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ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ 
ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2016 

Αξηζκόο Πξαθηηθνύ 42 
 

ηε Λακία θαη ζηα γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο (Λ. Καιπβίσλ 2, 3νο 
φξνθνο), ζήκεξα ζηηο 24 Οθησβξίνπ 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, 
πξνεδξεχνληνο ηνπ Ζιία Μπνπξκά, Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ιφγσ απνπζίαο 
ηνπ Πξνέδξνπ απηήο, ν νπνίνο νξίζζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 1013/8-10-2014 απφθαζή ηεο 
(ΑΓΑ:Β3Δ37ΛΖ-ΣΤΠ), θαη δπλάκεη ηεο ππ΄αξηζκ. (νηθ.) 164678/1929/17-10-2016 πξφζθιεζεο ηνπ 
Πξνέδξνπ ηεο, πνπ επηδφζεθε λφκηκα ζε φια ηα κέιε ηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 
3852/2010, γηα λα απνθαζίζεη επί ησλ θάησζη ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 
 
 
ΘΔΜΑ 1ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ζπλεδξίαζεο 40/10-10-2016 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 
 
 
ΝΟΜΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 
 
ΘΔΜΑ 2o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 159106/2002/10-10-2016 απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 
ηεξεάο Διιάδαο πεξί νξηζκνχ πκβνιαηνγξάθνπ γηα ηε ζχληαμε πιεξεμνπζίνπ. 
 
ΘΔΜΑ 3o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα ζχληαμε γλσκνδφηεζεο επί δεηήκαηνο ηεο Γηεχζπλζεο 
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο (Σκήκα Κηεληαηξηθήο) ηεο Π.Δ. Βνησηίαο. 
 
ΘΔΜΑ 4o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα λνκηθή ζηήξημε ππαιιήισλ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. 
Φσθίδαο, ελψπηoλ ηνπ Πηαηζκαηνδίθε Άκθηζζαο. 
 
ΘΔΜΑ 5o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα λνκηθή ζηήξημε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ 
Έξγσλ Π.Δ. Βνησηίαο, ελψπηνλ ηεο Πηαηζκαηνδίθε Ληβαδεηάο. 
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(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
 
 
ΔΚΣΑΚΣΔ ΑΝΑΓΚΔ 
 
ΘΔΜΑ 6o: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 159673/346/10-10-2016 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε 
Π.Δ. Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ (πιεκκχξεο απφ 10/10/2016). 
 
ΘΔΜΑ 7o: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 161861/404/13-10-2016 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε 
Π.Δ. Φσθίδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ (Απνθαηάζηαζε θαηνιηζζήζεσλ Δ.Ο. Ληδσξηθίνπ - Ναππάθηνπ θαη Δ.Ο. Αληηξξίνπ-
Ληδσξηθίνπ). 
 
ΘΔΜΑ 8o: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 4357/162104/13-10-2016 απφθαζεο ηεο Αληηπεξηθεξεηάξρε 
Π.Δ. Βνησηίαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ 
(θαηαπηψζεηο ζε δξφκνπο ηεο Π.Δ. Βνησηίαο).  
 
ΘΔΜΑ 9o: Έγθξηζε δαπάλεο ηεο 1εο Δληνιήο Πιεξσκήο θαη Πηζηνπνίεζεο ηνπ έξγνπ: «Μίζζσζε 
κεραλεκάησλ γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ Καξπελεζίνπ, γηα ηα έηε 
2016-2017», ρξήζε 2016, Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 
 
ΘΔΜΑ 10o: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Δξγαζίεο απνρηνληζκνχ ζην Δζληθφ & 
Δπαξρηαθφ Οδηθφ δίθηπν θαη αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, γηα ηελ 
ρξνληθή πεξίνδν 2015-2017». 
(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο 
Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & Μεηαθνξψλ 
Π..Δ.). 
 
 
ΓΗΜΟΙΑ ΔΡΓΑ – ΜΔΛΔΣΔ – ΠΑΡΑΣΑΔΙ 
 
ΘΔΜΑ 11o: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ: «Πξνζηαζία δηαβξσκέλσλ αθηψλ παξαιίαο 
Σνινθψλαο», Π.Δ. Φσθίδαο, πξνυπνινγηζκνχ 800.000,00€. 
 
ΘΔΜΑ 12o: Έγθξηζε πξαθηηθψλ δεκνπξαζίαο - θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε ηκεκάησλ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο θαη ηερληθψλ έξγσλ ζηελ 
επαξρηαθή νδφ 6 Μαξηνιάηα - Πνιχδξνζνο» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. 
Φσθίδαο γηα ηα έηε 2015-2016 & 2017», πξνυπνινγηζκνχ 100.000,00€ κε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΔΜΑ 13o: Έγθξηζε πξαθηηθψλ δεκνπξαζίαο - θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε δεκηψλ θαη ηερληθψλ έξγσλ ζηελ Δζληθή Οδφ Ηηέαο Ναππάθηνπ – 
Γ΄ Φάζε» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο γηα ηα έηε 2015-2016 & 2017», 
πξνυπνινγηζκνχ 500.000 € κε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΔΜΑ 14o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο - θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ έξγνπ: «Αλαθαίληζε θηεληαηξηθνχ εξγαζηεξίνπ γηα ηε κεηαζηέγαζε ηεο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο 
Οηθνλνκίαο  Π.Δ. Φζηψηηδαο», πξνυπνινγηζκνχ 300.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΔΜΑ 15o: Δμέηαζε έλζηαζεο θαηά ηνπ Πξαθηηθνχ ΗΗ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ηεο κειέηεο: 
«Γεσηερληθέο εξγαζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο γέθπξαο Βίζηξηδαο», Π.Δ. Φζηψηηδαο, 
πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο 160.000,00 € κε Φ.Π.Α. (εμ’ αλαβνιήο). 
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ΘΔΜΑ 16o: Έγθξηζε πξσηνθφιινπ δηαπίζησζεο βιαβψλ απφ αλσηέξα βία γηα ην έξγν: 
«Βειηίσζε θαη αζθαιηφζηξσζε δξφκνπ Υξχζσ - Άγηνο Γεκήηξηνο», Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 
(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο 
Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & Μεηαθνξψλ 
Π..Δ.). 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ 
 
ΘΔΜΑ 17ν: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα εηδψλ παληνπσιείνπ, ειαηνιάδνπ, εηδψλ Κξενπσιείνπ, 
Γαιαθηνθνκηθψλ, Βξεθηθψλ Σξνθψλ θαη Οπσξνθεπεπηηθψλ γηα ην ΔΠ Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο 
Τιηθήο πλδξνκήο γηα ην Σακείν Δπξσπατθήο Βνήζεηαο γηα ηνπο Άπνξνπο (ΣΔΒΑ)», Π.Δ. 
Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 1.273.821,03 € κε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΔΜΑ 18ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα εηδψλ παληνπσιείνπ, ειαηφιαδνπ, εηδψλ θξενπσιείνπ, 
γάιαθηνο εβαπνξέ, γαιαθηνθνκηθψλ, βξεθηθψλ ηξνθψλ, νπσξνθεπεπηηθψλ γηα ην Δπηρεηξεζηαθφ 
Πξφγξακκα (Δ.Π.) Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο (ΣΔΒΑ)», Π.Δ. Βνησηίαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 631.735,54 € κε Φ.Π.Α.. 
(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. ηαχξνο Σζειάο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο & Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Π..Δ.). 
 
ΘΔΜΑ 19ν: Έγθξηζε α) δαπάλεο - δέζκεπζε πίζησζεο, β) δηελέξγεηαο ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ: «Πξνκήζεηα κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ 
ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή, 
πξνυπνινγηζκνχ 161.290,00€ (ρσξίο Φ.Π.Α.) θαη γ) ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. 
(Δηζεγεηήο θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο 
Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
 
ΘΔΜΑ 20ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ρξψκαηνο δηαγξάκκηζεο νδψλ γηα ηα έηε 2016-2017», Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο, ρξνληθήο δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, 
πξνυπνινγηζκνχ 69.995,52 € κε Φ.Π.Α.. 
(Δηζεγεηήο θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο 
Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & Μεηαθνξψλ Π..Δ.). 
 
 
ΜΑΘΗΣΙΚΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 
ΘΔΜΑ 21ν: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο ηεο 11εο Οθησβξίνπ 2016 
γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ κεηαθνξάο καζεηψλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Δχβνηαο, ζρνιηθνχ 
έηνπο 2016-2017. 
 
ΘΔΜΑ 22ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο δηελέξγεηαο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ 
αλάζεζε λέσλ δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ Π.Δ. Φσθίδαο (ρσξίο δεκνζίεπζε). 
(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π..Δ.). 
 
 
ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 
ΘΔΜΑ 23ν: Αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ ζε «χκβνπιν Σερληθήο Τπνζηήξημεο ΣΔΒΑ γηα ηελ 
Κνηλσληθή χκπξαμε Βνησηίαο», ζηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο “Δπηζηηηζηηθή 
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θαη Βαζηθή Τιηθή πλδξνκή γηα ην Σακείν Δπξσπατθήο Βνήζεηαο γηα ηνπο απφξνπο”, 
πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο δεθαπέληε ρηιηάδσλ επξψ (15.000,00 €). 
(Δηζεγεηήο θ. ηαχξνο Σζειάο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο & 
Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Π..Δ.). 
 
ΘΔΜΑ 24ν: Έγθξηζε α) δαπάλεο - δέζκεπζε πίζησζεο, β) δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ δεκφζηνπ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ησλ θηηξίσλ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, ηνπ 
ΚΔΓΓΤ θαη ησλ Γ/λζεσλ Α’/ζκηαο θαη Β’/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο 
ηελ ρακειφηεξε ηηκή, πξνυπνινγηζκνχ 44.750,00€ κε ζπκπεξηιακβαλφκελνπ Φ.Π.Α. 
(55.490,00€ κε ΦΠΑ 24%), θαη γ) ησλ φξσλ ηεο ζπλεκκέλεο δηαθήξπμεο. 
(Δηζεγεηήο θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο 
Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
 
 
ΓΑΠΑΝΔ 
 
ΘΔΜΑ 25ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 
 
ΘΔΜΑ 26ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα δαπάλε απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή εξγαζία 
ππαιιήισλ ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 
 
ΘΔΜΑ 27ν: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δέζκεπζε πίζησζεο έξγνπ απφ ηηο Γεκφζηεο Δπελδχζεηο ηεο 
Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 
 
ΘΔΜΑ 28ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Βνησηίαο. 
 
ΘΔΜΑ 29ν: πκςεθηζκφο – δηφξζσζε πνζψλ – έγθξηζε βεβαησηηθψλ ζεκεησκάησλ ζε 
ινγαξηαζκνχο ηνπ πάγηνπ θαη αξδεπηηθνχ ηέινπο Κσπατδηθνχ Πεδίνπ έηνπο 2015, Π.Δ. Βνησηίαο. 
 
ΘΔΜΑ 30ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, εξγαζίεο ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
 
ΘΔΜΑ 31ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζην 8ν Φεζηηβάι Διιεληθνχ Μειηνχ θαη Πξντφλησλ Μέιηζζαο, πνπ 
ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Αζήλα ζην «ηάδην Δηξήλεο θαη Φηιίαο», απφ 2 έσο 4 Γεθεκβξίνπ 
2016». 
 
ΘΔΜΑ 32ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Φσθίδαο. 
 
ΘΔΜΑ 33ν: Γηφξζσζε ηεο ππ΄αξηζκ. 1263/22-08-2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο πεξί, έγθξηζεο δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ 
ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή 
ππεξεζηψλ, Π.Δ. Φσθίδαο. 
(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
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ΘΔΜΑ 34ν: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. Φσθίδαο ζηελ ζπλδηνξγάλσζε 
εθδήισζεο, κε ηνλ χιινγν Μηθξαζηαηηθψλ Ηηέαο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην άββαην 5 
Ννεκβξίνπ 2016. 
(Δηζεγεηήο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Φσθίδαο, θ. Δπάγγεινο Καηζαγνχλνο). 
 
ΘΔΜΑ 35ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Δχβνηαο. 
 
ΘΔΜΑ 36ν: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα πιεξσκή έξγσλ - κειεηψλ ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 
(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
 
ΘΔΜΑ 37ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. 
Δχβνηαο, ζην εηήζην θφξνπκ ηνπ INSULEUR (Γίθηπν Νεζησηηθψλ Δπηκειεηεξίσλ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο), πνπ δηνξγαλψλεη ην Δπηκειεηήξην Δπβνίαο κε ζέκα: «Tourism Planning 
and Management of EU Insuleur Regions», θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 4 Ννεκβξίνπ 2016. 
(Δηζεγεηήο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Δχβνηαο, θ. Φάλεο παλφο). 
 
 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 
ΘΔΜΑ 38ν: Έγθξηζε ζρεδίνπ Πξνυπνινγηζκνχ, έηνπο 2017, ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 
(Δηζεγεηέο θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο 
Λεηηνπξγίαο Π..Δ. θαη θα Βαΐα Σφιιηιε, Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ.) 
 
 
ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΙ 
 
ΘΔΜΑ 39ν: Έγθξηζε κεηαθίλεζεο εθηφο έδξαο ηξηψλ Aληηπεξηθεξεηαξρψλ ζηε δηεζλή ηνπξηζηηθή 
έθζεζε “World Travel Market (WTM) 2016”, ζην Λνλδίλν. 
(Δηζεγεηήο θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Αλάπηπμεο 
Π..Δ.). 
 

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

Παξφληα κέιε έμη (6) νη θ.θ. Ζιίαο Μπνπξκάο, Ησάλλεο Πεξγαληάο, Βαζίιεηνο Φαθίηζαο, 
Κσλ/λνο Καξαγηάλλεο, Δπζηάζηνο Κάππνο θαη Ησάλλεο Αγγειέηνο. 

Απφ ηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ λφκηκα, απνπζίαδαλ νη θ.θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο 
θαη Αζαλάζηνο Γηαλλφπνπινο, θαζψο θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε απηψλ. 

Αθνχ δηαπηζηψζεθε απαξηία, ν Αληηπξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Ζιίαο 
Μπνπξκάο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

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

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

 
Δπίζεο, ζηε ζπλεδξίαζε παξέζηεζαλ νη: 
1.    Νηθφιανο Υαξδαιηάο, Δθηειεζηηθφο Γξακκαηέαο Π..Δ., 
2. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο 

Λεηηνπξγίαο Π..Δ., 
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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.  Φσηνχια θήθα, Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε Γ/λζεο Γηνίθεζεο Π..Δ. θαη 
6. Δκκαλνπήι παζνχιαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο Πξνκεζεηψλ ηεο 

Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ.. 
 

Πξηλ απφ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ν Αληηπξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
πξφηεηλε ζηα κέιε λα ζπδεηεζνχλ θαη ηα παξαθάησ ζέκαηα, σο έθηαθηα: 
 
ΘΔΜΑ ΈΚΣΑΚΣΟ 1ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ 1 ηεο επηηξνπήο ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ ηαρπκεηαθνξάο ησλ αληηθεηκέλσλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, 
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 40.000,00 € ρσξίο ΦΠ.Α.. 

Ζ εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο θαζίζηαηαη επηηαθηηθή, πξνθεηκέλνπ λα 
ζπλερηζηεί απξφζθνπηα ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηαρπκεηαθνξάο ησλ αληηθεηκέλσλ ησλ 
ππεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, ελφςεη ηεο ιήμεο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
 
ΘΔΜΑ ΈΚΣΑΚΣΟ 2ν: Έγθξηζε πνιπεηνχο δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ 
Πξνυπνινγηζκφ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα ηελ πξνγξακκαηηθή 
ζχκβαζε ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο θαη ηνπ «Ηλζηηηνχηνπ Prolepsis», γηα ην έξγν 
«Δθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Τγηεηλήο Γηαηξνθήο - ΓΗΑΣΡΟΦΖ ζε καζεηέο ζρνιείσλ 
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Π..Δ., γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017». 

