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ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΔΗ 

τες 12ες επτεκβρίοσ 2016 
Αρηζκός Πραθτηθού 36 

 
ηε Λακία θαη ζηα γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο (Λ. Καιπβίσλ 2, 3νο 

φξνθνο), ζήκεξα ζηηο 12 επτεκβρίοσ 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.) 137995/1623/6-9-2016 πξφζθιεζεο ηνπ 
Πξνέδξνπ ηεο, πνπ επηδφζεθε λφκηκα ζε φια ηα κέιε ηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 
3852/2010, γηα λα απνθαζίζεη επί ησλ θάησζη ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 
 
 
ΝΟΜΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 
 
ΘΔΜΑ 1ο: Άζθεζε ή κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο κε αξηζκ. 62/2016 απφθαζεο ηνπ 2νπ Σκήκαηνο 
ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο. 
 
ΘΔΜΑ 2ο: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα λνκηθή ζηήξημε ππαιιήισλ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ 
Π.Δ. Φσθίδαο, ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Πιεκκειεηνδηθείνπ Άκθηζζαο. 
 
ΘΔΜΑ 3ο: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο Καιιηφπεο, ρήξαο Ησάλλε 
Κξνκκχδα θαη ινηπψλ (ζπλνιηθά 4 πξνζθεχγνληεο), ελψπηνλ ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ 
Πξσηνδηθείνπ Λακίαο. 
 
ΘΔΜΑ 4ο: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο Διέλεο θαη ηεο Αηθαηεξίλεο 
Κνξηνκαλίηε, ελψπηνλ ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Λακίαο. 
 

ΘΔΜΑ 5ο: Δμψδηθνο ζπκβηβαζκφο απαηηήζεσλ, θαηά ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο θαη 
άζθεζε ε κε ελδίθνπ βνεζήκαηνο θαηά ηεο ππ. αξηζ. 98/2016 δηαηαγήο πιεξσκήο ηνπ 
Δηξελνδηθείνπ Λακίαο [Γηθαηνχρνο: ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΚΔΝΣΡΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ 
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ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΑΛΚΗΑ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ» θαη 
ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «CAR CENTER HALKIA – Μ.Δ.Π.Δ.»] - Γλσκνδφηεζε.  
 
ΘΔΜΑ 6ο: Δμψδηθνο ζπκβηβαζκφο απαηηήζεσλ, θαηά ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο θαη 
άζθεζε ή κε ελδίθνπ βνεζήκαηνο θαηά ηεο ππ. αξηζ. 99/2016 δηαηαγήο πιεξσκήο ηνπ 
Δηξελνδηθείνπ Λακίαο [Γηθαηνχρνο: ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΚΔΝΣΡΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ 
ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΑΛΚΗΑ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ» θαη 
ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «CAR CENTER HALKIA – Μ.Δ.Π.Δ.»] – Γλσκνδφηεζε. 
(Δησεγετής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
 
 
ΔΚΣΑΚΣΔ ΑΝΑΓΚΔ 
 
ΘΔΜΑ 7ο: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 136498/286/2-9-2016 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο (πιεκκχξεο απφ 2-9-2016). 
 
ΘΔΜΑ 8o: Έγθξηζε ησλ ππ΄αξηζκ. (νηθ.) 318/17-8-2016, (νηθ.) 356/20-8-2016, (νηθ.) 369/25-8-
2016 θαη (νηθ.) 371/27-8-2016 απνθάζεσλ ηεο Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Βνησηίαο ζρεηηθά κε ηε 
δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ (δαζνππξφζβεζε) ηεο Π.Δ. 
Βνησηίαο, θαηά ηελ αληηππξηθή πεξίνδν 2016. 
 
ΘΔΜΑ 9o: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. (νηθ.) 404/5-9-2016 απφθαζεο ηεο Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Βνησηίαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πηζαλνχ έθηαθηνπ 
γεγνλφηνο, θαηά ηελ αεξνπνξηθή επίδεημε «ATHENS FLYING WEEK 2016», πνπ ζα γίλεη ζηελ 
Αεξνπνξηθή Βάζε Σαλάγξαο, ζηηο 17 & 18 επηεκβξίνπ 2016. 
 
ΘΔΜΑ 10o: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Δξγαζίεο απνρηνληζκνχ ζην εζληθφ 
& επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν & αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, γηα ηε ρξνληθή 
πεξίνδν 2015-2017» - «ΠΤΡΚΑΓΗΔ ΔΣΟΤ 2016 (γηα ηε δηακφξθσζε θαη δηάλνημε αληηππξηθήο 
δψλεο πξνζηαζίαο ζην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηεο έθηαζεο πνπ πεξηιακβάλεη ηα πξψελ μελνδνρεία 
«Αίγιε» θαη «Αζθιεπηφο» ζηελ ΣΚ Θεξκνππιψλ ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ)». 
(Δησεγετής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο 
Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & 
Μεηαθνξψλ Π..Δ.). 
 
 
ΓΖΜΟΗΑ ΔΡΓΑ – ΜΔΛΔΣΔ – ΠΑΡΑΣΑΔΗ 
 
ΘΔΜΑ 11o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε ηκεκάησλ επαξρηαθψλ νδψλ πεξηνρήο Λνθξίδαο», Π.Δ. Φζηψηηδαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 240.000,00 κε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΔΜΑ 12o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «Οινθιήξσζε αζθαιηφζηξσζεο 
νδηθνχ ηκήκαηνο Νέν Αξγχξη – Όξηα Ν. Καξδίηζαο», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 
200.000,00€ κε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΔΜΑ 13o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή θφκβνπ 
Ξεξηψηηζζαο», αξκνδηφηεηαο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π..Δ., πξνυπνινγηζκνχ 
6.000.000,00€ κε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΔΜΑ 14o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «Σνπνζέηεζε θηγθιηδσκάησλ, 
ζηεζαίσλ αζθαιείαο ζην εζληθφ θαη επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο», 
πξνυπνινγηζκνχ 250.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
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(Δησεγετής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο 
Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & 
Μεηαθνξψλ Π..Δ.). 
 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 
 
ΘΔΜΑ 15ο: Έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ 2 ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα 
ζπζθεπαζκέλνπ ςπρξνχ αζθαιηνκίγκαηνο», Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 30.000,00 € κε 
Φ.Π.Α..   
(Δησεγετής θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο 
Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & Μεηαθνξψλ Π..Δ.). 
 
 
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
 
ΘΔΜΑ 16ο: Έγθξηζε α) δαπάλεο - δέζκεπζεο πίζησζεο, β) δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ δεκφζηνπ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ησλ θηηξίσλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 55.000,00 € ρσξίο Φ.Π.Α., κε 
θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή, θαη γ) ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
(Δησεγετής θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο 
Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
 
 
ΓΑΠΑΝΔ 
 
ΘΔΜΑ 17ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Δχβνηαο. 
 
ΘΔΜΑ 18ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα επηζηξνθή πνζνχ αρξεσζηήησο 
εηζπξαρζέληνο, Π.Δ. Δχβνηαο. 
 
ΘΔΜΑ 19ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Βνησηίαο. 
 
ΘΔΜΑ 20ο: Έγθξηζε δέζκεπζε πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ζπκκεηνρή ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηελ εηήζηα πνξεία ηηκήο «ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΡΟΠΑΙΟ», ζε ηκήκα ηεο 
δηαδξνκήο Αλνπαίαο Αηξαπνχ, 25ρικ επη ηνπ φξνπο Καιιίδξνκνπ, πνπ ζα δηεμαρζεί ζηηο 25 
επηεκβξίνπ 2016. 
 
ΘΔΜΑ 21ο: Έγθξηζε δέζκεπζε πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ζπκκεηνρή ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζηελ δηνξγάλσζε κε ηνλ Φζησηηθφ Όκηιν Αληηζθαίξηζεο, ηνπ 3νπ 
Παλειιήληνπ Πξσηαζιήκαηνο Σέληο έηνπο 2016, επηπέδνπ Δ2 juniors, ζηε Λακία. 
 
ΘΔΜΑ 22ο: Έγθξηζε δέζκεπζε πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ζπκκεηνρή ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηελ δηνξγάλσζε, κε ηνλ Αζιεηηθφ Πνιηηηζηηθφ χιινγν 
Ακθηθηπφλεο Λακίαο, ηνπ 1νπ Ακθηθηπνληθνχ αγψλα δξφκνπ 10ρικ Θεξκνπχιεο - Αλζήιε, κε ηελ 
νλνκαζία «Εςθύμιορ Χπιζηόποςλορ», πνπ ζα δηεμαρζεί ζηηο 8 Οθησβξίνπ 2016. 
 
ΘΔΜΑ 23ο: Έγθξηζε δέζκεπζε πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ζπκκεηνρή ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηελ δηνξγάλσζε, κε ηνλ Διιεληθφ Οξεηβαηηθφ χιινγν Λακίαο, 
ηνπ 4νπ Οξεηλνχ Αγψλα δξφκνπ, κε ηελ νλνκαζία «Φιλοκηήηειορ δπόμορ», Οίηε – Παχιηαλε. 
 
ΘΔΜΑ 24ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
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ΘΔΜΑ 25ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή έξγσλ & κειεηψλ ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Φσθίδαο. 
 
ΘΔΜΑ 26ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Φσθίδαο. 
(Δησεγετής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
 
ΘΔΜΑ 27ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. Φσθίδαο ζηε 
δηνξγάλσζε ησλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ «ΦΩΚΙΚΑ». 
(Δησεγετής θ. Δπάγγεινο Καηζαγνχλνο, Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Φσθίδαο). 
 
 
ΜΔΣΑΚΗΝΖΔΗ 

 
ΘΔΜΑ 28ο: Έγθξηζε κεηαθηλήζεσλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, Δμσζηξέθεηαο, 
Πεξηθεξεηαθνχ Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ. 
(Δησεγετής θ. Θεκηζηνθιήο Υεηκάξαο, Αληηπεξηθεξεηάξρεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, Δμσζηξέθεηαο, 
Πεξηθεξεηαθνχ Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ). 
 

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, Ησάλλεο Πεξγαληάο, Βαζίιεηνο 
Φαθίηζαο, Κσλ/λνο Καξαγηάλλεο, Δπζηάζηνο Κάππνο, Ησάλλεο Αγγειέηνο θαη Γεψξγηνο 
Γθηθφπνπινο. 

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

 
Υξέε γξακκαηέα άζθεζε ε Ηππνιχηε Μπαιθνχξα ηνπ Αζαλαζίνπ, θιάδνπ ΠΔ 

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

 
Δπίζεο, ζηε ζπλεδξίαζε παξέζηεζαλ νη: 

1. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ 
Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ Π..Δ., 
2. Φσηνχια θήθα, Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε Γ/λζεο Γηνίθεζεο Π..Δ. θαη 
3. Βαΐα Σφιιηιε, Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ.. 

