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    ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ 
     τες 27ες Ιοσλίοσ 2016 

          Αρηζκός Πραθτηθού 26 
 

ηε Λακία θαη ζηα γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο (Λ. Καιπβίσλ 2, 3νο 
φξνθνο), ζήκεξα ζηηο 27 Ιοσλίοσ 2016, εκέξα Γεστέρα 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.) (νηθ.) 96108/1146/21-6-2016 πξφζθιεζεο 
ηνπ Πξνέδξνπ απηήο, πνπ επηδφζεθε λφκηκα ζε φια ηα κέιε ηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Ν. 3852/2010, γηα λα απνθαζίζεη επί ησλ θάησζη ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

 
 
ΘΔΜΑ 1ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ζπλεδξίαζεο 24/13-6-2016 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 
 
 
ΘΔΜΑΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Π..Δ. 
 
ΘΔΜΑ 2ο: Άζθεζε ή κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηνπ πξψελ κηζζσηή ηνπ θπιηθείνπ ηνπ Γηνηθεηεξίνπ 
Π.Δ. Δχβνηαο, ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο. 
 
ΘΔΜΑ 3ο: Άζθεζε ή κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο κε αξηζκφ 416/2016 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Δθεηείνπ Πεηξαηά (Δ΄ Σξηκειέο). 
(Δησεγετής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
 
 
ΔΚΣΑΚΣΔ ΑΝΑΓΚΔ 
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ΘΔΜΑ 4ο: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 89562/143/9-6-2016 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ πξνο αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο 
Π.Δ. Φζηψηηδαο (πξφιεςε δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Λνθξψλ θαη Γήκνπ 
Ακθίθιεηαο - Διάηεηαο απφ ηελ 9-6-2016). 
 
ΘΔΜΑ 5o: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 95223/164/21-6-2016 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ πξνο αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο 
Π.Δ. Φζηψηηδαο (επηθπιαθή κεραλεκάησλ γηα αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ απφ 17/6/2016). 
 
(Δησεγετής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο 
Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & 
Μεηαθνξψλ Π..Δ.). 
 
 
ΓΗΜΟΙΑ ΔΡΓΑ – ΜΔΛΔΣΔ – ΠΑΡΑΣΑΔΙ 
 
ΘΔΜΑ 6ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε δεκηψλ επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ Γπηηθήο Φζηψηηδαο», Π.Δ. 
Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 500.000,00€ κε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΔΜΑ 7ο: Καζνξηζκφο λέαο εκεξνκελίαο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε 
επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ Ν. θχξνπ», Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 400.000,00 € κε 
Φ.Π.Α.. 
 
ΘΔΜΑ 8ο: Έγθξηζε ηνπ 3νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ ηνπ ππνέξγνπ: «Δλίζρπζε ηνπ 
θέξνληνο νξγαληζκνχ ηνπ ππάξρνληνο θηηξίνπ - δηαξξπζκίζεηο – αληηθαηάζηαζε ζηέγεο – 
θνπθσκάησλ θαη έληαμή ηνπ ζην λέν θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα - Απνπεξάησζε», αξκνδηφηεηαο 
Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π..Δ.. 
 
ΘΔΜΑ 9ο: Έγθξηζε ηνπ 1νπ

 Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε 
νδνζηξψκαηνο ηκεκάησλ ηεο ΔΠ.Ο. 14 - Σξίθνξθν» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε, απνθαηάζηαζε 
δεκηψλ θαη εθηέιεζε εξγαζηψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο ζην εζληθφ θαη επαξρηαθφ 
νδηθφ δίθηπν ηεο Π.Δ. Φσθίδαο». 
 
ΘΔΜΑ 10ο: Έγθξηζε παξάηαζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ θαη ηεο ζπλνιηθήο 
πξνζεζκίαο ηεο κειέηεο: «Αθηνκεραληθή πξνζηαζία αθηψλ Παξλαζζίδαο», Π.Δ. Φσθίδαο.  
 
ΘΔΜΑ 11ο:  Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε θαηνιηζζήζεσλ 
νδνχ Αγ. Γεκήηξηνο – Καιιηαλνί», αξκνδηφηεηαο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π..Δ.. 
 
ΘΔΜΑ 12ο: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ: «Οδφο Βαξβαξηάδα – 
Άγξαθα Ν.Α. Δπξπηαλίαο», πξνυπνινγηζκνχ 12.000.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΔΜΑ 13ο: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή δξφκνπ 
Ραπηφπνπινπ – Νένπ Αξγπξίνπ», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 2.200.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΔΜΑ 14ο: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ηεο κειέηεο: «Δπέθηαζε 
αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ Γ.Γ. Αριαδίνπ Γήκνπ Δρηλαίσλ», Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνεθηηκσκέλεο 
ακνηβήο 119.416,00 ρσξίο Φ.Π.Α.. 
(Δησεγετής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο 
Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & 
Μεηαθνξψλ Π..Δ.). 
 
 
ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΣΩΝ 
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ΘΔΜΑ 15ο: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. νηθ. 3121/7-6-2016 απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο 
Διιάδαο γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ, Π.Δ. Βνησηίαο. 
(Δησεγετής θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο 
Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ 
 
ΘΔΜΑ 16ο: Δμέηαζε πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο «ΗΜΠΔΞ ΔΜΠΟΡΗΚΖ 
ΔΗΑΓΧΓΗΚΖ Α.Β.Δ.Δ.Δ.» θαηά ηεο ππ΄αξηζκ. 816/30-5-2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο – έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ & Πξνζθπγψλ, Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 
 
ΘΔΜΑ 17ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δέζκεπζε πίζησζεο γηα ηε δηαδηθαζία απεπζείαο αλάζεζεο 
ηεο πξνκήζεηαο εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζεξηλήο πεξηφδνπ, γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο Γ/λζεο 
Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
(Δησεγετής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
 
 
ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 
ΘΔΜΑ 18ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη επαλαπξνθήξπμε ηνπ πξφρεηξνπ, κεηνδνηηθνχ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηψλ πεξηνξηζκνχ ηεο ξχπαλζεο Cr (VI) – εμαζζελνχο 
ρξσκίνπ ζηελ εθβνιή αγσγνχ φκβξησλ πδάησλ ζηε ζέζε “Ματιεο”, ζηελ πεξηνρή Οηλνθχησλ, κε 
ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία εηδηθνχ εμνπιηζκνχ», Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 
48.384,00 € ρσξίο Φ.Π.Α..  
(Δησεγετής θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο 
Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
 
 
ΓΑΠΑΝΔ 
 
ΘΔΜΑ 19ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 
 
ΘΔΜΑ 20ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δέζκεπζεο πίζησζεο έξγνπ απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ 
Δπελδχζεσλ ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 
 
ΘΔΜΑ 21ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Δχβνηαο. 
(Δησεγετής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
 
ΘΔΜΑ 22ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. 
Δχβνηαο ζηηο επηαήκεξεο εθδειψζεηο ηνπ Δθπνιηηηζηηθνχ πιιφγνπ Καλήζνπ “Σα Καλεζηψηηθα”. 
 
ΘΔΜΑ 23ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. 
Δχβνηαο ζηε Μνπζηθνρνξεπηηθή εθδήισζε ηνπ Λανγξαθηθνχ πιιφγνπ Παξαιίαο Απιίδαο. 
(Δησεγετής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Δχβνηαο, θ. Φάλεο παλφο). 
 
ΘΔΜΑ 24ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Φσθίδαο. 
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ΘΔΜΑ 25ο: Γηφξζσζε ηεο ππ΄αξηζκ. 909/13-6-2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο πεξί έγθξηζεο δαπαλψλ γηα αγνξέο, επηζθεπέο, ζπληεξήζεηο θαη 
παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Φσθίδαο. 
 
ΘΔΜΑ 26ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, επηζθεπέο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή 
ππεξεζηψλ, Π.Δ. Βνησηίαο. 
 
ΘΔΜΑ 27ο: Απνδνρή πξνζθνξάο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο Διιάδαο γηα ηελ ειεθηξνληθή είζπξαμε 
ησλ ηειψλ άξδεπζεο Κσπαΐδαο κέζσ ηνπ δηαηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ΓΗΑ, Π.Δ. Βνησηίαο. 
 
ΘΔΜΑ 28ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο, πιεξσκήο δαπάλεο θαη έθδνζεο ρξεκαηηθνχ  
εληάικαηνο πξνπιεξσκήο, Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
 
ΘΔΜΑ 29ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ζπκκεηνρή ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζε δξάζε πνπ αθνξά ηελ ηφλσζε ηεο ελαιιαθηηθήο κνξθήο 
ηνπξηζκνχ «ΠΟΛΗΣΗΜΟ» ζηελ Διιάδα. 
(Δησεγετής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
 
 
ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΓΑΚΟΤ ΣΗ ΔΛΙΑ 
 

ΘΔΜΑ 30ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο ηνπ πξφρεηξνπ, επαλαιεπηηθνχ, ειεθηξνληθνχ,  

δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ απφ εδάθνπο δνισκαηηθφ ςεθαζκφ 
ειαηνδέληξσλ ηνπ Γ Σκήκαηνο ηεο αξηζκ. 3024/22-3-2016 πξνθήξπμεο, ζηα πιαίζηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζπιινγηθήο θαηαπνιέκεζεο ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο, γηα ην έηνο 2016», Π.Δ. 
Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 58.022,40 € ρσξίο Φ.Π.Α.. 
 