Σν θαηεπείγνλ εηζαγσγήο ηνπ ζέκαηνο πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη 
ηα ζρνιεία ήδε ιεηηνπξγνχλ θαη ζπλεπψο θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε άκεζεο ελεξγνπνίεζεο 
ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ πξνζθνξά εηδψλ δηαηξνθήο ζηνπο καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Π..Δ., πνπ αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο. 
 
ΘΔΜΑ ΈΚΣΑΚΣΟ 3ν: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. πξση. (νηθ.) 167305/2099/20-10-2016 απφθαζεο 
ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο πεξί δηνξηζκνχ δηθεγφξνπ, ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ ήδε 
δηνξηζζέληνο, γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» πξνο απφθξνπζε 
αίηεζεο αθχξσζεο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Πεηξαηά. 
 Σν θαηεπείγνλ εηζαγσγήο ηνπ ζέκαηνο πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο 
φηη, βάζεη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 159 παξ.2 Ν. 3852/2010, ε ελ ιφγσ απφθαζε ηνπ 
Πεξηθεξεηάξρε πξέπεη λα εγθξηζεί θαηά ηελ πξψηε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, πνπ 
έπεηαη ηεο εκεξνκελίαο έθδνζεο ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο, ήηνη ζηε ζεκεξηλή (24/10/2016). 
(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
 

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

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1577 

 
ΘΔΜΑ ΈΚΣΑΚΣΟ 1ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ 1 ηεο επηηξνπήο ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ ηαρπκεηαθνξάο ησλ αληηθεηκέλσλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, 
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 40.000,00 € ρσξίο ΦΠ.Α.. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 165470/5209/24-10-
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΄αξηζκ. 1/19-10-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο ηνπ πξφρεηξνπ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ ηαρπκεηαθνξάο ησλ αληηθεηκέλσλ ησλ ππεξεζηψλ 
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ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 40.000,00 € ρσξίο ΦΠ.Α., πνπ αθνξά ζηνλ 
έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ & νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ 
ππνςεθίσλ αλαδφρσλ. 

2. Αλαδεηθλχεη κεηνδφηε ηελ εηαηξεία «ACS ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Α.Δ.Δ.», ε 
νπνία θαηέζεζε ηελ πξνζθνξά κε ηε ρακειφηεξε ηηκή (26.955,00 € ρσξίο Φ.Π.Α.). 

Ζ θαηαθχξσζε ζα γίλεη κεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα κε 
ηελ δηαθήξπμε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ., πνπ ζα ππνβάιεη ε εηαηξεία κεηά απφ ζρεηηθή 
εηδνπνίεζε. 
 

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1578 
 
ΘΔΜΑ ΈΚΣΑΚΣΟ 2ν: Έγθξηζε πνιπεηνχο δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ 
Πξνυπνινγηζκφ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα ηελ πξνγξακκαηηθή 
ζχκβαζε ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο θαη ηνπ «Ηλζηηηνχηνπ Prolepsis», γηα ην έξγν 
«Δθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Τγηεηλήο Γηαηξνθήο - ΓΗΑΣΡΟΦΖ ζε καζεηέο ζρνιείσλ 
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Π..Δ., γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017». 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 164181/5179/19-10-
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 πνιπεηή δέζκεπζε πίζησζεο γηα ηελ 
πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο θαη ηνπ «Ηλζηηηνχηνπ Prolepsis», γηα 
ην έξγν «Δθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Τγηεηλήο Γηαηξνθήο - ΓΗΑΣΡΟΦΖ ζε καζεηέο ζρνιείσλ 
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, γηα ην 
ζρνιηθφ έηνο 2016-2017», σο θαησηέξσ:  

Α. Γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2016: 
 

Α/Α ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΔ Πεξηγξαθή 
ΚΑΔ 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤΗ 

ΠΙΣΩΗ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝ

ΟΤ 
ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΔΙ ΔΣΟΤ 
2016 

ΓΔΜΔΤΘΔΝ 
ΠΟΟ ΠΡΙΝ 

ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΙΗΓΗΗ 

ΤΠΟΛΟΙΠΟ 
ΓΔΜΔΤΗ 

ΠΙΣΩΗ 

1 

Πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο 
θαη  ηνπ «Ηλζηηηνχην Prolepsis» 
γηα ην έξγν «Δθαξκνγή ηνπ 
πξνγξάκκαηνο Τγηεηλήο 
Γηαηξνθήο-ΓΗΑΣΡΟΦΖ ζε 
καζεηέο ζρνιείσλ 
πξσηνβάζκηαο θαη 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 
ηεο ΠΔ γηα ην ζρνιηθφ έηνο 
2016-2017» 

02.01.071.9899
.01 

Λνηπέο 
δαπάλεο 

20% Έξγα 
Πεξηθέξεηαο 

200.000,00 1.863.608,41 1.030.558,31 633.050,10 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΗ 200.000,00 1.863.608,41 1.030.558,31 633.050,10 

 
Β. Γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2017, πνιπεηή δέζκεπζε πίζησζεο ΚΑΔ 02.01.071.9899.001, 

πνζνχ 200.000,00 €. 
 

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1579 
 
ΘΔΜΑ ΈΚΣΑΚΣΟ 3ν: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. πξση. (νηθ.) 167305/2099/20-10-2016 απφθαζεο 
ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο πεξί δηνξηζκνχ δηθεγφξνπ, ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ ήδε 
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δηνξηζζέληνο, γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» πξνο απφθξνπζε 
αίηεζεο αθχξσζεο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Πεηξαηά. 
(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. ΣΣ 167698/1291/21-
10-2016 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 

Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζ. πξση. (νηθ.) 167305/2099/20-10-2016 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 
ηεξεάο Διιάδαο, κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε: 

1. Να δηνξηζηεί, ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ δηνξηζζέληνο δηα ηεο ππ’ αξηζ. 1509/2016 
απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» δηθεγφξνπ Φσηίνπ 
Γηαλλνχια, πιεξεμνχζηνο δηθεγφξνο ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ν Ησάλλεο 
Παπαδφπνπινο ηνπ Μηιηηάδε [Α.Μ./Γ.. Αζελψλ 14793], θάηνηθνο Αζελψλ, νδφο Νενθχηνπ 
Βάκβα, αξ. 6, ν νπνίνο λα ηελ εθπξνζσπήζεη ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά [Σκήκα 
Α2 Αθπξσηηθφ], ζηε δηθάζηκν ηεο 25/10/2016, ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα 
απνθξνχζεη ηελ απφ 13/10/2014 θαη κε αξηζκφ θαηάζεζεο 451/10.11.2014 αίηεζε αθχξσζεο, πνπ 
άζθεζαλ ν Γεκήηξηνο Μπιάλεο θαη ινηπνί [ζπλνιηθά 4 αηηνχληεο], ζπληάζζνληαο ππφκλεκα, 
πξνβάιινληαο ελζηάζεηο θαη ηζρπξηζκνχο θαη γεληθά λα πξάμεη φ, ηη θαηά ηελ θξίζε ηνπ απαηηείηαη, 
γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο ππνζέζεσο.  

2. Να θαζνξηζηεί ε ακνηβή ηνπ σο άλσ δηθεγφξνπ, κε βάζε ηελ ππ’ αξηζ. 376/2015 
απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζην πνζφ ησλ 421 € ζπλ 
ΦΠΑ 24% (= 101,04), ήηνη ζπλνιηθό πνζό [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 522,04 €, 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 κία (1) ψξα, πνζνχ 80 €, γηα ηε κειέηε θαθέινπ ζε 
ππφζεζε ελψπηνλ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ. 
 

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1580 
 
 
ΘΔΜΑ 1ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ζπλεδξίαζεο 40/10-10-2016 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

Ζ Δπηηξνπή ελέθξηλε νκόθσλα ην κε αξηζκ. 40/10-10-2016 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1581 

 
 
ΝΟΜΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 
 
ΘΔΜΑ 2o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 159106/2002/10-10-2016 απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 
ηεξεάο Διιάδαο πεξί νξηζκνχ πκβνιαηνγξάθνπ γηα ηε ζχληαμε πιεξεμνπζίνπ. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. ΣΣ 164501/1267/17-
10-2016 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 

Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 159106/2002/10-10-2016 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 
ηεξεάο Διιάδαο, ε νπνία ειήθζε ελφςεη ηεο θαηεπείγνπζαο αλάγθεο γηα ηε ζχληαμε 
ζπκβνιαηνγξαθηθνχ πιεξεμνπζίνπ, πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζνχλ νη δηθνλνκηθέο πξνζεζκίεο γηα ηελ 
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παξαδεθηή άζθεζε θαη ζπδήηεζε ελδίθσλ βνεζεκάησλ ελψπηνλ ηνπ Γεληθνχ Γηθαζηεξίνπ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη ιφγσ ηεο αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο άκεζεο ζχγθιεζεο θαη 
ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα:  
 1. Γηνξίδεη ηε πκβνιαηνγξάθν Λακίαο, Θενδψξα Εάρνπ Πνιηηνπνχινπ [Α.Φ.Μ. 

011148872, Γ.Ο.Τ. Λακίαο], πξνθεηκέλνπ λα ζπληάμεη ην ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην πεξί 
νξηζκνχ πιεξεμνπζίνπ δηθεγφξνπ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδνο ζην Γεληθφ Γηθαζηήξην ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ν νπνίνο λα αζθήζεη ελψπηνλ ηνπ Γεληθνχ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο ηα πάζεο θχζεσο πξνβιεπφκελα ηαθηηθά θαη έθηαθηα έλδηθα κέζα θαη βνεζήκαηα ξεηά 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζθπγήο, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αθχξσζε θαη ηελ αλαζηνιή ηεο 
απφ 10 Απγνχζηνπ 2016 ππ' αξηζκ. 4310049 (Ref. Ares (2016) 4310049 - 10/08/2016) απφθαζεο 
ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Δπηηξφπνπ Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, λα πξνβεί ζε θάζε 
ελέξγεηα πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο απαηηείηαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο άλσ ππφζεζεο, θαζψο θαη λα 
αηηείηαη ηελ δηεμαγσγή επ' αθξναηεξίσ ζπδεηήζεσο θαη λα παξίζηαηαη θαη λα ζπκκεηέρεη ζε φιεο 
ηηο δηαδηθαζηηθέο πξάμεηο, πνπ εληάζζνληαη ζην πξνθνξηθφ ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, φπσο 
ελδεηθηηθά λα αγνξεχεη ζρεηηθά κε νξηζκέλεο πηπρέο ηεο ππνζέζεσο, λα απαληάεη ζε εξσηήζεηο 
κειψλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ, λα δεπηεξνινγεί, λα πξνηείλεη θαη λα εμεηάδεη κάξηπξεο θαη ελ γέλεη λα 
πξνβαίλεη ζε θάζε ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο ππνζέζεσο θαηά ηελ 
πξνθνξηθή δηαδηθαζία, θαη γεληθά λα αζθεί πάζεο θχζεσο δηαδηθαζηηθέο πξάμεηο, ελψπηνλ ηνπ σο 
άλσ δηθαζηεξίνπ, αθφκα θαη απηέο πνπ δελ αλαθέξνληαη ξεηψο ζηελ παξνχζα εμνπζηνδφηεζε.  

2. Καζνξίδεη ηελ ακνηβή ηεο αλσηέξσ ζπκβνιαηνγξάθνπ ζην πνζφ ησλ 58 € ζπλ ΦΠΑ 
24% (= 13,44), ήηνη ζπλνιηθό πνζό [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 71,44 €, γηα ηε ζχληαμε ηνπ ελ ιφγσ 
πιεξεμνπζίνπ. 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1582 

 
ΘΔΜΑ 3o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα ζχληαμε γλσκνδφηεζεο επί δεηήκαηνο ηεο Γηεχζπλζεο 
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο (Σκήκα Κηεληαηξηθήο) ηεο Π.Δ. Βνησηίαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. ΣΣ 162574/1253/17-
10-2016 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 
Παλαγηνχια Αλάγλνπ ηνπ Δπζηαζίνπ [Α.Μ./Γ.. Αζελψλ: 35501], θάηνηθν Αγίαο Παξαζθεπήο 
Αηηηθήο, νδφο Αγίαο Σξηάδνο, αξ. 56 θαη Φηιηθήο Δηαηξείαο, ε νπνία, αθνχ ιάβεη ππφςε ηεο ηηο 
ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη κειεηήζεη ηνλ πιήξε θάθειν ηεο ππφζεζεο θαζψο θαη ηηο απφςεηο ηεο 
ππεξεζίαο, ιάβεη δε θάζε αλαγθαία πιεξνθνξία απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο «Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο» [Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο (Σκήκα Κηεληαηξηθήο) ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Βνησηίαο], λα ζπληάμεη αλαιπηηθή γλσκνδφηεζε απαληψληαο ζηα 
εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη κε ην ππ’ αξηζ. πξση. 12738/10.10.2016 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο 
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο [Σκήκα Κηεληαηξηθήο] ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 
Βνησηίαο.  

2. Καζνξίδεη ηελ ακνηβή ηεο αλσηέξσ δηθεγφξνπ, κε βάζε ηελ ππ’ αξηζ. 376/2015 
απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζην πνζφ ησλ 480 € ζπλ 
ΦΠΑ 24% (= 115,20), ήηνη ζπλνιηθό πνζό [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 595,20 €, ε νπνία πξνθχπηεη σο 
εμήο:  

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

- Δπηπιένλ ακνηβή ρξνλνρξέσζεο γηα πέληε (5) ψξεο, κε πνζφ 80 €/ψξα, ήηνη [80 € Υ 5 = 
400 €], ιφγσ ηεο θχζεο ηεο ππνζέζεσο.  

3. Δγθξίλεη ηελ σο άλσ δαπάλε - δέζκεπζε πίζησζεο, πνζνχ 595,20 € 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.), πνπ ζα βαξχλεη ηνλ Δηδηθφ Φνξέα 073 θαη ΚΑΔ 0871 
(Ακνηβέο Φπζηθψλ Πξνζψπσλ), ζχκθσλα κε ην ππ’ αξηζ. πξση. (νηθ.) 5102/11.10.2016 έγγξαθν 
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ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ [Σκήκα Λνγηζηηθήο Γηαρείξηζεο] ηεο Πεξηθεξεηαθήο 
Δλφηεηαο Βνησηίαο. 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1583 

 
ΘΔΜΑ 4o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα λνκηθή ζηήξημε ππαιιήισλ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. 
Φσθίδαο, ελψπηνλ ηνπ Πηαηζκαηνδίθε Άκθηζζαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. ΣΣ 162691/1255/17-
10-2016 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 ηνπ Αλδξέα εγδίηζα ηνπ Λεσλίδα, ηνπ Νηθνιάνπ 
Λαθαθψζε ηνπ Αζαλαζίνπ θαη ηνπ Ζιία Κνινβνχ ηνπ Γεσξγίνπ, ην δηθεγφξν Άκθηζζαο Αλάξγπξν 
Σαιακάγθα (Α.Μ. 41), ν νπνίνο λα παξαζηεί θαη λα ηνπο εθπξνζσπήζεη ελψπηνλ ηνπ 
Πηαηζκαηνδίθε Άκθηζζαο, ζπληάζζνληαο ππφκλεκα, κε ηελ εληνιή λα ππεξαζπηζηεί ηνπο 
αλσηέξσ ππαιιήινπο, ζηα πιαίζηα ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο πνπ αθνξά ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 
ΔΓ2-2016/228 ζρεκαηηζζείζα δηθνγξαθία, απνθξνχνληαο ηηο ζε βάξνο ηνπο θαηεγνξίεο. 

