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ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΔΗ 
ηες 18ες Ηοσιίοσ 2016 

Αρηζκός Πραθηηθού 29 
 

ηε Λακία θαη ζηα γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο (Λ. Καιπβίσλ 2, 3νο 
φξνθνο), ζήκεξα ζηηο 18 Ηοσιίοσ 2016, εκέξα Γεσηέρα θαη ψξα 11:00 π.κ., ζπλήιζε ζε 
(ηαθηηθή) ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ΄αξηζκ. 138/7-9-
2014 (ΑΓΑ: 796Χ7ΛΖ-ΞΧΚ) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεξεάο Διιάδαο, ππφ 
ηελ Πξνεδξία ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο θ. Κσλζηαληίλνπ Π. Μπαθνγηάλλε θαη 
δπλάκεη ηεο ππ΄αξηζκ. (νηθ.) 109384/1293/12-7-2016 πξφζθιεζεο ηνπ πξνέδξνπ απηήο, πνπ 
επηδφζεθε λφκηκα ζε φια ηα κέιε ηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010, γηα λα 
απνθαζίζεη επί ησλ θάησζη ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 
 
 
ΘΔΜΑΣΑ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Π..Δ. 
 
ΘΔΜΑ 1ο: Άζθεζε ή κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο κε αξηζκφ 70/2016 απφθαζεο ηνπ 2νπ 
Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο. 
  
ΘΔΜΑ 2ο: Άζθεζε ή κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο κε αξηζκφ 184/2015 απφθαζεο ηνπ Σξηκεινχο 
Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
 
ΘΔΜΑ 3ο: Άζθεζε ή κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο κε αξηζκφ 745/2016 απφθαζεο ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά (Σκήκα Γ’ Σξηκειέο). 
 
ΘΔΜΑ 4ο: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα άζθεζε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο 770/2016 απφθαζεο ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο 
Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
 
 
ΔΚΣΑΚΣΔ ΑΝΑΓΚΔ 
 
ΘΔΜΑ 5ο: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 107580/201/8-7-2016 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε 
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Π.Δ. Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ πξνο αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 
αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο (ππξθαγηά ζηελ Σ.Κ. Ληαλνθιαδίνπ Γήκνπ Λακηέσλ, 8-7-2016)». 
 
ΘΔΜΑ 6ο: Έγθξηζε δαπαλψλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Δξγαζίεο απνρηνληζκνχ ζην Δζληθφ  
θαη Δπαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν θαη αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, γηα ηε 
ρξνληθή πεξίνδν 2015-2017». 
 
ΘΔΜΑ 7ο: Έγθξηζε επηπιένλ δαπάλεο γηα ην έξγν: «Δξγαζίεο απνρηνληζκνχ ζην Δζληθφ  
θαη  Δπαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν θαη αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο γηα ηελ 
ρξνληθή πεξίνδν 2015-2017». 
 
ΘΔΜΑ 8ο: Έγθξηζε ηεο 1εο Δληνιήο Πιεξσκήο θαη Πηζηνπνίεζεο ηνπ Έξγνπ: «Αληηκεηψπηζε 
εθηάθησλ αλαγθψλ γηα ηα έηε 2016-2017», ρξήζε 2016, Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 
 
ΘΔΜΑ 9ο: Έγθξηζε ηεο 1εο Δληνιήο Πιεξσκήο θαη Πηζηνπνίεζεο ηνπ Έξγνπ: «Μίζζσζε 
κεραλεκάησλ γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ Αγξάθσλ γηα ηα έηε 
2016-2017», ρξήζε 2016, Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 
 
ΘΔΜΑ 10ο: Έγθξηζε ηεο 1εο Δληνιήο Πιεξσκήο θαη Πηζηνπνίεζεο ηνπ Έξγνπ: «Μίζζσζε 
κεραλεκάησλ γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ Καξπελεζίνπ γηα ηα 
έηε 2016-2017», ρξήζε 2016, Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο 
Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & 
Μεηαθνξψλ Π..Δ.). 
 
 
ΓΖΜΟΗΑ ΔΡΓΑ – ΜΔΛΔΣΔ – ΠΑΡΑΣΑΔΗ 
 
ΘΔΜΑ 11ο: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ: «Οινθιήξσζε δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο 
ρψξνπ βπδαληηλψλ λαψλ Αηηάιεο», Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 65.000,00€ κε Φ.Π.Α..  
 
ΘΔΜΑ 12ο: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε επαξρηαθψλ νδψλ πεξηνρήο 
Γήκνπ Καξχζηνπ», Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 1.200.000,00€ κε Φ.Π.Α..  
 
ΘΔΜΑ 13ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ: «Έθηαθηεο παξεκβάζεηο 
ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο εγθαηαζηάζεσλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο», πξνυπνινγηζκνχ 
120.000,00€ κε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΔΜΑ 14ο: Έγθξηζε πξαθηηθψλ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ αλνηρηνχ 
δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Καζαξηζκφο ηάθξσλ & εξγαζίεο πξαζίλνπ ζην νδηθφ δίθηπν Π.Δ. 
Δχβνηαο», πξνυπνινγηζκνχ 100.000,00 € κε Φ.Π.Α..  
 
ΘΔΜΑ 15ο: Έγθξηζε πξαθηηθψλ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ αλνηρηνχ 
δηαγσληζκνχ ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζηα ηνηρία αληηζηήξημεο ηεο επαξρηαθήο 
νδνχ Νν 9 Γαιαμεηδίνπ - Πεληενξίσλ – Βνπληρψξαο» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ 
Π.Δ. Φσθίδαο γηα ηα έηε 2015 - 2016 θαη 2017», πξνυπνινγηζκνχ 190.000,00 κε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΔΜΑ 16ο: Έγθξηζε πξαθηηθψλ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ ππνέξγνπ: 
«Απνθαηάζηαζε δεκηψλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ζήκαλζεο επί ηεο ππ΄αξηζκ. 8 επαξρηαθήο νδνχ 
Αξηνηίλαο – Πεληαγηνί – Κφθθηλνο» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε Οδηθνχ Γηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο γηα 
ηα έηε 2015 – 2016 θαη 2017», πξνυπνινγηζκνχ 90.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΔΜΑ 17ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ έξγνπ: 
«Δπηζθεπή, ζπληήξεζε, βειηίσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, θαηαζθεπή νηθίζθσλ θαη δηθηχνπ 
ππξφζβεζεο, εμνπιηζκφο ζηηο θαηαζθελψζεηο Α΄& Β΄ Κακέλσλ Βνχξισλ», Π.Δ. Φζηψηηδαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 1.138.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
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ΘΔΜΑ 18ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ έξγνπ: 
«Απνθαηάζηαζε αλαρσκάησλ πεξρεηνχ πνηακνχ ζηελ πεξηνρή Ληαλνθιαδίνπ», Π.Δ. 
Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 120.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΔΜΑ 19ο: Έγθξηζε πξαθηηθψλ δεκνπξαζίαο – εμέηαζε έλζηαζεο & θαηαθχξσζε 
απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε θαηνιίζζεζεο ζην δξφκν 
Αηαιάληε – Καιαπφδη, Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 200.000,00 κε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΔΜΑ 20ο: Έγθξηζε πξαθηηθψλ αμηνιφγεζεο θαη αλάζεζε ηεο κειέηεο: Μειέηε έξγνπ 
«Πξνζηαζία Πξαλψλ ζηε ζέζε Αθφληα», κε βάζε ηελ δηαδηθαζία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ησλ 
πεξ. γ & ζη ηεο παξ. 2 (ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε πξφζθιεζεο) ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 
3316/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 3481/2006, Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 
17.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΔΜΑ 21ο: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή δξφκνπ Υφριηα – 
Βξάρα - Κφξηηζα Κιεηζηνχ», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 3.800.000,00€ κε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΔΜΑ 22ο: Έγθξηζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ: «Αληηθαηάζηαζε 
εμσηεξηθνχ πδξαγσγείνπ Μαιεζίλαο», πξνυπνινγηζκνχ 1.391.730,04 €. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο 
Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & 
Μεηαθνξψλ Π..Δ.). 
 
 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 
 
ΘΔΜΑ 23ο: Έγθξηζε α) δηελέξγεηαο ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα 
εηδψλ βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο γηα ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο 
Τιηθήο πλδξνκήο γηα ην Σακείν Δπξσπατθήο Βνήζεηαο πξνο ηνπο Απφξνπο (ΣΔΒΑ)», Π.Δ. Δχ-
βνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 207.709,25 € κε Φ.Π.Α. θαη β) ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. 
 
ΘΔΜΑ 24ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα 
εηδψλ βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο γηα ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα (Δ.Π.) Δπηζηηηζηηθήο θαη 
Βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο (ΣΔΒΑ) γηα ηνλ Ννκφ Δπξπηαλίαο», πξνυπνινγηζκνχ 31.239,58€ κε 
Φ.Π.Α.. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. ηαχξνο Σζειάο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο & Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Π..Δ.). 
 
 
ΜΑΘΖΣΗΚΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΑ 
 
ΘΔΜΑ 25ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηε «Μεηαθνξά 
καζεηψλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Δπξπηαλίαο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 
2016-2017», πξνυπνινγηζκνχ 55.038,00 ρσξίο Φ.Π.Α.. 
 
ΘΔΜΑ 26ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ αλάζεζε ελλέα (9) 
έθηαθησλ δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Φζηψηηδαο, θαηά ηε 
δηεμαγσγή ησλ Παλειιελίσλ εμεηάζεσλ 2016. 
 
ΘΔΜΑ 27ο: Έγθξηζε δαπαλψλ δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, 
ζρνιηθνχ έηνπο 2015-2016. 
 
ΘΔΜΑ 28ο: Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ζχκβαζεο δξνκνινγίνπ κεηαθνξάο καζεηψλ Π.Δ. 
Φζηψηηδαο. 
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(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο 
Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
 
 
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 
 
ΘΔΜΑ 29ο: Έγθξηζε δηελέξγεηαο δεκφζηνπ πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
αλάζεζε ηεο «Αλαβάζκηζεο ησλ ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο, ηε δηαζχλδεζή ηνπο κε ην θέληξν 
ιήςεο ζεκάησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ θχιαμεο ησλ αληιηνζηαζίσλ άξδεπζεο ηνπ Κσπατδηθνχ 
Πεδίνπ», Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 60.000,00€ άλεπ Φ.Π.Α.. 
 
ΘΔΜΑ 30ο: Έγθξηζε α) δαπάλεο - δέζκεπζε πίζησζεο, β) δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ δεκφζηνπ 
δηαγσληζκνχ γηα ηηο ππεξεζίεο θχιαμεο ησλ θηηξίσλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 
62.000,00€ κε Φ.Π.Α., θαη γ) ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο 
Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
 
 
ΓΑΠΑΝΔ 
 
ΘΔΜΑ 31ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο έξγνπ απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ 
Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
 
ΘΔΜΑ 32ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα δαπάλεο, Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
 
ΘΔΜΑ 33ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο έξγνπ απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ 
Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Φσθίδαο. 
 
ΘΔΜΑ 34ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Φσθίδαο. 
 
ΘΔΜΑ 35ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 
 
ΘΔΜΑ 36ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Βνησηίαο. 
 
ΘΔΜΑ 37ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Δχβνηαο. 
 
ΘΔΜΑ 38ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δέζκεπζε πίζησζεο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ Γεκνζίσλ 
Δπελδχζεσλ νηθ. έηνπο 2016, Π.Δ. Δχβνηαο. 
 
ΘΔΜΑ 39ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα επηζηξνθή πνζψλ αρξεσζηήησο 
εηζπξαρζέλησλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο 
Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
 
ΘΔΜΑ 40ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. 
Δχβνηαο ζηηο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ηνπ Δθπνιηηηζηηθνχ & Μνξθσηηθνχ πιιφγνπ Πάιηνπξα 
«Η ΑΓΑΛΗ». 
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(Δηζεγεηής Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Δχβνηαο, θ. Φάλεο παλφο). 
 
ΘΔΜΑ 41ο: Έγθξηζε δαπάλεο – δέζκεπζε πίζησζεο γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. Φσθίδαο ζηε 
ζπλδηνξγάλσζε δηήκεξνπ πνιηηηζηηθνχ θεζηηβάι κε ηνλ πνιηηηζηηθφ ζχιινγν «Οη Φίινη ηεο 
Κίξξαο», κε ζέκα: «Παραδοζιακά επαγγέλμαηα ποσ τάνονηαι ζηο τρόνο». 
(Δηζεγεηής θ. ηαχξνο Σζειάο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο 
& Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Π..Δ.). 

 
Παξφληα κέιε νθηψ (8) νη θ.θ. Κσλζηαληίλνο Μπαθνγηάλλεο, Βαζίιεηνο Φαθίηζαο, 

Ησάλλεο Αγγειέηνο, Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, Αζαλάζηνο Γηαλλφπνπινο, Ησάλλεο Πεξγαληάο, 
Γεκήηξηνο Αξγπξίνπ (αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηνπ Κσλ/λνπ Καξαγηάλλε) θαη Υαξάιακπνο 
Καηζαξφο (αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηνπ Δπζηάζηνπ Κάππνπ). 

Απφ ηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ λφκηκα, απνπζίαδαλ νη θ.θ. Κσλ/λνο Καξαγηάλλεο 
θαη Δπζηάζηνο Κάππνο, νη νπνίνη αλαπιεξψζεθαλ σο αλσηέξσ, θαη ν θ. Ζιίαο Μπνπξκάο κε 
ην αλαπιεξσκαηηθφ κέινο απηνχ.  

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

 
Υξέε γξακκαηέα άζθεζε ε Ηππνιχηε Μπαιθνχξα ηνπ Αζαλαζίνπ, θιάδνπ ΠΔ 

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

 
Δπίζεο, ζηε ζπλεδξίαζε παξέζηεζαλ νη: 

1. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο 
Π..Δ., 
2. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ 
Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ Π..Δ. θαη 
3. Υξήζηνο Γεκεηξέινο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο πγθνηλσληαθψλ Έξγσλ 
ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φσθίδαο.  
 
 Αξρνκέλεο ηεο ζπλεδξίαζεο ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο έζημε ην δήηεκα δηαρείξηζεο 
ησλ απνξξηκκάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο θαη δήηεζε λα ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε ηνλ 
Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ ρεδηαζκφ, ηηο ζπδεηήζεηο κε ηνλ Πεξηθεξεηαθφ ΦνΓΑ Α.Δ. θαη 
ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ, αιιά θαη ηε ζέζε ηεο Πεξηθέξεηαο απέλαληη ζηνλ 
θαηλνχξην λφκν θαη ηνπο πξνηεηλφκελνπο θνξείο. 
 

