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ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΔΗ 
ηες 28ες Νοεκβρίοσ 2016 
Αρηζκός Πραθηηθού 47 

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

φξνθνο), ζήκεξα ζηηο 28 Νοεκβρίοσ 2016, εκέξα Γεσηέρα θαη ψξα 11:00 π.κ., ζπλήιζε ζε 
(ηαθηηθή) ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ΄αξηζκ. 138/7-9-
2014 (ΑΓΑ: 796Ω7ΛΖ-ΞΩΚ) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεξεάο Διιάδαο, ππφ 
ηελ Πξνεδξία ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο θ. Κσλζηαληίλνπ Π. Μπαθνγηάλλε θαη 
δπλάκεη ηεο ππ΄αξηζκ. (νηθ.) 189061/2171/22-11-2016 πξφζθιεζήο ηνπ, 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 45/14-11-2016 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 
 
 
ΝΟΜΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 
 
ΘΔΜΑ 2o: Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ εμψδηθε ή κε επίιπζε ηεο ππφζεζεο ηνπ Αζαλαζίνπ 
Αζελαίνπ, Π.Δ. Δχβνηαο 
 
ΘΔΜΑ 3o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αίηεζεο αλαζηνιήο ησλ ππξίδσλνο Μπνπδίθα 
θαη ινηπψλ (ζπλ. 13), ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο. 
 
ΘΔΜΑ 4o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αίηεζεο αλαζηνιήο ησλ Δπακεηλψλδα Παππά 
θαη ινηπψλ (ζπλ. 49), ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο. 
 
ΘΔΜΑ 5o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ηνπ Νηθνιάνπ 
Σζφηξα ηνπ Αζαλαζίνπ, ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά. 
 
ΘΔΜΑ 6o: Άζθεζε ή κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 161/2016 απφθαζεο ηνπ Μνλνκεινχο 
Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Λακίαο 
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(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
 
 
ΔΚΣΑΚΣΔ ΑΝΑΓΚΔ 
 
ΘΔΜΑ 7o: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Δξγαζίεο απνρηνληζκνχ ζην εζληθφ 
θαη επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν & αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο γηα ηε 
ρξνληθή πεξίνδν 2015-2017» (δηεπζέηεζε θαη απνθαηάζηαζε ηνπ λφηηνπ αλαρψκαηνο, θφξησζε, 
κεηαθνξά θαη πιήξσζε ηνπ θαηεζηξακκέλνπ αλαρψκαηνο κε αδξαλή πιηθά, ζηελ πεξηνρή 
«Αιάκπε» ηεο ΣΚ Φξαληδή ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ). 
 
ΘΔΜΑ 8o: Έγθξηζε κίζζσζεο ρσξίο δηαγσληζκφ ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ γηα ηελ αλάζεζε ηεο 
εθηέιεζεο εξγαζηψλ εθηάθησλ αλαγθψλ ζε ηδηψηεο, κε απηεπηζηαζία απφ ηελ Γ/λζε Σερληθψλ 
Έξγσλ Π.Δ. Φζηψηηδαο θαη θαζνξηζκφο σξηαίαο απνδεκίσζεο  απηψλ, πνπ ζα  ηζρχεη απφ 1-01-
2017 έσο  31-12-2017. 
 
ΘΔΜΑ 9o: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 178269/253/8-11-2016 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε 
Π.Δ. Δπξπηαλίαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ 
θπζηθψλ θαηλνκέλσλ (βξνρνπηψζεηο – πιεκκχξεο απφ 8/11/2016). 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο 
Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & 
Μεηαθνξψλ Π..Δ.). 
 
 
ΓΖΜΟΗΑ ΔΡΓΑ – ΜΔΛΔΣΔ – ΠΑΡΑΣΑΔΗ 
 
ΘΔΜΑ 10o: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ: «Καζαξηζκφο εξεηζκάησλ – άξζε θαηαπηψζεσλ 
– θνπή θιάδσλ δέλδξσλ θαη ζάκλσλ επί ηεο εζληθήο νδνχ 48 Άκθηζζα – Γξαβηά», Π.Δ. 
Φσθίδαο, πξνυπνινγηζκνχ 41.000,00 € κε ΦΠΑ. 
 
ΘΔΜΑ 11o: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ: «Δξγαζίεο ζπληήξεζεο & αλαβάζκηζεο ζην 
Γεκνηηθφ ηάδην Υαιθίδαο», Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 300.000,00 € κε ΦΠΑ. 
 