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

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

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

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1584 
 

ΘΔΜΑ 5o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα λνκηθή ζηήξημε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ 
Έξγσλ Π.Δ. Βνησηίαο, ελψπηνλ ηεο Πηαηζκαηνδίθε Ληβαδεηάο. 
(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. ΣΣ 164610/1269/17-
10-2016 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 ηνπ Αζαλαζίνπ Μαξηγνχδε ην δηθεγφξν Γεψξγην 
Αλδξένπ ηνπ Γεκεηξίνπ [Α.Μ./Γ.. Αζελψλ: 6428], θάηνηθν Αζελψλ, νδφο Αθαδεκίαο, αξ. 27Α, 
εηαίξν ηεο δηθεγνξηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Γεψξγηνο Γ. Αλδξένπ – Γεκήηξηνο Γ. Αλδξένπ 
θαη πλεξγάηεο» [Α.Μ./Γ..Α.: 80321], ν νπνίνο λα παξαζηεί θαη λα ηνλ εθπξνζσπήζεη ελψπηνλ 
ηεο Πηαηζκαηνδίθε Ληβαδεηάο, ηελ 20/10/2016 ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα εκεξνκελία, κε 
ηελ εληνιή λα ππεξαζπηζηεί ηνλ αλσηέξσ ππάιιειν, ζηα πιαίζηα ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο πνπ 
αθνξά ηελ ππ’ αξηζ. πξση. ΔΓ2-2016/228 ζρεκαηηζζείζα δηθνγξαθία, απνθξνχνληαο ηηο ζε βάξνο 
ηνπ θαηεγνξίεο, ζπληάζζνληαο ππφκλεκα, θαη γεληθά πξάηηνληαο φ, ηη θαηά ηελ θξίζε ηνπ 
ρξεηαζηεί γηα ηελ ππεξάζπηζε ηνπ ελ ιφγσ ππαιιήινπ. 

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

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

- Δπηπιένλ ακνηβή ρξνλνρξέσζεο γηα κία (1) ψξα, κε πνζφ 80 €. 
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 3. Δγθξίλεη ηελ σο άλσ δαπάλε - δέζκεπζε πίζησζεο, πνζνχ 410,44 € 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.), πνπ ζα βαξχλεη ηνλ Δηδηθφ Φνξέα 073 θαη ΚΑΔ 0871 
(Ακνηβέο Φπζηθψλ Πξνζψπσλ), ζχκθσλα κε ην ππ’ αξηζ. πξση. (νηθ.) 5102/11.10.2016 έγγξαθν 
ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ [Σκήκα Λνγηζηηθήο Γηαρείξηζεο] ηεο Πεξηθεξεηαθήο 
Δλφηεηαο Βνησηίαο. 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1585 

 
 
ΔΚΣΑΚΣΔ ΑΝΑΓΚΔ 
 
ΘΔΜΑ 6o: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 159673/346/10-10-2016 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε 
Π.Δ. Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ (πιεκκχξεο απφ 10/10/2016). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 159677/347/10-10-
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. 159673/346/10-10-2016 απφθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ (πιεκκχξεο απφ 10/10/2016), θαη ζπγθεθξηκέλα: 

1.- Σελ απεπζείαο κίζζσζε ησλ παξαθάησ ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ: 
- ηνπ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ-118981 κεραλήκαηνο έξγνπ, ηχπνπ εθζθαθέα 

εξππζηξηνθφξνπ, ηνπ ΜΔ-44680 κεραλήκαηνο έξγνπ, ηχπνπ θνξησηή ιαζηηρνθφξνπ, ησλ κε αξ. 
θπθινθνξίαο ΜΗΣ-6937, ΜΗΣ-1429, ΜΗΡ-4579, ΜΗΡ-2124, ΜΗΝ-5402 θνξηεγψλ κεηαθνξάο θαη ηνπ 
κε αξ. θπθινθνξίαο ΜΗΡ-8316 νρήκαηνο κεηαθνξάο κεραλεκάησλ, ηδηνθηεζίαο «ΚΑΛΣΑ 
ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΔ», γηα ηε δηεπζέηεζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ λφηηνπ αλαρψκαηνο, γηα ηε 
θφξησζε, ηελ κεηαθνξά θαη ηελ πιήξσζε ηνπ θαηεζηξακκέλνπ αλαρψκαηνο κε αδξαλή  πιηθά, 
ζηελ πεξηνρή «Αιάκπε» ηεο ΣΚ Φξαληδή ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ. 

2.- Σελ πξνκήζεηα αδξαλψλ πιηθψλ, βάξνπο 1500 TN πεξίπνπ, γηα ηελ πιήξσζε ηνπ 
θαηεζηξακκέλνπ αλαρψκαηνο ζηελ πεξηνρή «Αιάκπε» ηεο ΣΚ Φξαληδή ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ απφ 
ηελ «ΚΑΛΣΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΔ». 

3.- 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 (Πξαθη. 32/18-11-2015) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο. 

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

4.- 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 Π.Δ. Φζηψηηδαο), κε πξνθνξηθέο εληνιέο ησλ ππεπζχλσλ ζηειερψλ 
ηεο. 

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

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

(δ5) Δκθαλή πηλαθίδα επί ηνπ νρήκαηνο φπνπ ζα αλαγξάθεηαη «ΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Σ. ΕΛΛΑΔΑ». 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1586 

 
ΘΔΜΑ 7o: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 161861/404/13-10-2016 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε 
Π.Δ. Φσθίδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ (Απνθαηάζηαζε θαηνιηζζήζεσλ Δ.Ο. Ληδσξηθίνπ - Ναππάθηνπ θαη Δ.Ο. Αληηξξίνπ-
Ληδσξηθίνπ). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 163750/413/17-10-
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. 161861/404/13-10-2016 απφθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Φσθίδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ (Απνθαηάζηαζε θαηνιηζζήζεσλ Δ.Ο. Ληδσξηθίνπ - Ναππάθηνπ θαη Δ.Ο. Αληηξξίνπ-
Ληδσξηθίνπ), θαη ζπγθεθξηκέλα: 

1. Σελ απεπζείαο κίζζσζε ησλ ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ, ηδηνθηεζίαο «ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ 
ΔΤΘΤΜΗΟΤ», γηα ηνλ θαζαξηζκφ Δ.Ο Ληδσξηθίνπ – Ναππάθηνπ, θαη                                                                        
«ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΗΟΤ», γηα ηνλ θαζαξηζκφ Δ.Ο ΑΝΣΗΡΗΟΤ - ΛΗΓΧΡΗΚΗΟΤ.     

 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 θαη ηνλ αξκφδην ππάιιειν ηεο 
Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φσθίδαο, πνπ ζα επηβιέπεη ηελ εξγαζία, σο θαη απφ ηελ 
επηηξνπή παξαιαβήο θαη ζα ζεσξεζεί ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ  ππ΄αξηζκ. 1496 απφθαζε /πξαθηηθφ 
31/09-11-2015/ζέκα 14νλ (ΑΓΑ 64ΞΓ7ΛΖ-ΞΟΓ) ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο 
σξηαίαο απνδεκίσζεο κεραλεκάησλ.  
             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 ηα ζηνηρεία θαηαγξαθήο (gps). 

(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) Σα κεραλήκαηα δελ επηηξέπεηαη λα εξγάδεηαη ρσξίο θψηα, 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. 
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(δ4) Αζθάιηζε ηνπ κεραλήκαηνο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ (ρεηξηζηήο, βνεζφο) γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε αηπρήκαηνο θαη, γεληθφηεξα, θάζε δαπάλε απαξαίηεηε γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία θαη 
εξγαζία ηνπ κεραλήκαηνο. 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1587 

 
ΘΔΜΑ 8o: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 4357/162104/13-10-2016 απφθαζεο ηεο Αληηπεξηθεξεηάξρε 
Π.Δ. Βνησηίαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ 
(θαηαπηψζεηο ζε δξφκνπο ηεο Π.Δ. Βνησηίαο).  

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 4358/162106/13-10-
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 νκόθσλα 

Δγθξίλεη ηελ ππ΄αξηζκ. 4357/162104/13-10-2016 απφθαζε ηεο Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Βνησηίαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ 
(θαηαπηψζεηο ζε δξφκνπο ηεο Π.Δ. Βνησηίαο), θαη ζπγθεθξηκέλα: 

1.- Σελ απεπζείαο κίζζσζε ησλ παξαθάησ ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ: 
α) - θνξηεγνχ σθ. θνξηίνπ έσο 10t  ΒΗΕ 1844,  
- εθζθαθέα Λαζηηρνθφξνπ κ.ε 105706 θαη  
- UNIMOG ΜΔ 74856, ηδηνθηεζίαο «ΚΟΡΟΓΖΜΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ»   

   β) - εθζθαθέα Φνξησηή 70 HP θαη άλσ ΜΔ 125093 (J.C.B)      
- UNIMOG  ΜΔ 93831, ηδηνθηεζίαο «ΑΝΑΓΝΟΤ ΔΤΣΑΘΗΑ». 
2.- Ζ δαπάλε κίζζσζεο ζα ππνινγηζηεί ζχκθσλα κε ηηο ψξεο εξγαζίαο ησλ 

κεραλεκάησλ, πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ην Πξσηφθνιιν πνπ ζα ππνγξάθεηαη απφ ην Σκήκα 
πγθνηλσληαθψλ Έξγσλ  ηεο Π.Δ. Βνησηίαο  

3.- Ζ κίζζσζε απηή γίλεηαη κε ηνπο φξνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζην ζπκθσλεηηθφ κίζζσζεο, 
κεηαμχ ηεο θαο Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Βνησηίαο θαη ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ κεραλήκαηνο. 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1588 

 
ΘΔΜΑ 9o: Έγθξηζε δαπάλεο ηεο 1εο Δληνιήο Πιεξσκήο θαη Πηζηνπνίεζεο ηνπ έξγνπ: «Μίζζσζε 
κεραλεκάησλ γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ Καξπελεζίνπ, γηα ηα έηε 
2016-2017», ρξήζε 2016, Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 163698/3223/17-10-
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 ηε ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ Καξπελεζίνπ, γηα ηα έηε 
2016-2017», ρξήζε 2016, Π.Δ. Δπξπηαλίαο, ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

 

Α/Α Σίηινο Έξγνπ Δηδηθόο Φνξέαο 
Πξνκεζεπηήο/ 

Αλάδνρνο 
Ηκεξνκελίεο 

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 Καξπελεζίνπ 

2014ΔΠ56600015 
ΓΟΤΛΑ 

ΓΔΧΡΓΗΟ 

08-09-2016 
ΔΧ  

13-10-2016 
14.185,60 € 

ΑΔΑ: 75Ι67ΛΗ-ΗΣΗ
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γηα εξγαζίεο θαζαξηζκνχ – 
δηεπζέηεζεο ηεο θνίηεο ησλ 
ξεκάησλ πνπ ζπκβάινπλ ζην 
ηκήκα ηνπ επαξρηαθνχ νδηθνχ 
δηθηχνπ ηέλσκα – Γνκηαλνί – 
Αγία Σξηάδα 
Υξεκαηνδφηεζε: ΑΔΠ566 
Πξνυπνινγηζκφο: 14.185,60€   
Πνζφ ζχκβαζεο: 14.185,60€   
Πιεξσκέο κέρξη ζήκεξα: - 
Παξψλ 
ινγαξηαζκφο:14.185,60€   
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 Καξπελεζίνπ 
γηα εξγαζίεο θαζαξηζκνχ – 
δηεπζέηεζεο ηεο θνίηεο ησλ 
ξεκάησλ πνπ ζπκβάινπλ ζην 
ηκήκα ηνπ επαξρηαθνχ νδηθνχ 
δηθηχνπ ηέλσκα – Γνκηαλνί – 
Αγία Σξηάδα 
Υξεκαηνδφηεζε: ΑΔΠ566  
Πξνυπνινγηζκφο: 8.104,64€   
Πνζφ ζχκβαζεο: 8.104,64€   
Πιεξσκέο κέρξη ζήκεξα: - 
Παξψλ ινγαξηαζκφο: 
8.104,64€   
Τπφινηπν Δγθξίζεσλ: - 

2014ΔΠ56600015 
ΓΟΤΛΑ 

ΓΔΧΡΓΗΟ 

08-09-2016 
ΔΧ  

05-10-2016 
8.104,64 € 

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 ηεο 
θνίηεο ηνπ πνηακνχ 
Καξπελεζηψηε ζην ηκήκα 
Καξπελήζη – Γηπφηακα ζέζε 
«Παηήκαηα Παλαγίαο» 
Υξεκαηνδφηεζε: ΑΔΠ566  
Πξνυπνινγηζκφο: 18.004,80€   
Πνζφ ζχκβαζεο: 18.004,80€   
Πιεξσκέο κέρξη ζήκεξα: - 
Παξψλ 
ινγαξηαζκφο:18.004,80€   
Τπφινηπν Δγθξίζεσλ: - 

2014ΔΠ56600015 
ΚΑΣΑΡΖ 
ΑΝΣΧΝΗΟ 

08-09-2016 
ΔΧ  

11-10-2016 
18.004,80 € 

4 

1
ε
 εληνιή πιεξσκήο ηνπ 

έξγνπ «Μίζζσζε 
κεραλεκάησλ γηα ηελ 
ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ 
ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ 

2014ΔΠ56600015 
ΗΓΖΡΟΜΠΔΣΟΝ 

Α.Δ. 

08-09-2016 
ΔΧ  

07-10-2016 
16.665,60 € 

ΑΔΑ: 75Ι67ΛΗ-ΗΣΗ
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Καξπελεζίνπ γηα ηα έηε 2016-
2017», ΥΡΖΖ: 2016, θαη 
εηδηθφηεξα ηεο πεξηνρήο ηνπ 
πξψελ Γήκνπ Πξνπζνχ γηα 
εξγαζίεο δηεπζέηεζεο ηεο 
θνίηεο ηνπ πνηακνχ 
Σξηθεξηψηε γηα ηελ πξνζηαζία 
ηνπ πθηζηάκελνπ ηερληθνχ 
(γέθπξα αξθίλεο) 
Υξεκαηνδφηεζε: ΑΔΠ566  
Πξνυπνινγηζκφο: 16.665,60€   
Πνζφ ζχκβαζεο: 16.665,60€   
Πιεξσκέο κέρξη ζήκεξα: - 
Παξψλ 
ινγαξηαζκφο:16.665,60€   
Τπφινηπν Δγθξίζεσλ: - 

5 

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 γηα ηελ πξνζηαζία 
ηνπ πθηζηάκελνπ ηερληθνχ 
(γέθπξα αξθίλεο) 
Υξεκαηνδφηεζε: ΑΔΠ566  
Πξνυπνινγηζκφο: 14.929,60€   
Πνζφ ζχκβαζεο: 14.929,60€   
Πιεξσκέο κέρξη ζήκεξα: - 
Παξψλ 
ινγαξηαζκφο:14.929,60€   
Τπφινηπν Δγθξίζεσλ: - 

2014ΔΠ56600015 
ΗΓΖΡΟΜΠΔΣΟΝ 

Α.Δ. 