ΘΔΜΑ 31ο: Έγθξηζε 3νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε ηνπ πξφρεηξνπ, δεκφζηνπ, 
κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ δαθνπιεζπζκψλ κε 
ηελ κέζνδν ηεο παγηδνζεζίαο, κε παγίδεο ηχπνπ McPhail ζηνπο ειαηψλεο, ζηα πιαίζηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζπιινγηθήο θαηαπνιέκεζεο ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο, έηνπο 2016», Π.Δ. Φσθίδαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 35.061,89 € κε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΔΜΑ 32ο: Έγθξηζε 3νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε ηνπ δεκφζηνπ, δηεζλνχο, 
αλνηρηνχ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ απφ εδάθνπο δνισκαηηθφ 
ςεθαζκφ ειαηνδέληξσλ, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπιινγηθήο θαηαπνιέκεζεο ηνπ δάθνπ 
ηεο ειηάο γηα ηα έηε 2016 & 2017», Π.Δ. Φσθίδαο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 316.159,20 € κε 
Φ.Π.Α.. 
(Δησεγετής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. ηαχξνο Σζειάο, Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο 
Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο). 

 
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 επηά (7) νη θ.θ. Ζιίαο Μπνπξκάο, Βαζίιεηνο Φαθίηζαο, Κσλ/λνο 
Καξαγηάλλεο, Δπζηάζηνο Κάππνο, Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, Ησάλλεο Πεξγαληάο 
(αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηνπ Ησάλλε Σαγθαιέγθα) θαη Θσκάο Γξεβελίηεο (αλαπιεξσκαηηθφ 
κέινο ηνπ Ησάλλε Αγγειέηνπ). 

Απφ ηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ λφκηκα, απνπζίαδαλ νη θ.θ. Ησάλλεο Σαγθαιέγθαο 
θαη Ησάλλεο Αγγειέηνο, νη νπνίνη αλαπιεξψζεθαλ σο αλσηέξσ, θαη ν θ. Αζαλάζηνο 
Γηαλλφπνπινο κε ην αλαπιεξσκαηηθφ κέινο απηνχ.  

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

ΑΔΑ: 7ΙΚ97ΛΗ-Ν3Φ



5 

 

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., 
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. θαη 
5. Φσηνχια θήθα, Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε Γ/λζεο Γηνίθεζεο Π..Δ.. 
 

 
ΘΔΜΑ 1ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ζπλεδξίαζεο 24/13-6-2016 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

Ζ Δπηηξνπή ελέθξηλε οκόυωλα ην κε αξηζκ. 24/13-6-2016 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

 
Η απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 977 

 
 
ΘΔΜΑΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Π..Δ. 
 
ΘΔΜΑ 2ο: Άζθεζε ή κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηνπ πξψελ κηζζσηή ηνπ θπιηθείνπ ηνπ Γηνηθεηεξίνπ 
Π.Δ. Δχβνηαο, ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 88953/3334/8-6-
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 

 
απουασίδεη οκόυωλα 

Να αζθεζεί αγσγή θαηά ηνπ πξψελ κηζζσηή ηνπ θπιηθείνπ ηνπ Γηνηθεηεξίνπ Π.Δ. 
Δχβνηαο, θ. ηαχξνπ Εσγξάθνπ, ζην αξκφδην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Υαιθίδαο, πξνθεηκέλνπ 
λα θαηαβιεζνχλ ηα νθεηιφκελα απφ ηνλ σο άλσ κηζζσηή ζηελ Π.Δ. Δχβνηαο. 

 
Η απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 978 

 
ΘΔΜΑ 3ο: Άζθεζε ή κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο κε αξηζκφ 416/2016 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Δθεηείνπ Πεηξαηά (Δ΄ Σξηκειέο). 
(Δησεγετής 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. νηθ. 95325/191/21-
6-2016 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 

 
απουασίδεη θατά πιεηοψευία 

Να κελ αζθεζεί αίηεζε αλαίξεζεο ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο θαηά ηεο κε 
αξηζκφ 416/2016 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά (Δ΄ Σξηκειέο). 

 
Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο. 

 
Η απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 979 
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ΔΚΣΑΚΣΔ ΑΝΑΓΚΔ 
 
ΘΔΜΑ 4ο: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 89562/143/9-6-2016 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ πξνο αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο 
Π.Δ. Φζηψηηδαο (πξφιεςε δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Λνθξψλ θαη Γήκνπ 
Ακθίθιεηαο - Διάηεηαο απφ ηελ 9-6-2016). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 92637/158/15-6-
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 

 
απουασίδεη οκόυωλα 

Δγθξίλεη ηελ ππ΄αξηζκ. 89562/143/9-6-2016 απφθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ πξνο αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο 
Π.Δ. Φζηψηηδαο (πξφιεςε δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Λνθξψλ θαη Γήκνπ 
Ακθίθιεηαο - Διάηεηαο απφ ηελ 9-6-2016), θαη ζπγθεθξηκέλα: 

1.- Σελ απεπζείαο κίζζσζε ησλ παξαθάησ ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ: 
 α) ηνπ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ 128847 ρνξηνθνπηηθνχ κεραλήκαηνο κε βξαρίνλα, ηνπ 
κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΗΕΕ-2547 θνξηεγνχ, ηδηνθηεζίαο “ΥΡΗΣΟΦΟΡΟ ΚΑΗΡΗΓΖ ΣΔΥΝΗΚΖ 
ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ”, γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηεο βιάζηεζεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ 
αξκνδηφηεηαο ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο ζην Γήκν Λνθξψλ, 
 β) ηνπ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ 121649 ρνξηνθνπηηθνχ κεραλήκαηνο κε βξαρίνλα, ηνπ 
κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΗΔ-7920 θνξηεγνχ, ηδηνθηεζίαο “Σ. ΝΣΟΤΒΑ & ΗΑ Ο.Δ.”, γηα ηνλ 
θαζαξηζκφ ηεο βιάζηεζεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ αξκνδηφηεηαο ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο θαη Γήκν 
Ακθίθιεηαο - Διάηεηαο. 

2.- Ζ δαπάλε κίζζσζεο ζα ππνινγηζηεί ζχκθσλα κε ηηο ψξεο εξγαζίαο ηνπ 
κεραλήκαηνο, πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ην εκεξνιφγην θίλεζεο θαη ηνλ πίλαθα σξψλ εξγαζίαο, 
πνπ ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ κεραλήκαηνο, ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ αξκνδίνπ 
Σκήκαηνο θαη ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ 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 «ΜΙΘΩΜΔΝΟ ΟΥΗΜΑ – 
ΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ – ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ Σ. ΔΛΛΑΓΑ – ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 

ΦΘΙΩΣΙΓΑ». 
(δ6) Σν φρεκα ζα θέξεη θαη ζπλνδεπηηθφ φρεκα ζε αζθαιή απφζηαζε γηα ηελ έγθαηξε 

πξνεηδνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ. 
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Η απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 980 
 

ΘΔΜΑ 5o: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 95223/164/21-6-2016 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ πξνο αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο 
Π.Δ. Φζηψηηδαο (επηθπιαθή κεραλεκάησλ γηα αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ απφ 17/6/2016). 
(Δησεγετής 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. 95225/165/21-6-
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 

 
απουασίδεη οκόυωλα 

Δγθξίλεη ηελ ππ΄αξηζκ. 95223/164/21-6-2016 απφθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ πξνο αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο 
Π.Δ. Φζηψηηδαο (επηθπιαθή κεραλεκάησλ γηα αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ απφ 17/6/2016), θαη 
ζπγθεθξηκέλα: 

1.- Σελ απεπζείαο κίζζσζε ησλ παξαθάησ ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ: 
 α) ησλ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ 120699 θαη ΜΔ 117080 θνξηεγψλ κεηαθνξάο λεξνχ - 
πδξνθφξσλ νρεκάησλ, ηδηνθηεζίαο “ΥΡΗΣΟΦΟΡΟ ΚΑΗΡΗΓΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ 
ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ”, γηα επηθπιαθή θαη γηα ηελ θαηάζβεζε ππξθαγηάο ζηελ ΣΚ. Λνγγνχ ηεο 
Γ.Δ. Αγ. Κσλ/λνπ ηνπ Γήκνπ Μψινπ - Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ, 

β) ηνπ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΗΝ-4712 θνξηεγνχ κεηαθνξάο λεξνχ - πδξνθφξνπ 
νρήκαηνο, ηδηνθηεζίαο “ΚΔΡΑΜΗΓΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΑ” γηα επηθπιαθή, 
  γ) ηνπ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΗΥ-2515 θνξηεγνχ κεηαθνξάο λεξνχ - πδξνθφξνπ 
νρήκαηνο,  ηδηνθηεζίαο Σ. ΝΣΟΤΒΑ & ΗΑ Ο.Δ. γηα επηθπιαθή, 