 
Αξρνκέλεο ηεο ζπλεδξίαζεο ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήηεζε εηδηθή ελεκέξσζε θαη 

ζηνηρεία ζρεηηθά κε: 
- ηηο απεπζείαο αλαζέζεηο έξγσλ ην 2015, κεηά ηελ απνιχησο αλαθξηβή απάληεζε ηεο 

Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο, 
- ηηο εξγνιαβίεο ζηα θηίξηα ηνπ ΣΑΤΠΔΓ, ζηα Λνπηξά Θεξκνππιψλ (εάλ θαη θαηά πφζν 

ππάξρεη θαηάηκεζε έξγνπ θαη γηαηί δελ πξνηηκήζεθε ε ιχζε ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο 
ζχκβαζεο), 

- ηνπο ζπκβνχινπο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο, νη νπνίνη πξνζθέξνπλ 
ππεξεζίεο θαηφπηλ απεπζείαο αλάζεζεο θαη 

- ηα πεπξαγκέλα ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο θαη ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σακείνπ. 
 

 
ΝΟΜΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 
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ΘΔΜΑ 1ο: Άζθεζε ή κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο κε αξηζκ. 62/2016 απφθαζεο ηνπ 2νπ Σκήκαηνο 
ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. νηθ. 137077/292/5-
9-2016 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 οκόυωλα 
Να κελ αζθεζεί έθεζε θαηά ηεο κε αξηζκ. 62/2016 απφθαζεο ηνπ 2νπ Σκήκαηνο ηνπ 

Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο. 
 

                              Ζ απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 1337 
 
ΘΔΜΑ 2ο: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα λνκηθή ζηήξημε ππαιιήισλ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ 
Π.Δ. Φσθίδαο, ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Πιεκκειεηνδηθείνπ Άκθηζζαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. ΣΣ 127919/998/5-9-
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 
 

απουασίδεη οκόυωλα 
1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο Διέλεο Πνιπδψε ηνπ Δπζπκίνπ θαη ηνπ Απφζηνινπ 

Φσηφπνπινπ ηνπ Γεσξγίνπ ηε δηθεγφξν Άκθηζζαο Αλδξηαλή Παπαθψζηα, ε νπνία λα ηνπο 
εθπξνζσπήζεη ζην Μνλνκειέο Πιεκκειεηνδηθείν Άκθηζζαο, ζηε δηθάζηκν ηεο 17/10/2016 ή ζε 
θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα ππεξαζπηζηεί ηελ ελ ιφγσ ππάιιειν θαη ηνλ 
πξψελ ππάιιειν έλαληη ησλ θαηεγνξηψλ γηα ηα αδηθήκαηα πνπ ηνπο απνδίδνληαη δπλάκεη ηνπ 
ππ’ αξηζ. ΔΓ2-14/197/16-59 Κιεηεξίνπ Θεζπίζκαηνο ηνπ Δηζαγγειέα Πιεκκειεηνδηθψλ 
Άκθηζζαο, πξνβάιινληαο ελζηάζεηο θαη ηζρπξηζκνχο, εμεηάδνληαο κάξηπξεο θαη γεληθά λα 
πξάμεη φ,ηη θαηά ηελ θξίζε ηεο απαηηείηαη, γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο ππνζέζεσο.    

2. Καζνξίδεη ηελ ακνηβή ηεο αλσηέξσ δηθεγφξνπ, κε βάζε ηελ ππ’ αξηζ. 376/2015 
απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζην πνζφ ησλ 197 επξψ 
ζπλ ΦΠΑ 24% (= 47,28), ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 244,28 εσρώ, ην νπνίν 
πξνθχπηεη σο εμήο:  

- Παξάζηαζε ελψπηνλ Μνλνκεινχο Πιεκκειεηνδηθείνπ 117 €, κε βάζε ηνλ πίλαθα ηνπ 
παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 4194/2013. 

- Δπηπιένλ ακνηβή ρξνλνρξέσζεο γηα κία (1) ψξα, κε πνζφ 80 €, γηα ηε κειέηε θαθέινπ 
ζε ππφζεζε ελψπηνλ πξσηνβαζκίνπ πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ. 

 
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη “ηο ζςγκεκπιμένο θέμα είναι πολιηικό και όσι 

πποζυπικό, καθώρ αθοπά ζηην επάπκεια ηυν παπεσόμενυν ςπηπεζιών από πλεςπάρ 
Πεπιθέπειαρ, ζαν οπγανική και λειηοςπγική ονηόηηηα”. 

 
                              Ζ απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 1338 
 
ΘΔΜΑ 3ο: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο Καιιηφπεο, ρήξαο Ησάλλε 
Κξνκκχδα θαη ινηπψλ (ζπλνιηθά 4 πξνζθεχγνληεο), ελψπηνλ ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ 
Πξσηνδηθείνπ Λακίαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. ΣΣ 112477/931/5-9-
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 
 

απουασίδεη οκόυωλα 
Να κελ εθπξνζσπεζεί ε Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο ελψπηνλ ηνπ Σξηκεινχο 

Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Λακίαο, δνζέληνο φηη ζα εθθξάζεη ηηο απφςεηο ηεο ππεξεζηαθά θαη ζα 
απνζηείιεη ην δηνηθεηηθφ θάθειν, νπφηε ε ππεξάζπηζή ηεο ζα εθπιεξσζεί επαξθψο θαηά ηνλ 
ηξφπν απηφ, δεδνκέλεο θαη ηεο θχζεο ηεο ππνζέζεσο. 
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                              Ζ απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 1339 
 
ΘΔΜΑ 4ο: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο Διέλεο θαη ηεο Αηθαηεξίλεο 
Κνξηνκαλίηε, ελψπηνλ ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Λακίαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. ΣΣ 49691/510/5-9-
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 
 

απουασίδεη οκόυωλα 
Να κελ εθπξνζσπεζεί ε Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο ελψπηνλ ηνπ Σξηκεινχο 

Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Λακίαο, δνζέληνο φηη ζα εθθξάζεη ηηο απφςεηο ηεο ππεξεζηαθά θαη ζα 
απνζηείιεη ην δηνηθεηηθφ θάθειν, νπφηε ε ππεξάζπηζή ηεο ζα εθπιεξσζεί επαξθψο θαηά ηνλ 
ηξφπν απηφ, δεδνκέλεο θαη ηεο θχζεο ηεο ππνζέζεσο. 

 
Ζ απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 1340 

 

ΘΔΜΑ 5ο: Δμψδηθνο ζπκβηβαζκφο απαηηήζεσλ, θαηά ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο θαη 
άζθεζε ε κε ελδίθνπ βνεζήκαηνο θαηά ηεο ππ. αξηζ. 98/2016 δηαηαγήο πιεξσκήο ηνπ 
Δηξελνδηθείνπ Λακίαο [Γηθαηνχρνο: ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΚΔΝΣΡΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ 
ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΑΛΚΗΑ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ» θαη 
ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «CAR CENTER HALKIA – Μ.Δ.Π.Δ.»] - Γλσκνδφηεζε.  

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. ΣΣ 135232/1064/5-
9-2016 έγγξαθν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

απουασίδεη οκόυωλα 
1. Να κελ αζθεζεί αλαθνπή θαη αίηεζε αλαζηνιήο θαηά ηεο  ππ’ αξηζ. 98/2016  δηαηαγήο 

πιεξσκήο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Λακίαο. 
2. Να γίλεη δεθηφ ην αίηεκα γηα ζπκβηβαζηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο, σο δηαηππψζεθε 

ζηελ απφ 31/08/2016 θαη κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ Ννκηθήο Τπεξεζίαο 135232/1064/01.09.2016 
αίηεζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΚΔΝΣΡΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΑΛΚΗΑ 
ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ» θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «CAR 
CENTER HALKIA – Μ.Δ.Π.Δ.», θαη λα θαηαβιεζεί ζηελ αηηνχζα ην πνζφ ησλ 18.373,56 € [σο 
θεθάιαην].      

 
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ςεθίδεη ζεηηθά, αιιά δήηεζε “να αποζαθηνιζηεί 

επαπκώρ, για ποιο λόγο η Πεπιθέπεια δεν πλήπυζε για ηην αγοπά ελαζηικών οσημάηυν έπγος 
και ηην εκηέλεζη επγαζιών εςθςγπάμμιζήρ ηοςρ, καηά ηα έηη 2015 και 2016”. 

 
                              Ζ απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 1341 
 
ΘΔΜΑ 6ο: Δμψδηθνο ζπκβηβαζκφο απαηηήζεσλ, θαηά ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο θαη 
άζθεζε ή κε ελδίθνπ βνεζήκαηνο θαηά ηεο ππ. αξηζ. 99/2016 δηαηαγήο πιεξσκήο ηνπ 
Δηξελνδηθείνπ Λακίαο [Γηθαηνχρνο: ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΚΔΝΣΡΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ 
ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΑΛΚΗΑ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ» θαη 
ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «CAR CENTER HALKIA – Μ.Δ.Π.Δ.»] – Γλσκνδφηεζε. 
(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. ΣΣ 135228/1063/5-
9-2016 έγγξαθν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

απουασίδεη οκόυωλα 
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1. Να κελ αζθεζεί αλαθνπή θαη αίηεζε αλαζηνιήο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 99/2016  δηαηαγήο 
πιεξσκήο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Λακίαο.  

2. Να γίλεη δεθηφ ην αίηεκα γηα ζπκβηβαζηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο, σο δηαηππψζεθε 
ζηελ απφ 31/08/2016 θαη κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ Ννκηθήο Τπεξεζίαο 135228/1063/01.09.2016 
αίηεζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΚΔΝΣΡΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΑΛΚΗΑ 
ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ» θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «CAR 
CENTER HALKIA – Μ.Δ.Π.Δ.», θαη λα θαηαβιεζεί ζηελ αηηνχζα ην πνζφ ησλ 5.074,49 € [σο 
θεθάιαην].      

 
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ςεθίδεη ζεηηθά, αιιά δήηεζε “να αποζαθηνιζηεί 

επαπκώρ, για ποιο λόγο η Πεπιθέπεια δεν πλήπυζε για ηην αγοπά ελαζηικών ηος οσήμαηορ 
έπγος και ηην εκηέλεζη επγαζιών εςθςγπάμμιζήρ ηος από ηο 2014”. 