Πξηλ απφ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ν Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
πξφηεηλε ζηα κέιε λα ζπδεηεζνχλ θαη ηα παξαθάησ ζέκαηα, σο έθηαθηα: 

 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 1ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη απεπζείαο αλάζεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ 
εθπαίδεπζε ππαιιήινπ ηνπ ηκήκαηνο Δκπνξίνπ & Σνπξηζκνχ ηεο Π.Δ. Βνησηίαο. 
 Σν θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο έγθεηηαη ζηελ άκεζε αλάγθε ζηειέρσζεο ηνπ ηκήκαηνο 
Δκπνξίνπ & Σνπξηζκνχ Π.Δ. Βνησηίαο χζηεξα απφ ηελ απνρψξεζε, ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο, 
ησλ Πξντζηακέλσλ θαη ηαπηφρξνλα ησλ αξκφδησλ ππαιιήισλ γηα ηηο Αλψλπκεο Δηαηξείεο. 
(Δηζεγεηής θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο 
Λεηηνπξγίαο Π..Δ.) 

 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 2ο: Γηφξζσζε ηεο ππ’ αξηζκ. 815/30-5-2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο Π..Δ. πεξί έγθξηζεο πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο ηνπ πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ιεπθνχ αθξπιηθνχ ρξψκαηνο δηαγξάκκηζεο & 
παινζθαηξηδίσλ», Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 70.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 
θαη ινηπψλ θξαηήζεσλ. 
 Σν θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ην ζέκα βξίζθεηαη ήδε ζηνλ ειεγθηή 
λνκηκφηεηαο πνπ δήηεζε δηεπθξηλίζεηο. πλεπψο, επείγεη ε δηφξζσζε, πξνθεηκέλνπ λα 
νινθιεξσζεί άκεζα ν έιεγρνο. 
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(Δηζεγεηής θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο 
Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & Μεηαθνξψλ Π..Δ.). 

 
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή οκόθφλα απνδέρηεθε ηελ πξφηαζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη 

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

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1079 
 
 

ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 1ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη απεπζείαο αλάζεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ 
εθπαίδεπζε ππαιιήινπ ηνπ ηκήκαηνο Δκπνξίνπ & Σνπξηζκνχ ηεο Π.Δ. Βνησηίαο. 
(Δηζεγεηής θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο 
Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 3822/14-7-2016 
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 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

Δγθξίλεη: 
1. ηελ αλάιεςε δαπάλεο, πνζνχ 24.600,00€, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π..Α ζε 

βάξνο ηνπ ΚΑΔ 0879, 
2. ηελ απεπζείαο αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ζπγγξαθή 

βνεζεκάησλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ηκήκαηνο Δκπνξίνπ & Σνπξηζκνχ ηεο Πεξηθεξεηαθήο 
Δλφηεηαο Βνησηίαο ζηελ εηαηξεία «PKF ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΜΟΝ. Η.Κ.Δ.». 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1080 

 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 2ο: Γηφξζσζε ηεο ππ’ αξηζκ. 815/30-5-2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο Π..Δ. πεξί έγθξηζεο πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο ηνπ πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ιεπθνχ αθξπιηθνχ ρξψκαηνο δηαγξάκκηζεο & 
παινζθαηξηδίσλ», Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 70.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 
θαη ινηπψλ θξαηήζεσλ. 
(Δηζεγεηής θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο 
Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & Μεηαθνξψλ Π..Δ.). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 3022/110740/14-7-
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 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

Γηνξζψλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 815/30-5-2016 απφθαζή ηεο πεξί έγθξηζεο πξαθηηθνχ ηεο 
επηηξνπήο ηνπ πξφρεηξνπ, κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ιεπθνχ αθξπιηθνχ 
ρξψκαηνο δηαγξάκκηζεο & παινζθαηξηδίσλ», Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 70.000,00 € 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη ινηπψλ θξαηήζεσλ, σο πξνο ην ζθέινο 2, πνπ εθ 
παξαδξνκήο αλαγξάθεη «Αναδεικνύει προζωρινούς μειοδόηες…..» ζηο ορζό «Αναδεικνύει 
μειοδότες…». 

Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ε ππ΄αξηζκ. 815/30-5-2016 απφθαζε. 
 

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1081 

 
ΘΔΜΑΣΑ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Π..Δ. 
 
ΘΔΜΑ 1ο: Άζθεζε ή κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο κε αξηζκφ 70/2016 απφθαζεο ηνπ 2νπ 
Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο. 
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Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. νηθ. 109292/215/12-
7-2016 έγγξαθν ηνπ γξαθείνπ Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 

 Να κελ αζθεζεί ην έλδηθν κέζν ηεο έθεζεο θαηά ηεο κε αξηζκφ 70/2016 απφθαζεο ηνπ 
2νπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο. 
  
 Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, ν νπνίνο δήηεζε λα αζθεζεί έθεζε θαηά ηεο ελ 
ιφγσ δηθαζηηθήο απφθαζεο θαη λα δηεξεπλεζεί γηαηί νη ππεξεζίεο, θαη θπξίσο απηή ηεο Δχβνηαο, 
δελ γλσξίδνπλ ηε δηαδηθαζία επηβνιήο πξνζηίκσλ. 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1082 

 
ΘΔΜΑ 2ο: Άζθεζε ή κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο κε αξηζκφ 184/2015 απφθαζεο ηνπ Σξηκεινχο 
Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. ΣΣ 76426/693/11-7-
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 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

 Να κελ αζθεζεί ην έλδηθν κέζν ηεο έθεζεο θαηά ηεο κε αξηζκφ 184/2015 απφθαζεο ηνπ 
Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
 

Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ςεθίδεη ζεηηθά, αιιά δήηεζε λα δηεξεπλεζεί 
πεξαηηέξσ ε ππφζεζε θαη λα εληνπηζηνχλ ηα ιάζε πνπ έγηλαλ. 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1083 

 
ΘΔΜΑ 3ο: Άζθεζε ή κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο κε αξηζκφ 745/2016 απφθαζεο ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά (Σκήκα Γ’ Σξηκειέο). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. ΣΣ 101140/870/11-7-
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 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

 Να κελ αζθεζεί ην έλδηθν κέζν ηεο αλαίξεζεο θαηά ηεο κε αξηζκφ 745/2016 απφθαζεο 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά (Σκήκα Γ’ Σξηκειέο). 
 

Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ςεθίδεη ζεηηθά, αιιά δήηεζε λα δηεξεπλεζεί ν 
ιφγνο πνπ ε ππεξεζία δελ γλψξηδε φηη ππάξρεη αλάγθε πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ. 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1084 

 
ΘΔΜΑ 4ο: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα άζθεζε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο 770/2016 απφθαζεο ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο 
Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ.  ΣΣ 18388/880/11-7-
2016 έγγξαθν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
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αποθαζίδεη οκόθφλα 
1. Να αζθεζεί ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο ην έλδηθν κέζν ηεο αηηήζεσο αλαηξέζεσο  

θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 770/2016 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά. 
2. Γηνξίδεη πιεξεμνπζίνπο δηθεγφξνπο ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο»: (α) ηνλ 

Δπζχκην Καξαΐζθν ηνπ Κσλζηαληίλνπ, δηθεγφξν Λακίαο [Α.Μ./Γ..Λακίαο: 131], θάηνηθν 
Λακίαο, νδφο Λεσλίδνπ, αξ. 6, κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Αλαπιεξσηή Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο 
Διιάδαο, θαη’ εμαίξεζε, θαη ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ηεο ππφζεζεο γηα ηα ζπκθέξνληα ηεο 
«Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» θαη (β) ηνλ δηθεγφξν Ζξαθιή Σζάγθα ηνπ Γεσξγίνπ [Α.Μ. 
147/Γ.. Ληβαδεηάο], θάηνηθν Ληβαδεηάο, νδφο Καξαγηαλλνπνχινπ 22, κε ηελ εληνιή φπσο, θαη 
νη δχν απφ θνηλνχ ή ν θαζέλαο μερσξηζηά, αζθήζνπλ, ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
Δπηθξαηείαο, ην έλδηθν κέζν ηεο αλαίξεζεο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 770/2016 απφθαζεο ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά, ήηνη ζπληάμνπλ, θαηαζέζνπλ θαη επηδψζνπλ ηελ ελ ιφγσ αίηεζε 
αλαίξεζεο, θαζψο θαη φπσο παξαζηαζνχλ, θαηά ηε δηθάζηκν πνπ ζα νξηζηεί ελψπηνλ ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, πξνθεηκέλνπ λα εθπξνζσπήζνπλ ηελ «Πεξηθέξεηα ηεξεάο 
Διιάδαο», κε ηελ εληνιή λα ππνζηεξίμνπλ ην έλδηθν απηφ βνήζεκα, θαηαζέηνληαο ππφκλεκα, 
πξνβάιινληαο ελζηάζεηο θαη ηζρπξηζκνχο θαη γεληθά ελεξγψληαο φ, ηη θαηά ηελ θξίζε ηνπο 
απαηηεζεί γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» ζηελ 
επίδηθε ππφζεζε. 

3. Καζνξίδεη ηελ ακνηβή ηνπ δηθεγφξνπ Ζξαθιή Σζάγθα ηνπ Γεσξγίνπ, κε βάζε ηελ ππ’ 
αξηζ. 376/2015 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, σο εμήο: 

(α)  Όζνλ αθνξά ηελ άζθεζε ηνπ ελδίθνπ βνεζήκαηνο ηεο αλαίξεζεο, ζην πνζφ ησλ 
331 επξψ ζπλ ΦΠΑ 24% (= 79,44), ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 410,44 εσρώ, κε 
βάζε ηνλ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 4194/2013. 

(β) Όζνλ αθνξά ηελ παξάζηαζε θαη εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο» ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ελ ιφγσ ελδίθνπ 
βνεζήκαηνο ζηε δηθάζηκν πνπ ζα νξηζηεί, ζην πνζφ ησλ 982 επξψ ζπλ ΦΠΑ 24% (= 235,68), 
ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 1.217,68 εσρώ, ην νπνίν πξνθχπηεη σο εμήο: 

- Παξάζηαζε θαη ππφκλεκα 982 επξψ [491 € παξάζηαζε ζπλ 491 € ππφκλεκα], κε 
βάζε ηνλ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 4194/2013. 

4. Γηα ηνλ δηθεγφξν Δπζχκην Καξαΐζθν ηνπ Κσλζηαληίλνπ, δελ νξίδεηαη θαη δελ ζα 
εηζπξαρζεί δηθεγνξηθή ακνηβή.  

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1085 

 
 
ΔΚΣΑΚΣΔ ΑΝΑΓΚΔ 
 
ΘΔΜΑ 5ο: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 107580/201/8-7-2016 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε 
Π.Δ. Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ πξνο αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 
αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο (ππξθαγηά ζηελ Σ.Κ. Ληαλνθιαδίνπ Γήκνπ Λακηέσλ, 8-7-2016)». 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 107583/202/11-7-
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 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

Δγθξίλεη ηελ ππ΄αξηζκ. 107580/201/8-7-2016 απφθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ πξνο αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο 
Π.Δ. Φζηψηηδαο (ππξθαγηά ζηελ Σ.Κ. Ληαλνθιαδίνπ ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ, 8-7-2016) θαη ζπγθε-
θξηκέλα: 

1.- Σελ απεπζείαο κίζζσζε ηνπ ηδησηηθνχ κεραλήκαηνο κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΗΝ-
4712, θνξηεγνχ κεηαθνξάο λεξνχ - πδξνθφξνπ νρήκαηνο, ηδηνθηεζίαο «ΚΔΡΑΜΗΓΑ 
ΚΧΝΣΑΝΣΗΑ» γηα ηελ θαηάζβεζε δαζηθήο ππξθαγηάο ζηελ πεξηνρή ΣΚ Ληαλνθιαδίνπ ηνπ 
Γήκνπ Λακηέσλ. 

2.- Ζ δαπάλε κίζζσζεο ζα ππνινγηζηεί ζχκθσλα κε ηηο ψξεο εξγαζίαο ηνπ 
κεραλήκαηνο, πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ην εκεξνιφγην θίλεζεο θαη ηνλ πίλαθα σξψλ εξγαζίαο, 
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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. 

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

πξνθνξηθέο εληνιέο ησλ ππεπζχλσλ ζηειερψλ ηεο, νη δε εκέξεο θαη ψξεο εξγαζίαο ηνπ 
κεραλήκαηνο ζα θαζνξίδνληαη απφ ηελ βεβαίσζε ηνπ Σκήκαηνο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο Π.Δ. 
Φζηψηηδαο. 

(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 φρεκα δελ επηηξέπεηαη λα εξγάδεηαη ρσξίο ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα ηελ 
ηξνθνδνζία ησλ ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ, θψηα, θαη ινηπά αλαγθαία εμαξηήκαηα γηα ηελ 
ζσζηή θαη αζθαιή παξνρή ηεο ππεξεζίαο. 

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

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

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

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

(δ5) Δκθαλή πηλαθίδα επί ηνπ νρήκαηνο, φπνπ ζα αλαγξάθεηαη: «ΜΙΘΩΜΕΝΟ 
ΟΧΗΜΑ – ΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Σ. ΕΛΛΑΔΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΣΗΣΑ ΦΘΙΩΣΙΔΑ». 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1086 

 
ΘΔΜΑ 6ο: Έγθξηζε δαπαλψλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Δξγαζίεο απνρηνληζκνχ ζην Δζληθφ  
θαη Δπαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν θαη αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, γηα ηε 
ρξνληθή πεξίνδν 2015-2017». 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 105450/4297/6-7-
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 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

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

1. «Σ. ΝΣΟΤΒΑ & ΗΑ Ο.Δ.», γηα ηνλ θαζαξηζκφ θαη δηάλνημε απνζηξαγγηζηηθήο 
ηάθξνπ, ζηελ πεξηνρή Σ.Κ. Ληαλνθιαδηνχ ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ. Ζ δαπάλε ηεο αλσηέξσ 
εξγαζίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 26.207,40 € κε Φ.Π.Α.,  

2.  «ΠΑΡΖΓΟΡΖ ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΟΦΗΑ», γηα ηελ δηεπζέηεζε θνίηεο ζηελ πεξηνρή 
Σ.Κ. Κφκκαηνο – Μνζρνρσξίνπ ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε αλαρψκαηνο ζηελ 
Σ.Κ. Φξαληδή ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ. Ζ δαπάλε ηεο αλσηέξσ εξγαζίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 
19.975,16 € κε Φ.Π.Α.,  

3. «ΑΤΓΔΡΖ ΥΡΖΣΟ», γηα ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηελ δηάλνημε ηερληθψλ, ηελ δηεπζέηεζε, 
ηνλ θαζαξηζκφ ηεο θνίηεο ηξηψλ ρεηκάξξσλ θαη ηελ κεηαθνξά ησλ θεξηψλ πιηθψλ ζηελ πεξηνρή 
ηεο Σ.Κ. Μχισλ ηεο Γ.Δ. Πειαζγίαο ηνπ Γήκνπ ηπιίδαο. Ζ δαπάλε ηεο αλσηέξσ εξγαζίαο 
αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 15.605,40 € κε Φ.Π.Α..  
 