ΘΔΜΑ 12o: Έγθξηζε ηνπ 7νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ – Σαθηνπνηεηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ ηνπ έξγνπ: 
«Οδφο Καζηαληά – Πξφδξνκνο Ρνζθηά – Ν. Α. Δπξπηαλίαο», πξνυπνινγηζκνχ 3.000.000,00 € κε 
ΦΠΑ. 
 
ΘΔΜΑ 13o: Έγθξηζε ηνπ 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ θαη ηνπ 1νπ Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. ηνπ 
έξγνπ: «Δπηζθεπή – ζπληήξεζε ηκήκαηνο δξφκνπ ζην Σ.Κ. Καηλνχξγηνπ», Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
 
ΘΔΜΑ 14o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ: 
«Καηαζθεπή γέθπξαο ζην ρείκαξξν Αξραληφξεκκα ηνπ επαξρηαθνχ δξφκνπ Μάθξεο - 
Αξραλίνπ», Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο 76.290,27 € ρσξίο ΦΠΑ. 
 
ΘΔΜΑ 15o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «Οηθνδνκηθέο εξγαζίεο – 
πληεξήζεηο θηηξηαθψλ ππνδνκψλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», 
πξνυπνινγηζκνχ 507.100,00 €. 
 
ΘΔΜΑ 16o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε θαηνιηζζήζεσλ 
νδνχ Άγ. Γεκήηξηνο – Καιιηαλνί», αξκνδηφηεηαο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π..Δ.. 
 
ΘΔΜΑ 17o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «πκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο 
αζθάιεηαο θαη νινθιήξσζεο Πνιπδχλακνπ Πεξηθεξεηαθνχ Ηαηξείνπ Μαιεζίλαο», 
πξνυπνινγηζκνχ 480.000,00 €. 
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(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο 
Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & 
Μεηαθνξψλ Π..Δ.). 
 
 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 
 
ΘΔΜΑ 18o: Έγθξηζε α) δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά 
άιαηνο γηα ηα έηε 2016-2017», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 39.928,00 € κε ΦΠΑ θαη β) 
ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. 
(Δηζεγεηής θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο 
Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & Μεηαθνξψλ Π..Δ.). 
 
ΘΔΜΑ 19o: Έγθξηζε α) δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ, δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα 
γξαθηθήο χιεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηε Φζηψηηδα», 
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 60.000,00 € κε ΦΠΑ θαη β) ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. 
 
ΘΔΜΑ 20o: Έγθξηζε α) δηελέξγεηαο ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα 
άιαηνο γηα ηνλ απνρηνληζκφ ηνπ Δζληθνχ θαη Δπαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ», Π.Δ. Φζηψηηδαο, 
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 80.000,00 € κε ΦΠΑ θαη β) ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. 
 
ΘΔΜΑ 21o: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο ελζηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/2016 
ηνπ ειεθηξνληθνχ, αλνηρηνχ, δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη 
ιηπαληηθψλ γηα έμη (6) κήλεο, γηα ηηο αλάγθεο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο», ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 153.770,00 €. 
 
ΘΔΜΑ 22o: Έγθξηζε 2νπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ, 
δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα έμη (6) κήλεο, γηα 
ηηο αλάγθεο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 153.770,00 €. 
 
ΘΔΜΑ 23o: Έγθξηζε 2νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ πξφρεηξνπ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά άιαηνο (ρχκα) γηα ην έηνο 2016», Π.Δ. Φσθίδαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 67.800 € κε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΔΜΑ 24o: Έγθξηζε παξάηαζεο δχν (2) κελψλ ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα κειαληψλ 
(toner), γηα ηνπο εθηππσηέο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
 
 
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
 
ΘΔΜΑ 25ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε 
ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ησλ θηηξίσλ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, ηνπ ΚΔΓΓΤ θαη ησλ Γ/λζεσλ Α’/βαζκηαο 
θαη Β’/βαζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ, πξνυπνινγηζκνχ 55.490,00€ κε ΦΠΑ. 
 