 
                                                   Ζ απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 1342 
 
 
ΔΚΣΑΚΣΔ ΑΝΑΓΚΔ 
 
ΘΔΜΑ 7ο: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 136498/286/2-9-2016 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο (πιεκκχξεο απφ 2-9-2016). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 136749/288/5-9-
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. 136498/286/2-9-2016 απφθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο (πιεκκχξεο απφ 2-9-2016), θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 
1.- Σελ απεπζείαο κίζζσζε ησλ παξαθάησ ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ: 
α) ηνπ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΗΡ–1723 θνξηεγνχ, β) ηνπ ΜΔ-70108 κεραλήκαηνο 

έξγνπ, ηχπνπ εθζθαθέα ιαζηηρνθφξνπ (91ΖΡ), γ) ηνπ ΜΔ 65661 κεραλήκαηνο έξγνπ, ηχπνπ 
ηξνρνθφξνπ εθζθαθέα (71ΖΡ), ηδηνθηεζίαο ΥΡΖΣΟΤ Γ. ΑΤΓΔΡΖ, γηα ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηε 
δηάλνημε ηερληθνχ, ηε δηεπζέηεζε, ηνλ θαζαξηζκφ ηεο θνίηεο ρεηκάξξνπ θαη ηε κεηαθνξά ησλ 
θεξηψλ πιηθψλ ζηελ πεξηνρή ηεο παξαιίαο Αγίνπ Γεσξγίνπ, ηεο ΣΚ Πειαζγίαο, ηεο ΓΔ 
Πειαζγίαο, ηνπ Γήκνπ ηπιίδαο. 

2.- Ζ δαπάλε κίζζσζεο ζα ππνινγηζηεί ζχκθσλα κε ηηο ψξεο εξγαζίαο ηνπ 
κεραλήκαηνο, πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ην εκεξνιφγην θίλεζεο θαη ηνλ πίλαθα σξψλ εξγαζίαο, 
πνπ ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ κεραλήκαηνο, ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ αξκνδίνπ 
Σκήκαηνο θαη ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηελ ππ’ αξηζ. 1535/2015 (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, νη δε 

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

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

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

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

ΑΔΑ: 7Υ2Β7ΛΗ-ΔΑ3
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(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 «ΜΗΘΧΜΔΝΟ ΟΥΖΜΑ 
– ΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ – ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ Σ. ΔΛΛΑΓΑ – ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 
ΔΝΟΣΖΣΑ ΦΘΗΧΣΗΓΑ». 
 
                                                    Ζ απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 1343 
 
ΘΔΜΑ 8o: Έγθξηζε ησλ ππ΄αξηζκ. (νηθ.) 318/17-8-2016, (νηθ.) 356/20-8-2016, (νηθ.) 369/25-8-
2016 θαη (νηθ.) 371/27-8-2016 απνθάζεσλ ηεο Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Βνησηίαο ζρεηηθά κε ηε 
δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ (δαζνππξφζβεζε) ηεο Π.Δ. 
Βνησηίαο, θαηά ηελ αληηππξηθή πεξίνδν 2016. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 386/30-8-2016 
έγγξαθν ηεο Απηνηεινχο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Π.Δ. Βνησηίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην 
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απουασίδεη οκόυωλα 

Δγθξίλεη: 
Α. ηελ ππ΄αξηζκ. (νηθ.) 318/17-8-2016 απφθαζε ηεο Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Βνησηίαο 

ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ππξθαγηάο ηελ 17/8/2016,  ζην 
Γ.Γ Λνπηζίνπ, ηνπ Γήκνπ Οξρνκελνχ, θαη ζπγθεθξηκέλα: 

  
Σελ απεπζείαο κίζζσζε ησλ  παξαθάησ ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ: 
 

1. ΜΑΡΚΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ UNIMOG          (3,3 Σνλ.) ΜΔ     39897 

2. ΑΝΑΓΝΟΤ ΔΤΣΑΘΗΑ UNIMOG          (3,2 Σνλ.) ΜΔ     93831 

3. ΚΟΡΟΓΖΜΟ 
ΛΑΜΠΡΟ 

UNIMOG          (3,4 Σνλ.) ΜΔ     88636 

4. ΓΚΧΝΗΑ ΗΧΑΝΝΖ ΤΓΡΟΦΟΡΑ    (20,0 Σνλ.) ΗΖΖ    5013 

5. ΠΗΣΗΓΖΜΟ 
ΠΡΟΚΟΠΖ 

ΤΓΡΟΦΟΡΑ    (15  Σνλ.) ΚΑΔ    8864 

6. ΚΟΤΣΟΤΜΠΑ 
ΚΧΝ/ΝΟ 

ΤΓΡΟΦΟΡΑ    (18,0 Σνλ.) ΔΚΒ    1363 

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

 

Β. ηελ ππ΄αξηζκ. (νηθ.) 356/20-8-2016 απφθαζε ηεο Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Βνησηίαο 
ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ππξθαγηάο ηελ 20/8/2016, ζην Γ.Γ 
Αξάρσβαο, ηνπ Γήκνπ Γηζηφκνπ - Αξάρσβαο - Αληίθπξαο, θαη ζπγθεθξηκέλα: 
 

Σελ απεπζείαο κίζζσζε ησλ  παξαθάησ ηδησηηθψλ  κεραλεκάησλ: 
 

1. ΜΑΡΚΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ UNIMOG          (3,3 Σνλ.) ΜΔ     39897 

2. ΑΝΑΓΝΟΤ ΔΤΣΑΘΗΑ UNIMOG          (3,2 Σνλ.) ΜΔ     93831 

 CERMA JANI UNIMOG          (3,2 Σνλ.) ΜΔ     79222 

3. ΚΟΡΟΓΖΜΟ 
ΛΑΜΠΡΟ 

ΤΓΡΟΦΟΡΑ     (14,0 Σνλ.) ΒΗΔ     6520 

 

Γ. ηελ ππ΄αξηζκ. (νηθ.) 369/25-8-2016 απφθαζε ηεο Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Βνησηίαο 
ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ππξθαγηάο ηελ 25/8/2016, ζηελ 
πεξηνρή ηξνπβίθην,  Γ.Γ Κάζηξνπ, ηνπ Γήκνπ Οξρνκελνχ, θαη ζπγθεθξηκέλα: 
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Σελ απεπζείαο κίζζσζε ησλ παξαθάησ ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ:  
 

1. ΜΑΡΚΟΤ  ΓΖΜΖΣΡΗΟ UNIMOG            (3,3 Σνλ.) ΜΔ      
39897 

2. ΠΑΠΠΑ    ΛΔΧΝΗΓΑ UNIMOG            (3,2 Σνλ.) ΜΔ      
70988 

3. ΡΔΒΑ    ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΤΓΡΟΦΟΡΑ      (18,0 Σνλ.) ΔΚΑ     2329 

4. ΓΚΧΝΗΑ    ΗΧΑΝΝΖ ΤΓΡΟΦΟΡΑ      (20,0 Σνλ.) ΗΖΖ     5013 

5. ΣΑΜΠΟΛΖ  ΤΓΡΟΦΟΡΑ      (12,0 Σνλ.) ΔΚΒ     1450 
 

 Γ.  ηελ ππ΄αξηζκ. (νηθ.) 371/27-8-2016 απφθαζε ηεο Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Βνησηίαο 
ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ππξθαγηάο ηελ 27/8/2016, ζην Γ.Γ  
Νένπ Κφθθηλνπ, ηνπ Γήκνπ Οξρνκελνχ, θαη ζπγθεθξηκέλα: 
 

Σελ απεπζείαο κίζζσζε ησλ παξαθάησ ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ: 
 

ΒΗΔΝΝΑ   ΥΡΗΣΗΝΑ UNIMOG          (3,4 Σνλ.) ΜΔ     93838 

ΓΚΧΝΗΑ   ΗΧΑΝΝΖ ΤΓΡΟΦΟΡΑ    (20,0 Σνλ.) ΗΖΖ    5013 

ΚΑΡΡΑ   
ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 

UNIMOG          (3,2 Σνλ.) ΜΔ      121684 

ΚΑΡΡΑ   
ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 

UNIMOG          (3,0 Σνλ.) ΜΔ      93433 

ΣΑΜΠΟΛΖ  ΑΓΓΔΛΟ ΤΓΡΟΦΟΡΑ    (15  Σνλ.) ΔΚΒ    1450 

ΚΟΤΣΟΤΜΠΑ 
ΚΧΝ/ΝΟ 

ΤΓΡΟΦΟΡΑ    (18,0 Σνλ.) ΔΚΒ    1363 

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

 
Οη δαπάλεο κίζζσζεο ζα ππνινγηζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο ψξεο εξγαζίαο ησλ 

κεραλεκάησλ, πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ην εκεξνιφγην θίλεζεο θαη ηνλ πίλαθα σξψλ εξγαζίαο, 
ζε βεβαίσζε πνπ ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Γηνηθεηή ηεο Π.Τ Ληβαδεηάο θαη θαηφπηλ απφ ην 
Σκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Π.Δ. Βνησηίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππ’ αξηζκ. 1493/9-11-
2015 απφθαζε (πξαθηηθφ 31/9-11-2015, ζέκα 11Ο Δ.Ζ.Γ.) ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

Οη σο άλσ κηζζψζεηο γίλνληαη κε ηνπο φξνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζην ζπκθσλεηηθφ 
κίζζσζεο, κεηαμχ ηεο θαο Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Βνησηίαο θαη ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ 
κεραλεκάησλ.  
 