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1087 
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ΘΔΜΑ 7ο: Έγθξηζε επηπιένλ δαπάλεο γηα ην έξγν: «Δξγαζίεο απνρηνληζκνχ ζην Δζληθφ  
θαη  Δπαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν θαη αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο γηα ηελ 
ρξνληθή πεξίνδν 2015-2017». 
 Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 108473/2971/11-7-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

 Δγθξίλεη ηελ επηπιένλ δαπάλε θαηά 1%  γηα ηελ πιεξσκή ησλ ζπκβάζεσλ εθηάθησλ 
αλαγθψλ, πνπ δελ έρνπλ κέρξη ζήκεξα εμνθιεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ: «Δξγαζίεο 
απνρηνληζκνχ ζην Δζληθφ & Δπαξρηαθφ δίθηπν θαη αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. 
Δχβνηαο, γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2015 -2017», ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 
ΑΔΠ 566, κε θσδηθφ έξγνπ 2014ΔΠ56600011, ιφγσ ηεο αιιαγήο ηνπ Φ.Π.Α. απφ 23% ζε 
24%. 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1088 

 
ΘΔΜΑ 8ο: Έγθξηζε ηεο 1εο Δληνιήο Πιεξσκήο θαη Πηζηνπνίεζεο ηνπ Έξγνπ: «Αληηκεηψπηζε 
εθηάθησλ αλαγθψλ γηα ηα έηε 2016-2017», ρξήζε 2016, Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 107579/1825/11-7-
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 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

 Δγθξίλεη ηελ 1ε Δληνιή Πιεξσκήο θαη Πηζηνπνίεζεο ηνπ Έξγνπ: «Αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 
αλαγθψλ γηα ηα έηε 2016-2017», ρξήζε 2016, Π.Δ. Δπξπηαλίαο, σο θάησζη: 

 

Α/Α Σίηιος Έργοσ Δηδηθός Φορέας 
Προκεζεσηής/ 

Αλάδοτος 
Ζκεροκελίες 

εργαζηώλ 
Ποζό 

1 

1
ε
 εληνιή πιεξσκήο ηνπ έξγνπ 

«Αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 
αλαγθψλ» Π.Δ. Δπξπηαλίαο, ρξήζε 
2016, θαη εηδηθφηεξα ηεο πεξηνρήο 
Γήκνπ Αγξάθσλ γηα εξγαζίεο 
θαζαξηζκνχ δξφκσλ θαη άξζεο 
θαηαπηψζεσλ ζηα ηκήκαηα ηνπ 
νδηθνχ δηθηχνπ α) Βνχιπε – 
Βαιαψξα – Σνπφιηαλα θαη β) 
Βνχιπε – Κάησ Πνηακηά 
Γξαλίηζαο 
 
Υξεκαηνδφηεζε: ΑΔΠ566 
Πξνυπνινγηζκφο: 9.800,96 €  
Πνζφ ζχκβαζεο: 9.800,96 € 
Πιεξσκέο κέρξη ζήκεξα: - 
Παξφλ ινγαξηαζκφο: 9.800,96 € 
Τπφινηπν Δγθξίζεσλ: - 

2014ΔΠ56600015 
ΛΑΘΤΡΖ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

10/06/2016 
έσο 

08/07/2016 
9.800,96 € 

2 

1
ε
 εληνιή πιεξσκήο ηνπ έξγνπ 

«Αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 
αλαγθψλ» Π.Δ. Δπξπηαλίαο, ρξήζε 
2016, θαη εηδηθφηεξα ηεο πεξηνρήο 
Γήκνπ Καξπελεζίνπ γηα εξγαζίεο 
δηεπζέηεζεο θνίηεο θαη θαζαξηζκφο 
γέθπξαο αξθίλεο κε ηε κεηαθνξά 
ησλ πιενλαδφλησλ πιηθψλ γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε ηεο θαζίδεζεο ηνπ 
νδνζηξψκαηνο ζην ηκήκα ηνπ 

2014ΔΠ56600015 
ΗΓΖΡΟΜΠΔΣΟ

Ν Α.Δ. 

10/06/2016 
έσο 

08/07/2016 
10.664,00 € 

ΑΔΑ: 7ΕΗΒ7ΛΗ-7Τ5
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επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ 
Αζπξφππξγνο – Βεισηά  
 
Υξεκαηνδφηεζε: ΑΔΠ566 
Πξνυπνινγηζκφο: 10.664,00 €  
Πνζφ ζχκβαζεο: 10.664,00 € 
Πιεξσκέο κέρξη ζήκεξα: - 
Παξφλ ινγαξηαζκφο:10.664,00€ 
Τπφινηπν Δγθξίζεσλ: - 

3 

1
ε
 εληνιή πιεξσκήο ηνπ έξγνπ 

«Αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 
αλαγθψλ» Π.Δ. Δπξπηαλίαο, ρξήζε 
2016, θαη εηδηθφηεξα ηεο πεξηνρήο 
Γήκνπ Αγξάθσλ γηα εξγαζίεο 
άξζεο θαηαπηψζεσλ ζην νδηθφ 
δίθηπν ηνπ πξψελ Γήκνπ 
Αγξάθσλ  
 
Υξεκαηνδφηεζε: ΑΔΠ566 
Πξνυπνινγηζκφο: 8.184,00 €  
Πνζφ ζχκβαζεο: 8.184,00 € 
Πιεξσκέο κέρξη ζήκεξα: - 
Παξφλ ινγαξηαζκφο: 8.184,00 € 
Τπφινηπν Δγθξίζεσλ: - 

2014ΔΠ56600015 
ΣΗΡΟΓΗΑΝΝΖ 

ΓΔΧΡΓΗΑ 

10/06/2016 
έσο 

28/06/2016 
8.184,00 € 

4 

1
ε
 εληνιή πιεξσκήο ηνπ έξγνπ 

«Αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 
αλαγθψλ» Π.Δ. Δπξπηαλίαο, ρξήζε 
2016, θαη εηδηθφηεξα ηεο πεξηνρήο 
Γήκνπ Αγξάθσλ γηα εξγαζίεο 
θαζαξηζκνχ δξφκσλ θαη άξζεο 
θαηαπηψζεσλ ζην ηκήκα ηνπ 
νδηθνχ δηθηχνπ Γξαλίηζα – 
Ληζνρψξη – Ραπηφπνπιν – Πξαζηά 
- Κέδξα  
 
Υξεκαηνδφηεζε: ΑΔΠ566 
Πξνυπνινγηζκφο: 11.110,40 €  
Πνζφ ζχκβαζεο: 11.110,40 € 
Πιεξσκέο κέρξη ζήκεξα: - 
Παξφλ ινγαξηαζκφο:11.110,40€ 
Τπφινηπν Δγθξίζεσλ: - 

2014ΔΠ56600015 
ΣΗΣΑΝΖ 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

10/06/2016 
έσο 

08/07/2016 
11.110,40 € 

5 

1
ε
 εληνιή πιεξσκήο ηνπ έξγνπ 

«Αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 
αλαγθψλ» Π.Δ. Δπξπηαλίαο, ρξήζε 
2016, θαη εηδηθφηεξα ηεο πεξηνρήο 
Γήκνπ Καξπελεζίνπ γηα εξγαζίεο 
θαζαξηζκνχ δξφκσλ θαη άξζεο 
θαηαπηψζεσλ ζην ηκήκα ηνπ 
νδηθνχ δηθηχνπ Μπαθαζάθη – 
Φηδάθηα – Αγία Βιαρέξλα  
 
Υξεκαηνδφηεζε: ΑΔΠ566 
Πξνυπνινγηζκφο: 5.208,00 €  
Πνζφ ζχκβαζεο: 5.208,00 € 
Πιεξσκέο κέρξη ζήκεξα: - 
Παξφλ ινγαξηαζκφο: 5.208,00 € 
Τπφινηπν Δγθξίζεσλ: - 

2014ΔΠ56600015 
Μ. ΦΑΝΔΛΖ & 

ΗΑ Δ.Δ. 

10/06/2016 
έσο 

28/06/2016 
5.208,00 € 

6 

1
ε
 εληνιή πιεξσκήο ηνπ έξγνπ 

«Αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 
αλαγθψλ» Π.Δ. Δπξπηαλίαο, ρξήζε 
2016, θαη εηδηθφηεξα ηεο πεξηνρήο 
Γήκνπ Αγξάθσλ γηα εξγαζίεο 

2014ΔΠ56600015 
ΦΛΧΡΑΚΖ Δ. & 
ΒΑΞΔΒΑΝΟ Θ. 

Α.Δ. 

13/06/2016 
έσο 

08/07/2016 
10.257,28 € 

ΑΔΑ: 7ΕΗΒ7ΛΗ-7Τ5
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θαζαξηζκνχ δξφκσλ θαη άξζεο 
θαηαπηψζεσλ ζην ηκήκα ηνπ 
νδηθνχ δηθηχνπ Βαξβαξηάδα – 
Σξίδελδξν – Σξνβάην – φξηα 
Ννκνχ  
 
Υξεκαηνδφηεζε: ΑΔΠ566 
Πξνυπνινγηζκφο: 10.257,28 €  
Πνζφ ζχκβαζεο: 10.257,28 € 
Πιεξσκέο κέρξη ζήκεξα: - 
Παξφλ ινγαξηαζκφο:10.257,28€ 
Τπφινηπν Δγθξίζεσλ: - 

7 

1
ε
 εληνιή πιεξσκήο ηνπ έξγνπ 

«Αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 
αλαγθψλ» Π.Δ. Δπξπηαλίαο, ρξήζε 
2016, θαη εηδηθφηεξα ηεο πεξηνρήο 
Γήκνπ Αγξάθσλ γηα εξγαζίεο 
θαζαξηζκνχ δξφκσλ θαη άξζεο 
θαηαπηψζεσλ ζην ηκήκα ηνπ 
νδηθνχ δηθηχνπ Λνγγίηζη – Γέθπξα 
Σαηάξλαο  
 
Υξεκαηνδφηεζε: ΑΔΠ566 
Πξνυπνινγηζκφο: 4.513,60 €  
Πνζφ ζχκβαζεο: 4.513,60 € 
Πιεξσκέο κέρξη ζήκεξα: - 
Παξφλ ινγαξηαζκφο: 4.513,60 € 
Τπφινηπν Δγθξίζεσλ: - 

2014ΔΠ56600015 
ΦΟΤΚΑ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

10/06/2016 
έσο 

25/06/2016 
4.513,60 € 

ΤΝΟΛΟ 59.738,24 € 
 

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1089 
 
ΘΔΜΑ 9ο: Έγθξηζε ηεο 1εο Δληνιήο Πιεξσκήο θαη Πηζηνπνίεζεο ηνπ Έξγνπ: «Μίζζσζε 
κεραλεκάησλ γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ Αγξάθσλ γηα ηα έηε 
2016-2017», ρξήζε 2016, Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 107585/1826/11-7-
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 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

  Δγθξίλεη ηελ 1ε Δληνιή Πιεξσκήο θαη Πηζηνπνίεζεο ηνπ Έξγνπ: «Μίζζσζε 
κεραλεκάησλ γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ Αγξάθσλ γηα ηα έηε 
2016-2017», ρξήζε 2016, Π.Δ. Δπξπηαλίαο, σο θάησζη: 
 

Α/Α Σίηιος Έργοσ Δηδηθός Φορέας 
Προκεζεσηής 

/Αλάδοτος 

Ζκεροκελί
ες 

εργαζηώλ 
Ποζό 

1 

1
ε
 εληνιή πιεξσκήο ηνπ έξγνπ 

«Μίζζσζε κεραλεκάησλ γηα ηελ 
ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα 
φξηα ηνπ Γήκνπ Αγξάθσλ γηα ηα έηε 
2016-2017», ΥΡΖΖ: 2016, θαη 
εηδηθφηεξα ηεο πεξηνρήο ηνπ πξψελ 
Γήκνπ Αγξάθσλ γηα εξγαζίεο 
θαζαξηζκνχ δξφκσλ θαη άξζεο 
θαηαπηψζεσλ ζην ηκήκα ηνπ νδηθνχ 
δηθηχνπ Σξίδελδξν – Σξνβάην – Όξηα 
Ννκνχ  
Υξεκαηνδφηεζε: ΑΔΠ566 

2014ΔΠ56600015 
ΓΑΣΖ 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 

10-06-2016 
ΔΧ  

27-06-2016 
5.952,00 € 

ΑΔΑ: 7ΕΗΒ7ΛΗ-7Τ5
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Πξνυπνινγηζκφο: 5.952,00 € 
Πνζφ ζχκβαζεο: 5.952,00 € 
Πιεξσκέο κέρξη ζήκεξα: - 
Παξφλ ινγαξηαζκφο: 5.952,00 € 
Τπφινηπν Δγθξίζεσλ: - 

2 

1
ε
 εληνιή πιεξσκήο ηνπ έξγνπ 

«Μίζζσζε κεραλεκάησλ γηα ηελ 
ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα 
φξηα ηνπ Γήκνπ Αγξάθσλ γηα ηα έηε 
2016-2017», ΥΡΖΖ: 2016, θαη 
εηδηθφηεξα ηεο πεξηνρήο ηνπ πξψελ 
Γήκνπ Αζπξνπνηάκνπ γηα εξγαζίεο 
θαζαξηζκνχ δξφκσλ, άξζεο 
θαηαπηψζεσλ ζην νδηθφ δίθηπν 
Φνπζηαλά - Κέδξα  
Υξεκαηνδφηεζε: ΑΔΠ566 
Πξνυπνινγηζκφο: 6.824,96 € 
Πνζφ ζχκβαζεο: 6.824,96 € 
Πιεξσκέο κέρξη ζήκεξα: - 
Παξφλ ινγαξηαζκφο: 6.824,96 € 
Τπφινηπν Δγθξίζεσλ: - 

2014ΔΠ56600015 ΚΑΚΟ ΘΧΜΑ 
10-06-2016 

ΔΧ  
28-06-2016 

6.824,96 € 

3 

1
ε
 εληνιή πιεξσκήο ηνπ έξγνπ 

«Μίζζσζε κεραλεκάησλ γηα ηελ 
ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα 
φξηα ηνπ Γήκνπ Αγξάθσλ γηα ηα έηε 
2016-2017», ΥΡΖΖ: 2016, θαη 
εηδηθφηεξα ηεο πεξηνρήο ηνπ πξψελ 
Γήκνπ Απεξαληίσλ γηα εξγαζίεο 
θαζαξηζκνχ ηερληθψλ ζηα ηκήκαηα 
ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ α) Βνχιπε – 
Βαιαψξα – Σνπφιηαλα θαη β) 
Βνχιπε – Κάησ Πνηακηά Γξαλίηζαο  
Υξεκαηνδφηεζε: ΑΔΠ566 
Πξνυπνινγηζκφο: 3.472,00 € 
Πνζφ ζχκβαζεο: 3.472,00 € 
Πιεξσκέο κέρξη ζήκεξα: - 
Παξφλ ινγαξηαζκφο: 3.472,00 € 
Τπφινηπν Δγθξίζεσλ: - 