08-09-2016 
ΔΧ  

13-10-2016 
14.929,60 € 

ΤΝΟΛΟ 71.890,24 € 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1589 

 
ΘΔΜΑ 10o: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Δξγαζίεο απνρηνληζκνχ ζην Δζληθφ & 
Δπαξρηαθφ Οδηθφ δίθηπν θαη αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, γηα ηελ 
ρξνληθή πεξίνδν 2015-2017». 
(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο 
Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & Μεηαθνξψλ 
Π..Δ.). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 163032/7783/14-10-
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 ηε δαπάλε, πνζνχ 10.071,28 € κε Φ.Π.Α., γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Δξγαζίεο 
απνρηνληζκνχ ζην Δζληθφ & Δπαξρηαθφ Οδηθφ δίθηπν θαη αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο 
Π.Δ. Φζηψηηδαο, γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2015-2017», θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηνλ θαζαξηζκφ θαη 
ηελ δηάλνημε ηερληθνχ, ηελ δηεπζέηεζε, ηνλ θαζαξηζκφ ηεο θνίηεο ρεηκάξξνπ θαη ηελ κεηαθνξά ησλ 
θεξηψλ πιηθψλ ζηελ πεξηνρή ηεο παξαιίαο Αγίνπ Γεσξγίνπ ηεο ΣΚ Πειαζγίαο ηεο ΓΔ Πειαζγίαο, 
ηνπ Γήκνπ ηπιίδαο απφ ηελ εηαηξεία «ΑΤΓΔΡΖ ΥΡΖΣΟ». 

ΑΔΑ: 75Ι67ΛΗ-ΗΣΗ
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Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1590 
 
 
ΓΗΜΟΙΑ ΔΡΓΑ – ΜΔΛΔΣΔ – ΠΑΡΑΣΑΔΙ 
 
ΘΔΜΑ 11o: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ: «Πξνζηαζία δηαβξσκέλσλ αθηψλ παξαιίαο 
Σνινθψλαο», Π.Δ. Φσθίδαο, πξνυπνινγηζκνχ 800.000,00€. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 164337/4301/17-10-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

1. Δγθξίλεη: 
α) ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ: «Πξνζηαζία δηαβξσκέλσλ αθηψλ παξαιίαο Σνινθψλαο», 

Π.Δ. Φσθίδαο, πξνυπνινγηζκνχ 800.000,00 € κε Φ.Π.Α., κε αλνηρηφ  δηαγσληζκφ – επηκέξνπο 
πνζνζηφ έθπησζεο, 

β) ηνπο φξνπο ηεο δεκνπξαζίαο, ζχκθσλα κε ην ζρέδην ηεο πεξίιεςεο δηαθήξπμεο, 
γ) ηνλ «Τπνθάθειν Γεκφζηαο χκβαζεο», πνπ απαξηίδεηαη απφ ηελ ηερληθννηθνλνκηθή 

κειέηε ηνπ έξγνπ (ηερληθή έθζεζε, ηερληθή κειέηε, εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, ηερληθή 
ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, πξνυπνινγηζκφ, ηηκνιφγην κειέηεο θαη έληππν νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο) θαη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο (πεξίιεςε δηαθήξπμεο θαη δηαθήξπμε), 

δ) ηε δαπάλε ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο, πξνυπνινγηζκνχ 800.000,00 € κε Φ.Π.Α., απφ ην 
πεξηθεξεηαθφ πξφγξακκα Γεκνζίσλ Έξγσλ ΑΔΠ066 ΔΣΟΤ 2016. 

2. Οξίδεη ηελ Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ Φσθίδαο σο αξρή πνπ ζα δηελεξγήζεη ηελ 
δηαδηθαζία νξηζκνχ ηεο επηηξνπήο δεκνπξαζίαο θαη ηελ δεκνπξαζία. {Δπεηδή ν πξνυπνινγηζκφο 
ηνπ έξγνπ είλαη θάησ απφ ην φξην ηεο 2εο ηάμεο ε επηηξνπή ζα είλαη ηξηκειήο (3)}.Σα ηξία κέιε ηεο 
κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο ζα είλαη ππάιιεινη ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φσθίδαο θαη ζα 
πξνθχςνπλ κεηά απφ δεκφζηα θιήξσζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 221 παξάγξαθνο 8α 
Ν.4412/2016) 

H ελ ιφγσ επηηξνπή ζα δηεμάγεη θαη ηπρφλ άγνλε επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία. 
 

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1591 
 
ΘΔΜΑ 12o: Έγθξηζε πξαθηηθψλ δεκνπξαζίαο - θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε ηκεκάησλ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο θαη ηερληθψλ έξγσλ ζηελ 
επαξρηαθή νδφ 6 Μαξηνιάηα - Πνιχδξνζνο» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. 
Φσθίδαο γηα ηα έηε 2015-2016 & 2017», πξνυπνινγηζκνχ 100.000,00€ κε Φ.Π.Α.. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 160778/4216/11-10-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

 1. Δγθξίλεη ηα ππ΄αξηζκ. 1/23-9-2016 θαη 2/10-10-2016 πξαθηηθά ηεο επηηξνπήο 
δηαγσληζκνχ ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε ηκεκάησλ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο θαη ηερληθψλ 
έξγσλ ζηελ επαξρηαθή νδφ 6 Μαξηνιάηα - Πνιχδξνζνο» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ 
Π.Δ. Φσθίδαο γηα ηα έηε 2015-2016 & 2017», πξνυπνινγηζκνχ 100.000,00€ κε Φ.Π.Α., πνπ 
αθνξνχλ ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ 
εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ. 

2. Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ ζηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε 
«ΓΔΧΡΓΗΟ ΠΑΣΣΑ», πνπ πξνζέθεξε έθπησζε ζαξάληα νθηψ ηνηο εθαηφ (48%). 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1592 

 

ΑΔΑ: 75Ι67ΛΗ-ΗΣΗ
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ΘΔΜΑ 13o: Έγθξηζε πξαθηηθψλ δεκνπξαζίαο - θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε δεκηψλ θαη ηερληθψλ έξγσλ ζηελ Δζληθή Οδφ Ηηέαο Ναππάθηνπ – 
Γ΄ Φάζε» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο γηα ηα έηε 2015-2016 & 2017», 
πξνυπνινγηζκνχ 500.000 € κε Φ.Π.Α.. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 162284/4249/13-10-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

 1. Δγθξίλεη ηα ππ΄αξηζκ. Η/26-9-2016 θαη 2/10-10-2016 πξαθηηθά ηεο επηηξνπήο 
δηαγσληζκνχ ηνπ ππνέξγνπ: ««Απνθαηάζηαζε δεκηψλ θαη ηερληθψλ έξγσλ ζηελ Δζληθή Οδφ Ηηέαο 
Ναππάθηνπ – Γ΄ Φάζε» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο γηα ηα έηε 2015-
2016 & 2017», πξνυπνινγηζκνχ 500.000 € κε Φ.Π.Α., πνπ αθνξνχλ ζηνλ έιεγρν ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ησλ 
ππνςεθίσλ αλαδφρσλ. 

2. Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηεο επαλαιεπηηθήο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ ζηελ 
εξγνιεπηηθή επηρείξεζε «ΑΚΔΛΛΑΡΖ ΓΖΜ. – ΛΗΑΡΟ ΥΑΡ. Α.Σ.Δ.», πνπ πξνζέθεξε 
έθπησζε εμήληα ηέζζεξα θαη ελλέα δέθαηα ηνηο εθαηφ (64.09%). 

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1593 
 
ΘΔΜΑ 14o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο - θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ έξγνπ: «Αλαθαίληζε θηεληαηξηθνχ εξγαζηεξίνπ γηα ηε κεηαζηέγαζε ηεο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο 
Οηθνλνκίαο  Π.Δ. Φζηψηηδαο», πξνυπνινγηζκνχ 300.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 154432/7356/11-10-
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. 1/11-10-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: 
«Αλαθαίληζε θηεληαηξηθνχ εξγαζηεξίνπ γηα ηε κεηαζηέγαζε ηεο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο  
Π.Δ. Φζηψηηδαο», πξνυπνινγηζκνχ 300.000,00 € 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 δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ ζηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε 
«Λ. ΚΗΣΟ ΑΣΔ», πνπ πξνζέθεξε κέζε ηεθκαξηή έθπησζε εμήληα πέληε θαη πελήληα ελλέα ηνηο  
εθαηφ ( 65,59%).  
 

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1594 
 
ΘΔΜΑ 15o: Δμέηαζε έλζηαζεο θαηά ηνπ Πξαθηηθνχ ΗΗ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ηεο κειέηεο: 
«Γεσηερληθέο εξγαζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο γέθπξαο Βίζηξηδαο», Π.Δ. Φζηψηηδαο, 
πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο 160.000,00 € κε Φ.Π.Α. (εμ’ αλαβνιήο). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ηελ ππ΄αξηζκ. ΣΣ 
159778/1215/17-10-2016 γλσκνδφηεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π..Δ. θαη ην ππ΄αξηζκ. 
119438/5218/16-9-2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φζηψηηδαο πξνο ηελ 
Δπηηξνπή, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

1. Δγθξίλεη ην ππ΄αξηζκ. ΗΗ/14-7-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
αλάζεζε εθπφλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «Γεσηερληθέο εξγαζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο γέθπξαο 
Βίζηξηδαο», Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο 160.000,00 € κε Φ.Π.Α., πνπ αθνξά ζηνλ 
έιεγρν θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ. 
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2. Απνξξίπηεη, σο νπζία αβάζηκε, ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 119438/5218/28.07.2016 έλζηαζε 
πνπ ππέβαιαλ ηα ζπκπξάηηνληα γξαθεία κειεηψλ κε ηελ επσλπκία «ΥΟΝΓΡΟ ΣΑΤΡΟ ΚΑΗ 
ΤΝΔΡΓΑΣΔ Δ.Δ. – ΑΠΟΣΟΛΟ ΡΗΣΟ», θαηά ηνπ σο άλσ πξαθηηθνχ, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 
αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ ππ΄αξηζκ. ΣΣ 159778/1215/17-10-2016 γλσκνδφηεζε ηεο Ννκηθήο 
Τπεξεζίαο Π..Δ.. 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1595 

 
ΘΔΜΑ 16o: Έγθξηζε πξσηνθφιινπ δηαπίζησζεο βιαβψλ απφ αλσηέξα βία γηα ην έξγν: 
«Βειηίσζε θαη αζθαιηφζηξσζε δξφκνπ Υξχζσ - Άγηνο Γεκήηξηνο», Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 
(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο 
Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & Μεηαθνξψλ 
Π..Δ.). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 156616/3004/5-10-
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 ην απφ 20-9-2016 πξσηφθνιιν δηαπίζησζεο βιαβψλ απφ αλσηέξα βία γηα ην 
έξγν: «Βειηίσζε θαη αζθαιηφζηξσζε δξφκνπ Υξχζσ - Άγηνο Γεκήηξηνο», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, 
ζχκθσλα κε ην νπνίν ν αλάδνρνο Αξηζηείδεο Ρνχκπαο ζα ηχρεη απνδεκίσζεο 4.537,09 € γηα 
απνθαηάζηαζε βιαβψλ απφ έληνλα πιεκκπξηθά θαηλφκελα ζηηο 7 & 8-9-2016.  

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1596 

 
 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ 
 
ΘΔΜΑ 17ν: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα εηδψλ παληνπσιείνπ, ειαηνιάδνπ, εηδψλ Κξενπσιείνπ, 
Γαιαθηνθνκηθψλ, Βξεθηθψλ Σξνθψλ θαη Οπσξνθεπεπηηθψλ γηα ην ΔΠ Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο 
Τιηθήο πλδξνκήο γηα ην Σακείν Δπξσπατθήο Βνήζεηαο γηα ηνπο Άπνξνπο (ΣΔΒΑ)», Π.Δ. 
Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 1.273.821,03 € κε Φ.Π.Α.. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 161466/5942/12-10-
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 ππ΄αξηζκ. 1/1-10-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
«Πξνκήζεηα εηδψλ παληνπσιείνπ, ειαηνιάδνπ, εηδψλ Κξενπσιείνπ, Γαιαθηνθνκηθψλ, Βξεθηθψλ 
Σξνθψλ θαη Οπσξνθεπεπηηθψλ γηα ην ΔΠ Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο Τιηθήο πλδξνκήο γηα ην 
Σακείν Δπξσπατθήο Βνήζεηαο γηα ηνπο Άπνξνπο (ΣΔΒΑ)», Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 
1.273.821,03 € κε Φ.Π.Α., πνπ αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ 
ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ.  
 2. Κεξχζζεη άγνλν ηνλ δηαγσληζκφ γηα ηηο Οκάδεο Α, Β, Γ, Γ, Δ, Σ, Ε, Ζ, δηφηη νη 
πξνζθνξέο πνπ θαηαηέζεθαλ γηα απηέο θξίζεθαλ απνξξηπηέεο. 

3. Δγθξίλεη ηελ επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1597 
 
ΘΔΜΑ 18ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα εηδψλ παληνπσιείνπ, ειαηφιαδνπ, εηδψλ θξενπσιείνπ, 
γάιαθηνο εβαπνξέ, γαιαθηνθνκηθψλ, βξεθηθψλ ηξνθψλ, νπσξνθεπεπηηθψλ γηα ην Δπηρεηξεζηαθφ 
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Πξφγξακκα (Δ.Π.) Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο (ΣΔΒΑ)», Π.Δ. Βνησηίαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 631.735,54 € κε Φ.Π.Α.. 
(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. ηαχξνο Σζειάο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο & Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Π..Δ.). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 5065/13-10-2016 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Βνησηίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

1. Δγθξίλεη ην ππ΄αξηζκ. 4/29-9-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
«Πξνκήζεηα εηδψλ παληνπσιείνπ, ειαηφιαδνπ, εηδψλ θξενπσιείνπ, γάιαθηνο εβαπνξέ, 
γαιαθηνθνκηθψλ, βξεθηθψλ ηξνθψλ, νπσξνθεπεπηηθψλ γηα ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα (Δ.Π.) 
Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο (ΣΔΒΑ)», Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 
631.735,54 € κε Φ.Π.Α., πνπ αθνξά ζηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ.  

2. Δπαλαπξνθεξχζζεη ηνλ δηαγσληζκφ κε ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην πεξί Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (Ν.4412/2016, ΦΔΚ Α’ 147/8-8-2016), ιφγσ ηνπ 
φηη νη ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο, κνινλφηη αμηνινγήζεθαλ σο πιήξεηο, αθνξνχλ κφλν ηηο νκάδεο 
Α΄, Γ΄ Σ΄ (κία πξνζθνξά ζε θάζε νκάδα) θαη δελ επεηεχρζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν 
αληαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1598 

 
ΘΔΜΑ 19ν: Έγθξηζε α) δαπάλεο - δέζκεπζε πίζησζεο, β) δηελέξγεηαο ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ: «Πξνκήζεηα κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ 
ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή, 
πξνυπνινγηζκνχ 161.290,00€ (ρσξίο Φ.Π.Α.) θαη γ) ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. 
(Δηζεγεηήο θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο 
Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ηελ ππ΄αξηζκ. 164366/5189/17-
10-2016 δηνξζσκέλε σο πξνο ηνλ ηίηιν ηεο εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ 
Δπηηξνπή, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

απνθαζίδεη νκόθσλα 
1. Αλαθαιεί ηελ ππ΄αξηζκ. 1145/2016 απφθαζή ηεο κφλν σο πξνο ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο ηνπ ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ, δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα 
κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ (πξνζσπηθνί ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο & επίπεδεο νζφλεο) γηα ηηο 
αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», πξνυπνινγηζκνχ 161.290,00€ 
ρσξίο Φ.Π.Α., ιφγσ αιιαγήο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, 
Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (Ν.4412/2016 -  ΦΔΚ147/Α’/08-08-2016). 