                                                    Ζ απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 1344 
 
ΘΔΜΑ 9o: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. (νηθ.) 404/5-9-2016 απφθαζεο ηεο Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Βνησηίαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πηζαλνχ έθηαθηνπ 
γεγνλφηνο, θαηά ηελ αεξνπνξηθή επίδεημε «ATHENS FLYING WEEK 2016», πνπ ζα γίλεη ζηελ 
Αεξνπνξηθή Βάζε Σαλάγξαο, ζηηο 17 & 18 επηεκβξίνπ 2016. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 405/5-9-2016 
έγγξαθν ηεο Απηνηεινχο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Π.Δ. Βνησηίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην 
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απουασίδεη θατά πιεηοψευία 

Δγθξίλεη ηελ ππ΄αξηζκ. (νηθ.) 404/5-9-2016 απφθαζε ηεο Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Βνησηίαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πηζαλνχ έθηαθηνπ 
γεγνλφηνο, θαηά ηελ αεξνπνξηθή επίδεημε «ATHENS FLYING WEEK 2016», πνπ ζα γίλεη ζηελ 
Αεξνπνξηθή Βάζε Σαλάγξαο, ζηηο 17 & 18 επηεκβξίνπ 2016, θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 

 1.- Σελ απεπζείαο κίζζσζε ησλ παξαθάησ ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ: 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜO ΜΖΥΑΝΖΜΑ ΑΡ.ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΣΖΛΔΦΩΝΟ ΔΓΡΑ 
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ΒΗΔΝΝΑ   ΥΡΗΣΗΝΑ UNIMΟG  (3,5Σνλ.) ΜΔ      93838 6985 567687 ΚΤΡΗΑΚΗ 

ΚΑΡΡΑ   ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ UNIMOG  (3,5 Σνλ.) ΜΔ      121684 6932 556182 ΚΤΡΗΑΚΗ 

CERMA    JANI UNIMOG  (3,5 Σνλ.) ΜΔ      79222 6976 973910 ΑΡΑΥΧΒΑ 

ΓΔΡΟΓΗΑΝΝΖ  
ΧΣΖΡΗΟ 

ΤΓΡΟΦΟΡΑ  ( 25 Σνλ.) ΜΔ      124900 
6984 566099 ΚΑΠΑΡΔΛΛΗ 

ΚΑΗΝΑ    ΛΟΤΚΑ ΤΓΡΟΦΟΡΑ   (22 Σνλ.) ΜΔ      130350 6932 381093 ΘΖΒΑ 

ΓΚΧΝΗΑ    ΗΧΑΝΝΖ ΤΓΡΟΦΟΡΑ   (25 Σνλ.) ΗΖΖ      5013 6977 086378 ΛΗΒΑΓΔΗΑ 

 

2.- Γηα ηε δαπάλε κίζζσζεο έρεη ζπκθσλεζεί λα δνζνχλ 15 ψξεο γηα θάζε κεράλεκα, γηα 
φιεο ηηο ήκεξεο ηεο επίδεημεο, εθηφο εάλ πξνθχςεη απξφνπην γεγνλφο θαη ρξεηαζζνχλ 
πεξηζζφηεξεο ψξεο, ζχκθσλα κε βεβαίσζε, πνπ ζα ππνγξάθεηαη απφ ηελ Ππξνζβεζηηθή 
Τπεξεζία θαη θαηφπηλ απφ ην Σκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Π.Δ. Βνησηίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε 
ηελ ππ’ αξηζκ. 1493/9-11-2015 απφθαζε (πξαθηηθφ 31/9-11-2015, ζέκα 11Ο Δ.Ζ.Γ.) ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

3.- Ζ κίζζσζε απηή γίλεηαη κε ηνπο φξνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζην ζπκθσλεηηθφ 
κίζζσζεο κεηαμχ ηεο θαο Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Βνησηίαο θαη ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ 
κεραλεκάησλ.  

 
Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, κε ηελ αηηηνινγία φηη “διαθυνεί με ηη διάθεζη 

πόπυν και μέζυν από πλεςπάρ Πεπιθέπειαρ για ηην ανηιμεηώπιζη πιθανού έκηακηος γεγονόηορ 
καηά ηη διάπκεια αεποποπικήρ επίδειξηρ, η οποία ζε καμιά πεπίπηυζη δεν μποπεί να θευπηθεί 
έκηακηη ανάγκη”, θαη ππνζηεξίδνληαο φηη “η δαπάνη για ηην ππαγμαηοποίηζή ηηρ θα ππέπει να 
βαπύνει αποκλειζηικά ηον διοπγανυηή ηηρ”.  

Οκνίσο, ν θ. Ησάλλεο Αγγειέηνο θαηαςήθηζε ηελ εηζήγεζε. 
 

Ζ απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 1345 
 
ΘΔΜΑ 10o: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Δξγαζίεο απνρηνληζκνχ ζην εζληθφ 
& επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν & αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, γηα ηε ρξνληθή 
πεξίνδν 2015-2017» - «ΠΤΡΚΑΓΗΔ ΔΣΟΤ 2016 (γηα ηε δηακφξθσζε θαη δηάλνημε αληηππξηθήο 
δψλεο πξνζηαζίαο ζην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηεο έθηαζεο πνπ πεξηιακβάλεη ηα πξψελ μελνδνρεία 
«Αίγιε» θαη «Αζθιεπηφο» ζηελ ΣΚ Θεξκνππιψλ ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ)». 
(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. 135866/6156/2-9-
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 ηηο παξαθάησ δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Δξγαζίεο απνρηνληζκνχ 
ζην εζληθφ & επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν & αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, γηα 
ηε ρξνληθή πεξίνδν 2015-2017» - «ΠΤΡΚΑΓΗΔ ΔΣΟΤ 2016 (γηα ηε δηακφξθσζε θαη δηάλνημε 
αληηππξηθήο δψλεο πξνζηαζίαο ζην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηεο έθηαζεο πνπ πεξηιακβάλεη ηα 
πξψελ μελνδνρεία «Αίγιε» θαη «Αζθιεπηφο» ζηελ ΣΚ Θεξκνππιψλ ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ)», σο 
εμήο: 

1. ΑΦΟΗ Ν. ΣΗΓΚΑ Ο.Δ.  - γηα ηε δηακφξθσζε θαη δηάλνημε αληηππξηθήο δψλεο 
πξνζηαζίαο ζην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηεο έθηαζεο, πνπ πεξηιακβάλεη ηα πξψελ μελνδνρεία 
«Αίγιε» θαη «Αζθιεπηφο» ζηελ ΣΚ Θεξκνππιψλ ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ. Ζ δαπάλε ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο  εξγαζίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 22.528,32 € κε Φ.Π.Α.   
 

2. ΑΦΟΗ Ν. ΣΗΓΚΑ Δ.Π.Δ.  - γηα ηε δηακφξθσζε θαη δηάλνημε αληηππξηθήο δψλεο 
πξνζηαζίαο ζην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηεο έθηαζεο, πνπ πεξηιακβάλεη ηα πξψελ μελνδνρεία 
«Αίγιε» θαη «Αζθιεπηφο» ζηελ ΣΚ Θεξκνππιψλ ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ. Ζ δαπάλε ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 1.140,80 € κε Φ.Π.Α.   
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                                                    Ζ απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 1346 
 
 
ΓΖΜΟΗΑ ΔΡΓΑ – ΜΔΛΔΣΔ – ΠΑΡΑΣΑΔΗ 
 
ΘΔΜΑ 11o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε ηκεκάησλ επαξρηαθψλ νδψλ πεξηνρήο Λνθξίδαο», Π.Δ. Φζηψηηδαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 240.000,00 κε Φ.Π.Α.. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 135850/6155/2-9-
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 16-8-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: 
«πληήξεζε ηκεκάησλ επαξρηαθψλ νδψλ πεξηνρήο Λνθξίδαο», Π.Δ. Φζηψηηδαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 240.000,00 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 δηαγσληζκνχ ζηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε 
«ΚΑΛΣΑ ΣΔΥΝΗΚΖ Α.Δ.», πνπ πξνζέθεξε κέζε ηεθκαξηή έθπησζε εμήληα θαη πελήληα έμη 
ηνηο εθαηφ (60,56%).  

 
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ςεθίδεη ζεηηθά, δηαηεξψληαο, σζηφζν, 

επηθπιάμεηο αλαθνξηθά κε ηα εμαηξεηηθά κεγάια πνζνζηά έθπησζεο πνπ δφζεθαλ. Εήηεζε, 
επίζεο: 

α) λα εμεγεζεί πψο ζπληάζζνληαη νη πξνυπνινγηζκνί ησλ έξγσλ θαη πψο αμηνινγείηαη ην 
θφζηνο ηνπο, 

β) λα δνζνχλ δεηγκαηνιεπηηθά ε ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ θαη νη 
αλαιπηηθέο επηκεηξήζεηο ηνπ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2015. 

 
                                                    Ζ απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 1347 
 
ΘΔΜΑ 12o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «Οινθιήξσζε αζθαιηφζηξσζεο 
νδηθνχ ηκήκαηνο Νέν Αξγχξη – Όξηα Ν. Καξδίηζαο», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 
200.000,00€ κε Φ.Π.Α.. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 195510/2250/29-8-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δπξπηαλίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

απουασίδεη οκόυωλα 
Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ: «Οινθιήξσζε 

αζθαιηφζηξσζεο νδηθνχ ηκήκαηνο Νέν Αξγχξη – Οξηα Ν. Καξδίηζαο», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 200.000,00 € κε ΦΠΑ, αλαδφρνπ εηαηξείαο “ΜΔΝΣΧΡ ΑΣΔ”, έσο 15/10/2016, 
κε ηε λφκηκε αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ. 

 
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο επηζήκαλε φηη “αιηία ηηρ παπάηαζηρ ηος έπγος ηος θέμαηορ 

είναι η λειτή σπημαηοδόηηζή ηος, για ηην οποία, όμυρ, καμιά πολιηική αξιολόγηζη δεν έγινε”. 
 

                                               Ζ απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 1348 
 
ΘΔΜΑ 13o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή θφκβνπ 
Ξεξηψηηζζαο», αξκνδηφηεηαο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π..Δ., πξνυπνινγηζκνχ 
6.000.000,00€ κε Φ.Π.Α.. 
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Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 132104/4383/31-8-
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 

 
απουασίδεη οκόυωλα 

Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε «κε αλαζεψξεζε» ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: 
«Καηαζθεπή θφκβνπ Ξεξηψηηζζαο», αξκνδηφηεηαο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π..Δ., 
πξνυπνινγηζκνχ 6.000.000,00 € κε Φ.Π.Α., κέρξη ηηο 31-12-2016, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξ. 8 (α) ηνπ άξζξνπ 147 ηνπ Ν. 4146/2016.  

 
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ζπκθσλεί κε ηελ ελ ιφγσ παξάηαζε, αιιά 

δήηεζε “να σπευθεί ο ΟΚΩ ηην αύξηζη ηος κόζηοςρ ηος έπγος ηος θέμαηορ, διόηι καθςζηέπηζε 
να μεηαηοπίζει ηο δίκηςό ηος”. 

 
                                                Ζ απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 1349 
 
ΘΔΜΑ 14o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «Σνπνζέηεζε θηγθιηδσκάησλ, 
ζηεζαίσλ αζθαιείαο ζην εζληθφ θαη επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο», 
πξνυπνινγηζκνχ 250.000,00 € κε 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. Σ.Δ. 
123672/5471/1-9-2016 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 θατά πιεηοψευία 

Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε, κε αλαζεψξεζε, ηεο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «Σνπνζέηεζε 
θηγθιηδσκάησλ, ζηεζαίσλ αζθαιείαο ζην εζληθφ θαη επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν ηεο Π.Δ. 
Φζηψηηδαο», πξνυπνινγηζκνχ 250.000,00 € κε Φ.Π.Α., θαηά εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, 
ήηνη κέρξη 4/11/2016. 

 
Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, κε ηελ αηηηνινγία φηη “οι λόγοι πος επικαλείηαι η 

απμόδια ςπηπεζία για ηην παπάηαζη δεν θευπούνηαι επαπκείρ”.  
 