δ) ηνπ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΡΟΕ-1034 θνξηεγνχ κεηαθνξάο λεξνχ - πδξνθφξνπ 
νρήκαηνο,  ηδηνθηεζίαο “ΟΦΗΑ ΠΑΡΖΓΟΡΖ – ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ” γηα επηθπιαθή. 
            2.- Ζ δαπάλε κίζζσζεο ζα ππνινγηζηεί ζχκθσλα κε ηηο ψξεο επηθπιαθήο απφ ηα 
έγγξαθα ηεο παξ/θνπ 10 πνπ έρεη εθδψζεη ε Γ.Σ.Δ.  ηεο ΠΔ Φζ/δαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππ’ 
αξηζ. 1761/2015 (Πξαθη. 38/28-12-2015) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο κε ηηο ψξεο εξγαζίαο κεραλεκάησλ, πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ην εκεξνιφγην 
θίλεζεο θαη ηνλ πίλαθα σξψλ εξγαζίαο, ζε βεβαίσζε πνπ ζα ππνγξάθεηαη απφ ην Σκήκα 
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 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 ζα ππνινγηζηεί ζχκθσλα κε ηηο ψξεο επηθπιαθήο απφ ηα 

έγγξαθα ηεο παξ/θνπ 10 πνπ έρεη εθδψζεη ε Γ.Σ.Δ. ηεο Π.Δ. Φζ/δαο θαη 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. 
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(δ5) Δκθαλή πηλαθίδα επί ηνπ νρήκαηνο φπνπ ζα αλαγξάθεηαη «ΜΙΘΩΜΔΝΟ ΟΥΗΜΑ – 
ΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ – ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ Σ. ΔΛΛΑΓΑ – ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 

ΦΘΙΩΣΙΓΑ». 
 

Η απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 981 
 
 
ΓΗΜΟΙΑ ΔΡΓΑ – ΜΔΛΔΣΔ – ΠΑΡΑΣΑΔΙ 
 
ΘΔΜΑ 6ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε δεκηψλ επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ Γπηηθήο Φζηψηηδαο», Π.Δ. 
Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 500.000,00€ κε Φ.Π.Α.. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 95729/3825/21-6-
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 

 
απουασίδεη οκόυωλα 

 1. Δγθξίλεη ην απφ 13/6/2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: 
«Απνθαηάζηαζε δεκηψλ επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ Γπηηθήο Φζηψηηδαο», Π.Δ. Φζηψηηδαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 500.000,00€ κε Φ.Π.Α., πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνρήο, ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ησλ ππνςεθίσλ 
αλαδφρσλ. 
 2. Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηεο αλνηρηήο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ ζηελ εξγνιεπηηθή 
επηρείξεζε «Πιηάηζηθαο Νηθφιανο», ε νπνία πξνζέθεξε κέζε ηεθκαξηή έθπησζε πελήληα ηξία 
ηνηο εθαηφ θαη ηξηάληα νθηψ εθαηνζηά (53,38%).  
 

Η απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 982 
 
ΘΔΜΑ 7ο: Καζνξηζκφο λέαο εκεξνκελίαο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε 
επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ Ν. θχξνπ», Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 400.000,00 € κε 
Φ.Π.Α.. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 92330/2490/14-6-
2016 (νξζή επαλάιεςε 15-6-2016) 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 

 
απουασίδεη οκόυωλα 

Οξίδεη λέα εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε επαξρηαθνχ 
νδηθνχ δηθηχνπ Ν. θχξνπ», Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 400.000,00 € κε Φ.Π.Α., κε θσδηθφ 
αξηζκφ 2014ΔΠ56600002 ηεο ΑΔΠ 566, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηα ίδηα ηεχρε πνπ είραλ 
εγθξηζεί απφ ηελ πξντζηακέλε αξρή, ζηηο 11-07-2016, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:00 π.κ., θαζψο 
θαη ηπρφλ επαλάιεςε απηήο ζηηο 20-07-2016, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 10:00 π.κ. 

 
Η απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 983 

 
ΘΔΜΑ 8ο: Έγθξηζε ηνπ 3νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ ηνπ ππνέξγνπ: «Δλίζρπζε ηνπ 
θέξνληνο νξγαληζκνχ ηνπ ππάξρνληνο θηηξίνπ - δηαξξπζκίζεηο – αληηθαηάζηαζε ζηέγεο – 
θνπθσκάησλ θαη έληαμή ηνπ ζην λέν θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα - Απνπεξάησζε», αξκνδηφηεηαο 
Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π..Δ.. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 90926/2979/15-6-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, 
ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απουασίδεη οκόυωλα 
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Δγθξίλεη ηνλ 3ν Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Δξγαζηψλ ηνπ ππνέξγνπ: «Δλίζρπζε ηνπ 
θέξνληνο νξγαληζκνχ ηνπ ππάξρνληνο θηηξίνπ - δηαξξπζκίζεηο – αληηθαηάζηαζε ζηέγεο – 
θνπθσκάησλ θαη έληαμή ηνπ ζην λέν θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα - Απνπεξάησζε» ηεο πξάμεο κε ηίηιν: 
«Δλίζρπζε ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ ηνπ ππάξρνληνο θηηξίνπ - δηαξξπζκίζεηο – αληηθαηάζηαζε 
ζηέγεο – θνπθσκάησλ θαη έληαμή ηνπ ζην λέν θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα», κε θσδ. ΟΠ 309009, 
αλαδφρνπ Κ/ΞΗΑ «ΑΗΡΚΑΜ ΑΣΔ – ΑΣΔ ΠΑΓΧΝΖ», ζπλνιηθνχ πνζνχ 1.173.830,21 € (κε  
ΦΠΑ), ήηνη ζε ππέξβαζε 4.564,65€ απφ ην ζπκθσλεηηθφ, ιφγσ κεηαβνιήο ηνπ ΦΠΑ. 

 
Η απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 984 

 
ΘΔΜΑ 9ο: Έγθξηζε ηνπ 1νπ

 Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε 
νδνζηξψκαηνο ηκεκάησλ ηεο ΔΠ.Ο. 14 - Σξίθνξθν» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε, απνθαηάζηαζε 
δεκηψλ θαη εθηέιεζε εξγαζηψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο ζην εζληθφ θαη επαξρηαθφ 
νδηθφ δίθηπν ηεο Π.Δ. Φσθίδαο». 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 39755/1003/17-6-
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 

 
απουασίδεη οκόυωλα 

Δγθξίλεη ηνλ 1ν Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Δξγαζηψλ (ππεξβαηηθφο ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή 
ζχκβαζε θαηά 183,25€ ιφγσ αχμεζεο ΦΠΑ 24%) ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε 
νδνζηξψκαηνο ηκεκάησλ ηεο ΔΠ.Ο. 14 - Σξίθνξθν» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε, απνθαηάζηαζε 
δεκηψλ θαη εθηέιεζε εξγαζηψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο ζην εζληθφ θαη επαξρηαθφ 
νδηθφ δίθηπν ηεο Π.Δ. Φσθίδαο», κε θσδηθφ αξηζκφ 2013ΔΠ06600007 ηεο ζπιινγηθήο απφθαζεο 
ΑΔΠ 066», αλαδφρνπ εηαηξείαο «ΑΗΣΧΛΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ Α.Δ.», ν νπνίνο ηειηθά θιείλεη ζην πνζφ 

ησλ 22.723,25€ κε ην Φ.Π.Α. (εθ ησλ νπνίσλ 15.361,59€ γηα εξγαζίεο, 2.765,09€ γηα Γ.Δ.&Ο.Δ, 
0€ γηα απξφβιεπηα, 198,52€ γηα αλαζεψξεζε θαη ΦΠΑ 4.398,05€).  

 
Η απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 985 

 
ΘΔΜΑ 10ο: Έγθξηζε παξάηαζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ θαη ηεο ζπλνιηθήο 
πξνζεζκίαο ηεο κειέηεο: «Αθηνκεραληθή πξνζηαζία αθηψλ Παξλαζζίδαο», Π.Δ. Φσθίδαο.  

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. νηθ. 92633/2266/15-
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 

 
απουασίδεη οκόυωλα 

Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ θαη ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο 
ηεο κειέηεο: «Αθηνκεραληθή πξνζηαζία αθηψλ Παξλαζζίδαο», Π.Δ. Φσθίδαο, αλαδφρνπ 
ζχκπξαμεο «Κ/Ξ CNWAY ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ - ΝΗΚΟΛΑΚΑΚΟΤ ΜΑΡΗΑ - ΓΡΗΜΔΡΖ 
ΑΝΣΧΝΗΟ», γηα επηπιένλ δψδεθα (12) κήλεο, ήηνη κέρξη 31-12-2016, θαζφζνλ νη θαζπζηεξήζεηο 

δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηά ηεο.  
 

Η απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 986 
 
ΘΔΜΑ 11ο:  Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε θαηνιηζζήζεσλ 
νδνχ Αγ. Γεκήηξηνο – Καιιηαλνί», αξκνδηφηεηαο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π..Δ.. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 73629/2052/31-5-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, 
ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απουασίδεη οκόυωλα 
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Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε 
θαηνιηζζήζεσλ νδνχ Αγ. Γεκήηξηνο – Καιιηαλνί», αλαδφρνπ Κ/ΞΗΑ «ΔΤΒΟΚΑΣ Α.Δ. – SICAP 
S.A.», θαηά ηξεηο (3) κήλεο, δειαδή κέρξη 31-08-2016 «κε αλαζεψξεζε», ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 (α) ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Ν. 3669/2008, ρσξίο ηελ δεκηνπξγία πξφζζεηεο 
δαπάλεο. 