2. Δγθξίλεη εθ λένπ ην ζρέδην δηαθήξπμεο θαη ηνπο φξνπο ηνπ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ, 
ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην. 
 

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1599 
 
ΘΔΜΑ 20ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ρξψκαηνο δηαγξάκκηζεο νδψλ γηα ηα έηε 2016-2017», Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο, ρξνληθήο δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, 
πξνυπνινγηζκνχ 69.995,52 € κε Φ.Π.Α.. 
(Δηζεγεηήο θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο 
Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & Μεηαθνξψλ Π..Δ.). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 163899/3228/17-10-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δπξπηαλίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή θαη ηελ 
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ππ΄αξηζκ. 135107/1060/2016 απάληεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π..Δ. επί εξσηεκάησλ ηεο 
ππεξεζίαο, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

1. Δγθξίλεη ην ππ΄αξηζκ. 2/14-10-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
«Πξνκήζεηα ρξψκαηνο δηαγξάκκηζεο νδψλ γηα ηα έηε 2016-2017», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, ρξνληθήο 
δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνυπνινγηζκνχ 69.995,52 
€ κε Φ.Π.Α., πνπ αθνξά ζηελ απνζθξάγηζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο 
ηεο πξνζσξηλήο κεηνδφηξηαο εηαηξείαο «ΒΔΡΝΗΚΟΛ  ΑΣΔΒΔ – Α.Δ.». 

2. Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ ζηελ εηαηξεία «ΒΔΡΝΗΚΟΛ  
ΑΣΔΒΔ – Α.Δ.», ε νπνία πξνζέθεξε ηε ρακειφηεξε ηηκή, ήηνη:  

α) γηα ην ιεπθφ αθξπιηθφ ρξψκα δηαγξάκκηζεο, ηηκή κνλάδαο αλά Kgr ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α.: 
1,24 (€), 

β) γηα ην καχξν ρξψκα δηαγξάκκηζεο, ηηκή κνλάδαο αλά Kgr ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α.: 1,24 (€)  
θαη, 

γ)  γηα ηα παινζθαηξίδηα, ηηκή κνλάδαο αλά Kgr ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α.: 0,65 (€).   
 

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1600 
 
 
ΜΑΘΗΣΙΚΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 
ΘΔΜΑ 21ν: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο ηεο 11εο Οθησβξίνπ 2016 
γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ κεηαθνξάο καζεηψλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Δχβνηαο, ζρνιηθνχ 
έηνπο 2016-2017. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 163180/5997/14-10-
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 11-10-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ αλάζεζε 
ππεξεζηψλ κεηαθνξάο καζεηψλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Δχβνηαο, κε Μηζζσκέλα Μηθξά – 
Μεγάια Λεσθνξεία θαη Σαμί – Γ.Υ. Δπηβαηηθά, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017. 

2. Αλαδεηθλχεη πξνζσξηλνχο κεηνδφηεο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ηεο 11εο Οθησβξίνπ 2016, 
θαηφπηλ ηεο αξηζκ. νηθ. 155786/5738/04-10-2016 πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ηνπο 
παξαθάησ: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ 
ΑΡΙΘ. 

ΚΤΚΛΟΦ. 
ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΓΡΟΜΗ 

ΚΩΓΙΚ
Ο 

ΓΡΟΜ. 
ΣΙΜΗ 

ΛΟΙΠΟΊ 
ΜΔΙΟΓΟΣΔ 

1 
ΜΟΤΡΣΕΑΚΖ 
ΓΔΧΡΓΗΟ 

ΣΑΔ 
2245 

4 
ΒΛΑΥΗΑ-ΠΖΛΗ 
& 
ΔΠΗΣΡΟΦΖ 

433 37,50€ 
 

- 

2 
ΛΗΑΠΟΓΖΜΖΣΡΖ 
ΓΡΟΟΤΛΑ 

ΣΑΔ 
2209 

1 
ΒΛΑΥΗΑ-ΠΖΛΗ 
& 
ΔΠΗΣΡΟΦΖ 

52 35,86€ 
 
- 

3 

ΜΟΤΡΓΗΑ ΓΡΖΓΟΡΖ 
(Καηέζεζε πξνζθνξά 
σο ν αζθψλ ηε γνληθή 
κέξηκλα ηνπ αλήιηθνπ 
ηέθλνπ ηνπ & ηδηνθηήηε 
ηνπ ΣΑΔ ΜΟΤΡΓΗΑ 
ΚΧΝ/ΝΟΤ-ΗΧΑΝΝΖ ) 

ΣΑΔ 2651 

7 

ΠΑΘΑΡΗ-
ΜΔΣΟΥΗ 
ΚΖΡΗΝΘΟ & 
ΔΠΗΣΡΟΦΖ. 

723 29,00€ 

 
- 

2 
ΚΡΤΑ ΒΡΤΖ  
ΚΖΡΗΝΘΟ & 
ΔΠΗΣΡΟΦΖ. 

134 25,00€ 
 
- 

3 
ΚΖΡΗΝΘΟ-
ΚΡΤΑ ΒΡΤΖ 

240 12,50€ 
 
- 
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3. Κεξχζζεη άγνλα ηα θάησζη πέληε (5) ηκήκαηα/δξνκνιφγηα: 

Α/Α ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΓΡΟΜΗ 
ΚΩΓΙΚΟ 

ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΟΤ 
ΜΔΟΝ 

1 6 
ΜΑΚΡΤΚΑΠΑ-ΑΣΣΑΛΖ (ΟΛΟ) 
 

471 
 

ΣΑΞΗ 
 

2 8 
ΚΟΤΡΚΟΤΛΟΗ-ΚΔΥΡΗΔ & ΔΠΗΣΡ. 
 

836 
 

ΜΗΚ. ΛΔΧΦΟΡΔΗΟ 
 

3 10 
ΑΓΑΘΟ-ΚΑΛΛΗΑΝΟΗ-ΑΓ.ΓΖΜΖΣΡΗΟ & 
ΔΠΗΣΡ. 
. 

367 
 

ΣΑΞΗ ΑΝΧ ΣΧΝ 4σλ 
ΘΔΔΧΝ 

 

4 12 
ΛΗΥΑΓΑ-ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΛΗΥΑΓΑ & 
ΔΠΗΣΡ. 
 

186 
 

ΣΑΞΗ 

5 14 
ΣΡΟΠΧΝΔ-ΣΔΝΖ & ΔΠΗΣΡ. 
(ΣΡ,ΣΔ,ΠΔ) 

109 ΣΑΞΗ ΑΝΧ ΣΧΝ 4σλ 
ΘΔΔΧΝ 

 

 

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1601 
 
ΘΔΜΑ 22ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο δηελέξγεηαο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ 
αλάζεζε λέσλ δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ Π.Δ. Φσθίδαο (ρσξίο δεκνζίεπζε). 
(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π..Δ.). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 163759/4007/17-10-
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 

1. Δγθξίλεη ην απφ 14-10-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ 
αλάζεζε δχν (2) δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ ζηηο δεκφζηεο ζρνιηθέο κνλάδεο Α/β’αζκηαο 
θαη Β/βάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Π.Δ. Φσθίδαο, κε θξηηήξην ηελ ρακειφηεξε ηηκή ζε επξψ, 
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 5.206,00€ πιένλ ΦΠΑ (ήηνη ζπλνιηθνχ πνζνχ 6.455,44€). 

(ΟΛΟΖΜΔΡΟ) 

5 

ΚΖΡΗΝΘΟ- 
ΕΧΟΓΟΥΟ 
ΠΖΓΖ 
(ΟΛΟΖΜΔΡΟ) 

435 9,50 € 

 
- 

4 ΡΔΝΣΗΦΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΑΔ 2619 13 
ΓΑΛΑΣΧΝΑ-
ΗΣΗΑΗΑ & 
ΔΠΗΣΡΟΦΖ 

104 34,00€ 
 
- 

5 
ΚΟΗΝΧΝΗΑ 
ΚΛΖΡΟΝΟΜΧΝ 
Γ.ΜΑΛΛΗΑΡΖ  

ΣΑΔ 
2499 

11 
ΑΜΦΗΘΔΑ-
ΚΑΘΔΝΟΗ & 
ΔΠΗΣΡΟΦΖ 

147 20,00€ 

 
ΜΧΡΑΨΣΖ 
Υ. ΦΧΣΗΟ 

κε ηηκή 
22,00€ 

6 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΔΧΡ. 
ΣΑΓΚΑ 

ΣΑΔ 
2468 

15 

ΚΟΜΟΓΟ-
ΜΑΓΟΤΛΑ-
ΔΡΔΣΡΗΑ 
(ΜΟΝΟ ΠΡΧΨ) 

840 15,00€ 

 
- 

7 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ 
ΠΔΡΓΑΜΑΛΖ 

ΣΑΔ 2752 9 

ΚΤΡΟ-
ΑΠΟΤ-
ΚΑΛΑΜΗΣΑ 
(ΜΟΝΟ 
ΔΠΗΣΡΟΦΖ) 

624 15,75€ 

 
- 

ΑΔΑ: 75Ι67ΛΗ-ΗΣΗ



22 

 

2. Αλαζέηεη ηα λέα δξνκνιφγηα, φπσο απηά πξνέθπςαλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο 
δηαπξαγκάηεπζεο θαηφπηλ ηεο αξηζκ. 160485/34943/11-10-2016 (ΑΓΑ: 6ΒΕ07ΛΖ-0ΑΝ) 
πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ζηνπο παξαθάησ κεηνδφηεο: 

 

Α/Α 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΟΤ 

ΑΝΩΣΑΣΟ  
ΗΜΔΡΗΙΟ 

ΚΟΣΟ 
ΓΙΑΓΡΟΜΗ 

ΥΩΡΙ 
Φ.Π.Α. (€) 

ΜΔΙΟΓΟΣΗ 

ΠΟΟ 
ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 

ΣΟΝ 
ΜΔΙΟΓΟΣΗ 

ΥΩΡΙ Φ.Π.Α. 
(€) 

1 ΓΔΛΦΟΗ- ΑΡΑΥΧΒΑ 
 
19,02 

ΚΑΡΓΑΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 12,36 

2 
ΜΑΛΑΝΓΡΗΝΟ- 
ΒΟΤΝΗΥΧΡΑ- 
ΑΜΦΗΑ 

85,10 ΚΟΚΟΛΟΓΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 59,57 

 
Ζ ηζρχο ηεο απφθαζεο αθνξά ηελ θάιπςε δαπαλψλ κεηαθνξάο καζεηψλ ηεο Π.Δ. 

Φσθίδαο, ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο έσο 31-12-2016 ή κέρξη ηελ 
νινθιήξσζε ησλ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ κε ηελ ππνγξαθή ησλ νηθείσλ ζπκβάζεσλ.  

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1602 

 
 
ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 
ΘΔΜΑ 23ν: Αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ ζε «χκβνπιν Σερληθήο Τπνζηήξημεο ΣΔΒΑ γηα ηελ 
Κνηλσληθή χκπξαμε Βνησηίαο», ζηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο “Δπηζηηηζηηθή 
θαη Βαζηθή Τιηθή πλδξνκή γηα ην Σακείν Δπξσπατθήο Βνήζεηαο γηα ηνπο απφξνπο”, 
πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο δεθαπέληε ρηιηάδσλ επξψ (15.000,00 €). 
(Δηζεγεηήο θ. ηαχξνο Σζειάο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο & 
Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Π..Δ.). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 4739/13-10-2016 
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 

Αλαζέηεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ «χκβνπινο Σερληθήο Τπνζηήξημεο ΣΔΒΑ γηα ηελ 
Κνηλσληθή χκπξαμε Βνησηίαο», ζηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο “Δπηζηηηζηηθή 
θαη Βαζηθή Τιηθή πλδξνκή γηα ην Σακείν Δπξσπατθήο Βνήζεηαο γηα ηνπο απφξνπο” 
πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο δεθαπέληε ρηιηάδσλ επξψ (15.000,00 €) κε ΦΠΑ 24%, ην νπνίν ζα 
ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηελ εγθεθξηκέλε πξάμε: «Απνθεληξσκέλεο Πξνκήζεηεο Σξνθίκσλ θαη 
Βαζηθήο Τιηθήο πλδξνκήο, Γηνηθεηηθέο Γαπάλεο θαη Παξνρή πλνδεπηηθψλ Μέηξσλ 2015-2016 – 
Κ.. – Βνησηίαο», κε θσδηθφ MIS 5000164, δηάξθεηαο πέληε (5) κελψλ. 

 
Μεηνςήθεζε ν θ. Ησάλλεο Αγγειέηνο. 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1603 

 
ΘΔΜΑ 24ν: Έγθξηζε α) δαπάλεο - δέζκεπζε πίζησζεο, β) δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ δεκφζηνπ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ησλ θηηξίσλ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, ηνπ 
ΚΔΓΓΤ θαη ησλ Γ/λζεσλ Α’/ζκηαο θαη Β’/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο 
ηελ ρακειφηεξε ηηκή, πξνυπνινγηζκνχ 44.750,00€ κε ζπκπεξηιακβαλφκελνπ Φ.Π.Α. 
(55.490,00€ κε ΦΠΑ 24%), θαη γ) ησλ φξσλ ηεο ζπλεκκέλεο δηαθήξπμεο. 
(Δηζεγεηήο θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο 
Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
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Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. νηθ. 164310/6040/17-
10-2016 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: 
1. ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ, δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ  

θαζαξηφηεηαο ησλ θηηξίσλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, ηνπ ΚΔΓΓΤ θαη ησλ Γ/λζεσλ 
Α’/βαζκηαο θαη Β’/βαζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 55.490,00 € κε 
Φ.Π.Α, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή,  

2. ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο απηνί απνηππψλνληαη ζην ζρέδην ηεο δηαθήξπμεο, 
3.ηε δαπάλε – δέζκεπζε πίζησζεο, ζπλνιηθνχ πνζνχ 55.490,00€, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ Φ.Π.Α. (24%).  
Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α.Δ. 0875 πεξί ακνηβψλ γηα δαπάλεο θαζαξηφηεηαο θαη ζα 

θαηαλεκεζεί ζηα έηε 2016 & 2017, σο εμήο: 
2016: 8.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 
2017: 47.490,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.  
 

