαπιεξνχκελνο απφ ηελ 
Καξατζθνπ Αλαζηαζία, θιάδνπ ΓΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ Β‟,   

2. Νηνπξκάο Δπζηξάηηνο, θιάδνπ ΣΔ Μεραλνιφγσλ Μερ/θψλ Γ‟, αλαπιεξνχκελνο απφ ηνλ 
Ησζεθίδε Μηράιε, θιάδνπ ΓΔ Σερληθψλ Μεραλνινγίαο  Γ‟,  

3. αξιή Παλαγηψηα, θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ Β‟, αλαπιεξνχκελε απφ ηνλ 
Βεδχξε Νηθφιαν, ΓΔ Δξγνδεγψλ Β‟. 

 
Ζ δηάξθεηα ηεο αλσηέξσ Δπηηξνπήο είλαη εηήζηα, κε ηζρχ απφ ηηο 18.04.2016 έσο θαη ηηο 

04.04.2017. 
 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 734 
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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 ΠΡΟΔΓΡΟ              ΣΑ ΜΔΛΖ               Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
 
Κσλζηαληίλνο Π. Μπαθνγηάλλεο      Ζιίαο Μπνπξκάο           Ηππνιχηε Μπαιθνχξα 
   

Ησάλλεο Σαγθαιέγθαο 
 
Βαζίιεηνο Φαθίηζαο 
 
Κσλ/λνο Καξαγηάλλεο 

 
Δπζηάζηνο Κάππνο 
 
Ησάλλεο Αγγειέηνο 
 
Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο 
 

     Αζαλάζηνο Γηαλλφπνπινο     
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α  Η 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         ΠΗΝΑΚΑ Η 

 
 

   

  

ΔΜΦΟΡΣΑ ΥΗΛΗΟΜΔΣΡΑ 

Γξνκνιόγην 
κνλό ή κε 
επηζηξνθή 

  

 

Σόπνο 
παξαιαβήο 

Σόπνο 
πξννξηζ

κνύ ρνιηθή Μνλάδα 

 
 
 

Αξηζκόο  
κεηαθεξ
όκελσλ 

καζεηώλ 

Πξνζθνξόηε
ξν 

κεηαθνξηθό 
κέζν 

(Λεσθνξείν-
Μηθξό ιεσθ.-

Σαμί) 
Δληόο 
κηθξή 
θιίζε 

Δληόο 
κεγάιε 
θιίζε 

εθηόο 
κηθξή 
θιίζε 

εθηόο 
κεγάιε 
θιίζε 

ύλν
ιν 
ΚΜ 

 
 
 

ΖΜΔΡΖΗΟ 
ΚΟΣΟ ΑΝΔΤ 

ΦΠΑ 

 
 
 

ΖΜΔΡΖΗ
Ο 

ΚΟΣΟ 
ΜΔ ΦΠΑ 

23% 

12 ΓΖΛΔΗ 
ΟΗΝΟΦΤ

ΣΑ 
ΓΔΛ 

ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 
8 

ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

7 0 4,5 0,9 12,4 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡΟΦΖ 

 
34,82 

 
42,83 

ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗΣΑΗ Δ  

 ΓΖΛΔΗ 
ΟΗΝΟΦΤ

ΣΑ 
ΓΔΛ 

ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 
4 ΤΑΞΙ 

7 0 4,5 0,9 12,4 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡΟΦΖ 

 
27,98 

 
34,41 

 ΓΖΛΔΗ 
ΟΗΝΟΦΤ

ΣΑ 
ΓΔΛ 

ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 
4 ΤΑΞΙ 

7 0 4,5 0,9 12,4 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡΟΦΖ 

 
27,98 

 
34,41 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 
 
ΠΗΝΑΚΑ Η 
 

 6ε Πξάμε πκςεθηζκνύ 
                 (Αηηήκαηα Γηόξζσζεο κελόο Απξηιίνπ 2016) 

 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΑΦΜ ΑΡ. ΥΑΡΣ. ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ 
ΑΡΥΗΚΟ 
ΠΟΟ 

ΣΔΛΗΚΟ 
ΠΟΟ (Μεηά 

ηνλ 
ζπκςεθηζκό) 

1 
ΣΟΤΡΚΟΥΧΡΗΣΖ ΜΑΡΗΟ ΣΟΤ 
ΓΔΧΡΓΗΟΤ 

036952057 
416-251-2170-

002 

Να δηαγξαθεί ν έλαο εθ ησλ 2 ινγαξηαζκψλ 
ηνπ 2νπ ΥΚ (Αξδεπηηθά Σέιε) πνπ αθνξνχλ 
ην ίδην αθξηβψο αγξνηεκάρην. Απφ ιάζνο 
εθδφζεθε ν ινγαξηαζκφο 2 θνξέο. 

10.92 0 

2 ΠΑΨΗΟΤ ΚΤΡΗΑΚΖ ΣΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 051949958 
424-256-5670-

004 

Ο ινγαξηαζκφο  ηνπ 2νπ ΥΚ (Αξδεπηηθά 
Σέιε) λα ζπκςεθηζηεί κε ηνλ ινγ. ηνπ 1νπ 
ΥΚ (Πάγην Σέινο) θαη λα κεδεληζηεί δηφηη ην 
πνζφ είλαη ην ίδην θαη ζηνπο 2 ινγαξηαζκνχο. 

14,18 0 

3 ΠΑΨΗΟΤ ΚΤΡΗΑΚΖ ΣΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 051949958 
424-256-1726-

002 

Ο ινγαξηαζκφο  ηνπ 2νπ ΥΚ (Αξδεπηηθά 
Σέιε) λα ζπκςεθηζηεί κε ηελ πιεξσκή ηνπ 
πνζνχ  πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ινγ. ηνπ 1νπ 
ΥΚ (Πάγην Σέινο) . 

47,90 38,32 

4 ΜΗΥΑ ΑΓΓΔΛΟ ΣΟΤ ΗΧΑΝΝΖ 041994159 
419-257-4780-

009 

Να δηαγξαθεί ε νθεηιή  δηφηη αθνξά 
θιεξνηεκάρηα  πνπ έρνπλ εμνθιεζεί κε ην 
δηπιφηππν Α380/22-3-2016 

169,90 0 
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