2014ΔΠ56600015 
ΛΑΘΤΡΖ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

10-06-2016 
ΔΧ  

22-06-2016 
3.472,00 € 

ΤΝΟΛΟ 16.248,96 € 
 

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1090 
 

ΘΔΜΑ 10ο: Έγθξηζε ηεο 1εο Δληνιήο Πιεξσκήο θαη Πηζηνπνίεζεο ηνπ Έξγνπ: «Μίζζσζε 
κεραλεκάησλ γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ Καξπελεζίνπ γηα ηα 
έηε 2016-2017», ρξήζε 2016, Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο 
Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & 
Μεηαθνξψλ Π..Δ.). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 107612/1827/11-7-
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 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

  Δγθξίλεη ηελ 1ε Δληνιή Πιεξσκήο θαη Πηζηνπνίεζεο ηνπ Έξγνπ: «Μίζζσζε 
κεραλεκάησλ γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ Καξπελεζίνπ γηα ηα 
έηε 2016-2017», ρξήζε 2016, Π.Δ. Δπξπηαλίαο, σο θάησζη: 
 

Α/Α Σίηιος Έργοσ Δηδηθός Φορέας Προκεζεσηής/ Ζκεροκελίες Ποζό 

ΑΔΑ: 7ΕΗΒ7ΛΗ-7Τ5
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Αλάδοτος εργαζηώλ 

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 Γνκλίζηαο γηα 
εξγαζίεο θαζαξηζκνχ δξφκσλ ζην 
ηκήκα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ Ράρε 
Σπκθξεζηνχ – Κξίθειιν – Γνκλίζηα 
– θνπηά - Ρνζθά  
Υξεκαηνδφηεζε: ΑΔΠ566 
Πξνυπνινγηζκφο: 12.052,80 €   
Πνζφ ζχκβαζεο: 12.052,80 €   
Πιεξσκέο κέρξη ζήκεξα: - 
Παξφλ ινγαξηαζκφο:12.052,80€   
Τπφινηπν Δγθξίζεσλ: - 

2014ΔΠ56600015 
ΚΑΚΟΤΡΑ 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

10-06-2016 
ΔΧ  

08-07-2016 

12.052,80 
€ 

2 

1
ε
 εληνιή πιεξσκήο ηνπ έξγνπ 

«Μίζζσζε κεραλεκάησλ γηα ηελ 
ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα 
φξηα ηνπ Γήκνπ Καξπελεζίνπ γηα 
ηα έηε 2016-2017», ΥΡΖΖ: 2016, 
θαη εηδηθφηεξα ηεο πεξηνρήο ηνπ 
πξψελ Γήκνπ Πξνπζνχ γηα 
εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ηερληθψλ ζην 
ηκήκα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ Καζηαληά 
– Πξφδξνκνο - Ρνζθά  
Υξεκαηνδφηεζε: ΑΔΠ566 
Πξνυπνινγηζκφο: 9.275,20 €   
Πνζφ ζχκβαζεο: 9.275,20 €   
Πιεξσκέο κέρξη ζήκεξα: - 
Παξφλ ινγαξηαζκφο: 9.275,20 €   
Τπφινηπν Δγθξίζεσλ: - 

2014ΔΠ56600015 
ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑ 

ΥΑΡΗΛΑΟ 

10-06-2016 
ΔΧ  

30-06-2016 
9.275,20 € 

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 
Γήκνπ Καξπελεζίνπ γηα ηελ άξζε 
θνξκψλ δέλδξσλ θαη θιαδηψλ ζε 
δηάθνξεο ζέζεηο γηα ηελ δηεπζέηεζε 
ηεο θνίηεο ηνπ πνηακνχ 
Καξπελεζηψηε  
Υξεκαηνδφηεζε: ΑΔΠ566 
Πξνυπνινγηζκφο: 10.713,60 €   
Πνζφ ζχκβαζεο: 10.713,60 €   
Πιεξσκέο κέρξη ζήκεξα: - 
Παξφλ ινγαξηαζκφο:10.713,60€   
Τπφινηπν Δγθξίζεσλ: - 

2014ΔΠ56600015 
ΚΧΣΟΡΡΗΕΟΤ 

ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 

10-06-2016 
ΔΧ  

08-07-2016 

10.713,60 
€ 

4 

1
ε
 εληνιή πιεξσκήο ηνπ έξγνπ 

«Μίζζσζε κεραλεκάησλ γηα ηελ 
ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα 
φξηα ηνπ Γήκνπ Καξπελεζίνπ γηα 
ηα έηε 2016-2017», ΥΡΖΖ: 2016, 
θαη εηδηθφηεξα ηεο πεξηνρήο ηνπ 
πξψελ Γήκνπ Φνπξλάο γηα 
εξγαζίεο θαζαξηζκνχ δξφκσλ θαη 
άξζεο θαηαπηψζεσλ ζην ηκήκα ηνπ 
νδηθνχ δηθηχνπ Ράρε Σπκθξεζηνχ – 

2014ΔΠ56600015 
ΑΠΑΝΑ 
ΗΧΑΝΝΖ 

10-06-2016 
ΔΧ  

08-07-2016 
8.680,00 € 

ΑΔΑ: 7ΕΗΒ7ΛΗ-7Τ5
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Φνπξλά – Όξηα Ννκνχ  
Υξεκαηνδφηεζε: ΑΔΠ566 
Πξνυπνινγηζκφο: 8.680,00 €   
Πνζφ ζχκβαζεο: 8.680,00 €   
Πιεξσκέο κέρξη ζήκεξα: - 
Παξφλ ινγαξηαζκφο: 8.680,00 €   
Τπφινηπν Δγθξίζεσλ: - 

ΤΝΟΛΟ 40.721,6 € 
 

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1091 
 
 

ΓΖΜΟΗΑ ΔΡΓΑ – ΜΔΛΔΣΔ – ΠΑΡΑΣΑΔΗ 
 
ΘΔΜΑ 11ο: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ: «Οινθιήξσζε δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο 
ρψξνπ βπδαληηλψλ λαψλ Αηηάιεο», Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 65.000,00€ κε Φ.Π.Α..  

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 105738/2873/6-7-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

1. Δγθξίλεη: 
α) ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ: «Οινθιήξσζε δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ 

βπδαληηλψλ λαψλ Αηηάιεο», Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 65.000,00€ κε Φ.Π.Α., κε αλνηρηή 
δεκνπξαζία, 

β) ηε δηαθήξπμε θαη ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο, 
γ) ηε δαπάλε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 
2. Οξίδεη ηε Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δχβνηαο σο αξρή πνπ ζα δηελεξγήζεη ηνλ 

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

ζηε ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο πνπ ζα δηελεξγήζεη ηε δεκνπξαζία (ηα κέιε ηεο επηηξνπήο ζα 
πξνθχςνπλ απφ θιήξσζε) θαη λα νξίζεη ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο 
θαη λέα εκεξνκελία δηεμαγσγήο απηνχ, ζχκθσλα κε ην αξ. 18 ηεο Γηαθήξπμεο, εάλ γηα 
νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ δηελεξγεζεί ε δεκνπξαζία θαηά ηελ πξναλαθεξζείζα εκεξνκελία ή 
εάλ δηεμαρζεί κελ, αιιά δελ θαηαηεζεί θακία πξνζθνξά. 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1092 

 
ΘΔΜΑ 12ο: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε επαξρηαθψλ νδψλ πεξηνρήο 
Γήκνπ Καξχζηνπ», Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 1.200.000,00€ κε Φ.Π.Α..  

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 107432/2918/8-7-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

1. Δγθξίλεη: 
α) ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε επαξρηαθψλ νδψλ πεξηνρήο Γήκνπ 

Καξχζηνπ», Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 1.200.000,00€ κε Φ.Π.Α., κε αλνηρηή δεκνπξαζία, 
β) ηε δηαθήξπμε θαη ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο, 
γ) ηε δαπάλε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 
2. Οξίδεη ηε Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δχβνηαο σο αξρή πνπ ζα δηελεξγήζεη ηνλ 

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

ζηε ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο πνπ ζα δηελεξγήζεη ηε δεκνπξαζία (ηα κέιε ηεο επηηξνπήο ζα 
πξνθχςνπλ απφ θιήξσζε) θαη λα νξίζεη ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο 
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θαη λέα εκεξνκελία δηεμαγσγήο απηνχ, ζχκθσλα κε ην αξ. 18 ηεο Γηαθήξπμεο, εάλ γηα 
νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ δηελεξγεζεί ε δεκνπξαζία θαηά ηελ πξναλαθεξζείζα εκεξνκελία ή 
εάλ δηεμαρζεί κελ, αιιά δελ θαηαηεζεί θακία πξνζθνξά. 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1093 

 
ΘΔΜΑ 13ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ: «Έθηαθηεο παξεκβάζεηο 
ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο εγθαηαζηάζεσλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο», πξνυπνινγηζκνχ 
120.000,00€ κε Φ.Π.Α.. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 108877/4520/12-7-
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 

 
αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 

1. Δγθξίλεη: 
 α) ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ: «Έθηαθηεο παξεκβάζεηο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 
εγθαηαζηάζεσλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο», πξνυπνινγηζκνχ 120.000,00€ κε Φ.Π.Α., κε αλνηρηή 
δεκνπξαζία,  

β) ηε δηαθήξπμε θαη ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο, 
γ) ηε δαπάλε, χςνπο 120.000,00€ κε Φ.Π.Α., γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.  
2. Οξίδεη ηε Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φζηψηηδαο σο αξρή πνπ ζα δηελεξγήζεη ην 

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

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

 
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ, εθθξάδνληαο επηθπιάμεηο σο 

πξνο ηε ζθνπηκφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ επηιέγεηαη απηέο λα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ, πξνηνχ δειαδή δηακνξθσζεί κηα νινθιεξσκέλε αληίιεςε γηα ην κέιινλ 
ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ απηά ζηεγάδνπλ. 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1094 

 
ΘΔΜΑ 14ο: Έγθξηζε πξαθηηθψλ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ αλνηρηνχ 
δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Καζαξηζκφο ηάθξσλ & εξγαζίεο πξαζίλνπ ζην νδηθφ δίθηπν Π.Δ. 
Δχβνηαο», πξνυπνινγηζκνχ 100.000,00 € κε Φ.Π.Α..  

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 105285/2861/6-7-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 

 1. Δγθξίλεη ηα ππ΄αξηζκ. 1/14-6-2016, 1α/28-6-2016 θαη 2/6-7-2016 πξαθηηθά ηεο 
επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Καζαξηζκφο ηάθξσλ & εξγαζίεο πξαζίλνπ ζην νδηθφ 
δίθηπν Π.Δ. Δχβνηαο», 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 ηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ ζηελ εξγνιεπηηθή 
επηρείξεζε «ΕΖΖ Κ. ΑΓΓΔΛΑΣΟ.», πνπ πξνζέθεξε έθπησζε εμήληα ηξία ηνηο εθαηφ (63%). 

 
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ, επηζεκαίλνληαο αζάθεηεο ζηελ 

ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ θαη εθθξάδνληαο επηθπιάμεηο γηα ηελ κεγάιε έθπησζε, ε νπνία 
ζέηεη εξσηήκαηα αθφκε θαη γηα ηελ νξζφηεηα δηακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ. 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1095 
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ΘΔΜΑ 15ο: Έγθξηζε πξαθηηθψλ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ αλνηρηνχ 
δηαγσληζκνχ ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζηα ηνηρία αληηζηήξημεο ηεο επαξρηαθήο 
νδνχ Νν 9 Γαιαμεηδίνπ - Πεληενξίσλ – Βνπληρψξαο» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ 
Π.Δ. Φσθίδαο γηα ηα έηε 2015 - 2016 θαη 2017», πξνυπνινγηζκνχ 190.000,00 κε Φ.Π.Α.. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 102485/2559/1-7-
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 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

1. Αλαβάιεη ηε ιήςε απφθαζεο επί ηεο νπζίαο θαη παξαπέκπεη ην ζέκα ζην Σερληθφ 
πκβνχιην Γεκνζίσλ Έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, σο αξκφδην λα παξάζρεη 
γλψκε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πεξίπησζεο ηνπ άξζξνπ 27, παξ. 2β λ. 3669/2008, ήηνη γηα ην αλ 
ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ηειηθνχ κεηνδφηε θξίλεηαη κε ηθαλνπνηεηηθή γηα ηνλ θχξην ηνπ 
έξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα αθπξσζεί ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο.  
 2. Οξίδεη εηζεγεηέο γηα ζχληαμε γλσκνδφηεζεο πξνο ην Σερληθφ πκβνχιην Γεκνζίσλ 
Έξγσλ ζρεηηθά κε ηνλ δηαγσληζκφ ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζηα ηνηρία 
αληηζηήξημεο ηεο επαξρηαθήο νδνχ Νν 9 Γαιαμεηδίνπ - Πεληενξίσλ – Βνπληρψξαο» ηνπ έξγνπ: 
«πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο γηα ηα έηε 2015 - 2016 θαη 2017», πξνυπνινγηζκνχ 
190.000,00 κε Φ.Π.Α., ηνπο Αλαζηάζην Παπαλαζηαζίνπ, Γεληθφ Γ/ληε Αλαπηπμηαθνχ 
Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο & Τπνδνκψλ ηεο Π..Δ., θαη Υξήζην Γεκεηξέιν, 
Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο πγθνηλσληαθψλ Έξγσλ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. 
Φσθίδαο.  

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

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

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1096 
 
ΘΔΜΑ 16ο: Έγθξηζε πξαθηηθψλ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ ππνέξγνπ: 
«Απνθαηάζηαζε δεκηψλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ζήκαλζεο επί ηεο ππ΄αξηζκ. 8 επαξρηαθήο νδνχ 
Αξηνηίλαο – Πεληαγηνί – Κφθθηλνο» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε Οδηθνχ Γηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο γηα 
ηα έηε 2015 – 2016 θαη 2017», πξνυπνινγηζκνχ 90.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 99704/2487/27-6-
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 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

 1. Δγθξίλεη ηα ππ΄αξηζκ. 1/15-6-2016 θαη 2/27-6-2016 πξαθηηθά ηεο επηηξνπήο 
δηαγσληζκνχ ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε δεκηψλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ζήκαλζεο επί ηεο 
ππ΄αξηζκ. 8 επαξρηαθήο νδνχ Αξηνηίλαο – Πεληαγηνί – Κφθθηλνο» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε 
Οδηθνχ Γηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο γηα ηα έηε 2015 – 2016 θαη 2017», πξνυπνινγηζκνχ 90.000,00 € 
κε Φ.Π.Α., πνπ αθνξνχλ ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ θαη ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ. 

2. Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ ζηελ εξγνιεπηηθή 
επηρείξεζε «ΝΗΚΟΛΑΟ ΦΟΤΝΣΑ», πνπ πξνζέθεξε εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο πελήληα 
πέληε ηνηο εθαηφ (55,00 %). 
 