                                               Ζ απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 1350 
 
 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 
 
ΘΔΜΑ 15ο: Έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ 2 ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα 
ζπζθεπαζκέλνπ ςπρξνχ αζθαιηνκίγκαηνο», Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 30.000,00 € κε 
Φ.Π.Α..   
(Δησεγετής 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. 134930/6103/31-8-
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 ππ΄αξηζκ. 2/27-7-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο ηνπ πξφρεηξνπ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ζπζθεπαζκέλνπ ςπρξνχ αζθαιηνκίγκαηνο», Π.Δ. Φζηψηηδαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 30.000,00 € κε Φ.Π.Α., πνπ αθνξά ζην άλνηγκα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
ηεο εηαηξείαο «BITUMIX ΑΦΑΛΣΗΚΑ ΜΗΓΜΑΣΑ Α.Δ.». 
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2. Αλαδεηθλχεη πξνζσξηλφ κεηνδφηε ηελ εηαηξεία «BITUMIX ΑΦΑΛΣΗΚΑ ΜΗΓΜΑΣΑ 
Α.Δ.», κε πξνζθεξφκελε ηηκή κνλάδαο 4,24 € αλά δνρείν 25 ργξ ςπρξνχ αζθαιηνκίγκαηνο επί 
ηεο ηηκήο ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο, ήηνη ζπλνιηθή δαπάλε πξνκήζεηαο 14.443,39 € ρσξίο ΦΠΑ. 

3. Δγθξίλεη ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζην επφκελν ζηάδην πξνζθφκηζεο θαη ειέγρνπ 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ηνπ σο άλσ κεηνδφηε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 & 2 ηνπ Π.Γ. 
118/2007.  

 
                                                    Ζ απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 1351 
 
 
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
 
ΘΔΜΑ 16ο: Έγθξηζε α) δαπάλεο - δέζκεπζεο πίζησζεο, β) δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ δεκφζηνπ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ησλ θηηξίσλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 55.000,00 € ρσξίο Φ.Π.Α., κε 
θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή, θαη γ) ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
(Δησεγετής θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο 
Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. νηθ. 137742/4282/6-
9-2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απουασίδεη θατά πιεηοψευία 

Δγθξίλεη: 
1. ηε δαπάλε – δέζκεπζε πίζησζεο, ζπλνιηθνχ πνζνχ 55.000,00 € ρσξίο Φ.Π.Α., γηα ηηο 

ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο ησλ θηηξίσλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο. Ζ ελ ιφγσ δαπάλε ζα 
βαξχλεη ηνλ Κ.Α.Δ. 0875 πεξί ακνηβψλ γηα δαπάλεο θαζαξηφηεηαο θαη ζα θαηαλεκεζεί ηζφπνζα 
ζηα έηε 2016 & 2017, σο εμήο: 

2016: 15.000,00 ρσξίο Φ.Π.Α. 
2017: 40.000,00 ρσξίο Φ.Π.Α., 
2. ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ, δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ 

θαζαξηφηεηαο ησλ θηηξίσλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε 
ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 55.000,00 € ρσξίο Φ.Π.Α., 

3. ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο απηνί απνηππψλνληαη ζην ζπλεκκέλν ζρέδην ηεο 
δηαθήξπμεο. 

 
Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, κε ηελ αηηηνινγία φηη “ππόκειηαι για επγολαβία 

και ιδιυηικοποίηζη ςπηπεζίαρ”. Εήηεζε, αληί απηνχ, ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε πιήξεο 
σξάξην θαη αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα. 
                       
                                                Ζ απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 1352 
 
 
ΓΑΠΑΝΔ 
 
ΘΔΜΑ 17ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Δχβνηαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 136985/5163/5-9-
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 
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Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο γηα πξνκήζεηεο, 
ζπληεξήζεηο θαη παξνρή ππεξεζηψλ, πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ην νηθνλνκηθφ 
έηνο 2016 ζηελ Π.Δ. Δχβνηαο, σο θαησηέξσ: 

 

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΔ 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΚΑΔ 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤΖ 

ΠΗΣΩΖ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔ

ΝΟΤ 
ΠΡΟΫ/ΜΟ

Τ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦ

ΩΔΗ 
ΔΣΟΤ 2016 

ΓΔΤΜΔΤΘ
ΔΝ 

ΠΟΟ 
ΠΡΗΝ 
ΣΖΝ 

ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΠΗΣΩΖ 

ΓΗΔΘΔΗΜΟ 
ΓΗΑ 

ΓΔΜΔΤΖ 

1 Πξνκήζεηα πιηθψλ θαη 
εξγαζία θαηαζθεπήο 
κεηαιιηθήο πφξηαο δχν 
θχιισλ γηα ηηο αλάγθεο 
θηηξίνπ ηεο  ΠΔ Δπβνίαο  

02.02.073.0899.01 
 

Λνηπέο 
δαπάλεο θαη 

εηδηθέο 
ακνηβέο 

 

650,00 127.498,54 
 

100.219,19 
 

26.629,35 
 

2 Δξγαζίεο θαηαζθεπήο 
πέηξηλνπ καληξφηνηρνπ 
δηαζηάζεσλ 15ρ2 η.κ. 
γηα ηηο αλάγθεο ηεο  ΠΔ 
Δπβνίαο  

02.02.073.0899.01 
 

Λνηπέο 
δαπάλεο θαη 

εηδηθέο 
ακνηβέο 

 

1.350,00 127.498,54 
 

100.869,19 
 

25.279,35 
 

3 Πξνκήζεηα 
αληαιιαθηηθψλ 
νρεκάησλ ηεο ΠΔ 
Δπβνίαο  

02.02.073.1321.01 
 

Πξνκήζεηα 
εηδψλ 

ζπληήξεζεο & 
επηζθεπήο  

κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 

γεληθά 

113,83 24.976,72 14.242,54 
 

10.620,35 
 

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

02.02.073.1511.01 
 

Πξνκήζεηα 
θαπζίκσλ θαη 
ιηπαληηθψλ 

 

1.200,82 92.880,93 84.944,58 
 

6.735,53 
 

5 Πξνκήζεηα πιαθηδίσλ 
δαπέδνπ 90 η.κ., 
αληηνιηζζήξσλ, θφιιαο 
πιαθηδίσλ, αξκφζηνθνπ 
θαη ζηαπξψλ γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο  ΠΔ 
Δπβνίαο 

02.02.073.1699.01 
 

Λνηπέο 
πξνκήζεηεο 

 
 

1.000,00 28.144,43 18.173,55 
 

8.970,88 
 

6 Πξνκήζεηα πιηθψλ 
ζπληήξεζεο θηηξίνπ 
Γηνηθεηεξίνπ ηεο ΠΔ 
Δπβνίαο   

02.02.073.1699.01 
 

Λνηπέο 
πξνκήζεηεο 

 

3.391,40 28.144,43 19.173,55 
 

5.579,48 
 

7 Πξνκήζεηα εηδψλ 
θαξκαθείνπ γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο Γ/λζεο 
Γηνηθεηηθνχ – 
Οηθνλνκηθνχ ΠΔ 
Δπβνίαο 

02.02.073.1699.01 
 

Λνηπέο 
πξνκήζεηεο 

 

200,00 28.144,43 22.564,95 
 

5.379,48 
 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 7.906,05 457.288,02 360.187,55 89.194,42 

 
                                                    Ζ απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 1353 
 
ΘΔΜΑ 18ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα επηζηξνθή πνζνχ αρξεσζηήησο 
εηζπξαρζέληνο, Π.Δ. Δχβνηαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 136986/5164/5-9-
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 

ΑΔΑ: 7Υ2Β7ΛΗ-ΔΑ3
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 Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο, χςνπο ηεηξαθνζίσλ επξψ (400,00 €), γηα 
επηζηξνθή πνζνχ αρξεσζηήησο εηζπξαρζέληνο απφ ιαζεκέλε θαηάζεζε πνζνχ ζε ινγαξηαζκφ 
ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

 

Α/Α ΔΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΟ 

1 ΜΑΛΛΗΑΡΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΔΣΔ 400,00 

    ΤΝΟΛΟ 400,00 

 
            Ζ αλσηέξσ επηζηξνθή πνζνχ ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Π.Δ. 
Δχβνηαο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, Δ.Φ. 02073, ΚΑΔ 3199 “Λοιπέρ επιζηποθέρ εζόδυν”. 

 
                                                    Ζ απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 1354 
 
ΘΔΜΑ 19ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Βνησηίαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 4454/5-9-2016 
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, 
ζπληεξήζεηο θαη παξνρή ππεξεζηψλ, πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ην Οηθνλνκηθφ 
Έηνο 2016 ζηελ Π.Δ. Βνησηίαο, σο θαησηέξσ:  
 

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

ΓΔΜΔΤΖ 
ΠΗΣΩΖ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟΤ 

ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΔΗ 

ΔΣΟΤ 2016 

ΓΔΜΔΤΘΔΝ 
ΠΟΟ ΠΡΗΝ 

ΣΖΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΠΗΣΩΖ 

ΓΗΑΘΔΗΜΟ 
ΓΗΑ 

ΓΔΜΔΤΖ 

1 

Δπηζθεπή ηνπ ΚΤ 3921-
Μ.Δ (πξνσζεηήξαο), γηα 

εξγαζία θαη 
αληαιιαθηηθά 

02.05.073.5429.01 
Λνηπέο γεσξγηθέο 

δαπάλεο 
796.08 1608083.87 1081368,63 526715,24 

2 

Δπηζθεπή ηνπ ΚΤ 
96310-Μ.Δ (γθξεηληεξ), 

γηα εξγαζία θαη 
αληαιιαθηηθά 

02.05.073.5429.01 
Λνηπέο γεσξγηθέο 

δαπάλεο 
1035,40 1608083.87 1082164,71 525919,16 

3 

Ακνηβή γηα επηζθεπή ηνπ 
ΚΤ 3930-

ΜΔ(Γηαγξακκαηηθφ) 
 

02.05.073.0861.01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή 
κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

μεξάο γεληθά 

297,60 7000,00 5038,97 1961,03 

4 

Πξνκήζεηα εθηππσηή 
γηα ηηο αλάγθεο  ηεο 
Γ/λζεο Μεη/ξσλ 

 

02.05.073.1723.01 
Πξνκήζεηα Ζ/Τ , 

πξνγξακκάησλ θαη 
ινηπψλ πιηθψλ 

1054,00 33000,00 14601,03 18398,97 

5 

Πξνκήζεηα  
αληαιιαθηηθψλ γηα 

επηζθεπή ηνπ ΚΤ 3930-
ΜΔ(Γηαγξακκαηηζηηθφ) 

02.05.073.1321.01 

Πξνκήζεηα εηδψλ 
ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπήο 
κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