Η απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 987 
 
ΘΔΜΑ 12ο: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ: «Οδφο Βαξβαξηάδα – 
Άγξαθα Ν.Α. Δπξπηαλίαο», πξνυπνινγηζκνχ 12.000.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 85721/1302/8-6-
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 

 
απουασίδεη οκόυωλα 

Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ: «Οδφο Βαξβαξηάδα – 
Άγξαθα Ν.Α. Δπξπηαλίαο», πξνυπνινγηζκνχ 12.000.000,00 € κε Φ.Π.Α., αλαδφρνπ Κ/ΞΗΑ 
«ΥΑΣΕΖΓΑΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΔ-ΓΟΜΗΚΖ ΑΡΣΑ ΑΣΔ», έσο 30/09/2017, κε ηε λφκηκε 
αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ. 

 
Η απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 988 

 
ΘΔΜΑ 13ο: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή δξφκνπ 
Ραπηφπνπινπ – Νένπ Αξγπξίνπ», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 2.200.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 77317/1147/8-6-
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 

 
απουασίδεη οκόυωλα 

Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή δξφκνπ 
Ραπηφπνπινπ – Νένπ Αξγπξίνπ», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 2.200.000,00 € κε Φ.Π.Α., 
αλαδφρνπ Κ/ΞΗΑ «ΑΠΟΣΟΛΟ ΜΠΟΤΡΝΑΕΟ ΣΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ – ΓΖΜΖΣΡΗΟ 
ΓΖΜΖΣΡΟΓΗΑΝΝΖ ΣΟΤ ΛΑΜΠΡΟΤ», έσο 30/9/2016, κε ηε λφκηκε αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ. 

 
Η απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 989 

 
ΘΔΜΑ 14ο: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ηεο κειέηεο: «Δπέθηαζε 
αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ Γ.Γ. Αριαδίνπ Γήκνπ Δρηλαίσλ», Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνεθηηκσκέλεο 
ακνηβήο 119.416,00 ρσξίο Φ.Π.Α.. 
(Δησεγετής 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. 93959/3705/16-6-
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 

 
απουασίδεη οκόυωλα 

Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ηεο κειέηεο: «Δπέθηαζε αιηεπηηθνχ 
θαηαθπγίνπ Γ.Γ. Αριαδίνπ Γήκνπ Δρηλαίσλ», Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνεθηηκσκέλεο ακνηβήο 
119.416,00 ρσξίο Φ.Π.Α., αλαδφρσλ ζπκπξαηηφλησλ κειεηεηψλ «ΔΤΣΡΑΣΗΟ 
ΑΝΓΡΗΑΝΖ - ΥΟΝΓΡΟ ΣΑΤΡΟ ΚΑΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΔΔ -ΣΔΛΗΟ ΒΔΝΗΔΡΖ 
-  ΘΧΜΑ ΚΔΥΡΟΛΟΓΟ - ΣΑΤΡΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΤΛΟ - ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 
ΚΑΦΑΛΖ» ,  θαηά έμη (6) κήλεο, ήηνη κέρξη 15-08-2016, επεηδή εθθξεκεί ε Πεξηβαιινληηθή 
Αδεηνδφηεζε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία.  
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Η απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 990 
 
 

ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΣΩΝ 
 
ΘΔΜΑ 15ο: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. νηθ. 3121/7-6-2016 απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο 
Διιάδαο γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ, Π.Δ. Βνησηίαο. 
(Δησεγετής θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο 
Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 3360/21-6-2016 
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 

 
απουασίδεη οκόυωλα 

Δγθξίλεη ηελ ππ΄αξηζκ. νηθ. 3121/7-6-2016 (ΑΓΑ: ΧΛΑ87ΛΖ-5Δ) απφθαζε ηνπ 
Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο πεξί απεπζείαο αλάζεζεο λέσλ δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο 
καζεηψλ ζηελ Π.Δ. Βνησηίαο, γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εμέηαζε ηνπ εηδηθνχ καζήκαηνο ησλ 
Αγγιηθψλ ζηηο Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο 2016, θαηφπηλ θαη ηεο ζρεηηθήο ππ΄αξηζ. 802/30-5-2016 
νκφθσλεο απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

 
Η απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 991 

 
 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ 
 
ΘΔΜΑ 16ο: Δμέηαζε πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο «ΗΜΠΔΞ ΔΜΠΟΡΗΚΖ 
ΔΗΑΓΧΓΗΚΖ Α.Β.Δ.Δ.Δ.» θαηά ηεο ππ΄αξηζκ. 816/30-5-2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο – έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ & Πξνζθπγψλ, Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 91763/1949/17-6-
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 

 
απουασίδεη οκόυωλα 

1. Δγθξίλεη ην ππ΄αξηζκ. 1/17-6-2016 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ 
ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη Πξνζθπγψλ ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 2 ηνπ λ. 2522/1997 ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Δπξπηαλίαο. 

2. Απνξξίπηεη ηελ απφ 13-6-2016 ππνβιεζείζα έλζηαζε ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ 
επσλπκία «ΗΜΠΔΞ Α.Β.Δ.Δ.Δ. ΑΝΧΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΗΑΓΧΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΡΓΑΛΔΗΟΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ, ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ- 
ΔΗΓΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ- ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΑΖ ΦΤΔΧ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ 
ΚΑΗ ΤΛΗΚΧΝ» θαη κε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΗΜΠΔΞ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΗΑΓΧΓΗΚΖ Α.Β.Δ.Δ.Δ.» θαηά 
ηεο ππ΄αξηζκ. 816/30-5-2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π..Δ., γηα ηνπο ιφγνπο 
πνπ αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην σο άλσ πξαθηηθφ. 

 
Η απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 992 

 
ΘΔΜΑ 17ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δέζκεπζε πίζησζεο γηα ηε δηαδηθαζία απεπζείαο αλάζεζεο 
ηεο πξνκήζεηαο εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζεξηλήο πεξηφδνπ, γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο Γ/λζεο 
Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
(Δησεγετής 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. 96064/3019/21-6-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
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 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

απουασίδεη οκόυωλα 
Δγθξίλεη: 
1. ηελ πξνκήζεηα εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο, γηα ηελ ζεξηλή πεξίνδν 2016, γηα φινπο 

ηνπο δηθαηνχρνπο (29 ππάιιεινη) ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζπλνιηθήο αμίαο 
5.000,00 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 

Σα ππφ πξνκήζεηα πξντφληα αλά ππάιιειν είλαη: 

 Γχν (2) παληειφληα ηεξπιέλ απφ χθαζκα 55/45 ηχπνπ ΦΡΔΚΟ, βάξνπο 180γξ 
αλά ηεκάρην. 

 Γχν (2) πνπθάκηζα βακβαθεξά 100%. 

 Έλα (1) δεπγάξη ζθαξπίληα δεξκάηηλα αδηάβξνρα κε ζφια ξαθηή. 

 Έλα (1) πειίθην απφ χθαζκα ή ςάζα. 
2. ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 
Ζ ελ ιφγσ δαπάλε, χςνπο 5.000,00 € κε Φ.Π.Α., ζα βαξχλεη ηνλ εγθεθξηκέλν 

πξνυπνινγηζκφ, έηνπο 2016, ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ ΚΑΔ 
1459. 

 
Η απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 993 

 
 
ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 
ΘΔΜΑ 18ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη επαλαπξνθήξπμε ηνπ πξφρεηξνπ, κεηνδνηηθνχ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηψλ πεξηνξηζκνχ ηεο ξχπαλζεο Cr (VI) – εμαζζελνχο 
ρξσκίνπ ζηελ εθβνιή αγσγνχ φκβξησλ πδάησλ ζηε ζέζε “Ματιεο”, ζηελ πεξηνρή Οηλνθχησλ, κε 
ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία εηδηθνχ εμνπιηζκνχ», Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 
48.384,00 € ρσξίο Φ.Π.Α..  
(Δησεγετής θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο 
Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 3371/17-6-2016 
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 

 
απουασίδεη θατά πιεηοψευία 

Δγθξίλεη: 
1. ην απφ 16-6-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο ηνπ πξφρεηξνπ, κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ 

γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηψλ πεξηνξηζκνχ ηεο ξχπαλζεο Cr (VI) – εμαζζελνχο ρξσκίνπ ζηελ 
εθβνιή αγσγνχ φκβξησλ πδάησλ ζηε ζέζε “Ματιεο”, ζηελ πεξηνρή Οηλνθχησλ, κε ηελ 
εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία εηδηθνχ εμνπιηζκνχ», Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 48.384,00 € 
ρσξίο Φ.Π.Α., πνπ αθνξά ζηελ απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ 
αλαδφρσλ, 

2. ηελ επαλαπξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηνπο ίδηνπο φξνπο, δηφηη ππνβιήζεθε κφλν 
κία πξνζθνξά θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Π.Γ 118/07 .........«Δηδηθά ζε πεξηπηψζεηο 
δηαγσληζκψλ κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή ζηνπο νπνίνπο ππνβάιιεηαη κηα κφλν πξνζθνξά ή 
ηειηθά γίλεηαη απνδεθηή κία πξνζθνξά θαη εθφζνλ δελ ππάξρνπλ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηηκψλ είηε 
πξνεγνχκελσλ δηαγσληζκψλ είηε ηεο αγνξάο πνπ λα επηβεβαηψλνληαη κε παξαζηαηηθά, ν 
δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη θαη επαλαιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά». 

Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, κε ηελ αηηηνινγία φηη εμ αξρήο είρε δηαθσλήζεη 
κε ην ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ, ηνλίδνληαο ζπγρξφλσο ηελ επηηαθηηθή αλάγθε νη βηνκεραλίεο λα 
αλαιάβνπλ ηηο επζχλεο ηνπο θαη λα πιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

 

Η απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 994 
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ΓΑΠΑΝΔ 
 
ΘΔΜΑ 19ο: 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 ην ππ΄αξηζκ. 96046/2024/21-6-
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 

 
απουασίδεη οκόυωλα 

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 
ΠΙΣΩΗ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝΟΤ 

ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΔΙ 

ΔΣΟΤ 2016 

ΓΔΜΔΤΘ
ΔΝ ΠΟΟ 
ΠΡΙΝ ΣΗΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΙΗΓΗΗ 

ΤΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΩΗ 

ΓΙΑΘΔΙΜΟ 
ΓΙΑ 

ΓΔΜΔΤΗ 

1 

Πξνκήζεηα ελφο (1) 
ζαξσηή (scanner) 
γηα ηηο αλάγθεο ηεο 
ΠΔ  Δπξπηαλίαο .  

 
02.03.073.1723.01 

Πξνκήζεηα 
ειεθηξνληθψλ 
ππνινγηζηψλ, 

πξνγξακκάησλ 
θαη ινηπψλ 

πιηθψλ 

576,00 7.000,00 5.392,67 
 

1.031,33 
 

2 

Πξνκήζεηα 
ειεθηξνινγηθνχ 
εμνπιηζκνχ γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο ΠΔ 
Δπξπηαλίαο. 

02.03.073.1311.01 Πξνκήζεηα 
εηδψλ 

ζπληήξεζεο θαη 
επηζθεπήο 

εγθαηαζηάζεσλ 

100,00 13.000,00 8.012,51 4.887,49 

3 

Γαπάλε  
πξνκήζεηαο 
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 

186,00 
 

34.000,00 27.014,17 
6724,83 

 

4 

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

 
02.03.073.1321.01 

Πξνκήζεηα 
εηδψλ  

ζπληήξεζεο θαη 
επηζθεπήο 

κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο  

γεληθά 163,06 75.000,00 41.486,99 32.361,95 

ΤΝΟΛΑ 1025,06 129.000 81.906,34 45.005,6 

ΑΔΑ: 7ΙΚ97ΛΗ-Ν3Φ
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Η απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 995 
 

ΘΔΜΑ 20ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δέζκεπζεο πίζησζεο έξγνπ απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ 
Δπελδχζεσλ ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 94389/1997/16-6-
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 

 
απουασίδεη οκόυωλα 

Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δέζκεπζε πίζησζεο ηνπ παξαθάησ έξγνπ απφ ηηο Γεκφζηεο 
Δπελδχζεηο ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο, σο εμήο: 

 

 
Α/Α 

 
ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ 

 
ΠΟΟ σε 

εσρώ 

 
 
 
 
 
 
1 

17ε εληνιή πιεξσκήο ηνπ Έξγνπ «ΟΓΟ ΒΑΡΒΑΡΗΑΓΑ – ΑΓΡΑΦΑ – 
Ν.Α. ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ» 
Υξεκαηνδφηεζε : ΑΔΠ766 
Πξνυπνινγηζκφο : 12.000.000,00 επξψ 
Πνζφ ζχκβαζεο : 6.634.107,59 επξψ 
Πιεξσκέο κέρξη ζήκεξα : 4.660.000,00 επξψ  
Παξψλ ινγαξηαζκφο : 300.000,00 επξψ  
Τπφινηπν εγθξίζεσλ : 1.674.107,59 επξψ 
Φνξέαο – ΚΑΔ  : 071 – 9453 «πγθνηλσλίεο»  
Αλάδνρνο  : Κ/Ξ ΥΑΣΕΖΓΑΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΔ – ΓΟΜΗΚΖ ΑΡΣΑ ΑΣΔ 

 
 
 
 
 

300.000,00 
επξψ 

 
Η απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 996 

 
ΘΔΜΑ 21ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Δχβνηαο. 
(Δησεγετής 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. 95568/3518/21-6-
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 

 
απουασίδεη οκόυωλα 

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. Δχβνηαο, σο θαησηέξσ: 

 

Α/Α ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΔ 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΚΑΔ 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤΗ 

ΠΙΣΩΗ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝΟΤ 

ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΔΙ 

ΔΣΟΤ 2016 

ΓΔΤΜΔΤΘΔΝ 
ΠΟΟ ΠΡΙΝ 

ΣΗΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΙΗΓΗΗ 

ΤΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΩΗ 

ΓΙΔΘΔΙΜΟ 
ΓΙΑ 

ΓΔΜΔΤΗ 

1 Δθηχπσζε θαη 
πξνκήζεηα 5.000 
αληηηχπσλ ηνπ 
λένπ ηνπξηζηηθνχ 
ράξηε ηεο ΠΔ 
Δπβνίαο 

02.02.073.0843.01 
 

Δθδφζεηο-
εθηππψζεηο-
βηβιηνδεζία 

(πεξηιακβάλεηαη 
θαη ε πξνκήζεηα 

ραξηηνχ) 

2.647,00 12.000,00 2.272,50 
 

7.080,50 

2 Παξνρή 
ππεξεζηψλ 
θσηνγξάθηζεο 

02.02.073.0844.01 
 

Δθζέζεηο, 
νξγάλσζε 

ζπλεδξίσλ θαη 

2.000,00 47.504,84 14.634,00 30.870,84 

ΑΔΑ: 7ΙΚ97ΛΗ-Ν3Φ
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αμηνζέαησλ θαη 
ζεκείσλ 
ελδηαθέξνληνο 
ηεο λήζνπ 
Δχβνηαο 

πνιηηηζηηθψλ 
εθδειψζεσλ 

 

3 Παξνρή 
ππεξεζηψλ 
θαηαζθεπήο 
δεκηνπξγηθνχ θαη 
κεηάθξαζε ηνπ 
λένπ ηνπξηζηηθνχ 
ράξηε ηεο ΠΔ 
Δπβνίαο 

02.02.073.0899.01 
 

Λνηπέο δαπάλεο 
θαη εηδηθέο 
ακνηβέο 

 

1.353,00 110.000,00 69.946,92 38.700,08 
 

4 Παξνρή 
ππεξεζηψλ 
αλαλέσζεο, 
βειηίσζεο θαη 
κεηάθξαζεο ηεο 
ηνπξηζηηθήο 
ηζηνζειίδαο 
www.goevia.com 
ηεο ΠΔ Δπβνίαο 

02.02.073.0899.01 
 

Λνηπέο δαπάλεο 
θαη εηδηθέο 
ακνηβέο 

 

1.347,60 110.000,00 71.299,92 
 

37.352,48 
 

5 Σέιε ρξήζεο 
Μεραλεκάησλ 
Έξγσλ ηεο ΠΔ 
Δπβνίαο γηα ην 
έηνο 2016 

02.02.073.0899.01 
 

Λνηπέο δαπάλεο 
θαη εηδηθέο 
ακνηβέο 

5.000,00 110.000,00 72.646,92 
 

32.353,08 
 

6 Πξνκήζεηα 
αληαιιαθηηθνχ 
(βαιβίδα 
αλαθχθισζεο 
θαπζαεξίσλ 
ERG) γηα ην ΚΖΗ 
5445 φρεκα ηεο 
ΠΔ Δπβνίαο 

02.02.073.1321.01 
 

Πξνκήζεηα 
εηδψλ 

ζπληήξεζεο & 
επηζθεπήο  

κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ θαη 

μεξάο γεληθά 
 

101,68 24.976,72 11.848,11 
 

13.026,93 
 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΗ 12.449,28 414.481,56 242.648,37 159.383,91 

 
Η απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 997 

 
ΘΔΜΑ 22ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. 
Δχβνηαο ζηηο επηαήκεξεο εθδειψζεηο ηνπ Δθπνιηηηζηηθνχ πιιφγνπ Καλήζνπ “Σα Καλεζηψηηθα”. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 318/80938/21-6-
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 

 
απουασίδεη θατά πιεηοψευία 

Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο, πνζνχ 1.000,00€, 
γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. Δχβνηαο ζηελ θαζηεξσκέλε εθδήισζε ηνπ Δθπνιηηηζηηθνχ πιιφγνπ 
Καλήζνπ, “Καλεζηψηηθα 2016", ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο ζα παξνπζηαζηεί θαξαγθηφδεο,  ζεαηξηθή 
παξάζηαζε απφ ην ζεαηξηθφ εξγαζηήξη ηνπ ζπιιφγνπ θαη παξαδνζηαθνί ρνξνί κε δσληαλή 
κνπζηθή απφ φιε ηελ Διιάδα. 

  Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε, ε νπνία αθνξά εθηππψζεηο αθηζψλ & πξνγξακκάησλ, ζα 
βαξχλεη  ηνλ  Δηδηθφ Φνξέα: 02.073  θαη  ηνλ  Κ.Α.Δ.: 0844.  

 
Μεηνςήθεζε ν θ. Θσκάο Γξεβελίηεο, κε ηελ αηηηνινγία φηη “δεν πρόκειηαι για μια 

εσρύηερης εμβέλειας εκδήλωζη”. 
 

Η απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 998 
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ΘΔΜΑ 23ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. 
Δχβνηαο ζηε Μνπζηθνρνξεπηηθή εθδήισζε ηνπ Λανγξαθηθνχ πιιφγνπ Παξαιίαο Απιίδαο. 
(Δησεγετής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Δχβνηαο, θ. Φάλεο παλφο). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 358/89619/21-6-
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 

 
απουασίδεη θατά πιεηοψευία 

Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο, πνζνχ 500,00€, γηα 
ηε ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. Δχβνηαο ζηελ θαζηεξσκέλε Μνπζηθνρνξεπηηθή εθδήισζε ηνπ 
Λανγξαθηθνχ πιιφγνπ Παξαιίαο Απιίδαο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 9/7/2016. 

  Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε, ε νπνία αθνξά ερεηηθή θάιπςε, ζα βαξχλεη ηνλ Δηδηθφ Φνξέα: 
02.073  θαη  ηνλ  Κ.Α.Δ.: 0844.  

 
Μεηνςήθεζε ν θ. Θσκάο Γξεβελίηεο, κε ηελ αηηηνινγία φηη “δεν πρόκειηαι για μια 

εσρύηερης εμβέλειας εκδήλωζη”. 
 

Η απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 999 
 
ΘΔΜΑ 24ο: 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 ηα ππ΄αξηζκ. 95365/2323/21-6-
2016 & 95368/2324/21-6-2016 έγγξαθα ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Φσθίδαο 
πξνο ηελ Δπηηξνπή, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απουασίδεη οκόυωλα 

Δγθξίλεη: 
Α. ηελ πιεξσκή δαπαλψλ γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο θαη γηα 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 
ινγαξηαζκψλ ΟΣΔ 

02.04.073.0824.01 

Τπνρξεψζεηο απφ παξνρή 
ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ 
(ηέιε, κηζζψκαηα θαη δαπάλεο 

εγθαηαζηάζεσλ) 

435,50 

2 

δαπάλε γηα ηελ 
πιεξσκή εμφδσλ 

εκεξήζηαο 
απνδεκίσζεο  
κεηαθίλεζεο 

απνδεκίσζεο  δέθα 
ελληά (19) ππαιιήισλ  
ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ 

Οηθνλνκηθνχ, ηεο 
Γ/λζεο Αλάπηπμεο  

ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ 
Έξγσλ θαη ηεο Γ/λζεο 
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο 
& Κηεληαηξηθήο Π.Δ. 

02.04.073.0721.01 

 
Ζκεξήζηα απνδεκίσζε 

κεηαθηλνπκέλσλ ζην εζσηεξηθφ 
& εμσηεξηθφ εθηφο φζσλ 

εληάζζνληαη ζηνπο ΚΑΔ 0715, 
0716 θαη 0717. 

1.600,00 
 

ΑΔΑ: 7ΙΚ97ΛΗ-Ν3Φ
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Φσθίδαο, γηα ηνπο 
κήλεο  Μάην  θαη 
Ηνχλην ηνπ  2016  

3 

δαπάλε γηα ηελ 
πιεξσκή ινηπψλ 

εμφδσλ κεηαθίλεζεο 
απνδεκίσζεο  δέθα 

ελληά (19) ππαιιήισλ  
ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ 

Οηθνλνκηθνχ, ηεο 
Γ/λζεο Αλάπηπμεο  

ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ 
Έξγσλ θαη ηεο Γ/λζεο 
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο 

& Κηεληαηξηθήο 
Πξνζηαζίαο Π.Δ. 
Φσθίδαο γηα ηνπο 

κήλεο Μάην θαη 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 
 

1.935,60 

4 

δαπάλε γηα ηελ 
πιεξσκή εμφδσλ 

εκεξήζηαο 
απνδεκίσζεο θαη 
ινηπψλ εμφδσλ 

κεηαθίλεζεο πέληε (5) 
ππαιιήισλ ηεο 

Γ/λζεο Αγξνηηθήο 
Οηθνλνκίαο & 

Κηεληαηξηθήο Π.Δ. 
Φσθίδαο γηα ηνπο 

κήλεο Μάην ηνπ 2016 

02.04.073.5243.01 
Γαπάλεο εθαξκνγήο 

πξνγξάκκαηνο Ο..Γ.Δ 
983,00 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΗ 4.954,10 

 
Β. 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. Φσθίδαο, σο θαησηέξσ:  
 

Α/Α ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Δ. 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Δ. 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤΗ
 ΠΙΣΩΗ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝ

ΟΤ 
ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΔΙ ΔΣΟΤ 
2016 

ΓΔΜΔΤΘΔ
Ν ΠΟΟ 

ΠΡΙΝ ΣΗΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΙΗΓΗΗ 

ΤΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΩΗ 
ΓΙΑΘΔΙΜ

Ο ΓΙΑ 
ΓΔΜΔΤΗ 

1 
Γηα ηελ πιεξσκή 

ηαρπδξνκηθψλ ηειψλ  
ηεο ΠΔ Φσθίδαο  

02.04.073.0823.01 Σαρπδξνκηθά   633,80 6.633,80 6.000,00 0,00 

2 

Γηα ηελ πιεξσκή 
ππεξεζηψλ 

θαζαξηφηεηαο ησλ 
θηηξίσλ ηεο ΠΔ 

Φσθίδαο  

02.04.073.0839.01 
Γαπάλεο 

θαζαξηφηεηαο  
20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 

ΑΔΑ: 7ΙΚ97ΛΗ-Ν3Φ
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3 

Γηα ηελ πιεξσκή 
δαπάλεο 

πξνκήζεηαο 
ιηπαληηθψλ ηνπ ΜΔ 
123237 νρήκαηνο 
Γ/λζεο Σερληθψλ 
Έξγσλ ηεο ΠΔ 

Φσθίδαο 
(ΑΘΑΝΑΗΑ ΜΠΑΚΑ 

& ΗΑ ΟΔ) 

02.04.073.1511.01 
Πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ θαη 
ιηπαληηθψλ  

109,12 138.466,26 110.752,61 27.604,53 

4 

Γηα ηελ πιεξσκή 
πξνκήζεηαο 

αληαιιαθηηθψλ 
(θίιηξα ιαδηνχ- 

πεηξειαίνπ, ζηαπξνί, 
βνεζεηηθφ ηξνκπάθη) 

ηνπ ΜΔ 123237 
νρήκαηνο ηεο Γ/λζεο 
Σερληθψλ Έξγσλ ηεο 

ΠΔ Φσθίδαο 
(ΑΘΑΝΑΗΑ ΜΠΑΚΑ 

& ΗΑ ΟΔ) 

02.04.073.1321.01 

Πξνκήζεηα 
εηδψλ 

ζπληήξεζεο 
& επηζθεπήο 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 

γεληθά  

188,48 48.519,98 20.899,53 27.431,97 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΗ 20.931.40 213.620,04 137.652,14 55.036,50 

 
Η απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 1000 

 
ΘΔΜΑ 25ο: Γηφξζσζε ηεο ππ΄αξηζκ. 909/13-6-2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο πεξί έγθξηζεο δαπαλψλ γηα αγνξέο, επηζθεπέο, ζπληεξήζεηο θαη 
παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Φσθίδαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 95597/2337/21-6-
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 

 
απουασίδεη οκόυωλα 

Γηνξζψλεη ηελ ππ΄αξηζκ. 909/13-6-2016 απφθαζή ηεο πεξί έγθξηζεο δαπαλψλ γηα 
αγνξέο, επηζθεπέο, ζπληεξήζεηο θαη παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Φσθίδαο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηε  
δαπάλε κε α/α 1, πνπ αθνξά ζηελ πιεξσκή εμφδσλ θεδείαο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ 
Φσθίδαο, σο πξνο ηνλ Κ.Α.Δ., απφ ην ιαλζαζκέλν «04.073.0539.01» ζην ορζό   
«04.073.0879.01», θαζψο ν εηδηθφο Κ.Α.Δ. 0539  «έμνδα θεδείαο ινηπψλ» έρεη θαηαξγεζεί. 