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1097 
 
ΘΔΜΑ 17ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ έξγνπ: 
«Δπηζθεπή, ζπληήξεζε, βειηίσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, θαηαζθεπή νηθίζθσλ θαη δηθηχνπ 
ππξφζβεζεο, εμνπιηζκφο ζηηο θαηαζθελψζεηο Α΄& Β΄ Κακέλσλ Βνχξισλ», Π.Δ. Φζηψηηδαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 1.138.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
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Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 96864/3891/6-7-2016 
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 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

 1. Δγθξίλεη ην απφ 27-6-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: 
««Δπηζθεπή, ζπληήξεζε, βειηίσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, θαηαζθεπή νηθίζθσλ θαη δηθηχνπ 
ππξφζβεζεο, εμνπιηζκφο ζηηο θαηαζθελψζεηο Α΄& Β΄ Κακέλσλ Βνχξισλ», Π.Δ. Φζηψηηδαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 1.138.000,00 € 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 ηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ ζηελ εξγνιεπηηθή 
επηρείξεζε «ΑΦΟΗ ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟΗ Ο.Δ.», πνπ πξνζέθεξε κέζε ηεθκαξηή έθπησζε πελήληα 
ελλέα θαη εμήληα πέληε ηνηο εθαηφ (59,65 %). 
 

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1098 
 

ΘΔΜΑ 18ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ έξγνπ: 
«Απνθαηάζηαζε αλαρσκάησλ πεξρεηνχ πνηακνχ ζηελ πεξηνρή Ληαλνθιαδίνπ», Π.Δ. 
Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 120.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 100120/4056/7-7-
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 
   

αποθαζίδεη οκόθφλα 
 1. Δγθξίλεη ην απφ 5-7-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: 
«Απνθαηάζηαζε αλαρσκάησλ πεξρεηνχ πνηακνχ ζηελ πεξηνρή Ληαλνθιαδίνπ», Π.Δ. 
Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 120.000,00 € 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 ηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ ζηελ εξγνιεπηηθή 
επηρείξεζε «ΣΔΡΔΟΓΟΜΖ ΑΣΔ», πνπ πξνζέθεξε έθπησζε εμήληα έμη ηνηο εθαηφ (66 %).  

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1099 

 
ΘΔΜΑ 19ο: Έγθξηζε πξαθηηθψλ δεκνπξαζίαο – εμέηαζε έλζηαζεο & θαηαθχξσζε 
απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε θαηνιίζζεζεο ζην δξφκν 
Αηαιάληε – Καιαπφδη, Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 200.000,00 κε Φ.Π.Α.. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 109011/4526/12-7-
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 
 

αποθαζίδεη οκόθφλα 
1. Δγθξίλεη ην απφ 28-9-2015 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: 

«Απνθαηάζηαζε θαηνιίζζεζεο ζην δξφκν Αηαιάληε – Καιαπφδη, Π.Δ. Φζηψηηδαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 200.000,00 κε Φ.Π.Α., ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηνξζψζεσλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζην απφ 13-10-2015 πξαθηηθφ (γλσκνδφηεζε – εηζήγεζε επί ηεο έλζηαζεο ηνπ 
Υξήζηνπ Λεβεληάθνπ. 

2. Απνξξίπηεη κεξηθψο ηελ κε αξηζ. πξση. 131089/7496/5-10-2015 έλζηαζε ηνπ 
Λεβεληάθνπ Υξήζηνπ ηνπ Κσλζηαληίλνπ, ζχκθσλα κε ην σο άλσ πξαθηηθφ (γλσκνδφηεζε – 
εηζήγεζε επί ελζηάζεσο) ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαζψο θαη ηελ απφ 27/06/2016 
γλσκνδφηεζε ηνπ νξηζκέλνπ απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή δηθεγφξνπ Γεσξγίνπ Κπξνδήκνπ. 
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3. Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ ζηελ εξγνιεπηηθή 
επηρείξεζε «ΓΧΓΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΣΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ», πνπ πξνζέθεξε εληαίν πνζνζηφ 
έθπησζεο ζαξάληα νθηψ ηνηο εθαηφ (48,00 %).  
 

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1100 
 
ΘΔΜΑ 20ο: Έγθξηζε πξαθηηθψλ αμηνιφγεζεο θαη αλάζεζε ηεο κειέηεο: Μειέηε έξγνπ 
«Πξνζηαζία Πξαλψλ ζηε ζέζε Αθφληα», κε βάζε ηελ δηαδηθαζία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ησλ 
πεξ. γ & ζη ηεο παξ. 2 (ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε πξφζθιεζεο) ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 
3316/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 3481/2006, Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 
17.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 98330/1576/4-7-2016 
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 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

1. Δγθξίλεη ην απφ 27-6-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο γηα ηελ αλάζεζε ηεο 
κειέηεο ηνπ έξγνπ: «Πξνζηαζία Πξαλψλ ζηε ζέζε Αθφληα», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 
17.000,00 € κε Φ.Π.Α., κε βάζε ηελ δηαδηθαζία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ησλ πεξ. γ & ζη ηεο 
παξ. 2 (ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε πξφζθιεζεο) ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3316/2005, φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 3481/2006. 

2. Αλαζέηεη ηελ σο άλσ κειέηε ζηνλ «Γξφζν Ησάλλε», ε πξνζθνξά ηνπ νπνίνπ θξίλεηαη 
ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο θαη πνηνηηθά πιεξέζηεξε, κε πνζνζηφ 
έθπησζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε ακνηβή πνζνχ 13.572,57 € + 24% ΦΠΑ = 16.829,98 €. 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1101 

 
ΘΔΜΑ 21ο: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή δξφκνπ Υφριηα – 
Βξάρα - Κφξηηζα Κιεηζηνχ», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 3.800.000,00€ κε Φ.Π.Α.. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 92702/1455/28-6-
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 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή δξφκνπ Υφριηα – 
Βξάρα - Κφξηηζα Κιεηζηνχ», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 3.800.000,00€ κε Φ.Π.Α., 
αλαδφρνπ εηαηξείαο «Γίνιθνο Καηαζθεπαζηηθή ΑΣΔ», έσο 30/10/2016, κε ηε λφκηκε 
αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ. 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1102 

 
ΘΔΜΑ 22ο: Έγθξηζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ: «Αληηθαηάζηαζε 
εμσηεξηθνχ πδξαγσγείνπ Μαιεζίλαο», πξνυπνινγηζκνχ 1.391.730,04 €. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο 
Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & 
Μεηαθνξψλ Π..Δ.). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 106122/3616/11-7-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «Αληηθαηάζηαζε 
εμσηεξηθνχ πδξαγσγείνπ Μαιεζίλαο», πξνυπνινγηζκνχ 1.391.730,04 €, αλαδφρνπ εηαηξείαο 
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«ΒΗΚΟ Α.Δ.Σ.Δ.», έσο 30-9-2016, ρσξίο ππαηηηφηεηά ηεο θαη κε ππνινγηζκφ δαπάλεο 
αλαζεψξεζεο έσο 30-6-2015, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8(α) ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 
3669/2008. 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1103 

 
 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 
 
ΘΔΜΑ 23ο: Έγθξηζε α) δηελέξγεηαο ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα 
εηδψλ βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο γηα ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο 
Τιηθήο πλδξνκήο γηα ην Σακείν Δπξσπατθήο Βνήζεηαο πξνο ηνπο Απφξνπο (ΣΔΒΑ)», Π.Δ. Δχ-
βνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 207.709,25 € κε Φ.Π.Α. θαη β) ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 105251/3916/6-7-
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 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

Δγθξίλεη: 
α) ηε δηελέξγεηα ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα εηδψλ Βαζηθήο 

Τιηθήο πλδξνκήο γηα ην Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο Τιηθήο 
πλδξνκήο γηα ην Σακείν Δπξσπατθήο Βνήζεηαο πξνο ηνπο Άπνξνπο (ΣΔΒΑ)», Π.Δ. Δχβνηαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 207.709,25 € κε ΦΠΑ,                   

 β) ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν 
ζρέδην, 

γ) ηε δαπάλε πνπ ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ Δηδηθνχ θνξέα 071 θαη ηνλ ΚΑΔ 9475. 
 
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ςεθίδεη ζεηηθά, αιιά δήηεζε πιήξε ελεκέξσζε 

γηα ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ηφπν δηάζεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηξνθίκσλ, αιιά θαη γηα ηνπο θνξείο 
πινπνίεζεο ηεο δηαλνκήο. 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1104 

 
ΘΔΜΑ 24ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα 
εηδψλ βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο γηα ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα (Δ.Π.) Δπηζηηηζηηθήο θαη 
Βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο (ΣΔΒΑ) γηα ηνλ Ννκφ Δπξπηαλίαο», πξνυπνινγηζκνχ 31.239,58€ κε 
Φ.Π.Α.. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. ηαχξνο Σζειάο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο & Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Π..Δ.). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 107300/2255/8-7-
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 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

 1. Δγθξίλεη ην ππ΄αξηζκ. 2/4-7-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο ηνπ πξφρεηξνπ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα εηδψλ βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο γηα ην επηρεηξεζηαθφ 
πξφγξακκα (Δ.Π.) Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο (ΣΔΒΑ) γηα ηνλ Ννκφ 
Δπξπηαλίαο», πξνυπνινγηζκνχ 31.239,58€ κε Φ.Π.Α., πνπ αθνξά ζηελ απνζθξάγηζε ησλ 
πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ. 

2. Κεξχζζεη άγνλν ηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη θακία πξνζθνξά 
δελ θαηαηέζεθε. 

Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ςεθίδεη ζεηηθά, αιιά δήηεζε πιήξε ελεκέξσζε 
γηα ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ηφπν δηάζεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηξνθίκσλ, αιιά θαη γηα ηνπο θνξείο 
πινπνίεζεο ηεο δηαλνκήο. 
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Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1105 
 
 
ΜΑΘΖΣΗΚΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΑ 
 
ΘΔΜΑ 25ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηε «Μεηαθνξά 
καζεηψλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Δπξπηαλίαο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 
2016-2017», πξνυπνινγηζκνχ 55.038,00 ρσξίο Φ.Π.Α.. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 108562/2270/12-7-
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 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

 1. Δγθξίλεη ην ππ΄ αξηζκ. 14/11-7-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο ηνπ πξφρεηξνπ 
δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ «Μεηαθνξά καζεηψλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017», πνπ αθνξά ζηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ 
ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ. 
 2. Απνξξίπηεη ζην ζχλνιφ ηνπο ηηο πξνζθνξέο ησλ θ.θ. Γξνχγνπ Ησάλλε θαη 
Κνληνγεψξγνπ Νέζηνξα, θαζψο θαη ηεο Κ/μηαο Δθκεηαιιεπηψλ ΣΑΞΗ Καξπελεζίνπ γηα ηνπο 
ιφγνπο πνπ αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην σο άλσ πξαθηηθφ.  

3. Κεξχζζεη άγνλν ηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ. 
 

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1106 
 
ΘΔΜΑ 26ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ αλάζεζε ελλέα (9) 
έθηαθησλ δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Φζηψηηδαο, θαηά ηε 
δηεμαγσγή ησλ Παλειιελίσλ εμεηάζεσλ 2016. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 98698/3073/12-7-
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 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

1. Δγθξίλεη ην ππ΄αξηζκ. 2/8-7-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ 
αλάζεζε ελλέα (9) έθηαθησλ δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. 
Φζηψηηδαο, θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ Παλειιελίσλ εμεηάζεσλ 2016, πνπ αθνξά ζηελ 
απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ. 

2. Καηαθπξψλεη ηα παξαθάησ ελλέα (9) ηκήκαηα ζην «ΤΠΔΡΑΣΗΚΟ ΚΣΔΛ 
Ν.ΦΘΗΧΣΗΓΑ Α.Δ.», ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ: 

 
ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ  

 

α/α 
ΠΡΟΦΟΡΔ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΑΝΑΓΟΥΧΝ 

ΣΜΖΜΑ 
ΖΜΔΡΖΗΟ 

ΚΟΣΟ 
ΣΜΖΜΑΣΟ 

Δπώλσκο Όλοκα 

1 ΤΠΔΡΑΣΗΚΟ ΚΣΔΛ Ν.ΦΘΗΧΣΗΓΑ Α.Δ. 

1 48,82 € 
2 43,74 € 
3 58,74 € 
4 34,45 € 
5 48,82 € 
6 56,08 € 
7 63,51 € 
8 114,01 € 
9 310,94 € 
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Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1107 
 

ΘΔΜΑ 27ο: Έγθξηζε δαπαλψλ δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, 
ζρνιηθνχ έηνπο 2015-2016. 
 

Σο ζέκα αποζύρεηαη από ηολ εηζεγεηή 
 
 
ΘΔΜΑ 28ο: Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ζχκβαζεο δξνκνινγίνπ κεηαθνξάο καζεηψλ Π.Δ. 
Φζηψηηδαο. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο 
Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 109042/3343/11-7-
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 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

Σξνπνπνηεί ηελ ππνγξαθείζα ζχκβαζε κεηαθνξάο καζεηψλ κεηαμχ ηεο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο θαη ηνπ Σεκπιαιέμε Γεψξγηνπ, ηδηνθηήηε ηνπ ΣΑΕ 5765 [Αξρηθή 
(ΑΓΑ:ΧΗΚΣ7ΛΖ-ΛΝ9) θαη Α΄ Σξνπνπνίεζε (ΑΓΑ: Χ5ΓΣ7ΛΖ-ΟΥ)], πνπ αθνξά ζηελ εθηέιεζε 
ηνπ δξνκνιφγηνπ κεηαθνξάο καζεηψλ “ΣΜΖΜΑ 22” [«πεξρεηάδα - Μαθξαθψκε - Ληαλνθιάδη – 
ηαπξφο - Δηδηθφ Νεπηαγσγείν Λακίαο Παγθξάηη & Δηδηθφ Δπαγγεικαηηθφ Γπκλάζην Λακίαο»] 
έλαληη εκεξήζηαο απνδεκίσζεο άλεπ ΦΠΑ, χςνπο 79,97 €, σο πξνο ηελ επσλπκία ηνπ 
αλαδφρνπ, απφ Σεκπιαιέμε Γεψξγην κε ΑΦΜ 056889215 ζε Σεκπιαιέμε Δπθξνζχλε κε ΑΦΜ 
168415760, ιφγσ κεηαβίβαζεο ηεο άδεηαο ΣΑΥΗ ΣΑΕ 5765 απφ ηνλ πξνεγνχκελν ηδηνθηήηε θ. 
Σεκπιαιέμε Γεψξγην ζηελ θφξε ηνπ Π Σεκπιαιέμε Δπθξνζχλε. Ζ ηξνπνπνίεζε αθνξά ην 
δηάζηεκα απφ 05/07/2016 θαη κεηά. Οη ινηπνί φξνη παξακέλνπλ νη ίδηνη. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο, Δηδηθφο Φνξέαο 01 073 ΚΑΔ 0821. 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1108 

 
 
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 
 
ΘΔΜΑ 29ο: Έγθξηζε δηελέξγεηαο δεκφζηνπ πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
αλάζεζε ηεο «Αλαβάζκηζεο ησλ ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο, ηε δηαζχλδεζή ηνπο κε ην θέληξν 
ιήςεο ζεκάησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ θχιαμεο ησλ αληιηνζηαζίσλ άξδεπζεο ηνπ Κσπατδηθνχ 
Πεδίνπ», Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 60.000,00€ άλεπ Φ.Π.Α.. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 3717/6-7-2016 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Βνησηίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή θαη ηελ απφ 
14-7-2016 νξζή επαλάιεςή ηνπ, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο 
πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

Δγθξίλεη: 
1. ηε δηελέξγεηα δεκφζηνπ, πξφρεηξνπ, κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ηεο 

«Αλαβάζκηζεο ησλ ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο, ηε δηαζχλδεζή ηνπο κε ην θέληξν ιήςεο ζεκάησλ 
θαη ησλ ππεξεζηψλ θχιαμεο ησλ αληιηνζηαζίσλ άξδεπζεο ηνπ Κσπατδηθνχ Πεδίνπ», Π.Δ. 
Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 59.500,00€ άλεπ Φ.Π.Α. (θαη φρη 60.000,00€ φπσο αλεγξάθε ζηνλ 
ηίηιν ηνπ ζέκαηνο),  

2. ηε δηάζεζε πίζησζεο θαη ηε δαπάλε πνζνχ 73.780,00 € κε ΦΠΑ, γηα ηα έηε 2016-
2018 , απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, 
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3. ηελ θαηάξηηζε ησλ φξσλ θαη ηε ζχληαμε ηεο δηαθήξπμεο ηνπ ελ ιφγσ πξφρεηξνπ 
δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζρέδην δηαθήξπμεο. 