μεξάο γεληθά 

253,37 24600,00 15552,12 9047,88 

6 

Πξνκήζεηα  
κειαλνηαηληψλ 

εθηππσηή γηα ηηο 
αλάγθεο  ηεο Γ/λζεο 

Μεη/ξσλ 
 

02.05.073.1111.01 

Πξνκήζεηα ραξηηνχ, 
γξαθηθψλ εηδψλ θαη 
ινηπψλ ζπλαθψλ 

πιηθψλ 

106,64 19582,49 19300,98 281,51 

ΑΔΑ: 7Υ2Β7ΛΗ-ΔΑ3
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7 

Ακνηβή γηα ηερληθή 
ππνζηήξημε , ειέγρνπ- 
ξχζκηζε εθηππσηψλ 

02.05.073.0899.01 
Λνηπέο δαπάλεο θαη 

ινηπέο ακνηβέο 
173,60 34800,35 32714,35 2086,00 

8 

Ακνηβή γηα 
εγθαηάζηαζε- 

παξακεηξνπνίεζε 
εθηππσηή 

02.05.073.0899.01 
Λνηπέο δαπάλεο θαη 

ινηπέο ακνηβέο 
50,00 34800,35 32887,95 1912,40 

9 

Πξνκήζεηα  κειαληψλ 
γηα ηηο αλάγθεο  ηεο 

Γ/λζεο Μεη/ξσλ 
 

02.05.073.1111.01 

Πξνκήζεηα ραξηηνχ, 
γξαθηθψλ εηδψλ θαη 
ινηπψλ ζπλαθψλ 

πιηθψλ 

250,15 19582,49 19407,62 174,87 

10 

Ακνηβή γηα θσηνηππίεο 
ζρεδίσλ θαη ζπκβαηηθψλ 
ηεπρψλ κειεηψλ γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο Γ/λζεο 
Σερληθψλ Έξγσλ 

02.05.073.0843.01 
Δθδφζεηο-

Δθηππψζεηο-
Βηβιηνδεζία 

1100,00 8000,00 5932,00 2068,00 

11 

Ακνηβή  γηα επηζθεπή 
ηνπ ΚΤ 3930-

ΜΔ(Γηαγξακκαηηθφ) 
 

02.05.073.0861.01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή 
κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

μεξάο γεληθά 

105.40 7000,00 5336.57 1663.43 

12 

Πξνκήζεηα  
αληαιιαθηηθψλ γηα 

επηζθεπή ηνπ ΚΤ 3930-
ΜΔ(Γηαγξακκαηηζηηθφ 

02.05.073.1321.01 

Πξνκήζεηα εηδψλ 
ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπήο 
κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

μεξάο γεληθά 

148.80 24600,00 15805.49 8794.51 

13 

Γέζκεπζε πνζνχ 
28620,00€ απφ ηνλ Δ.Φ 

073 ΚΑΔ 0211 γηα 
πιεξσκή βαζηθνχ 
κηζζνχ ηαθηηθψλ 

ππαιιήισλ 

02.05.073.0211.01 
Βαζηθφο κηζζφο 

ηαθηηθψλ ππαιιήισλ 
28620,00 2757446,26 2658826,26 98620,00 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 33991.04 4492512.97 3834961.63 657551.34 

 
                                                    Ζ απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 1355 
 
ΘΔΜΑ 20ο: Έγθξηζε δέζκεπζε πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ζπκκεηνρή ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηελ εηήζηα πνξεία ηηκήο «ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΡΟΠΑΙΟ», ζε ηκήκα ηεο 
δηαδξνκήο Αλνπαίαο Αηξαπνχ, 25ρικ επη ηνπ φξνπο Καιιίδξνκνπ, πνπ ζα δηεμαρζεί ζηηο 25 
επηεκβξίνπ 2016. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 134494/4169/6-9-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, θαη ιακβάλνληαο ππφςε ην 
γεγνλφο φηη ε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηελ αλσηέξσ εθδήισζε εκπίπηεη 
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ Ν.3852/2010, παξάγξαθνο ΗΗ  & 11,13, θαζψο επίζεο φηη 
είλαη δξαζηεξηφηεηα επξείαο απήρεζεο θαη απνζθνπεί ζηελ πξνβνιή ηεο πεξηνρήο θαη ζηελ 
αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο  
 

απουασίδεη θατά πιεηοψευία 
Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο, ζπλνιηθνχ πνζνχ 

ρηιίσλ πεληαθνζίσλ επξψ (1.500,00 €), γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο 
ζηελ εηήζηα πνξεία ηηκήο «ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΡΟΠΑΙΟ», ζε ηκήκα ηεο δηαδξνκήο Αλνπαίαο Αηξαπνχ, 
25 ρικ επί ηνπ φξνπο Καιιίδξνκνπ, ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μάρεο ησλ Θεξκνππιψλ, πνπ 
ζα δηεμαρζεί ζηηο  25 επηεκβξίνπ 2016. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε, ε νπνία αθνξά ζηελ πξνκήζεηα κεηαιιίσλ θαη θππέισλ 
(πεξίπνπ 1.000,00€), εθηππψζεηο αλακλεζηηθψλ δηπισκάησλ (πεξίπνπ 500,00€) ζα βαξχλεη ηνλ 
Κ.Α.Δ. 0844.01.  
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Έδσζαλ αξλεηηθή ςήθν νη θ.θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο θαη Ησάλλεο Αγγειέηνο, κε ηελ 
αηηηνινγία φηη “η ζςγκεκπιμένη εκδήλυζη δεν είναι εςπύηεπα γνυζηή, ούηε ζςγκενηπώνει μεγάλο 
ενδιαθέπον”. 

 
                                                    Ζ απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 1356 
 
ΘΔΜΑ 21ο: Έγθξηζε δέζκεπζε πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ζπκκεηνρή ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζηελ δηνξγάλσζε κε ηνλ Φζησηηθφ Όκηιν Αληηζθαίξηζεο, ηνπ 3νπ 
Παλειιήληνπ Πξσηαζιήκαηνο Σέληο έηνπο 2016, επηπέδνπ Δ2 juniors, ζηε Λακία. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 137337/4273/6-9-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απουασίδεη θατά πιεηοψευία 

Α. Αλαθαιεί ηελ ππ’αξηζκ. 352/7-03-2016 (ΑΓΑ:7Τ9Γ7ΛΖ-ΜΛ2) απφθαζή ηεο πεξί 
έγθξηζεο δέζκεπζεο πίζησζεο - πιεξσκήο δαπάλεο γηα ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο ζηε δηνξγάλσζε, κε ηνλ Φζησηηθφ Όκηιν Αληηζθαίξηζεο, ηνπ 1νπ Παλειιήληνπ 
πξσηαζιήκαηνο ηέληο, έηνπο 2016, επηπέδνπ Δ2 juniors, δηφηη ε ελ ιφγσ δαπάλε δελ 
πινπνηήζεθε. 

Β. Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο, ζπλνιηθνχ πνζνχ  
δχν ρηιηάδσλ επξψ (2.000,00 €) κε Φ.Π.Α., γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο 
ζην 3ν  Παλειιήλην πξσηάζιεκα ηέληο 2016, επηπέδνπ Δ2 juniors, πνπ ζα δηεμαρζεί ζηε Λακία, 
24-27 επηεκβξίνπ 2016, ιακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη ε ζπκκεηνρή ηεο Π..Δ. ζηελ ελ 
ιφγσ εθδήισζε εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ Ν.3852/2010, παξάγξαθνο ΗΗ & 
11,13, θαζψο επίζεο φηη είλαη δξαζηεξηφηεηα επξείαο απήρεζεο, επηπέδνπ παλειιελίνπ 
πξσηαζιήκαηνο, κε ηε ζπκκεηνρή πεξίπνπ 200 αζιεηψλ. 

             Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε, ε νπνία αθνξά ζηελ πξνκήζεηα αληηαλεκηθψλ παληψλ, ζα 
βαξχλεη  ην  Δηδηθφ Φνξέα 01.073  θαη  ηνλ  Κ.Α.Δ. 0844.01.  
 

Οη θ.θ.  Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο θαη Ησάλλεο Αγγειέηνο δήισζαλ φηη ζα ζπκθσλήζνπλ,  
κφλν εάλ δνζεί ην 50% ηνπ πξνηεηλφκελνπ πνζνχ. 

           
                          Ζ απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 1357 
 
ΘΔΜΑ 22ο: Έγθξηζε δέζκεπζε πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ζπκκεηνρή ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηελ δηνξγάλσζε, κε ηνλ Αζιεηηθφ Πνιηηηζηηθφ χιινγν 
Ακθηθηπφλεο Λακίαο, ηνπ 1νπ Ακθηθηπνληθνχ αγψλα δξφκνπ 10ρικ Θεξκνπχιεο - Αλζήιε, κε ηελ 
νλνκαζία «Εςθύμιορ Χπιζηόποςλορ», πνπ ζα δηεμαρζεί ζηηο 8 Οθησβξίνπ 2016. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 134832/4181/6-9-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, θαη ιακβάλνληαο ππφςε ην 
γεγνλφο φηη ε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηελ αλσηέξσ εθδήισζε εκπίπηεη 
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ Ν.3852/2010, παξάγξαθνο ΗΗ & 11,13, θαζψο επίζεο φηη είλαη 
δξαζηεξηφηεηα επξείαο απήρεζεο θαη απνζθνπεί ζηελ πξνβνιή ηεο πεξηνρήο, ζηελ πξνζηαζία 
θαη αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ζηελ πξνψζεζε ηνπ αζιεηηθνχ ηδεψδνπο 
 

απουασίδεη οκόυωλα 
Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο, ζπλνιηθνχ πνζνχ 

νθηαθνζίσλ νγδφληα επξψ (880,00 €), γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηε 
δηνξγάλσζε, κε ηνλ Αζιεηηθφ Πνιηηηζηηθφ χιινγν Ακθηθηπφλεο Λακίαο, ηνπ 1νπ Ακθηθηπνληθνχ 
αγψλα δξφκνπ 10ρικ Θεξκνπχιεο - Αλζήιε, κε ηελ νλνκαζία «Εςθύμιορ Χπιζηόποςλορ», πνπ 
ζα δηεμαρζεί ζηηο 8 Οθησβξίνπ 2016. 

Ζ  ζπγθεθξηκέλε  δαπάλε, ε νπνία αθνξά ηελ πξνκήζεηα κεηαιιίσλ, ζα βαξχλεη ηνλ 
Κ.Α.Δ. 0844.01.  
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Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ςεθίδεη ζεηηθά, αιιά κε επηθπιάμεηο σο πξνο ηνλ 
πξνζαλαηνιηζκφ ηέηνησλ ζρεκάησλ θαη ηνλ ηξφπν πνπ ηνπνζεηνχληαη απέλαληη ζηελ μελνθνβία, 
ηνλ ξαηζηζκφ θαη ηνλ εζληθηζκφ. 