 
Η απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 1001 

 
ΘΔΜΑ 26ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, επηζθεπέο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή 
ππεξεζηψλ, Π.Δ. Βνησηίαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 3424/21-6-2016 
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 

 
απουασίδεη οκόυωλα 

Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο γηα πξνκήζεηεο, 
επηζθεπέο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ην 
Οηθνλνκηθφ Έηνο 2016 ζηελ Π.Δ. Βνησηίαο, σο θαησηέξσ:  
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Α/Α ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Δ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Δ. 
ΠΟΟ 

ΓΔΜΔΤΗ
 ΠΙΣΩΗ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΙΜΔ

ΝΟΤ 
ΠΡΟΫ/ΜΟΤ

+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩ
ΔΙ ΔΣΟΤ 

2016 

ΓΔΜΔΤΘΔ
Ν ΠΟΟ 

ΠΡΙΝ ΣΗΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΙΗΓΗΗ 

ΤΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΩΗ 
ΓΙΑΘΔΙΜ

Ο ΓΙΑ 
ΓΔΜΔΤΗ 

1 

Γέζκεπζε πίζησζεο 
γηα πιεξσκή 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 
ησλ αληιηνζηαζίσλ 
πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 
ην πφηηζκα ηεο 
Κσπαΐδαο  

02.05.073.5429.01 Λνηπέο γεσξγηθέο 
δαπάλεο 

700000,00 1608083.87 386490,11 591816,90 

2 

Πξνκήζεηα κειαληψλ 
γηα ηηο αλάγθεο ησλ 
Γξαθείσλ ησλ  
Αληηπεξηθεξεηαξρψλ 

02.05.073.1111.01 Πξνκήζεηα ραξηηνχ 
γξαθηθψλ εηδψλ θαη 
ινηπψλ ζπλαθψλ 

πιηθψλ 

402,50 14582.49 12979,40 1354,00 

3 

Πιεξσκή δαπάλεο 
γηα επηζθεπή ηεο 
κπάξαο ηεο θεληξηθήο 
εηζφδνπ ηνπ 
Γηνηθεηεξίνπ 
 

02.05.073.1725.01 Πξνκήζεηα θάζε 
είδνπο 

ηειεπηθνηλσληαθνχ, 
κεηεσξνινγηθνχ 

θαη ινηπνχ 
ζπλαθνχο 
ειεθηξηθνχ 
εμνπιηζκνχ 

334,80 2000,00 590,40 1409,60 

4 
Πξνκήζεηα εηδψλ 
ππφδεζεο θαη 
έλδπζεο  γηα ηηο 
αλάγθεο ηνπ 
Σκήκαηνο Πνιηηηθήο  
Πξνζηαζίαο 

02.05.073.1459.01 Λνηπέο πξνκήζεηεο 
γηα κε 

κηζζνινγηθέο 
παξνρέο ζηνπο 
εξγαδφκελνπο 

ζρεηηδφκελεο κε ηελ 
νξζή ιεηηνπξγία 
ηνπ θνξέα(γάια, 
κέζα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο) 

488,80 1338,80 850,00 0 

5 

Πξνκήζεηα  ηεζζάξσλ 
ειαζηηθψλ γηα ην ΚΤ 
96310-Μ.Δ 
(Γθξέηληεξ) 

02.05.073.5429.01 Λνηπέο γεσξγηθέο 
δαπάλεο 

3100,00 1608083,87 1086490,11 588716,90 

6 

Ακνηβή ζηνλ Γηθεγφξν 
Λχγγν  Μηραήι, 
ζχκθσλα κε ηελ 
882/14-7-15 απφθαζε 
ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο (πξάμε 
17) 

02.05.073.0871.02 Ακνηβέο θπζηθψλ 
πξνζψπσλ 

98,40 5000,00 1921,27 3078,73 

7 

Ακνηβή ζηε Γηθεγφξν 
Αλάγλνπ  Παλαγηνχια 
ζχκθσλα κε ηελ 
812/29-6-15 απφθαζε 
ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο (πξάμε 
16) 

02.05.073.0871.02  

183,27 5000,00  2895,46 

8 

Ακνηβή ζηνλ Γηθεγφξν 
Αλαγλσζηφπνπιν 
Νηθφιαν ζχκθσλα κε 
ηελ 563/18-5-15 
απφθαζε ηεο 
Οηθνλνκηθήο 

02.05.073.0871.02  

     677,73 5000,00  2217,73 
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Δπηηξνπήο (πξάμε 
13) 

9 

Ακνηβή ζηνλ Γηθεγφξν 
Κφιηα Θενδψξα 
ζχκθσλα κε ηελ 
511/5-5-15 απφθαζε 
ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο (πξάμε 
11) 

02.05.073.0871.02  

236,16 5000,00  1981,57 

10 

Ακνηβή ζηνλ Γηθεγφξν 
Βπιηψηε Παξαζθεπά 
ζχκθσλα κε ηελ 
570/18-5-15 απφθαζε 
ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο (πξάμε 
13) 

02.05.073.0871.02 Ακνηβέο θπζηθψλ 
πξνζψπσλ 

236,16 5.000,00  1745,41 

11 

Ακνηβή ζηνλ Γηθεγφξν 
Κνθνληίλε Αζαλάζην 
ζχκθσλα κε ηελ 
510/5--5-15 απφθαζε 
ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο (πξάμε 
11) 

02.05.073.0871.02 Ακνηβέο θπζηθψλ 
πξνζψπσλ 

236,16 5.000,00  1509,25 

12 

Ακνηβή ζηε  Γηθεγφξν 
Πεηξνπλάθε Διέλε 
ζχκθσλα κε ηελ 
433/22-4-15 απφθαζε 
ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο (πξάμε 
10) 

02.05.073.0871.02 Ακνηβέο θπζηθψλ 
πξνζψπσλ 

183,27 5.000,00  1325,98 

13 

Ακνηβή ζηνλ Γηθεγφξν 
Σζάγθα Ζξαθιή 
ζχκθσλα κε ηελ 
1691/16-12-15 
απφθαζε ηεο 
Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο (πξάμε 
36) 

02.05.073.0871.02 Ακνηβέο θπζηθψλ 
πξνζψπσλ 

361,62 5.000,00  964,36 

14 

Ακνηβή ζηε Γηθεγφξν 
Αλάγλνπ  Παλαγηνχια 
ζχκθσλα κε 
ηελ1582/24-11-15 
απφθαζε ηεο 
Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο (πξάμε 
33) 

02.05.073.0871.02 Ακνηβέο θπζηθψλ 
πξνζψπσλ 

590,40 5.000,00  373,96 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΗ 707.129,27 1631005,16 
    
402831,18 597658,50 

 
Η απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 1002 

 
ΘΔΜΑ 27ο: Απνδνρή πξνζθνξάο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο Διιάδαο γηα ηελ ειεθηξνληθή είζπξαμε 
ησλ ηειψλ άξδεπζεο Κσπαΐδαο κέζσ ηνπ δηαηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ΓΗΑ, Π.Δ. Βνησηίαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 3407/20-6-2016 
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 

 
απουασίδεη θατά πιεηοψευία 
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1. Απνδέρεηαη ηελ πξνζθνξά ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο Διιάδαο γηα ηελ ειεθηξνληθή 
είζπξαμε ησλ ηειψλ άξδεπζεο Κσπαΐδαο κέζσ ηνπ δηαηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ΓΗΑ, ζχκθσλα 
κε ηελ νπνία:  

 Θα παξέρεηαη δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο ησλ νθεηιεηψλ κέζσ ησλ θαηαζηεκάησλ 
ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο θαη ησλ ζπκκεηερνπζψλ ζην ζχζηεκα ηξαπεδψλ. 

 Θα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο θαηαβνιήο κέζσ ηνπ Internet  θαη ηνπ 
Phonebanking. 

 Ζ ΓΗΑ ζα απνζηέιιεη ειεθηξνληθφ αξρείν, ην νπνίν ζα κπνξεί λα επεμεξγαζηεί 
θαη λα ελεκεξψλεη απηφκαηα ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα ηεο Π.Δ. Βνησηίαο. Ζ 
απνζηνιή ζα γίλεηαη θαζεκεξηλά θαη ζα αθνξά ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε κέξα. 

 Ζ ηηκνιφγεζε έρεη σο εμήο: α) Οη πιεξσκέο πνπ ζα δηελεξγνχληαη ζηα 
θαηαζηήκαηα ζα επηβαξχλνληαη κε πξνκήζεηα 0,90€ αλά ζπλαιιαγή ηελ νπνία ζα 
ρξεψλεηαη ε Π.Δ. Βνησηίαο. β) Σν internet θαη ην phonebanking δελ έρνπλ 
πξνκήζεηα. γ) Σν θφζηνο ρξήζεο ηεο δηαηξαπεδηθήο ππεξεζίαο Dias Credit 
Transfer αλέξρεηαη ζε 0,07€ αλά ζπλαιιαγή. Σν ζπγθεθξηκέλν πνζφ επηβαξχλεηαη 
κε ΦΠΑ. 

2. Δγθξίλεη ηε δέζκεπζε πίζησζεο, πνζνχ 15.000,00€, γηα ηελ πιεξσκή ηεο αλσηέξσ 
δαπάλεο, ε νπνία αληηζηνηρεί ζε 13.000 θιεξνηεκάρηα – θσδηθνχο πιεξσκήο ζηνλ Δ.Φ 073, 
ΚΑΔ 5429 (Λνηπέο γεσξγηθέο εξγαζίεο – Οξγαληζκφο Κσπαΐδαο). 

 
Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, δηφηη δηαθσλεί κε ηε ινγηθή ησλ ηειψλ 

άξδεπζεο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηά βεβαηψλνληαη θαη εηζπξάηηνληαη. 
 