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1604 
 
 
ΓΑΠΑΝΔ 
 
ΘΔΜΑ 25ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ηα ππ΄αξηζκ. α) 162571/3117/17-
10-2016 θαη β) 164621/3137/17-10-2016 έγγξαθα ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο 
πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

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

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

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤ

Η 
ΠΙΣΩ

Η 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΙΜΔ

ΝΟΤ 
ΠΡΟΫ/ΜΟ

Τ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦ

ΩΔΙ 
ΔΣΟΤ 2016 

ΓΔΜΔΤΘΔ
Ν ΠΟΟ 

ΠΡΙΝ ΣΗΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΙΗΓΗΗ 

ΤΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΩΗ 
ΓΙΑΘΔΙΜ

Ο ΓΙΑ 
ΓΔΜΔΤΗ 

1 

Τπνρξεψζεηο απφ παξνρή 
ηειεπηθνηλσληαθψλ 
ππεξεζηψλ (ηέιε, κηζζψκαηα 
θαη δαπάλεο εγθαηαζηάζεσλ) 
ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο θαη ησλ 
γξαθείσλ ηεο Α/ζκηαο θαη 
Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο θαη 
ΚΔΓΓΤ ζηνλ Ν. Δπξπηαλίαο 

 
02.03.073.
0824.01 

 
«Τπνρξεψζεηο 
απφ παξνρή 

ηειεπηθνηλσληα-
θψλ ππεξεζηψλ 

(ηέιε, κηζζψκαηα 
θαη δαπάλεο 

εγθαηαζηάζεσλ» 

3000,00 17.000,00 14.000,00 0,00 

ΑΔΑ: 75Ι67ΛΗ-ΗΣΗ
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2 

Ύδξεπζε θαη άξδεπζε γηα ηηο 
αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο 
Π.Δ. Δπξπηαλίαο θαη ησλ 
γξαθείσλ ηεο Α/ζκηαο θαη 
Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο θαη 
ΚΔΓΓΤ ζηνλ Ν. Δπξπηαλίαο  

 
02.03.073.
0831.01 

 
«Ύδξεπζε θαη 

άξδεπζε» 
1.500,00 5.000,00 3.500,00 0,00 

3 

Ζιεθηξηθή Δλέξγεηα γηα ηηο 
αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο 
Π.Δ. Δπξπηαλίαο θαη ησλ 
γξαθείσλ ηεο Α/ζκηαο θαη 
Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο θαη 
ΚΔΓΓΤ ζηνλ Ν. Δπξπηαλίαο 

 
02.03.073.0

832.01 

 
«Ζιεθηξηθή 
Δλέξγεηα» 

5.000,00 40.000,00 35.000,00 0,00 

4 

πληήξεζε ησλ θαπζηήξσλ 
ησλ θαινξηθέξ (Γηνηθεηεξίνπ 
θαη Κηεληαηξείνπ) ηεο Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο. 

 
02.03.073.
0869.01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή ινηπνχ 
εμνπιηζκνχ 

224,00 14.000,00 13.159,93 616,07 

5 

χλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
αζθαιείαο ηνπ ΚΣΔΟ 
Καξπελεζίνπ κε εηαηξία 
θχιαμεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ 
ρψξνπ (δηάξθεηα ελφο έηνπο) 
γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γ/λζεο 
Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ  

02.03.073.
0879.01 

Λνηπέο ακνηβέο 
φζσλ εθηεινχλ 

εηδηθέο ππεξεζίεο 
372,00 38.500,00 36.973,90` 1.154,10 

6 

Πξνκήζεηα εκαηψλ 
(Διιεληθψλ- Δπξσπατθψλ- 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο) 
γηα ηηο αλάγθεο ηεο   Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο. 

 
02.03.073.1

699.01 

Λνηπέο πξνκήζεηεο 

491,04 16.500,00 12.982,01 3.026,95 

7 

Πξνκήζεηα δχν (2) κλεκψλ 
Ζ/Τ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 
ΚΔΓΓΤ  Δπξπηαλίαο 

02.03.073.
1723.01 

Πξνκήζεηα Ζ/Τ 
πξνγξακκάησλ θαη 

ινηπψλ πιηθψλ 
44,64 12.000,00 8.637,67 3.317,69 

8 

Πξνκήζεηα ινγηζκηθψλ 
δηαρείξηζεο έξγσλ ηεο ΓΣΔ.  
Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 

02.03.073.
1723.01 

Πξνκήζεηα Ζ/Τ 
πξνγξακκάησλ θαη 

ινηπψλ πιηθψλ 
2.140,00 12.000,00 8.682,31 1.177,69 

 

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1605 
 
ΘΔΜΑ 26ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα δαπάλε απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή εξγαζία 
ππαιιήισλ ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 163933/3129/17-10-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δπξπηαλίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην 
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο γηα απνδεκίσζε γηα 
ππεξσξηαθή εξγαζία ππαιιήισλ ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο, σο θαησηέξσ:  
 

Α/α Αηηηνινγία Κ.Α.Δ. 
Πεξηγξαθή 

Κ.Α.Δ 

Πνζό 
δέζκεπζεο 
πίζησζεο 

Πνζό 
εγθεθξηκέλνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ 
κε ηηο 

αλακνξθώζεηο 
έηνπο 2016 

Γεζκεπζέλ 
πνζό πξηλ 

ηελ 
παξνύζα 
εηζήγεζε 

Τπόινηπν 
πίζησζεο 
δηαζέζηκν 

γηα 
δέζκεπζε 

1 Απνδεκίσζε γηα 0511 Απνδεκίσζε 9.000,00 39.000,00 30.000,00 0,00 
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ππεξσξηαθή 
εξγαζία 

ππαιιήισλ Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο 

γηα 
ππεξσξηαθή 

εξγαζία 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΗ 9.000,00 39.000,00 30.000,00 0,00 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1606 

 
ΘΔΜΑ 27ν: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δέζκεπζε πίζησζεο έξγνπ απφ ηηο Γεκφζηεο Δπελδχζεηο ηεο 
Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 161985/3113/17-10-
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 έξγνπ απφ ηηο Γεκφζηεο Δπελδχζεηο ηεο Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο, σο εμήο: 

 
Α/Α  

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ 
 

ΠΟΟ ζε 
επξώ 

 
 
 
 
 

1 

6ε εληνιή πιεξσκήο  ηνπ Έξγνπ «Βειηίσζε θαη αζθαιηφζηξσζε δξφκνπ 
Υξχζσ-Άγηνο Γεκήηξηνο» 
Υξεκαηνδφηεζε : ΑΔΠ 366  
Πξνυπνινγηζκφο : 780.000,00 επξψ 
Πνζφ ζχκβαζεο : 412.303,98 επξψ 
Πιεξσκέο κέρξη ζήκεξα : 337.245,09 επξψ 
Παξψλ 6νο ινγαξηαζκφο : 74.691,39 επξψ 
Τπφινηπν εγθξίζεσλ : 367,50 επξψ. 
Φνξέαο – ΚΑΔ  : 071 – 9453 «πγθνηλσλίεο»           
Αλάδνρνο  : ΡΟΤΜΠΑ ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΔΓΔ 

 
 
 

74.691,39 € 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1607 

 
ΘΔΜΑ 28ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Βνησηίαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 5123/14-10-2016 
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: 
A. ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο γηα δαπάλεο, πξνκήζεηεο, 

ζπληεξήζεηο θαη παξνρή ππεξεζηψλ, πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ην Οηθνλνκηθφ 
Έηνο 2016 ζηελ Π.Δ. Βνησηίαο, σο θαησηέξσ:  
 

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

ΓΔΜΔΤΗ 
ΠΙΣΩΗ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝΟ
Τ ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΔΙ
 ΔΣΟΤ 2016 

ΓΔΜΔΤΘΔ
Ν ΠΟΟ 

ΠΡΙΝ ΣΗΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΙΗΓΗΗ 

ΤΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΩΗ 

ΓΙΑΘΔΙΜΟ 
ΓΙΑ ΓΔΜΔΤΗ 

ΑΔΑ: 75Ι67ΛΗ-ΗΣΗ
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1 

Πξνκήζεηα skanner 
γηα ηηο αλάγθεο ηεο 
Γ/λζεο  Αγξνηηθήο 
Οηθνλνκίαο 

02.05.073.171
3.01 

Πξνκήζεηα 
γξαθνκεραλψλ, 
κεραλεκάησλ 
θσηνα/θεο, 
κεραλψλ 
Γξαθείνπ 

610,00 1316,75 - 1316,75 

2 

Πξνκήζεηα   γξαθηθήο 
χιεο γηα ηηο αλάγθεο 
ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο 
Οηθνλνκίαο 

02.05.073.111
1.01 

Πξνκήζεηα  
ραξηηνχ, 

γξαθηθψλ εηδψλ 
θαη ινηπψλ 
ζπλαθψλ 

πιηθψλ 

290,78 24582,49 21165,01 3417,48 

3 

Πξνκήζεηα   γξαθηθήο 
χιεο γηα ηηο αλάγθεο 
ησλ Τπεξεζηψλ ηεο 
ΠΔ Βνησηίαο 

02.05.073.111
1.01 

Πξνκήζεηα  
ραξηηνχ, 

γξαθηθψλ εηδψλ 
θαη ινηπψλ 
ζπλαθψλ 

πιηθψλ 

2000,00 24582,49 21455,79 3126,70 

4 

Πξνκήζεηα – 
ηνπνζέηεζε ηξηψλ 
θιηκαηηζηηθψλ γηα ηηο 
αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο  
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο 
Αιηάξηνπ 

02.05.073.169
9.01 

Λνηπέο 
πξνκήζεηεο 

3013,20       16407,44 8912,53 7494,91 

5 

Πξνκήζεηα – 
ηνπνζέηεζε ελφο 
θιηκαηηζηηθνχ γηα ηηο 
αλάγθεο ηνπ Γξαθείνπ  
Αγξνηηθήο  Αλάπηπμεο   
Αιηάξηνπ 

02.05.073.171
2.01 

Πξνκήζεηα 
ζπζθεπψλ 

ζέξκαλζεο θαη 
θιηκαηηζκνχ 

1004,40 2500,00 730,00 1770,00 

6 

Γέζκεπζε πνζνχ  γηα 
ακνηβή γηα εξγαζία 
θαηά ηηο εμαηξέζηκεο 
εκέξεο θαη λπθηεξηλέο 
ψξεο 

02.05.073.051
2.01 

Ακνηβή γηα 
εξγαζία θαηά ηηο 

εμαηξέζηκεο 
εκέξεο θαη 

λπθηεξηλέο ψξεο 

3000,00 6000,00 3000,00 3000,00 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΗ 7715,18 50806,68 34098,32 16708,36 

 
Β. ηε δέζκεπζε πίζησζεο γηα ηελ αθφινπζε δαπάλε, πνπ έρεη εγθξηζεί κε πξνεγνχκελε 

απφθαζε ηεο Ο.Δ., θαη πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ην Οηθνλνκηθφ Έηνο 2016, σο 
θαησηέξσ:  

                                                  

Α/Α ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Δ. 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Δ. 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤΗ 

ΠΙΣΩΗ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝΟΤ 

ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΔΙ 

ΔΣΟΤ 2016 

ΓΔΜΔΤΘΔ
Ν ΠΟΟ 

ΠΡΙΝ ΣΗΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΙΗΓΗΗ 

ΤΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΩΗ 

ΓΙΑΘΔΙΜΟ 
ΓΙΑ 

ΓΔΜΔΤΗ 

1 

Ακνηβή ζηνλ Γηθεγφξν  
γηα παξάζηαζε  ζην 
ζπκβνχιην 
επηθξαηείαο ,ζηε 
δηθάζηκν  2-11-16 γηα 
ηελ ππφζεζε  ηεο 
εηαηξείαο  ΔΛΛΖΝΗΚΖ 
ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ 
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Α.Δ 

02.05.073.0871.01 
Ακνηβέο 
θπζηθψλ 

πξνζψπσλ 
1614,48 64734,58 56194,53 8540,05 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΗ 1614,48 64734,58 56194,53    8540,05 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1608 

 

ΑΔΑ: 75Ι67ΛΗ-ΗΣΗ
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ΘΔΜΑ 29ν: πκςεθηζκφο – δηφξζσζε πνζψλ – έγθξηζε βεβαησηηθψλ ζεκεησκάησλ ζε 
ινγαξηαζκνχο ηνπ πάγηνπ θαη αξδεπηηθνχ ηέινπο Κσπατδηθνχ Πεδίνπ έηνπο 2015, Π.Δ. Βνησηίαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. νηθ. 5207/17-10-
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: 

A. ηελ 8ε Πξάμε πκςεθηζκνχ - Γηφξζσζεο ζε ινγαξηαζκνχο ηνπ Πάγηνπ θαη Αξδεπηηθνχ 
Σέινπο γηα ην Κσπατδηθφ Πεδίν, έηνπο 2015, φπσο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα I, πνπ παξαηίζεηαη ζην 
Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο, 

Β. ηα Βεβαησηηθά εκεηψκαηα πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 1/06/2016 έσο θαη ηηο 30/9/2016. Ζ 
έθδνζε απηψλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί γηα:  

1. αγξνηεκάρηα πνπ δελ είραλ δεισζεί θαηά ηελ θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν 2015 θαη 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. 

3. αγξνηεκάρηα, γηα ηα νπνία είρε ζηαιεί κφλν ινγαξηαζκφο παγίνπ θαη δελ είρε 
ππνινγηζηεί ην αξδεπηηθφ ηέινο ιφγσ ιαλζαζκέλεο δήισζεο ΟΓΔ 

Σα Βεβαησηηθά εκεηψκαηα απνηππψλνληαη ζηνλ Πίλαθα ΗΗ, πνπ παξαηίζεηαη ζην 
Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο. 

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1609 
 
ΘΔΜΑ 30ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, εξγαζίεο ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 161441/5056/17-10-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

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

 
Α/Α ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΔ Πεξηγξαθή ΚΑΔ ΠΟΟ 

ΓΔΜΔΤΗ 
ΠΙΣΩΗ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝΟΤ 
ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+ΑΝ

ΑΜΟΡΦΩΔΙ 
ΔΣΟΤ 2016 

ΓΔΜΔΤΘΔ
Ν ΠΟΟ 

ΠΡΙΝ ΣΗΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΙΗΓΗΗ 

ΤΠΟΛΟΙΠΟ 
ΓΔΜΔΤΗ 

ΠΙΣΩΗ 

1 
Φσηνηππίεο εηδηθνχ 
ηχπνπ ηεο Ννκηθήο 
Τπεξεζίαο 

02.01.073.0843.
01 

Δθδφζεηο-
εθηππψζεηο-
βηβιηνδεζία 

(πεξηιακβάλεηαη θαη 
ε πξνκήζεηα 

ραξηηνχ) 

550,00 13.000,00 10.030,00 2.420,00 
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2 

Ακνηβέο  πξνζσπηθνχ  
κε ζρέζε εξγαζίαο 
ηδησηηθνχ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξφλνπ 
(ΗΓΟΥ) κε δηάξθεηα 
ζχκβαζεο 2 κελψλ 
γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
εθηάθησλ αλαγθψλ 
πνπ πξνθαινχληαη 
απφ ηηο πξνζθπγηθέο 
ξνέο(37 άηνκα) 

02.01.073.0342.
01 

Ακνηβέο  
πξνζσπηθνχ  κε 
ζρέζε εξγαζίαο 
ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ 
(ΗΓΟΥ) γεληθά 

(ζπκπεξηιακβάλεηαη 
θαη ην επνρηθφ 
πξνζσπηθφ) 

16.000,00 317.000,00 228.400,00 72.600,00 

3 

Δηζθνξέο ζε 
αζθαιηζηηθνχο 
νξγαληζκνχο 
πξνζσπηθνχ κε ζρέζε 
εξγαζίαο ηδησηηθνχ 
δηθαίνπ νξηζκέλνπ 
ρξφλνπ (ΗΓΟΥ) κε 
δηάξθεηα ζχκβαζεο 2 
κελψλ γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε 
εθηάθησλ αλαγθψλ 
πνπ πξνθαινχληαη 
απφ ηηο πξνζθπγηθέο 
ξνέο(37 άηνκα) 

02.01.073.0352.
01 

Δηζθνξέο ζε 
αζθαιηζηηθνχο 
νξγαληζκνχο 

πξνζσπηθνχ κε 
ζρέζε εξγαζίαο 
ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ 
(ΗΓΟΥ) γεληθά 

(ζπκπεξηιακβάλεηαη 
θαη ην επνρηθφ 
πξνζσπηθφ) 

6.000,00 109.800,00 74.920,00 28.880,00 

4 

Γηα ηελ θπζηθνρεκηθή 
θαη κηθξνβηνινγηθή 
εμέηαζε ηνπ πφζηκνπ 
λεξνχ θαη ησλ πδάησλ 
θνιχκβεζεο ησλ ΠΔ 
Φζηψηηδαο, 
Δπξπηαλίαο, Φσθίδαο 
απφ ην Πεξηθεξεηαθφ 
Δξγαζηήξην Γεκφζηαο 
Τγείαο Θεζζαιίαο 

02.01.073.0899.
01 

Λνηπέο δαπάλεο θαη 
εηδηθέο ακνηβέο 

20.000,00 243.180,00 210.587,40 12.592,60 

5 

Έμνδα κεηαθίλεζεο 
απφ ην εζσηεξηθφ ζην 
εμσηεξηθφ 2 αηξεηψλ-
ζεκαηηθψλ 
Αληηπεξηθεξεηαξρψλ 
πξνθεηκέλνπ λα 
εθπξνζσπήζνπλ ηελ 
Πεξηθέξεηα ηεξεάο 
Διιάδαο ζηε δηεζλή 
ηνπξηζηηθή έθζεζε 
"WORLD TRAVEL 
MARKET(WTE)" ζην 
Λνλδίλν απφ 7 έσο 9 
Ννεκβξίνπ 2016 ζηελ 

νπνία ζπκκεηέρεη. 