 
                                                 Ζ απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 1358 
 
ΘΔΜΑ 23ο: Έγθξηζε δέζκεπζε πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ζπκκεηνρή ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηελ δηνξγάλσζε, κε ηνλ Διιεληθφ Οξεηβαηηθφ χιινγν Λακίαο, 
ηνπ 4νπ Οξεηλνχ Αγψλα δξφκνπ, κε ηελ νλνκαζία «Φιλοκηήηειορ δπόμορ», Οίηε – Παχιηαλε. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 134768/4179/6-9-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, θαη ιακβάλνληαο ππφςε ην 
γεγνλφο φηη ε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηελ αλσηέξσ εθδήισζε εκπίπηεη 
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ Ν.3852/2010, παξάγξαθνο ΗΗ & 11,13, θαζψο επίζεο φηη είλαη 
δξαζηεξηφηεηα επξείαο απήρεζεο θαη απνζθνπεί ζηελ πξνβνιή ηεο πεξηνρήο θαη ηελ 
πξνψζεζε ηνπ αζιεηηθνχ ηδεψδνπο 
 

απουασίδεη οκόυωλα 
Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο, ζπλνιηθνχ πνζνχ 

ηξηαθνζίσλ πελήληα επξψ (350,00 €), γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηε 
δηνξγάλσζε, κε ηνλ Διιεληθφ Οξεηβαηηθφ χιινγν Λακίαο, ηνπ 4νπ Οξεηλνχ Αγψλα δξφκνπ, κε 
ηελ νλνκαζία «Φιλοκηήηειορ δπόμορ», Οίηε – Παχιηαλε, πνπ ζα δηεμαρζεί ζηηο 9 Οθησβξίνπ 
2016. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε, ε νπνία αθνξά ζηελ πξνκήζεηα κεηαιιίσλ θαη θππέισλ, 
εθηππψζεηο αθηζψλ, παλφ, ζα βαξχλεη ηνλ  Κ.Α.Δ. 0844.01.  

 
                                                 Ζ απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 1359 
 
ΘΔΜΑ 24ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, Π.Δ. Φζηψηηδαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 137738/4281/6-9-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απουασίδεη οκόυωλα 

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

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΔ Περηγραυή 
ΚΑΔ 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤ

Ζ 
ΠΗΣΩΖ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟΤ 
ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+ΑΝ

ΑΜΟΡΦΩΔΗ 
ΔΣΟΤ 2016 

ΓΔΜΔΤΘΔ
Ν ΠΟΟ 

ΠΡΗΝ ΣΖΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΓΔΜΔΤ

Ζ 
ΠΗΣΩΖ 

1 
Καηαβνιή Γηαηξνθηθνχ 
επδφκαηνο Γ' 
ηξηκήλνπ 2016 

02.01.073.2713.01 Βνεζήκαηα 
ζε 

λεθξνπαζείο 

120.000,00 869.791,48 746.000,00 3.791,48 
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2 

Πξνκήζεηα α) ελφο 

πηζηνπνηεκέλνπ 
ζπζηήκαηνο κεηξεηή 
ξνήο κάδαο γηα ηνλ 
έιεγρν ησλ δηαλνκέσλ 
πγξαεξίνπ 
θίλεζεο(πξαηήξηα 
πγξψλ θαπζίκσλ) θαη 
β) ελφο κεηαιιηθνχ 

ιηηξνκέηξνπ ΗΝΟΥ 
ρσξεηηθφηεηαο 20 
ιίηξσλ γηα ηελ 
κέηξεζε ηεο αθξίβεηαο 
ησλ κεηξεηψλ ησλ 
δηαλνκέσλ πγξψλ 
θαπζίκσλ, γηα ηελ 
εχξπζκε ιεηηνπξγία 
ησλ ειεγθηηθψλ 
ππεξεζηψλ ηεο Γ/λζεο 
Αλάπηπμεο ΠΔ 
Φζηψηηδαο 

02.01.073.1699.01 Λνηπέο 
πξνκήζεηεο 

10.000,00 70.000,00 26.363,00 33.637,00 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 130.000,00 939.791,48 772.363,00 37.428,48 

                                                     
                              Ζ απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 1360 
 
ΘΔΜΑ 25ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή έξγσλ & κειεηψλ ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Φσθίδαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 135096/3283/1-9-
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 

Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή ησλ παξαθάησ 
Πηζηνπνηήζεσλ - ινγαξηαζκψλ - έξγσλ - κειεηψλ, Π.Δ. Φσθίδαο, ζχκθσλα κε ην αξζ.5 ηνπ 
Ν.4071/2012, σο εμήο: 

                                                                                                                                                                                                                  

α/α ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ ΔΗΓ.ΦΟΡΔΑ     
ΚΑΔ 

ΑΝΑΓΟΥΟ ΠΟΟ 

1 ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΡΟΜΟΤ ΔΠΗ 
ΣΖ  ΤΠ.ΑΡΗΘΜ. 48 ΠΔΟ ΣΖ ΘΔΖ 
ΒΔΡΓΔΝ-ΒΟΤΝΗΥΧΡΑ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ :48.207,00 
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ : ΗΓΗΧΝ ΠΟΡΧΝ 
ΠΛΖΡΧΜΔ  ΜΔΥΡΗ ΖΜΔΡΑ: 22.413,00 
ΠΑΡΟΝ ΛΟΓ/ΜΟ: 5.797,25 
ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΔΓΚΡΗΔΧΝ: 280,88 

071 
ΚΑΔ 9778 

ΝΗΚΟΛΑΟ  
ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ 

5.797,25 

2 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΕΖΜΗΧΝ ΑΦΑΛΣΗΚΟΤ 
ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΟ ΔΠΗ ΣΖ  ΤΠ. ΑΡΗΘΜ. 
ΟΓΟΤ 5 ΑΠΟ ΒΡΤΕΔ ΔΧ ΠΤΡΑ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ:54.900,00 
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ:ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ 
ΠΛΖΡΧΜΔ ΜΔΥΡΗ ΖΜΔΡΑ:23.300,00 
ΠΑΡΟΝ ΛΟΓ/ΜΟ:5.376,48 
ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΔΓΚΡΗΔΧΝ:103,62 

071 
ΚΑΔ 9778 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ  
ΦΤΥΑ 

5.376,48 

                                                  
Ζ απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 1361 
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ΘΔΜΑ 26ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Φσθίδαο. 
(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. 137368/3312/6-9-
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 

Δγθξίλεη:  
A. ηελ πιεξσκή δαπαλψλ γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο θαη παξνρή ππεξεζηψλ, πνπ 

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

 
B. ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηελ ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο γηα δαπάλεο, πξνκήζεηεο, 

ζπληεξήζεηο θαη παξνρή ππεξεζηψλ πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ην Οηθνλνκηθφ 
Έηνο 2016 ζηελ 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 ελέξγεηα 806,40 

2 

δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή εμφδσλ 
εκεξήζηαο απνδεκίσζεο  

κεηαθίλεζεο απνδεκίσζεο νθηψ 
(8) ππαιιήισλ ηεο Γ/λζεο 
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη 
Κηεληαηξηθήο ηεο Γ/λζεο 

Αλάπηπμεο , ηνπ ηκήκαηνο 
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο  θαη ηνπ 

γξαθείνπ ΠΔΑ ηεο Π.Δ Φσθίδαο 
γηα ηνπο Μήλεο Ηνχιην-Αχγνπζην   

ηνπ 2016  

02.04.073.0721.01 

 
Ζκεξήζηα 

απνδεκίσζε 
κεηαθηλνπκέλσλ ζην 

εζσηεξηθφ & 
εμσηεξηθφ εθηφο 

φζσλ εληάζζνληαη 
ζηνπο ΚΑΔ 0715, 
0716 θαη 0717. 

480,00 
 

3 

δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή ινηπψλ 
εμφδσλ κεηαθίλεζεο απνδεκίσζεο 
νθηψ ( 8) ππαιιήισλ ηεο Γ/λζεο 

Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη 
Κηεληαηξηθήο ηεο Γ/λζεο 

Αλάπηπμεο, ηνπ ηκήκαηνο 
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ηνπ 

γξαθείνπ ΠΔΑ ηεο Π.Δ Φσθίδαο 
γηα ηνπο Μήλεο   Ηνχιην-Αχγνπζην 

ηνπ  2016  

02.04.073.0719.01 

Λνηπά έμνδα 
κεηαθίλεζεο 

(πεξηιακβάλνληαη ην 
αληίηηκν ησλ 
εηζηηεξίσλ 

εζσηεξηθνχ & 
εμσηεξηθνχ, ε 
ρηιηνκεηξηθή 

απνδεκίσζε, ε 
δαπάλε δηνδίσλ, ν 

λαχινο νρήκαηνο θαη 
ε κίζζσζε 

απηνθηλήηνπ Η.Υ. ε 
Γ.Υ.) εθηφο φζσλ 

εληάζζνληαη ζηνπο 
ΚΑΔ 0715, 0716 θαη 

0717 
 

1.095,90 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 
2.382.30 
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Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ Κ.Α.Δ. 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Κ.Α.Δ. 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤ

Ζ 
ΠΗΣΩΖ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝ

ΟΤ 
ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΔΗ ΔΣΟΤ 
2016 

ΓΔΜΔΤΘ
ΔΝ ΠΟΟ 
ΠΡΗΝ ΣΖΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΠΗΣΩΖ 

ΓΗΑΘΔΗΜΟ 
ΓΗΑ 

ΓΔΜΔΤΖ 

1 

πιεξσκή δαπάλεο γηα 
ηελ βηβιηνδεζία 

εγγξάθσλ ηεο ΓΑΟΚ ΠΔ 
Φσθίδαο ηκήκαηνο 

Κηεληαηξηθήο 
(ΑΤΓΔΡΗΝΟ 
ΒΑΗΛΔΗΟ)  

02.04.073.0843.01 

Δθδφζεηο- 
εθηππψζεηο- 
βηβιηνδεζία 

(πεξηιακβάλεηαη 
θαη ε πξνκήζεηα 

ραξηηνχ)   

61,05 2.000,00 366,00 1.572,95 

2 

πιεξσκή δαπάλεο γηα 
ηελ θαηαζθεπή λέσλ 

γξακκψλ data voice ησλ 
ππεξεζηψλ Α/βάζκηαο 
Δθπ/ζεο, Κηεληαηξείν 

(θηίξην ΚΣΔΟ) θαη Γ/λζε 
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο 

ηεο ΠΔ Φσθίδαο 
(ΚΑΦΑΛΖ 

ΑΝΑΣΑΗΟ)   