Η απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 1003 
 
ΘΔΜΑ 28ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο, πιεξσκήο δαπάλεο θαη έθδνζεο ρξεκαηηθνχ  
εληάικαηνο πξνπιεξσκήο, Π.Δ. Φζηψηηδαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 95998/3014/21-6-
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 

 
απουασίδεη οκόυωλα 

Δγθξίλεη ηε δέζκεπζε πίζησζεο, ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ  
εληάικαηνο πξνπιεξσκήο, πνζνχ 8.000,00 €, ζε βάξνο ηνπ Δ.Φ 01.073,  ΚΑΔ 0899.01 θαη ζην 
φλνκα ηνπ ππνιφγνπ θ. Δπζχκηνπ πξάθε, ππαιιήινπ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, γηα 
ηελ πιεξσκή δηνδίσλ, πηλαθίδσλ θαη ΚΣΔΟ φισλ ησλ νρεκάησλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 
Φζηψηηδαο. 

Ζκεξνκελία ιήμεσο ηνπ παξαπάλσ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο νξίδεηαη ε 31-
12-2016. 

 
Η απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 1004 

 
ΘΔΜΑ 29ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ζπκκεηνρή ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζε δξάζε πνπ αθνξά ηελ ηφλσζε ηεο ελαιιαθηηθήο κνξθήο 
ηνπξηζκνχ «ΠΟΛΗΣΗΜΟ» ζηελ Διιάδα. 
(Δησεγετής 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. 95591/3011/21-6-
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 

 
απουασίδεη οκόυωλα 

Δγθξίλεη ηε δέζκεπζε πίζησζεο θαη ηελ πιεξσκή δαπάλεο, ζπλνιηθνχ πνζνχ είθνζη 
ρηιηάδσλ (20.000,00 €), γηα ηελ «πινπνίεζε δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο 
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ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, έηνπο 2016», πνπ αθνξνχλ εθζέζεηο θαη πξνσζεηηθέο 
ελέξγεηεο ζην εζσηεξηθφ θαη ζπγθεθξηκέλα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε δξάζε πνπ αθνξά ηελ ηφλσζε 
ηεο ελαιιαθηηθήο κνξθήο ηνπξηζκνχ «ΠΟΛΗΣΗΜΟ» ζηελ Διιάδα, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 
ζηηο 25 Ηνπιίνπ 2016 ζηνπο Γειθνχο,  

Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε, πνπ ζα βαξχλεη ηνλ εηδηθφ θνξέα 071 θαη ΚΑΔ 9899, αθνξά ηε 
δηακνλή - δηαηξνθή ζπκκεηερφλησλ, ηε κεηάθξαζε μέλσλ θεηκέλσλ, ηελ θαηαζθεπή ζρεηηθψλ 
θαηαιφγσλ, ηε κεηαθνξά έξγσλ απφ ηα κνπζεία, ηελ εγθαηάζηαζε θαη αζθάιηζή ηνπο, ηελ 
απνδεκίσζε κνπζηθψλ & ινηπά. 
 

Η απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 1005 
 
 

ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΓΑΚΟΤ ΣΗ ΔΛΙΑ 
 

ΘΔΜΑ 30ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο ηνπ πξφρεηξνπ, επαλαιεπηηθνχ, ειεθηξνληθνχ,  

δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ απφ εδάθνπο δνισκαηηθφ ςεθαζκφ 
ειαηνδέληξσλ ηνπ Γ Σκήκαηνο ηεο αξηζκ. 3024/22-3-2016 πξνθήξπμεο, ζηα πιαίζηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζπιινγηθήο θαηαπνιέκεζεο ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο, γηα ην έηνο 2016», Π.Δ. 
Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 58.022,40 € ρσξίο Φ.Π.Α.. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 7814/15-6-2016 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο Π.Δ. Βνησηίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην 
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απουασίδεη οκόυωλα 

Δγθξίλεη: 

1. ην απφ 15-6-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο ηνπ πξφρεηξνπ, επαλαιεπηηθνχ, 
ειεθηξνληθνχ, δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ απφ εδάθνπο 
δνισκαηηθφ ςεθαζκφ ειαηνδέληξσλ ηνπ Γ Σκήκαηνο ηεο αξηζκ. 3024/22-3-2016 πξνθήξπμεο, 
ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπιινγηθήο θαηαπνιέκεζεο ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο, γηα ην έηνο 
2016», Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 58.022,40 € ρσξίο Φ.Π.Α., πνπ αθνξά ζηελ 
ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ, 

2. ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζηα επφκελα ζηάδηα: α) αμηνιφγεζεο ηεο νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο ηεο ππφ ζχζηαζεο θνηλνπξαμίαο «ΗΣΔ ΥΡΖΣΟ – ΜΟΚΑΥΛΑΨΓΖ 
ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ» γηα ην Σµήµα Γ ηνπ Πίλαθα 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ, ζχκθσλα 
κε ηελ πξνθήξπμε αξηζµ. 3/2016, δηφηη ε ππνβιεζείζα πξνζθνξά ηεο θξίλεηαη επαξθήο θαη β) 
ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, εθφζνλ ε ηηκή πξνζθνξάο είλαη εληφο ησλ 
λνκίκσλ νξίσλ.    

 
Η απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 1006 

 
ΘΔΜΑ 31ο: Έγθξηζε 3νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε ηνπ πξφρεηξνπ, δεκφζηνπ, 
κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ δαθνπιεζπζκψλ κε 
ηελ κέζνδν ηεο παγηδνζεζίαο, κε παγίδεο ηχπνπ McPhail ζηνπο ειαηψλεο, ζηα πιαίζηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζπιινγηθήο θαηαπνιέκεζεο ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο, έηνπο 2016», Π.Δ. Φσθίδαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 35.061,89 € κε Φ.Π.Α.. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 2462/21-6-2016 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην 
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απουασίδεη οκόυωλα 

1. Δγθξίλεη ην ππ΄αξηζκ. 3/15-6-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
«Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ δαθνπιεζπζκψλ κε ηελ κέζνδν ηεο παγηδνζεζίαο, κε 
παγίδεο ηχπνπ McPhail ζηνπο ειαηψλεο, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπιινγηθήο 
θαηαπνιέκεζεο ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο, έηνπο 2016», Π.Δ. Φσθίδαο, πξνυπνινγηζκνχ 35.061,89 € 
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κε Φ.Π.Α., πνπ αθνξά ζηελ απνζθξάγηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 6, 
παξ.2 ηνπ Π.Γ. 118/2007 ηεο αλαδεηρζείζαο εηαηξείαο «ΒΗΟΔΦΑΡΜΟΓΔ Δ.Π.Δ.». 

2. Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ ζηελ εηαηξεία 
«ΒΗΟΔΦΑΡΜΟΓΔ Δ.Π.Δ.», κε πξνζθνξά 0,990 € αλά αλαξηεκέλε παγίδα ρσξίο ΦΠΑ. 

 
Η απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 1007 

 
ΘΔΜΑ 32ο: Έγθξηζε 3νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε ηνπ δεκφζηνπ, δηεζλνχο, 
αλνηρηνχ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ απφ εδάθνπο δνισκαηηθφ 
ςεθαζκφ ειαηνδέληξσλ, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπιινγηθήο θαηαπνιέκεζεο ηνπ δάθνπ 
ηεο ειηάο γηα ηα έηε 2016 & 2017», Π.Δ. Φσθίδαο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 316.159,20 € κε 
Φ.Π.Α.. 
(Δησεγετής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. ηαχξνο Σζειάο, Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο 
Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 2463/21-6-2016 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην 
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απουασίδεη οκόυωλα 

1. Δγθξίλεη ην ππ’ αξηζκ. 3/17-6-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
«Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ απφ εδάθνπο δνισκαηηθφ ςεθαζκφ ειαηνδέληξσλ, ζηα πιαίζηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζπιινγηθήο θαηαπνιέκεζεο ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο γηα ηα έηε 2016 & 2017», Π.Δ. 
Φσθίδαο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 316.159,20 € κε Φ.Π.Α., πνπ αθνξά ζηελ απνζθξάγηζε 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 6, παξ.2 ηνπ Π.Γ. 118/2007 ηνπ αλαδεηρζέληνο 
κεηνδφηε, ήηνη ηεο ΤΠΟΤΣΑΖ ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ «ΥΡΖΣΟ ΗΣΔ - ΣΑΤΡΟΤΛΑ 
ΜΟΚΑΥΛΑΨΓΖ – ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟΤ». 

2. Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ αλνηρηνχ δηαγσληζκνχ ζηελ ΤΠΟΤΣΑΖ 
ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ «ΥΡΖΣΟ ΗΣΔ - ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΜΟΚΑΥΛΑΨΓΖ – ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟΤ»,  κε 
πξνζθνξά 0,036 € αλά πξνζηαηεπφκελν ειαηφδεληξν. 

 
Η απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 1008 

 

 
Πεξαησζέλησλ ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχεηαη ε παξνχζα ζπλεδξίαζε. Σν 

πξαθηηθφ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα παξηζηάκελα κέιε, σο αθνινχζσο: 
 

 
Ο ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ              ΣΑ ΜΔΛΗ               Η ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
 
Ζιίαο Μπνπξκάο       Βαζίιεηνο Φαθίηζαο          Ηππνιχηε Μπαιθνχξα      
     

Κσλ/λνο Καξαγηάλλεο 
 
Δπζηάζηνο Κάππνο 

 
Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο 
 
Ησάλλεο Πεξγαληάο 
 
Θσκάο Γξεβελίηεο 
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