4. ηελ πνιπεηή δέζκεπζε πίζησζεο, σο εμήο: 
- γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2016, πνζφ  29.565,07€ 
- γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2017, πνζφ  26.650,96€ 
- γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018 πνζφ  17.683,97€ 

 
 Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ςεθίδεη ζεηηθά ιφγσ αλαγθαηφηεηαο ησλ σο άλσ 
ππεξεζηψλ. 
 

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1109 
 
ΘΔΜΑ 30ο: Έγθξηζε α) δαπάλεο - δέζκεπζε πίζησζεο, β) δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ δεκφζηνπ 
δηαγσληζκνχ γηα ηηο ππεξεζίεο θχιαμεο ησλ θηηξίσλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 
62.000,00€ κε Φ.Π.Α., θαη γ) ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο 
Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 109080/3344/12-7-
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 
 

αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 
Δγθξίλεη: 
1. ηε δαπάλε – δέζκεπζε πίζησζεο γηα ηηο ππεξεζίεο θχιαμεο θηηξίσλ ηεο Π.Δ. 

Φζηψηηδαο, ζπλνιηθνχ πνζνχ 62.000,00 € κε Φ.Π.Α., πνπ ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α.Δ. 0899 πεξί 
ινηπψλ δαπαλψλ θαη εηδηθψλ ακνηβψλ θαη ζα θαηαλεκεζεί σο εμήο: 

Έηνο 2016: 21.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 
Έηνο 2017: 41.000,00 €. ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., 
2. ηε δηελέξγεηα πξφρεηξνπ, κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ 

παξνρήο ππεξεζηψλ θχιαμεο ησλ θηηξίσλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο (Γηνηθεηήξην 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ηαρ. δ/λζε Λεσθ. Καιπβίσλ 2, 35132 Λακία & Κεληξηθφ θηίξην 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, Τςειάληνπ 1, 35131, Λακία), κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη 
κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή πξνθνξάο, πξνυπνινγηζκνχ 62.000,00 € κε 
Φ.Π.Α., 

3. ην ζρέδην ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 

 Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, κε ηελ αηηηνινγία φηη "πρόκειηαι για εργολαβία 
και μορθή ιδιωηικοποίηζης". 
 

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1110 
 
 
ΓΑΠΑΝΔ 
 
ΘΔΜΑ 31ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο έξγνπ απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ 
Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Φζηψηηδαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 108065/3317/11-7-
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 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

Δγθξίλεη ηε δέζκεπζε πίζησζεο θαη ηελ πιεξσκή δαπάλεο απφ ην Πξφγξακκα 
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 4071/2012, σο 
εμήο: 
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AA Σίηιος έργοσ Δηδηθός 
θορέας/ 

ΚΑΔ 

Προκεζεσηής 
 

Ποζό 

 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο απαζρνινχκελσλ 
ζηελ Π..Δ (ΠΔ Φζηψηηδαο) ζηα πιαίζηα 
ηνπ πξνγξάκκαηνο «Κνηλσθεινχο 
εξγαζίαο» ηνπ ΟΑΔΓ 

01.071. 
ΚΑΔ 9412 

Γηάθνξνη 
απαζρνινχκελνη 

8.000,00 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1111 

 
ΘΔΜΑ 32ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα δαπάλεο, Π.Δ. Φζηψηηδαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 109277/3360/12-7-
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 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

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

 
Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΔ Περηγραθή ΚΑΔ ΠΟΟ 

ΓΔΜΔΤΖ
 ΠΗΣΧΖ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔ

ΝΟΤ 
ΠΡΟΫ/ΜΟ
Τ+ΑΝΑΜΟΡ

ΦΧΔΗ 
ΔΣΟΤ 2016 

ΓΔΜΔΤΘΔ
Ν ΠΟΟ 

ΠΡΗΝ ΣΖΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΓΔΜΔΤΖ 

ΠΗΣΧΖ 

1 

Πξνκήζεηα 
ηαηξνηερλνινγηθνχ 
πιηθνχ γηα ηηο 
αλάγθεο ηνπ 
Σκήκαηνο 
Κηεληαηξηθήο ΠΔ 
Φζηψηηδαο 

02.01.073.524
4.01 

Γαπάλεο 
γεσξγίαο, 

θηελνηξνθίαο θιπ 
πνπ δελ 

πξνβιέπνληαη ζε 
άιινπο θσδηθνχο 
αξηζκνχο εμφδσλ 

750,00 19.000,00 2.500,00 15.750,00 

2 

Γαπάλεο γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε 
εθηάθησλ αλαγθψλ 
πνπ πξνθαινχληαη 
απφ ηηο πξνζθπγηθέο 
ξνέο ζηελ Πεξηθέξεηα 
ηεξεάο Διιάδαο  

02.01.073.515
2.01 

Κάζε είδνπο 
δαπάλεο 
πνιηηηθήο 
ζρεδίαζεο 
εθηάθησλ 

αλαγθψλ (ΠΔΑ) 

50.000,00 297.000,00 147.366,00 99.634,00 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 50.750,00 316.000,00 149.866,00 115.384,00 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1112 

 
ΘΔΜΑ 33ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο έξγνπ απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ 
Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Φσθίδαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 107709/2625/11-7-
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 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ 
Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Φσθίδαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 4071/2012, γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 
παξαθάησ ινγαξηαζκνχ έξγνπ: 
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α/α ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ ΔΗΓ. ΦΟΡΔΑ     
ΚΑΔ 

ΑΝΑΓΟΥΟ ΠΟΟ 

1 ΓΑΠΑΝΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΛΖΡΧΜΖ 
ΔΡΓΟΓΟΣΗΚΧΝ ΔΗΦΟΡΧΝ ΓΗΑ ΣΟ 
ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΚΟΗΝΟΦΔΛΟΤ 
ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ Π.Δ  ΦΧΚΗΓΑ 

071 
ΚΑΔ 9412.01 

ΠΡΟΧΠΗΚΟ 
ΚΟΗΝΟΦΔΛΟΤ 

ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΔ 
ΦΧΚΗΓΑ 

13.100,00 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1113 

 
ΘΔΜΑ 34ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Φσθίδαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 108005/2627/11-7-
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 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

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

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

 

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

ΓΑΠΑΝΖ 

1 
δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή 

ινγαξηαζκψλ ΓΔΖ 
02.04.073.0832.01 Ζιεθηξηθή Δλέξγεηα 1780,28 

2 

δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή 
εμφδσλ εκεξήζηαο 

απνδεκίσζεο  κεηαθίλεζεο 
απνδεκίσζεο  έληεθα  (11) 

ππαιιήισλ ηεο Γ/λζεο 
Γηνηθεηηθνχ νηθνλνκηθνχ  

ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο θαη 
ηνπ γξαθείνπ ΠΔΑ  ηεο 
Π.Δ Φσθίδαο γηα ην κήλα  

Ηνχλην ηνπ  2016  

02.04.073.0721.01 

 
Ζκεξήζηα απνδεκίσζε 

κεηαθηλνπκέλσλ ζην 
εζσηεξηθφ & εμσηεξηθφ 

εθηφο φζσλ εληάζζνληαη 
ζηνπο ΚΑΔ 0715, 0716 θαη 

0717. 

850,00 
 

3 

δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή 
ινηπψλ εμφδσλ 

κεηαθίλεζεο   έληεθα  (11) 
ππαιιήισλ ηεο Γ/λζεο 
Γηνηθεηηθνχ νηθνλνκηθνχ  

ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο θαη 
ηνπ γξαθείνπ ΠΔΑ  ηεο 
Π.Δ Φσθίδαο γηα ην κήλα  

Ηνχλην ηνπ  2016      

02.04.073.0719.01 

Λνηπά έμνδα κεηαθίλεζεο 
(πεξηιακβάλνληαη ην 

αληίηηκν ησλ εηζηηεξίσλ 
εζσηεξηθνχ & εμσηεξηθνχ, 

ε ρηιηνκεηξηθή 
απνδεκίσζε, ε δαπάλε 

δηνδίσλ, ν λαχινο 
νρήκαηνο θαη ε κίζζσζε 
απηνθηλήηνπ Η.Υ. ε Γ.Υ.) 
εθηφο φζσλ εληάζζνληαη  

ζηνπο ΚΑΔ 0715, 0716 θαη 
0717 

1.743,50 

ΑΔΑ: 7ΕΗΒ7ΛΗ-7Τ5



26 

 

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

ΓΑΠΑΝΖ 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 
4.373,78 

 
Β. ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 

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

 

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ Κ.Α.Δ. 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Κ.Α.Δ. 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤ

Ζ 
ΠΗΣΧΖ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔ

ΝΟΤ 
ΠΡΟΫ/ΜΟ

Τ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦ

ΧΔΗ 
ΔΣΟΤ 2016 

ΓΔΜΔΤΘ
ΔΝ ΠΟΟ 
ΠΡΗΝ ΣΖΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

ΤΠΟΛΟΗΠ
Ο 

ΠΗΣΧΖ 
ΓΗΑΘΔΗΜ

Ο ΓΗΑ 
ΓΔΜΔΤ

Ζ 

1 

Γηα ηελ πιεξσκή 
εξγαζίαο πνπ αθνξά ηελ 

ηνπνζέηεζε θαη 
ζπλδεζκνινγία ησλ 

κεραλεκάησλ 
αλάγλσζεο θαξηψλ 

πξνζσπηθνχ ζην 
Γηνηθεηήξην θαη ζηε 

Γ/λζε Μεηαθνξψλ & 
Δπηθ/ληψλ ηεο ΠΔ 

Φσθίδαο  (ΕΧΓΡΑΦΟ 
ΗΧΑΝΝΖ )  

02.04.073.0851.01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή 
θηηξίσλ γεληθά, 
εγθαηαζηάζεσλ 
ζηξαησληζκνχ, 
ειιηκεληζκνχ, 

αεξνιηκέλσλ θαη 
ινηπψλ κφληκσλ 
εγθαηαζηάζεσλ  

322,40 10.302,40 5.666,70 4.313,30 

2 

Γηα ηελ πιεξσκή 
πξνκήζεηαο 

ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ 
πνπ αθνξά ηελ 
ηνπνζέηεζε θαη 

ζπλδεζκνινγία ησλ 
κεραλεκάησλ 

αλάγλσζεο θαξηψλ 
πξνζσπηθνχ ζην 

Γηνηθεηήξην θαη ζηελ 
Γ/λζε Μεηαθνξψλ & 

Δπηθ/λησλ ηεο ΠΔ 
Φσθίδαο (ΕΧΓΡΑΦΟ 

ΗΧΑΝΝΖ) 

02.04.073.1311.01 

Πξνκήζεηα 
εηδψλ 

ζπληήξεζεο θαη 
επηζθεπήο 

εγθαηαζηάζεσλ   

90,02 5.000,00 3.040,97 1.869,01 

3 

Γηα ηελ πιεξσκή 
εξγαζίαο γηα ην γεληθφ 
ζέξβηο ηνπ ΚΖΖ 1601 

νρήκαηνο ηεο ΠΔ 
Φσθίδαο (ΚΑΝΔΛΛΟ 

ΑΘΑΝΑΗΟ) 

02.04.073.0861.01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 

γεληθά 

148,80 23.000,00 7.350,38 15.500,82 

4 

Γηα ηελ πιεξσκή 
πξνκήζεηαο 

αληαιιαθηηθψλ γηα ην 
γεληθφ ζέξβηο ηνπ ΚΖΖ 
1601 νρήκαηνο ηεο ΠΔ 
Φσθίδαο (ΚΑΝΔΛΛΟ 

ΑΘΑΝΑΗΟ)  

02.04.073.1321.01 

Πξνκήζεηα 
εηδψλ 

ζπληήξεζεο & 
επηζθεπήο 

κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 

γεληθά 

218,90 48.519,98 22.418,97 25.882,11 

ΑΔΑ: 7ΕΗΒ7ΛΗ-7Τ5
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5 

Γηα ηελ πιεξσκή 
απνδεκίσζεο 

πξνζσπηθνχ πνπ 
απνιχεηαη ή 

ζπληαμηνδνηείηαη 
(Kντβαξε 

Δπζπκία)(κνλίκσλ θαη 
ΗΓΑΥ) ηεο ΠΔ Φσθίδαο 

γηα ην έηνο 2016 

02.04.073.0283.01 

Απνδεκίσζε 
πξνζσπηθνχ 

πνπ απνιχεηαη, 
ζπληαμηνδνηείηαη 

θιπ 

9.000,00 14.000,00 5.000,00 0,00 

6 
Γηα ηελ πιεξσκή 

ηαρπδξνκηθψλ ηειψλ 
έηνπο 2016 

02.04.073.0823.01 Σαρπδξνκηθά  6.000,00 12.633,80 6.633,80 0,00 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 
15.780,12 113.456,18 50.110,82 47.565,24 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1114 

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

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 108446/2269/11-7-
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 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

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

 

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

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤΖ

 
ΠΗΣΧΖ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝ

ΟΤ 
ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΧ

ΔΗ ΔΣΟΤ 
2016 

ΓΔΜΔΤΘ
ΔΝ ΠΟΟ 
ΠΡΗΝ ΣΖΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΠΗΣΧΖ 

ΓΗΑΘΔΗΜΟ 
ΓΗΑ 

ΓΔΜΔΤΖ 

1 

Πξνκήζεηα ελφο (1) 
εθηππσηή γηα ηηο αλάγθεο 
ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ 
Οηθνλνκηθνχ  ηεο ΠΔ  
Δπξπηαλίαο .  