02.01.073.0717.
01 

Έμνδα κεηαθίλεζεο 
ινηπψλ πξνζψπσλ 
απν ην εζσηεξηθφ 
ζην εμσηεξηθφ & 

αληίζηξνθα 

4.000,00 14.000,00 6.300,00 3.700,00 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΗ 46.550,00 696.980,00 530.237,40 120.192,60 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1610 

 
ΘΔΜΑ 31ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζην 8ν Φεζηηβάι Διιεληθνχ Μειηνχ θαη Πξντφλησλ Μέιηζζαο, πνπ 
ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Αζήλα ζην «ηάδην Δηξήλεο θαη Φηιίαο», απφ 2 έσο 4 Γεθεκβξίνπ 
2016». 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 164244/5186/17-10-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

ΑΔΑ: 75Ι67ΛΗ-ΗΣΗ



29 

 

Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο, πνζνχ δέθα ελλέα 
ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ επξψ (19.700,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο θαη ηε δεκηνπξγία πεξηπηέξνπ ζην 8ν Φεζηηβάι Διιεληθνχ Μειηνχ 
θαη Πξντφλησλ Μέιηζζαο, πνπ ζα πινπνηεζεί ζηελ Αζήλα, ζην «ηάδην Δηξήλεο θαη Φηιίαο», απφ 
2 έσο 4 Γεθεκβξίνπ 2016. 

  Ζ ελ ιφγσ δαπάλε κίζζσζεο, θαηαζθεπήο θαη δηαθφζκεζεο ηνπ πεξηπηέξνπ, εκβαδνχ 132 
η.κ., ζα βαξχλεη ηνλ Δηδηθφ Φνξέα 01.073 θαη ηνλ Κ.Α.Δ. 0844.01.  

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1611 

 
ΘΔΜΑ 32ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Φσθίδαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 163461/4004/14-10-
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 πιεξσκή δαπαλψλ γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο θαη παξνρή ππεξεζηψλ, πνπ 

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

Α/Α ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Δ. 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Δ. 
ΠΟΟ 

ΓΑΠΑΝΗ  

1 

δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή 
εμφδσλ εκεξήζηαο 

απνδεκίσζεο κεηαθίλεζεο θαη 
ινηπψλ εμφδσλ κεηαθίλεζεο  

ηξηψλ (3) ππαιιήισλ ηεο 
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη 

Κηεληαηξηθήο ηεο Π.Δ Φσθίδαο 
γηα ηνπο Μήλεο Ηνχιην - 

Αχγνπζην – επηέκβξην - 
Οθηψβξην ηνπ  2016 

02.04.073.5241.01 
Γαπάλεο 

πξνζηαζίαο 
ειαηνπαξαγσγήο 

1.670,90 

2 

δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή 
εμφδσλ εκεξήζηαο 

απνδεκίσζεο  κεηαθίλεζεο θαη 
ινηπψλ εμφδσλ κεηαθίλεζεο  

δχν (2) Δπνρηαθψλ 
ππαιιήισλ ηεο Αγξνηηθήο 

Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο 
ηεο Π.Δ Φσθίδαο γηα ην Μήλα 

επηέκβξην ηνπ 2016 

02.04.073.5241.01 
Γαπάλεο 

πξνζηαζίαο 
ειαηνπαξαγσγήο 

377,30 

3 
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή 

ινγαξηαζκψλ ΓΔΖ 
02.04.073.0832.01 

Ζιεθηξηθή 
ελέξγεηα 

1.274,69 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΗ 3.322,89 
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B. ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο γηα δαπάλεο, πξνκήζεηεο, 
ζπληεξήζεηο θαη παξνρή ππεξεζηψλ, πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ην Οηθνλνκηθφ 
Έηνο 2016, σο θαησηέξσ: 
 

Α/Α ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Δ. 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Δ. 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤΗ 

ΠΙΣΩΗ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝΟΤ 

ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΔΙ
 ΔΣΟΤ 2016 

ΓΔΜΔΤΘΔΝ 
ΠΟΟ ΠΡΙΝ 

ΣΗΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΙΗΓΗΗ 

ΤΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΩΗ 
ΓΙΑΘΔΙΜ

Ο ΓΙΑ 
ΓΔΜΔΤ

Η 

1 

Γηα ηελ πιεξσκή 
δαπάλεο πνπ 

αθνξνχλ θσηνηππίεο 
ζρεδίσλ ηεο Γ/λζεο 
Σερληθψλ Έξγσλ ηεο 

ΠΔ Φσθίδαο 
(ΜΑΡΑΘΟ 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ)  

02.04.073.0843.01 

Δθδφζεηο- 
εθηππψζεηο- 
βηβιηνδεζία 
(πεξηιακβάλ

εηαη θαη ε 
πξνκήζεηα 
ραξηηνχ) 

250,00 2.000,00 1.022,25 727,75 

2 

Γηα ηελ πιεξσκή 
βαζηθνχ κηζζνχ ησλ 

ππαιιήισλ (κνλίκσλ 
θαη ΗΓΑΥ) ηεο ΠΔ 

Φσθίδαο γηα ην έηνο 
2016 

02.04.073.0211.01 
Βαζηθφο 
κηζζφο 

17.500,00 1.324.261,32 1.306.761,32 0,00 

3 

Γηα ηελ πιεξσκή 
επηδφκαηνο ζέζεο 

επζχλεο ησλ 
ππαιιήισλ (κνλίκσλ 

θαη ΗΓΑΥ) ηεο ΠΔ 
Φσθίδαο γηα ην έηνο 

2016 

02.04.073.0215.01 
Δπίδνκα 

ζέζεο 
επζχλεο 

6.400,00 116.200,00 109.800,00 0,00 

4 

Γηα ηελ πιεξσκή 
κηζζνινγηθψλ 

δηαθνξψλ βάζε 
εληαίνπ κηζζνινγίνπ- 

βαζκνινγίνπ (άξζξνπ 
29 παξ. 2 Ν. 

4024/27-10-2011) 
ππαιιήισλ (κνλίκσλ 

θαη ΗΓΑΥ) ηεο ΠΔ 
Φσθίδαο γηα ην έηνο 

2016 

02.04.073.0221.01 

Μηζζνινγηθέ
ο δηαθνξέο 

βάζε εληαίνπ 
κηζζνινγίνπ- 
βαζκνινγίνπ 
(άξζξνπ 29, 
παξ. 2, Ν. 

4024/27-10-
2011) 

100,00 32.209,92 32.109,92 0,00 

5 

Γηα ηελ πιεξσκή 
κεηαθνξάο καζεηψλ 

πνπ θνηηνχλ ζηηο 
ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο 

ΠΔ Φσθίδαο γηα ην 
ζρνιηθφ έηνο 2016-

2017 

02.04.073.0821.01 
Μεηαθνξά 
καζεηψλ  

75.000,00 948.997,95 873.997,95 0,00 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΗ 
99.250,00 2.423.669,19 2.323.691,44 727,75 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1612 

 
ΘΔΜΑ 33ν: Γηφξζσζε ηεο ππ΄αξηζκ. 1263/22-08-2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο πεξί, έγθξηζεο δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ 
ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή 
ππεξεζηψλ, Π.Δ. Φσθίδαο. 
(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
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Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 163460/4003/14-10-
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 

Γηνξζψλεη ηελ ππ΄αξηζκ. 1263/22-08-2016 απφθαζή ηεο πεξί έγθξηζεο δέζκεπζεο 
πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα 
πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Φσθίδαο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηε δαπάλε κε 
α/α B2, πνπ αθνξά πιεξσκή εξγαζίαο γηα ηελ επηζθεπή νρήκαηνο, σο πξνο ηνλ αξηζκφ 
θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο, απφ ην ιαλζαζκέλν «ΚΖΖ 1629» ζην νξζό «ΚΖΖ 1625». 
 

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1613 
 
ΘΔΜΑ 34ν: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. Φσθίδαο ζηελ ζπλδηνξγάλσζε εθδήισζεο 
κε ηνλ χιινγν Μηθξαζηαηηθψλ Ηηέαο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην άββαην 5 Ννεκβξίνπ 2016. 
(Δηζεγεηήο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Φσθίδαο, θ. Δπάγγεινο Καηζαγνχλνο). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 158770/996/17-10-
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 δηαθνζίσλ επξψ (200,00 €) γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. Φσθίδαο ζηε 
δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθήο εθδήισζεο κε ηνλ χιινγν Μηθξαζηαηηθψλ Ηηέαο, πνπ ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί ην άββαην 5 Ννεκβξίνπ 2016. Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε ζα θαιχςεη ηα έμνδα 
θηινμελίαο 15 αηφκσλ θαη ζα βαξχλεη ηνλ Φνξέα 073 θαη ΚΑΔ 0844. 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1614 

 
ΘΔΜΑ 35ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Δχβνηαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 164030/6028/17-10-
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 ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο γηα πξνκήζεηεο, 
ζπληεξήζεηο θαη παξνρή ππεξεζηψλ πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ην νηθνλνκηθφ 
έηνο 2016, ζηελ Π.Δ. Δχβνηαο, σο θαησηέξσ: 

 

Α/Α ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΔ 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΚΑΔ 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤ

Η 
ΠΙΣΩΗ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΙΜΔ

ΝΟΤ 
ΠΡΟΫ/ΜΟΤ

+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΔΙ 
ΔΣΟΤ 2016 

ΓΔΤΜΔΤΘ
ΔΝ 

ΠΟΟ 
ΠΡΙΝ 
ΣΗΝ 

ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΙΗΓΗΗ 

ΤΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΩΗ 

ΓΙΔΘΔΙΜΟ 
ΓΙΑ 

ΓΔΜΔΤΗ 

1 

Δθηχπσζε θαη 
πξνκήζεηα 10.000 
ςεθνδειηίσλ θαη 2.000 
θαθέισλ γηα ηε 
δηεμαγσγή εθινγψλ ζηελ 
Γ/λζε Α/ζκηαο θαη 
Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο 

02.02.073.084
3.01 

 

Δθδφζεηο-
εθηππψζεηο-
βηβιηνδεζία 

(πεξηιακβάλεη
αη θαη ε 

πξνκήζεηα 
ραξηηνχ) 

198,40 12.883,40 
9.169,46 

 
3.515,54 
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Δπβνίαο 

2 

Πξνκήζεηα εηδψλ 
θαζαξηφηεηαο θαη 
πγηεηλήο γηα ηηο αλάγθεο 
ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΠΔ 
Δπβνίαο 

02.02.073.123
1.01 

 

Πξνκήζεηα 
εηδψλ 

θαζαξηφηεηαο 
 

442,68 3.500,00 
1.419,94 

 
1.637,38 

 

3 

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

02.02.073.132
1.01 

Πξνκήζεηα 
εηδψλ 

ζπληήξεζεο & 
επηζθεπήο  

κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 

γεληθά 

172,98 24.976,72 
15.339,84 

 
9.463,90 

 

4 

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

02.02.073.151
1.01 

 

Πξνκήζεηα 
θαπζίκσλ θαη 
ιηπαληηθψλ 

 

718,70 92.880,93 
86.882,90 

 
5.279,33 

 

5 

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

02.02.073.169
9.01 

 

Λνηπέο 
πξνκήζεηεο 

 323,08 28.144,43 
22.979,95 

 
4.841,40 

 

6 

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

02.02.073.169
9.01 

 

Λνηπέο 
πξνκήζεηεο 

 213,16 28.144,43 
23.303,03 

 
4.628,24 

 

7 

Πξνκήζεηα πηλαθίδσλ 
ζήκαλζεο ΚΟΚ γηα ηηο 
αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο 
πγθνηλσληαθψλ Έξγσλ 
ηεο ΠΔ Δπβνίαο 

02.02.073.169
9.01 

 

Λνηπέο 
πξνκήζεηεο 

 2.473,80 28.144,43 
23.516,19 

 
2.154,44 

 

8 

Πξνκήζεηα 12 δίζθσλ 
SSD γηα ηηο αλάγθεο 
επηζθεπήο ησλ 
ππνινγηζηψλ ησλ 
ππεξεζηψλ ηεο ΠΔ 
Δπβνίαο 

02.02.073.172
3.01 

 

Πξνκήζεηα 
ειεθηξνληθψλ 
ππνινγηζηψλ, 
πξνγξακκάησ
λ θαη ινηπψλ 

πιηθψλ 

766,80 21.000,00 
4.649,59 

 
15.583,61 

 

9 

Πξνκήζεηα 10 optical 
mouse θαη 10 
ηξνθνδνηηθψλ 450w γηα 
ηηο αλάγθεο επηζθεπήο 
ησλ ππνινγηζηψλ ησλ 
ππεξεζηψλ ηεο ΠΔ 
Δπβνίαο 

02.02.073.172
3.01 

 

Πξνκήζεηα 
ειεθηξνληθψλ 
ππνινγηζηψλ, 
πξνγξακκάησ
λ θαη ινηπψλ 

πιηθψλ 

265,00 21.000,00 
5.416,39 

 
15.318,61 

 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΗ 5.574,60 260.674,34 192.677,29 62.422,45 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1615 

 
ΘΔΜΑ 36ν: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα πιεξσκή έξγσλ - κειεηψλ ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 
(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 164034/6029/17-10-
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 ηε δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή ησλ παξαθάησ 
πηζηνπνηήζεσλ-ινγαξηαζκψλ έξγσλ, κειεηψλ (Δ.Φ. 02071) ζηελ Π.Δ. Δχβνηαο, σο εμήο:  
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α/α Σίηινο Έξγνπ Αλάδνρνο / 
Πξνκεζεπηήο 

Πνζό ζε 
€ 

Κ.Α.Δ 

 
 
 
 
1 

3νο  ινγαξηαζκφο ηεο κειέηεο: 
«Βειηίσζε νδνχ Λέπνπξα – Παξαιία 
Ομπιίζνπ» - 
ΑΜΠ066/2016ΜΠ06600005 
ρεη: αξ. πξση.: 150089/4113/12-10-
2016  έγγξαθν ηεο ΓΣΔ ηεο ΠΔ Δπβνίαο. 