02.04.073.0851.01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή 
θηηξίσλ γεληθά, 
εγθαηαζηάζεσλ 
ζηξαησληζκνχ, 
ειιηκεληζκνχ, 

αεξνιηκέλσλ θαη 
ινηπψλ κφληκσλ 
εγθαηαζηάζεσλ      

843,20 10.302,40 6.137,90 3.321,30 

3 

πιεξσκή επηζθεπήο fax 
ηεο ΓΑΟΚ ΠΔ Φσθίδαο 
(ΦΑΝΗΓΑΚΖ ΔΜΜ. & 

ΗΑ ΔΣΔ)  

02.04.073.0869.01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή ινηπνχ 
εμνπιηζκνχ  

74,40 14.160,02 9.045,03 5.040,59 

4 

πιεξσκή πξνκήζεηαο 
αληαιιαθηηθψλ 

(champion 15-40L- 
θίιηξν ιαδηνχ- θίιηξν 

πεηξειαίνπ- θίιηξν 
λεξνχ- θίιηξν 

μεξαληήξα- θίιηξν 
θακπίλαο- θίιηξν 

ηηκνληνχ Ζ601/2) ηνπ 
ΚΖΤ 4647 νρήκαηνο ηεο 
ΠΔ Φσθίδαο (ΜΑΥΑΗΡΑ 

ΛΔΧΝΗΓΑ) 

02.04.073.1321.01 

Πξνκήζεηα 
εηδψλ 

ζπληήξεζεο θαη 
επηζθεπήο 

κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 

γεληθά   

271,13 48.519,98 35.279,12 12.969,73 

5 

πιεξσκή εξγαζηψλ 
(ζέξβηο αιιαγή ιαδηψλ- 
θίιηξν ιαδηνχ- θίιηξν 
πεηξειαίνπ- αιιαγή 
μεξαληήξα- αιιαγή 

θίιηξνπ ηηκνληνχ- θίιηξνπ 
λεξνχ- θίιηξνπ 

θακπίλαο) ηνπ ΚΖΤ 4647 
νρήκαηνο ηεο ΠΔ 

Φσθίδαο (ΜΑΥΑΗΡΑ 
ΛΔΧΝΗΓΑ) 

02.04.073.0861.01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 

γεληθά  

74,40 23.000,00 13.382.98 9.542,62 

6 

πιεξσκή ζπληήξεζεο 
ηεζζάξσλ (4) εμσηεξηθψλ 
ζπξψλ ζην ρψξν ειέγρνπ 
νρεκάησλ ηνπ ηκήκαηνο 

ΚΣΔΟ ηεο Γ/λζεο  
Μεηαθνξψλ & Δπηθ/ληψλ 

ηεο ΠΔ Φσθίδαο 
(ΠΑΠΠΑ ΑΖΜΑΚΖ) 

02.04.073.0851.01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή 
θηηξίσλ γεληθά, 
εγθαηαζηάζεσλ 
ζηξαησληζκνχ, 
ειιηκεληζκνχ, 

αεξνιηκέλσλ θαη 
ινηπψλ κφληκσλ 
εγθαηαζηάζεσλ      

372,00 10.302,40 6.981,10 2.949,30 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 
1.696,18 108.302,40 71.192,13 35.396,49 
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                                                    Ζ απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 1362 
 
ΘΔΜΑ 27ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. Φσθίδαο ζηε 
δηνξγάλσζε ησλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ «ΦΩΚΙΚΑ». 
(Δησεγετής θ. Δπάγγεινο Καηζαγνχλνο, Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Φσθίδαο). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 137331/885/6-9-
2016 έγγξαθν ηνπ γξαθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απουασίδεη οκόυωλα 

Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο, ζπλνιηθνχ πνζνχ ρηιίσλ νθηαθνζίσλ 
εμήληα επξψ (1860 €) κε ΦΠΑ, γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. Φσθίδαο ζηε δηνξγάλσζε ησλ 
πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ «ΦΩΚΙΚΑ», πνπ ζα δηαξθέζνπλ απφ 3-9-2016 κέρξη θαη 15-10-2016.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε, πνπ ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Π.Δ. Φσθίδαο, 
νηθνλνκηθφ έηνο 2016, Φνξέαο 073, ΚΑΔ 0844, αλαιχεηαη σο θάησζη: 
 

άββατο 17 επτεκβρίοσ 2016 
Θεαηξηθή Παξάζηαζε κε ην έξγν «χγρξνλε Λπζηζηξάηε» απφ ηελ ζεαηξηθή νκάδα ηεο Α' 

Λπθείνπ ηνπ Γ.Δ.Λ. Ηηέαο, ζε επηκέιεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ Διέλεο Γθιαβάλνπ, Αζαλαζίαο 
Γνπιηψηε θαη Έθεο Καξαλάζνπ, ζην ζέαηξν Κάζηξνπ θαη ψξα 21.00. 

Γηα ηελ ερεηηθή θάιπςε ηεο παξάζηαζεο (ήρνο, θψηα, κηθξφθσλα) ζα απαηηεζεί ην πνζφ 
ησλ 434 Δσρώ (350+84ΦΠΑ). 

 
Παρασθεσή 30 επτεκβρίοσ 2016 
πλαπιία πλεπζηψλ θαη έγρνξδσλ απφ ην Μεηζάθεην Γεκνηηθφ Χδείν Άκθηζζαο ζηνλ 

πξναχιην ρψξν ηεο Οηθίαο Παλνπξγηά θαη ψξα 20.00 . 
Γηα ηελ ερεηηθή θάιπςε θαη ηνλ θσηηζκφ ηεο εθδήισζεο ζα απαηηεζεί ην πνζφ ησλ 372 

Δσρώ (300+72ΦΠΑ). 
 
άββατο 8 Οθτωβρίοσ 2016 
πλαπιία ηνπ θνπηληέηνπ πλεπζηψλ «SHADOW» ππφ ηνλ καέζηξν ηάζε Αξβαλίηε ζε 

έξγα ζπνπδαίσλ ειιήλσλ θαη μέλσλ ζπλζεηψλ ζηελ Πιαηεία Κεραγηά θαη ψξα 20.00. 
Γηα ηελ ερεηηθή θάιπςε, ηνλ θσηηζκφ θαη ηελ πξνβνιή εηθφλσλ κε πξνηδέθηνξα ηεο 

παξαπάλσ εθδήισζεο ζα απαηηεζεί ην πνζφ ησλ 620 Δσρώ (500+120ΦΠΑ). 
 
άββατο 15 Οθτωβρίοσ 2016 
Μνπζηθή ζπλάληεζε ξεκπέηηθσλ, ζνπίλγθ, ηδαδ κε ηελ Πελειφπε εξγνπληψηε θαη ηηο 

Υάξηηεο ζην Σνπιαζίδη Υάξκαηλαο θαη ψξα 21.00  
Γηα ηελ ερεηηθή θάιπςε, ηνλ θσηηζκφ θαη ηελ πξνβνιή εηθφλσλ κε πξνηδέθηνξα ζα 

απαηηεζεί ην πνζφλ ησλ 434 Δσρώ (350+84ΦΠΑ). 
 

                                                    Ζ απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 1363 
 
 
ΜΔΣΑΚΗΝΖΔΗ 

 
ΘΔΜΑ 28ο: Έγθξηζε κεηαθηλήζεσλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, Δμσζηξέθεηαο, 
Πεξηθεξεηαθνχ Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ. 
(Δησεγετής θ. Θεκηζηνθιήο Υεηκάξαο, Αληηπεξηθεξεηάξρεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, Δμσζηξέθεηαο, 
Πεξηθεξεηαθνχ Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. νηθ. 137276/2325/5-
9-2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ Π..Δ. 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 ηηο παξαθάησ κεηαθηλήζεηο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, 
Δμσζηξέθεηαο, Πεξηθεξεηαθνχ Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Δπξσπατθψλ 
Πξνγξακκάησλ θ. Θεκηζηνθιή Υεηκάξα, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηηο αθφινπζεο 
εκεξνκελίεο: 
 

1. ηηο 8 Απξηιίνπ 2016 - Αζήλα  
Σερληθή ζπλάληεζε κε ηε ΓΔΠΑ, ζην πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ έξγνπ εγθαηάζηαζεο 
θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο 
 
2. ηηο 15 Απξηιίνπ 2016 - Αζήλα  
Σερληθή ζπλάληεζε κε ηε ΓΔΠΑ θαη εθπξνζψπνπο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ, 
ζην πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ έξγνπ εγθαηάζηαζεο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Πεξηθέξεηα 
ηεξεάο Διιάδαο 
 
3. ηηο 26 Απξηιίνπ 2016 - Αζήλα   
πλάληεζε κε ηελ πθππνπξγφ θα Φσηίνπ γηα ηε δηαβνχιεπζε ηνπ ΔΚΣ κε ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο 
ρψξαο, σο εθπξφζσπνο ηνπ θ. Πεξηθεξεηάξρε 
 
4. ηηο 26 Ηνπιίνπ 2016 - Αζήλα 
Μεηαθίλεζε καδί κε ηνλ πξντζηάκελν ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ ΠΔΠ ηεξεάο Διιάδαο θ. 
Λέκα Κσλ/λν γηα ζπκκεηνρή ζε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΔΝΠΔ, σο 
εθπξφζσπνο ηνπ θ. Πεξηθεξεηάξρε 
 
5. ηηο 28 Ηνπιίνπ  2016 - Αζήλα   
Μεηαθίλεζε καδί κε ηνλ πξντζηάκελν ηεο κνλάδαο Α’ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ ΠΔΠ 
ηεξεάο Διιάδαο θ. Κνχηζηθν Ησάλλε  γηα ζπκκεηνρή ζε ζπλάληεζε εξγαζίαο ζην Τπνπξγείν 
Τγείαο παξνπζία Τπνπξγνχ θαη Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ γηα ηε εμεηδίθεπζε δξάζεσλ ηνπ 
ΠΔΠ, σο εθπξφζσπνο ηνπ θ. Πεξηθεξεηάξρε 
 

Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ςεθίδεη ζεηηθά, αιιά κε επηθπιάμεηο σο πξνο ηελ 
νπζία θαη ην πεξηερφκελν ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ έξγνπ εγθαηάζηαζεο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ 
πεξηνρή καο θαη ηελ εμεηδίθεπζε ησλ δξάζεσλ ηεο ΠΔΠ. 
 
                                                    Ζ απόυασε αστή έιαβε αρηζκό 1364 
 

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

 
         Κσλ/λνο Καξαγηάλλεο 

 
Δπζηάζηνο Κάππνο 
 
Ησάλλεο Αγγειέηνο 

 
Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο 
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