 
02.03.073.
1723.01 

 
Πξνκήζεηα 

ειεθηξνληθψλ 
ππνινγηζηψλ, 

πξνγξακκάησλ θαη 
ινηπψλ πιηθψλ 

192,20 9.000,00 5.968,67 
 

982,33 
 

2 

Γαπάλε γηα ηελ 
θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ 
πνπ ζα ζπζηεγαζηνχλ ηα 
γξαθεία ηεο Γ/λζεο 
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο 
θαη Κηεληαηξηθήο ζην 
θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα 
Ο.Α.Δ.Γ. γηα ηηο αλάγθεο 
ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο 

 
02.03.073.
0875.01 

 
Ακνηβέο γηα 
δαπάλεο 

θαζαξηφηεηαο 
(ζπκπεξηιακβάλνλη
αη λνκηθά θαη θπζηθά 

πξφζσπα) 

744,00 1.000,00 
0,00 

 
256,00 

ΑΔΑ: 7ΕΗΒ7ΛΗ-7Τ5
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3 

Γαπάλε  γηα πξνκήζεηα 
αληαιιαθηηθψλ 
κεραλνινγηθνχ 
εμνπιηζκνχ πξνκήζεηαο 
ινηπνχ εμνπιηζκνχ 
επηζθεπήο κεραλεκάησλ 
θαη νρεκάησλ γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο. 

 
02.03.073.1

321.01 

 
Πξνκήζεηα εηδψλ  
ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπήο 
κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

μεξάο  γεληθά. 
5570,35 75.000,00 42.638,05 20.226,03 

4 

Γαπάλε 
ζπλδηνξγάλσζεο ηνπ 6

νπ
 

Δπξπηάλεηνπ Γξφκνπ 
πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 
ζηελ πεξηνρή ηνπ 
Κξίθειινπ ηελ 6

ε
 

Απγνχζηνπ 2016 

 
02.03.073.
0844.01 

 
Δθζέζεηο 

νξγάλσζε 
ζπλεδξίσλ θαη 
πνιηηηζηηθψλ 
εθδειψζεσλ 

1.500,00 22.000,00 14.957,92 5.542,08 

5 

Γαπάλε γηα πξνκήζεηα  
ρεκηθψλ πιηθψλ θαη 
αεξαθξνχ-
ππξνζβεζηήξσλ ηεο 
Π.Δ. Δπξπηαλίαο 

 
02.03.073.
1642.01 

 
πξνκήζεηα  

ρεκηθψλ πιηθψλ θαη 
αεξαθξνχ 

855,00 2.000,00 289,05 855,95 

6 

Γαπάλε γηα πξνκήζεηα 
αληαιιαθηηθψλ 
κεραλνινγηθνχ 
εμνπιηζκνχ, πξνκήζεηαο 
ινηπνχ εμνπιηζκνχ, 
επηζθεπήο κεραλεκάησλ 
θαη νρεκάησλ γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο Π.Δ 
Δπξπηαλίαο 

 
02.03.073.
0861.01 

 
Ακνηβέο γηα 

ζπληήξεζε θαη 
επηζθεπή 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ 
μεξάο 

248,00 
 

40.336,92 27.275,17 
8.114,15 

 

7 

Πξνκήζεηα  κηαο 
ειεθηξηθήο ζπζθεπήο 
ιήςεο ππξήλσλ 
ζθπξνδέκαηνο-
θαξνηαξίαο,ηέζζεξηο 
θνξψλεο γηα θαξνηαξία 
θαη δνρείν πεπηεζκέλνπ 
λεξνχ κε κάληθα γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο Γ/λζεο  
Σερληθψλ Έξγσλ  ηεο ΠΔ  
Δπξπηαλίαο .  

 
02.03.073.
1925.01 

 
Πξνκήζεηα  

κεραλεκάησλ θαη 
εξγαιείσλ γεληθά 

4.315,20 9315,00 3.254,95 
 

1.744,85 
 

8 

Πξνκήζεηα 
ειεθηξνινγηθνχ 
εμνπιηζκνχ (ηειεθσληθά 
θαιψδηα (UTP)35 
δεπγψλ, πξίδεο 
ηειεθψλνπ, θαλάιηα 
ζράξεο θιπ) γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο Γ/λζεο 
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο 
θαη Κηεληαηξηθήο ηεο Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο. 

 
02.03.073.
1311.01 

 
Πξνκήζεηα εηδψλ 
ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπήο 
εγθαηαζηάζεσλ 

802,15 13.000,00 8.112,51 4.085,34 

9 

Γαπάλεο γηα εξγαζίεο 
ειεθηξνινγηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο Γ/λζεο 
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο 
θαη Κηεληαηξηθήο ηεο ΠΔ 
Δπξπηαλίαο 

 
02.03.073.
0869.01 

 
πξνκήζεηα 

1.240,00 14.000,00 11.569,93 1.190,07 

ΑΔΑ: 7ΕΗΒ7ΛΗ-7Τ5
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10 

Πιεξσκή δαπάλεο 
θηλεηήο ηειεθσλίαο ηνπ 
Αληηπεξηθεξεηάξρε 
Δπξπηαλίαο θαζψο θαη 
ησλ πξντζηακέλσλ 
ΠΔΑ, γηα ην έηνο 2016 

02.03.073.
0826.01 

Γαπάλεο θηλεηήο 
ηειεθσλίαο 

1.100,00 4150,00 3.050,00 0,00 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1115 

 
ΘΔΜΑ 36ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Βνησηίαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 3752/11-7-2016 
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 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

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

 

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ Κ.Α.Δ. 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Κ.Α.Δ. 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤ

Ζ 
ΠΗΣΧΖ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔ

ΝΟΤ 
ΠΡΟΫ/ΜΟ

Τ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦ

ΧΔΗ 
ΔΣΟΤ 2016 

ΓΔΜΔΤΘ
ΔΝ ΠΟΟ 
ΠΡΗΝ ΣΖΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

ΤΠΟΛΟΗΠ
Ο 

ΠΗΣΧΖ 
ΓΗΑΘΔΗΜ

Ο ΓΗΑ 
ΓΔΜΔΤ

Ζ 

1 

Πξνκήζεηα 
αλαισζίκσλ πιηθψλ 
γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 
ηκήκαηνο Μεη/ξσλ 

Θήβαο 

02.05.073.1111.
01 

Πξνκήζεηα 
ραξηηνχ 

γξαθηθψλ εηδψλ 
θαη ινηπψλ 
ζπλαθψλ 
πιηθψλ 

438,34 19582,49 14560,73 5021,76 

2 

Πξνκήζεηα κειαληψλ 
γηα ηηο αλάγθεο 

ππεξεζηψλ ηεο Π.Δ 
Βνησηίαο 

02.05.073.1111.
01 

Πξνκήζεηα 
ραξηηνχ 

γξαθηθψλ εηδψλ 
θαη ινηπψλ 
ζπλαθψλ 
πιηθψλ 

180.00 19582.49 14999,67 4583,42 

3 

Πξνκήζεηα κειαληψλ 
γηα ηηο αλάγθεο 

Γ/λζεο Αγξνηηθήο 
Οηθνλνκίαο 

02.05.073.1111.
01 

Πξνκήζεηα 
ραξηηνχ 

γξαθηθψλ εηδψλ 
θαη ινηπψλ 
ζπλαθψλ 
πιηθψλ 

     513,81 19582,49 15179,67 4402,82 

4 

Δπηζηξνθή πνζνχ 
ζηνλ Φνχλε Βαζίιεην  
ην νπνίν θαηέζεζε κε 

ην αξ.119/4-11-15 
παξαζηαηηθφ, επεηδή 
δελ έγηλε ρξήζε γηα 
ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ 
νπνίν θαηαηέζεθε 

 

02.05.073.3199.
01 

Λνηπέο 
επηζηξνθέο 

εζφδσλ 

      
165,00 

4296,00 3397,85 898,15 
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5 

Πξνκήζεηα ηξηάληα εμ 
κπαηαξηψλ UPS  θαη 
ηνπνζέηεζε απηψλ 
γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 
ηκήκαηνο Μεη/ξσλ 

Θήβαο 

02.05.073.1723.
01 

Πξνκήζεηα Ζ/Τ, 
πξνγξακκάησλ 

θαη ινηπψλ 
πιηθψλ 

   722,67 33000,00 13670,49 19329,51 

6 

Ακνηβή γηα 
εγθαηάζηαζε  ζηε 

Θήβα κεραλήκαηνο  
θαηαγξαθήο εηζφδνπ- 

εμφδνπ ησλ 
Τπαιιήισλ, θαη 
αγνξά πιηθψλ 

02.05.073.0869.
01 

Ακνηβέο 261,64 4823,20 2463,60 2359,60 

7 

Πξνκήζεηα Σablet, 
ζήθε  θαη κπαηαξίαο  
γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 
ηκήκαηνο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο 

02.05.073.1723.
01 

Πξνκήζεηα Ζ/Τ, 
πξνγξακκάησλ 

θαη ινηπψλ 
πιηθψλ 

207,87 33000,00 14393,16 18606,84 

8 

Ακνηβή ζηε Γηθεγφξν 
Αλάγλνπ  Παλαγηνχια 

ζχκθσλα κε ηελ 
1622/30-11-15 
απφθαζε ηεο 
Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο (πξάμε 
34) 

02.05.073.0871.
01 

Ακνηβέο 
θπζηθψλ 

πξνζψπσλ 
590,40 40000,00 37499,76 2500,24 

9 

Δπηζηξνθή πνζνχ 
ζηνλ kajo fatjoy ην 

νπνίν θαηέζεζε κε ην 
αξ. 47/24-5-16 

παξαζηαηηθφ, επεηδή 
δελ έγηλε ρξήζε γηα 
ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ 
νπνίν θαηαηέζεθε 

02.05.073.3199.
01 

Λνηπέο 
επηζηξνθέο 

εζφδσλ 
65,00 4296,00 

 3562,85 
 

733,15 

10 
Πξνκήζεηα ραξηηνχ 

Α4 
02.05.073.0843.

01 

Δθδφζεηο-
Δθηππψζεη- 
βηβιηνδεζία 

2300,00 8000,00 3632,00 4368,00 

11 

Πξνκήζεηα γξαθηθήο 
χιεο γηα ηηο αλάγθεο 

φισλ ησλ Τπεξεζηψλ 
ηεο Π.Δ Βνησηίαο 

02.05.073.1111 
.01 

Πξνκήζεηα 
ραξηηνχ 

γξαθηθψλ εηδψλ 
θαη ινηπψλ 
ζπλαθψλ 
πιηθψλ 

2300,00 19582,49 15693,48 3889,01 

12 

Πξνκήζεηα  εηδψλ 
έλδπζεο θαη 

ππφδεζεο γηα ηνπο 
ππαιιήινπο  ηεο 
Γ/λζεο Σερληθψλ 

Έξγσλ 

02.05.073.1459 
.01 

Λνηπέο 
πξνκήζεηεο γηα 
κε κηζζνινγηθέο 

παξνρέο 

2000,00 5338,80 1338,80 4000,00 

13 

Πξνκήζεηα  δηαθνζίσλ 
θαθέισλ αηνκηθψλ 
ζηνηρείσλ γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ ΚΓΑΤ 

02.05.073.1111 
.01 

Πξνκήζεηα 
ραξηηνχ 

γξαθηθψλ εηδψλ 
θαη ινηπψλ 
ζπλαθψλ 
πιηθψλ 

422.00 19582,49 17993,48 1589,01 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 10166,73 115040,49 80883,65 34156,84 
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ΘΔΜΑ 37ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Δχβνηαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 108283/4173/11-
72016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην 
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

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

 

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΔ 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΚΑΔ 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤ

Ζ 
ΠΗΣΧΖ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔ

ΝΟΤ 
ΠΡΟΫ/ΜΟ

Τ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦ

ΧΔΗ 
ΔΣΟΤ 2016 

ΓΔΤΜΔΤΘΔ
Ν 

ΠΟΟ ΠΡΗΝ 
ΣΖΝ 

ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΠΗΣΧΖ 

ΓΗΔΘΔΗΜΟ 
ΓΗΑ 

ΓΔΜΔΤΖ 

1 Ακνηβή γηα εξγαζία 
θαηά ηηο εμαηξέζηκεο 
εκέξεο θαη 
λπρηεξηλέο ψξεο              

02.02.073.0512.
01 

 

Ακνηβή γηα 
εξγαζία θαηά 

ηηο εμαηξέζηκεο 
εκέξεο θαη 
λπρηεξηλέο 

ψξεο 

5.000,00 18.078,01 10.550,00 2.528,01 

2 Λνηπέο πξφζζεηεο 
παξνρέο & 
απνδεκηψζεηο                                          

02.02.073.0519.
01 

 

Λνηπέο 
πξφζζεηεο 
παξνρέο & 

απνδεκηψζεηο 

27.000,00 
 

74.300,00 17.300,00 30.000,00 

3 Δθηχπσζε θαη 
πξνκήζεηα 1.000 
βηβιηαξίσλ αδεηψλ 
άζθεζεο 
επαγγέικαηνο γηα 
ηηο αλάγθεο ηεο 
Γ/λζεο Αλάπηπμεο 
ηεο ΠΔ Δπβνίαο 

02.02.073.0843.
01 

 

Δθδφζεηο-
εθηππψζεηο-
βηβιηνδεζία 

(πεξηιακβάλεηα
η θαη ε 

πξνκήζεηα 
ραξηηνχ) 

651,00 12.000,00 
 

5.754,30 
 

5.594,70 
 

4 Δθηχπσζε θαη 
πξνκήζεηα 2.500 
ηεκαρίσλ θαξηψλ 
επηθνηλσλίαο 
Αληηπεξηθεξεηαξρψ
λ 

02.02.073.0843.
01 

 

Δθδφζεηο-
εθηππψζεηο-
βηβιηνδεζία 

(πεξηιακβάλεηα
η θαη ε 

πξνκήζεηα 
ραξηηνχ) 

675,80 12.000,00 6.405,30 
 

4.754,70 
 

5 Δξγαζίεο 
επηζθεπήο ηνπ ΜΔ 
123055 νρήκαηνο 
(θνξησηή) ηεο ΓΣΔ 
ηεο ΠΔ Δπβνίαο 

02.02.073.0861.
01 

 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 

γεληθά 

580,00 14.726,61 7.277,81 
 

6.868,80 
 

6 Δξγαζίεο 
επηζθεπήο ηνπ ΚΖΖ 
6146 νρήκαηνο 
(θνξηεγνχ)  ηεο 
ΓΣΔ ηεο ΠΔ 
Δπβνίαο 