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

33.202,00 9362 

 

 Πξνυπνινγηζκφο έξγνπ:      346.021,22 
 Πιεξσκέο κέρξη ζήκεξα        99.125,04 
 Παξψλ ινγαξηαζκφο:             33.202,00 
 χλνιν:                                 132.327,04 
 Τπφινηπν εγθξίζεσλ:           213.694,18 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1616 

 
ΘΔΜΑ 37ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. 
Δχβνηαο, ζην εηήζην θφξνπκ ηνπ INSULEUR (Γίθηπν Νεζησηηθψλ Δπηκειεηεξίσλ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο), πνπ δηνξγαλψλεη ην Δπηκειεηήξην Δπβνίαο κε ζέκα: «Tourism Planning 
and Management of EU Insuleur Regions», θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 4 Ννεκβξίνπ 2016. 
(Δηζεγεηήο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Δχβνηαο, θ. Φάλεο παλφο). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 678/163567/14-10-
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 νκόθσλα 

Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο πνζνχ δχν ρηιηάδσλ 
επξψ (2000,00 €), γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. Δχβνηαο ζην εηήζην θφξνπκ ηνπ INSULEUR (Γίθηπν 
Νεζησηηθψλ Δπηκειεηεξίσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο), πνπ δηνξγαλψλεη ην Δπηκειεηήξην 
Δπβνίαο ζηηο 4/11/2016 ζηελ Δχβνηα, κε ζέκα: «Tourism Planning and Management of EU 
Insuleur Regions».  

Ζ  ζπγθεθξηκέλε  δαπάλε, ε νπνία αθνξά δηακνλή - θηινμελία ζα βαξχλεη ηνλ Δηδηθφ 
Φνξέα 02.073  θαη  ηνλ  Κ.Α.Δ. 0844.  
 

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1617 
 
 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 
ΘΔΜΑ 38ν: Έγθξηζε ζρεδίνπ Πξνυπνινγηζκνχ, έηνπο 2017, ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 
(Δηζεγεηέο θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο 
Λεηηνπξγίαο Π..Δ. θαη θα Βαΐα Σφιιηιε, Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ.) 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 163869/5176/17-10-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ.  
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 

Δγθξίλεη ην ζρέδην ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, νηθνλνκηθνχ 
έηνπο 2017, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. 
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Ο θ. Ησάλλεο Αγγειέηνο δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ, θαζψο δελ δφζεθαλ επαξθείο 
εμεγήζεηο γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σακείνπ Αλάπηπμεο θαη ηελ αληζνκεξή 
θαηαλνκή ησλ ΚΑΠ ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο. 

  
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1618 

 
 
ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΙ 
 
ΘΔΜΑ 39ν: Έγθξηζε κεηαθίλεζεο εθηφο έδξαο ηξηψλ Aληηπεξηθεξεηαξρψλ ζηε δηεζλή ηνπξηζηηθή 
έθζεζε “World Travel Market (WTM) 2016”, ζην Λνλδίλν. 
(Δηζεγεηήο θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Αλάπηπμεο 
Π..Δ.). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 
Φ.Σ/164266/1005/17-10-2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο, Απαζρφιεζεο, 
Δκπνξίνπ & Σνπξηζκνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ 
παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 

Δγθξίλεη ηε κεηαθίλεζε εθηφο έδξαο: 
- ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Σνπξηζκνχ, Αζιεηηζκνχ & Πνιηηηζκνχ, θ. Ησάλλε Κνληδηά, 
- ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Δπξπηαλίαο, θ. Αξηζηείδε Σαζηνχ θαη  
- ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Υσξνηαμίαο θαη Πεξηβάιινληνο, θ. Ησάλλε Σαγθαιέγθα, 
πξνθεηκέλνπ λα εθπξνζσπήζνπλ ηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο ζηε δηεζλή ηνπξηζηηθή 

έθζεζε “World Travel Market (WTM) 2016”, ζην Λνλδίλν, απφ 7 έσο 9/11/2016. 
 Ζ θάιπςε ησλ δαπαλψλ εθηφο έδξαο ζα βαξχλεη ζρεηηθφ ΚΑΔ απφ ηνλ εγθεθξηκέλν 

πξνυπνινγηζκφ ηεο  Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 
 
Μεηνςήθεζε ν θ. Ησάλλεο Αγγειέηνο. 
 

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1619 
 
 

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

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

ΠΙΝΑΚΑ Ι 
 

8ε Πξάμε  πκςεθηζκνύ- Γηόξζσζεο 
 

(Αιηήμαηα Διόρθωζης περιόδοσ Ιοσνίοσ-Σεπηεμβρίοσ 2016) 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΑΦΜ ΑΡ. ΥΑΡΣ. ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ 
ΔΠΙΣΡΟΦΗ 

ΠΟΟΤ  

1 ΑΡΔΣΖ ΚΧΝ/ΝΑ 136179149 414-256-0144-001 
ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΠΟΟΤ 27,46 € ΓΗΑΣΗ ΑΦΟΡΑ 

ΣΖΝ ΔΞΑΗΡΔΗΜΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΝΔΓΡΖ 
27,46 

2 
ΥΡΖΣΟΤ 
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

011123263 
4252494655001 
4192543501111 

ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΠΟΟΤ 161,07 € ΓΗΑΣΗ  ΔΚ 
ΠΑΡΑΓΡΟΜΖ  ΣΟΤ ΤΠΟΥΡΔΟΤ ΔΓΗΝΔ 

ΠΛΖΡΧΜΖ ΣΧΝ ΚΛΖΡΧΝ 538 & 261 ΓΗΑ ΣΟ 
ΔΣΟ 2014 ΣΟΝ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΣΖ 

ΔΘΝΗΚΖ  (Π.Δ.ΒΟΗΧΣΗΑ) ΑΝΣΗ ΓΗΑ ΣΟΝ 
ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΣΖ ΠΔΗΡΑΗΧ (ΠΡΧΖΝ 

ΟΡΓ. ΚΧΠΑΨΓΑ) 

161,07 

3 ΕΗΧΓΑ ΔΤΘYΜΗΑ 070451480 4232512371001 
ΔΠΗΣΡΟΦΖ  ΠΟΟΤ 90,00 € ΓΗΑΣΗ ΔΥΔΗ 

ΞΑΝΑΠΛΖΡΧΘΔΗ ΜΔ ΣΟ ΓΗΠΛΟΣΤΠΟ 
Α322/26-02-2016 

90,00 
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                                           ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ 

 
                                                     ΤΜΠΛΗΡΩΗ  2νπ ΥΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ ΑΡΓΔΤΣΙΚΩΝ ΣΔΛΩΝ 

                                         ΚΩΠΑIΓΙΚΟΤ ΠΔΓΙΟΤ 
                                                       

                                                      BΔΒΑΙΩΣΙΚΑ ΗΜΔΙΩΜΑΣΑ ΜΔ ΣΑ ΑΝΣΙΣΟΙΥΑ 
                                                   ΓΙΠΛΟΣΤΠΑ ΣΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΟΤΝΙΟΤ- ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2016 

 
 

Α/Α   
Ηκ/λία 

Έθδνζεο 
Τπόρξενο Γηπιόηππν Αηηηνινγία ύλνιν 

1.  82 06/06/2016 ΥΡΖΣΟΤ ΑΡΗΣΔΗΓΖ Α592 ΠΛΖΡΧΜΖ ΑΓΖΛΧΣΧΝ 
ΚΛΖΡΟΣΔΜΑΥΗΧΝ ΑΡ. 344 & 345 
(ΣΜΖΜΑ), ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ 
ΣΡΗΦΤΛΛΗ 

74,00 

2.  85 13/06/2016 ΡΟΤΔΣΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ Α612 ΠΛΖΡΧΜΖ ΓΗΑ ΣΟ ΑΓΖΛΧΣΟ 
ΚΛΖΡ. 195 (ΣΜΖΜΑ 2,5 ζηξ), 
ΑΑΚ ΠΑΝΑΓΗΑ, ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ 
ΣΡΗΦΤΛΛΗ 

25,00 

3.  87 27/06/2016 ΚΟΝΣΟΓΗΑΝΝΖ ΛΑΜΠΡΟ Α617 ΠΛΖΡΧΜΖ ΑΓΖΛΧΣΟΤ ΚΛΖΡΟΤ 
ΜΔ ΑΡΗΘ. 345, ΑΑΚ ΚΑΣΡΟΤ, 
ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΣΡΗΦΤΛΛΗ 

50,00 

4.  89 31/08/2016 ΕΤΓΟΜΖΣΡΟ 
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

Α637 ΠΛΖΡΧΜΖ ΑΓΖΛΧΣΟΤ 
ΚΛΖΡΟΣΔΜΑΥΗΟΤ 924 ΑΑΚ 
ΜΑΛΔΗΝΑ (3.974 ΣΡ)  

7,95 

5.  90 30/08/2016 ΚΑΛΟΓΔΡΑΚΖ ΧΣΖΡΗΟ Α638 ΠΛΖΡΧΜΖ ΑΓΖΛΧΣΟΤ 
ΚΛΖΡΟΣΔΜΑΥΗΟΤ ΜΔ ΑΡ. 
147.ΓΥ3, ΑΑΚ ΑΛΗΑΡΣΟΤ 

84,02 

6.  91 22/08/2016 ΦΟΤΡΛΔΜΑΓΖ ΑΡΓΤΡΗΟ Α645 ΠΛΖΡΧΜΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΟΤ ΣΔΛΟΤ 
ΓΗΑ  ΥΑΡΣ. 4262576546977 (ΣΟΤ 
ΔΗΥΔ ΑΠΟΣΑΛΔΗ ΜΟΝΟ ΣΟ 
ΠΑΓΗΟ) 

37,87 

7.  92 22/08/2016 ΦΟΤΡΛΔΜΑΓΖ ΑΡΓΤΡΗΟ Α646 ΠΛΖΡΧΜΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΟΤ ΣΔΛΟΤ 
ΥΑΡΣ. 4222571747026 (ΣΟΤ ΔΗΥΔ 
ΣΑΛΔΗ ΜΟΝΟ ΣΟ ΠΑΓΗΟ) 

74,69 
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8.  93 22/08/2016 ΦΟΤΡΛΔΜΑΓΖ 
ΓΑΡΤΦΑΛΛΗΑ 

Α647 ΠΛΖΡΧΜΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΟΤ ΣΔΛΟΤ  
ΥΑΡΣ. 4262576546111  (ΔΗΥΔ 
ΣΑΛΔΗ ΜΟΝΟ ΣΟ ΠΑΓΗΟ) 

27,30 

9.  94 12/09/2016 ΣΑΜΠΑΞΖ ΜΑΡΗΑ  Α650 ΑΓΖΛΧΣΟ ΚΛΖΡΟΣΔΜΑΥΗΟ ΜΔ 
ΑΡ. 434 ΑΑΚ ΑΓ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ  

98,27 

10.  95 22/08/2016 ΦΟΤΡΛΔΜΑΓΖ 
ΓΑΡΤΦΑΛΛΗΑ 

Α651 ΑΡΓΔΤΣΗΚΑ ΣΔΛΖ ΓΗΑ ΣΟ ΥΑΡΣ. 
4232567870001 (ΔΗΥΔ ΣΑΛΔΗ 
ΜΟΝΟ ΣΟ ΠΑΓΗΟ) 

57,47 

11.  96 22/08/2016 ΦΟΤΡΛΔΜΑΓΖ 
ΓΑΡΤΦΑΛΛΗΑ 

Α651 ΑΡΓΔΤΣΗΚΑ ΣΔΛΖ ΓΗΑ ΣΟ ΥΑΡΣ. 
4262576546001 (ΔΗΥΔ ΣΑΛΔΗ 
ΜΟΝΟ ΣΟ ΠΑΓΗΟ) 

70,21 

12.  97 22/08/2016 ΦΟΤΡΛΔΜΑΓΖ 
ΓΑΡΤΦΑΛΛΗΑ 

Α651 ΑΡΓΔΤΣΗΚΑ ΣΔΛΖ ΓΗΑ ΣΟ ΥΑΡΣ. 
4262576546002 (ΔΗΥΔ ΣΑΛΔΗ 
ΜΟΝΟ ΣΟ ΠΑΓΗΟ) 

35,21 

13.  98 12/07/2016 ΦΟΤΡΛΔΜΑΓΖ ΚΑΛΗΟΠΖ Α652 ΑΡΓΔΤΣΗΚΑ ΣΔΛΖ ΓΗΑ ΣΟ ΥΑΡΣ. 
4262576546004 (ΔΗΥΔ ΣΑΛΔΗ 
ΜΟΝΟ ΣΟ ΠΑΓΗΟ) 

77,07 

14.  99 12/07/2016 ΦΟΤΡΛΔΜΑΓΖ ΚΑΛΗΟΠΖ Α652 ΑΡΓΔΤΣΗΚΑ ΣΔΛΖ ΓΗΑ ΣΟ ΥΑΡΣ. 
4262576546005  (ΔΗΥΔ ΣΑΛΔΗ 
ΜΟΝΟ ΣΟ ΠΑΓΗΟ) 

63,42 

15.  100 12/07/2016 ΦΟΤΡΛΔΜΑΓΖ ΚΑΛΗΟΠΖ Α652 ΑΡΓΔΤΣΗΚΑ ΣΔΛΖ ΓΗΑ ΣΟ ΥΑΡΣ. 
4232567870002  (ΔΗΥΔ ΣΑΛΔΗ 
ΜΟΝΟ ΣΟ ΠΑΓΗΟ) 

70,00 

16.  101 18/07/2016 ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 
ΓΖΜΖΣΡΑ 

Α654 ΑΡΓΔΤΣΗΚΑ ΣΔΛΖ ΓΗΑ ΣΑ ΥΑΡΣ. 
4262571967001 ΚΑΗ 
4222584252987 ( ΔΗΥΔ ΣΑΛΔΗ 
ΜΟΝΟ ΣΟ ΠΑΓΗΟ) 

99,34 

17.  102 12/07/2016 ΦΟΤΡΛΔΜΑΓΖ 
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

Α653 ΑΡΓΔΤΣΗΚΑ ΣΔΛΖ ΓΗΑ ΣΑ ΥΑΡΣ. 
4232567870090 , 4232567870060 
ΚΑΗ 4232568547050   (ΔΗΥΔ 
ΣΑΛΔΗ ΜΟΝΟ  ΣΟ ΠΑΓΗΟ) 

145,53 

18.  103 05/09/2016 ΜΟΤΣΑΚΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α655 ΑΓΖΛΧΣΟ ΚΛΖΡΟΣΔΜΑΥΗΟ ΜΔ 
ΑΡ. 24 ΓΥ9 ΑΑΚ ΑΛΗΑΡΣΟΤ 

89,48 

19.  104 26/09/2016 ΦΧΡΟΜΗΣΑ ΠΑΓΧΝΑ Α657 ΔΗΠΑΞΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΣΔΛΧΝ 
ΠΟΤ ΓΔΝ ΔΗΥΑΝ ΤΠΟΛΟΓΗΘΔΗ 

240,02 

20.  105 08/07/2016 ΜΑΡΑΝΣΟΤ ΦΧΣΔΗΝΖ Α661 ΠΛΖΡΧΜΖ ΑΓΖΛΧΣΟΤ ΚΛΖΡΟΤ 52,51 
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ΖΥ39 ΑΑΚ ΑΓ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ 

21.  106 08/07/2016 ΣΑΝΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Α662 ΠΛΖΡΧΜΖ ΑΓΖΛΧΣΧΝ ΚΛΖΡΧΝ  
68,75  ΘΔΖ ΓΥ10 ΑΑΚ ΑΓ. 
ΑΝΝΑ 

99,84 

22.  107 14/07/2016 ΚΟΝΣΟ ΠΤΡΗΓΧΝ Α663 ΠΛΖΡΧΜΖ ΑΓΖΛΧΣΟΤ ΚΛΖΡΟΤ 
191 ΘΔΖ ΓΥ3 ΑΑΚ ΑΛΗΑΡΣΟΤ 

101,95 

     ύλνιν: 1.681,15 
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