02.02.073.0861.
01 

 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 

γεληθά 

60,00 14.726,61 7.857,81 
 

6.808,80 
 

7 Δξγαζίεο 
επηζθεπήο ηνπ ΜΔ 
121124 νρήκαηνο 

02.02.073.0861.
01 

 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή 

300,00 14.726,61 7.917,81 
 

6.508,80 
 

ΑΔΑ: 7ΕΗΒ7ΛΗ-7Τ5



32 

 

(θνξησηή)  ηεο ΓΣΔ 
ηεο ΠΔ Δπβνίαο 

κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 

γεληθά 

8 Αζθάιεηεο ησλ ππ’ 
αξηζ. ΜΔ 123053, 
ΜΔ 111638, ΚΖΖ 
6100, ΚΖΖ 4805 
θαη ΚΖΖ 4806 
νρεκάησλ ηεο  ΠΔ 
Δπβνίαο  

02.02.073.0899.
01 

 

Λνηπέο 
δαπάλεο θαη 

εηδηθέο ακνηβέο 
 

1.582,66 110.000,00 90.041,92 
 

18.375,42 
 

9 Πξνκήζεηα TONER 
MINOLTA TN 116 
γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 
ηκήκαηνο 
Μεηαθνξψλ 
Ηζηηαίαο  

02.02.073.1111.
01 

 

Πξνκήζεηα 
ραξηηνχ, 

γξαθηθψλ εηδψλ 
θαη ινηπψλ 
ζπλαθψλ 
πιηθψλ 

88,00 49.009,73 41.963,00 
 

6.958,73 
 

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

02.02.073.1321.
01 

 

Πξνκήζεηα 
εηδψλ 

ζπληήξεζεο & 
επηζθεπήο  

κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 

γεληθά 

933,75 24.976,72 11.949,79 
 

12.093,18 
 

11 Πξνκήζεηα 
αληαιιαθηηθψλ γηα 
ην ΜΔ 121124 
νρήκαηνο 
(θνξησηή)  ηεο ΓΣΔ 
ηεο ΠΔ Δπβνίαο 

02.02.073.1321.
01 

 

Πξνκήζεηα 
εηδψλ 

ζπληήξεζεο & 
επηζθεπήο  

κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 

γεληθά 

207,80 24.976,72 12.883,54 
 

11.885,38 
 

12 Πξνκήζεηα 
αληαιιαθηηθψλ γηα 
ην ΚΖΖ 6146 
νρήκαηνο 
(θνξηεγνχ)  ηεο 
ΓΣΔ ηεο ΠΔ 
Δπβνίαο 

02.02.073.1321.
01 

 

Πξνκήζεηα 
εηδψλ 

ζπληήξεζεο & 
επηζθεπήο  

κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 

γεληθά 

200,70 24.976,72 13.091,34 
 

11.684,68 
 

13 Πξνκήζεηα 
ιηπαληηθψλ γηα ην 
ΜΔ 121124 
νρήκαηνο 
(θνξησηή)  ηεο ΓΣΔ 
ηεο ΠΔ Δπβνίαο 

02.02.073.1511.
01 

 

Πξνκήζεηα 
θαπζίκσλ θαη 
ιηπαληηθψλ 

190,00 86.880,93 84450,15 
 

2.240,78 
 

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

02.02.073.1511.
01 

 

Πξνκήζεηα 
θαπζίκσλ θαη 
ιηπαληηθψλ 

304,43 86.880,93 84640,15 
 

1.936,35 
 

15 Πξνκήζεηα 
ζεκάησλ νδνπνηίαο 
θαη πιηθψλ 
εγθαηάζηαζήο ηνπο  

02.02.073.1699.
01 

 

Λνηπέο 
πξνκήζεηεο 

 

103,32 23.000,00 13.420,93 
 

9.475,75 
 

16 Παξνρή εθαηφλ 
ηξηάληα ηεκαρίσλ 
(130) θψλσλ 
ζήκαλζεο 

02.02.073.1699.
01 

 

Λνηπέο 
πξνκήζεηεο 

 

1.410,32 23.000,00 13.524,25 
 

8.065,43 
 

17 Πξνκήζεηα 02.02.073.1699. Λνηπέο 212,54 23.000,00 14.934,57 7.852,89 
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αλαισζίκσλ 
πλεξγείνπ 
Μεραλεκάησλ 
Έξγνπ ηεο ΓΣΔ ηεο 
ΠΔ Δπβνίαο  

01 
 

πξνκήζεηεο 
 

  

18 Πξνκήζεηα 
αλαισζίκσλ 
πλεξγείνπ 
Μεραλεκάησλ 
Έξγνπ ηεο ΓΣΔ ηεο 
ΠΔ Δπβνίαο  

02.02.073.1699.
01 

 

Λνηπέο 
πξνκήζεηεο 

 

740,03 23.000,00 15.147,11 
 

7.112,86 
 

19 Πξνκήζεηα 
ζπζηεκάησλ 
ζθίαζεο κε 
αλνηγφκελεο 
πεξζίδεο γηα ηελ 
αίζνπζα 
ζπλεδξηάζεσλ, ηνλ 
πξνζάιακν θαη ην 
πλεδξηαθφ Κέληξν 
ηεο ΠΔ Δπβνίαο 

02.02.073.1711.
01 

 

Πξνκήζεηα 
επίπισλ 

 

1.300,00 10.000,00 4.524,35 
 

4.175,65 
 

20 Πξνκήζεηα 
θσηναληηγξαθηθνχ 
κεραλήκαηνο γηα ηηο 
αλάγθεο ηνπ 
Σκήκαηνο 
Πιεξνθνξηθήο ηεο 
ΠΔ Δπβνίαο 

02.02.073.1713.
01 

 

Πξνκήζεηα 
γξαθνκεραλψλ 
κεραλεκάησλ 

θσηναληηγξαθή
ο θιπ κεραλψλ 

γξαθείνπ 

1.612,00 12.913,00 6.202,80 
 

5.098,20 
 

21 Πξνκήζεηα 
εξγαιείσλ 
πλεξγείνπ 
Μεραλεκάησλ 
Έξγνπ ηεο ΓΣΔ ηεο 
ΠΔ Δπβνίαο  

02.02.073.1729.
01 

 

Πξνκήζεηα 
θάζε είδνπο 
κεραληθνχ & 

ινηπνχ 
εμνπιηζκνχ 

164,94 7.868,39 
 

2.024,72 
 

5.678,73 
 

22 Πξνκήζεηα πιηθψλ 
γηα ηε ζπιινγή θαη 
απνζηνιή 
δεηγκάησλ ηνπ 
Δζληθνχ 
Πξνγξάκκαηνο 
Καηαινίπσλ ζηα 
ηξφθηκα δσηθήο 
πξνέιεπζεο 

02.02.073.5244.
01 

 

Γαπάλεο 
γεσξγίαο, 

θηελνηξνθίαο 
θιπ πνπ δελ 

πξνβιέπνληαη 
ζε άιινπο 
θσδηθνχο 
αξηζκνχο 
εμφδσλ 

65,37 24.984,38 3.559,63 
 

21.359,38 
 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 43.546,86 716.025,36 475.421,28 197.057,22 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1117 

 
ΘΔΜΑ 38ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δέζκεπζε πίζησζεο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ Γεκνζίσλ 
Δπελδχζεσλ νηθ. έηνπο 2016, Π.Δ. Δχβνηαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 108286/4175/11-7-
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 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο απφ ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ νηθ. έηνπο 2016, Π.Δ. Δχβνηαο, γηα πιεξσκή 
ρξενιπζίσλ θαη ηφθσλ δαλείσλ πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 
2016, σο θαησηέξσ: 
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Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΔ 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΚΑΔ 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤΖ

 
ΠΗΣΧΖ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔ

ΝΟΤ 
ΠΡΟΫ/ΜΟΤ

+ 
ΑΝΑΜΟΡΦ

ΧΔΗ 
ΔΣΟΤ 2016 

ΓΔΤΜΔΤΘΔΝ 
ΠΟΟ ΠΡΗΝ 

ΣΖΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΠΗΣΧΖ 

ΓΗΔΘΔΗΜΟ 
ΓΗΑ 

ΓΔΜΔΤΖ 

1 Σφθνη δαλείσλ 
εζσηεξηθνχ 
 

02.02.071.61
11.01 

 

Σφθνη 
δαλείσλ 

εζσηεξηθνχ 

100.000,00 325.000,00 174.356,79 50.643,21 
 

2 Υξενιχζηα 
δαλείσλ 
εζσηεξηθνχ 
 

02.02.071.61
21.01 

 

Υξενιχζηα 
δαλείσλ 

εζσηεξηθνχ 

170.000,00 
 

640.000,00 
 

319.290,53 150.709,47 
 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 270.000,00 965.000,00 493.647,32 201.352,68 
 

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1118 
 
ΘΔΜΑ 39ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα επηζηξνθή πνζψλ αρξεσζηήησο 
εηζπξαρζέλησλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο 
Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 108291/4176/11-7-
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 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο, χςνπο δχν ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ 
πελήληα έμη επξψ (2.456,00 €), γηα επηζηξνθή πνζψλ αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλησλ απφ κε 
ρξήζε παξαβφισλ, απφ θαηάζεζε πνζψλ πξνζηίκσλ ζε ιάζνο ινγαξηαζκφ θαη απφ ιαζεκέλε 
θαηάζεζε πνζψλ επηβιεζέλησλ πξνζηίκσλ ζε ινγαξηαζκφ ηεο Π.Δ. Δπβνίαο αληί γηα πιεξσκή 
ηνπο ζηε Γ.Ο.Τ., ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

 

Α/Α ΔΠΧΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΣΡΟ 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΟ 

1 ΑΒΒΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΔΘΝΗΚΖ 54,00 

2 ΥΟΤΛΗΔΡΖ  ΜΑΡΗΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ 165,00 

3 ΓΚΡΗΝΗΑΡΖ ΗΧΑΝΝΖ ΑΠΟΣΟΛΟ ΠΔΗΡΑΗΧ 75,00 

4 ΓΡΟΝΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΠΔΗΡΑΗΧ 130,00 

5 ΜΔΛΗΑΡΖ ΠΔΛΟΠΗΓΑ ΝΗΚΟΛΑΟ ΔΘΝΗΚΖ 32,00 

6 ΓΔΧΡΓΑΝΣΕΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΗΧΑΝΝΖ ΔΘΝΗΚΖ 2.000,00 

    ΤΝΟΛΟ 2.456,00 

 
 Όιεο νη αλσηέξσ επηζηξνθέο πνζψλ ζα βαξχλνπλ ηηο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, Δ.Φ. 02073, ΚΑΔ 3199 “Λοιπές επιζηροθές 
εζόδων”. 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1119 
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ΘΔΜΑ 40ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. 
Δχβνηαο ζηηο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ηνπ Δθπνιηηηζηηθνχ & Μνξθσηηθνχ πιιφγνπ Πάιηνπξα 
«Η ΑΓΑΛΗ». 
(Δηζεγεηής Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Δχβνηαο, θ. Φάλεο παλφο). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 335/83566/11-7-2016 
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 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο, πνζνχ ρηιίσλ επξψ 
(1.000,00€), γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. Δχβνηαο ζην 3εκεξν πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα ηνπ 
Δθπνιηηηζηηθνχ & Μνξθσηηθνχ πιιφγνπ Πάιηνπξα «Η ΑΓΑΛΗ», πνπ ζα ιάβεη ρψξα ζηελ 
πεξηνρή ηνπ Πάιηνπξα απφ 29 έσο 31/7/2016. 

  Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε αθνξά ηελ ερεηηθή θάιπςε θαη ζα βαξχλεη ηνλ Δηδηθφ Φνξέα 
02.073 θαη ηνλ  Κ.Α.Δ. 0844.  

 
Ο θ. Ησάλλεο Αγγειέηνο δήισζε φηη ςεθίδεη ζεηηθά. Εήηεζε, σζηφζν, πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζε αλαθνξηθά κε ηελ νηθνλνκηθή ζπλδξνκή ηεο Πεξηθέξεηαο ζηε δηνξγάλσζε 
πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ.   

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1120 

 
ΘΔΜΑ 41ο: Έγθξηζε δαπάλεο – δέζκεπζε πίζησζεο γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. Φσθίδαο ζηε 
ζπλδηνξγάλσζε δηήκεξνπ πνιηηηζηηθνχ θεζηηβάι κε ηνλ πνιηηηζηηθφ ζχιινγν «Οη Φίινη ηεο 
Κίξξαο», κε ζέκα: «Παραδοζιακά επαγγέλμαηα ποσ τάνονηαι ζηο τρόνο». 
(Δηζεγεηής θ. ηαχξνο Σζειάο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο 
& Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Π..Δ.). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 124/108404/11-7-
2016 έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο & Κνηλσληθήο Μέξηκλαο πξνο ηελ 
Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

Δγθξίλεη ηε δαπάλε – δέζκεπζε πίζησζεο, πνζνχ εμαθνζίσλ πελήληα επξψ (650,00€) 
κε Φ.Π.Α., απφ ηελ εγγεγξακκέλε πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Π..Δ. - Π.Δ. Φσθίδαο 
(Δ.Φ. 073 ΚΑΔ 0844), γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. Φσθίδαο ζηε ζπλδηνξγάλσζε κε ηνλ πνιηηηζηηθφ 
ζχιινγν «Οη Φίινη ηεο Κίξξαο» δηήκεξνπ πνιηηηζηηθνχ θεζηηβάι, κε ζέκα: «Παραδοζιακά 
επαγγέλμαηα ποσ τάνονηαι ζηο τρόνο», ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί 30-31 Ηνπιίνπ 2016 ζηελ 
Κίξξα Φσθίδαο. 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο εθδήισζεο ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 2.500,00 €, εθ 
ησλ νπνίσλ ε Π.Δ. Φσθίδαο ζα θαιχςεη κέξνο ηεο δαπάλεο, σο αθνινχζσο: 

 

1 Ζρεηηθή θάιπςε 650,00€ 

 ύλοιο: 650,00€ 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1121 
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Πεξαησζέλησλ ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ησλ εθηάθησλ ιχεηαη ε 
παξνχζα ζπλεδξίαζε. Σν πξαθηηθφ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα παξηζηάκελα κέιε, 
σο αθνινχζσο: 
 
 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ              ΣΑ ΜΔΛΖ               Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
 
Κσλζηαληίλνο Π. Μπαθνγηάλλεο      Βαζίιεηνο Φαθίηζαο                        Ηππνιχηε Μπαιθνχξα     
              

    Ησάλλεο Αγγειέηνο 
 

Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο 
 
Αζαλάζηνο Γηαλλφπνπινο 
 
Ησάλλεο Πεξγαληάο 
 
Γεκήηξηνο Αξγπξίνπ 
 
Υαξάιακπνο Καηζαξφο 
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