ΘΔΜΑ 26ο: Έγθξηζε α) απεπζείαο αλάζεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ησλ ρψξσλ ησλ 
Τπεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, ηνπ ΚΔΓΓΤ θαη ησλ Γ/λζεσλ Α’/βαζκηαο θαη Β’/βαζκηαο 
Δθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ θαη β) ηεο απαηηνχκελεο δαπάλεο – δέζκεπζεο πίζησζεο ζπλνιηθνχ 
πνζνχ 3.588,86 €.  
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
 
 
ΜΑΘΖΣΗΚΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΑ 
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ΘΔΜΑ 27ο: Σξνπνπνίεζε ζπκβάζεσλ κεηαθνξάο καζεηψλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017. 
(Δηζεγεηής θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Αλάπηπμεο 
Π..Δ. 
 
 
ΜΗΘΩΔΗ – ΔΚΜΗΘΩΔΗ 
 
ΘΔΜΑ 28ο: Γηελέξγεηα δεκφζηνπ, πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθκίζζσζε θπιηθείνπ ζην 
Γηνηθεηήξην ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 
(Δηζεγεηής θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο 
Λεηηνπξγίαο Π..Δ.).  
 
 
ΓΑΠΑΝΔ 
 
ΘΔΜΑ 29ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 
 
ΘΔΜΑ 30ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ ηαθηηθφ 
πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 γηα ηελ πξφζιεςε έληεθα (11) αηφκσλ πξνζσπηθνχ 
νξηζκέλνπ ρξφλνπ, δηάξθεηαο δχν (2) κελψλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηεπεηγνπζψλ, επνρηθψλ θαη 
πξφζθαηξσλ αλαγθψλ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Δπξπηαλίαο. 
 
ΘΔΜΑ 31ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Φσθίδαο. 
 
ΘΔΜΑ 32ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Δχβνηαο. 
 
ΘΔΜΑ 33ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα επηζηξνθή πνζψλ αρξεσζηήησο 
εηζπξαρζέλησλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 
 
ΘΔΜΑ 34ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο Τιηθήο πλδξνκήο γηα ηνπο 
Απφξνπο» (ΣΔΒΑ/FEAD) ηεο Π.Δ. Δχβνηαο. 
 
ΘΔΜΑ 35ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή έξγσλ, κειεηψλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
 
ΘΔΜΑ 36o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. 
Δχβνηαο ζηε δηνξγάλσζε, κε ηελ Διιεληθή Αθαδεκία Ηακαηηθήο Ηαηξηθήο, ηνπ 2νπ Παλειιήληνπ 
πλεδξίνπ Ηακαηηθήο Ηαηξηθήο, ζηελ Αηδεςφ. 
(Δηζεγεηής ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Δχβνηαο θ. Φάλεο παλφο).  
 
ΘΔΜΑ 37ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Βνησηίαο. 
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ΘΔΜΑ 38ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 γηα ζπληεξήζεηο θαη παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Φζηψηηδαο. 
 
ΘΔΜΑ 39ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηνλ 33ν ΓΡΟΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ 2016, ζηε δηαδξνκή 
Θεξκνπχιεο – Αιακάλα – Γνξγνπφηακνο.  
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 
 
ΘΔΜΑ 40o: Έγθξηζε ηεο Έθζεζεο απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, έσο ην Γ ηξίκελν 2016.  
 
ΘΔΜΑ 41o: Έγθξηζε ηεο 11εο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 
(Δηζεγεηές ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ. θαη θα Βαΐα Σφιιηιε, Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε Γ/λζεο 
Οηθνλνκηθνχ Π..Δ.) 
 
 
ΜΔΣΑΚΗΝΖΔΗ  
 
ΘΔΜΑ 42o: Έγθξηζε κεηαθίλεζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο. 
(Δηζεγεηής  ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, θ. Κσλ/λνο Απνζηνιφπνπινο). 
 
 

Παξφληα κέιε νθηψ (8) νη θ.θ. Κσλζηαληίλνο Μπαθνγηάλλεο, Ησάλλεο Πεξγαληάο, 
Βαζίιεηνο Φαθίηζαο, Ησάλλεο Αγγειέηνο, Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, Κσλζηαληίλνο Βαξδαθψζηαο 
(αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηνπ Ζιία Μπνπξκά), Γεκήηξηνο Αξγπξίνπ (αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηνπ 
Κσλζηαληίλνπ Καξαγηάλλε) θαη Υαξάιακπνο Καηζαξφο (αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηνπ Δπζηάζηνπ 
Κάππνπ). 

Απφ ηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ λφκηκα, απνπζίαδαλ νη θ.θ. Ζιίαο Μπνπξκάο, 
Κσλζηαληίλνο Καξαγηάλλεο, Δπζηάζηνο Κάππνο, νη νπνίνη αλαπιεξψζεθαλ σο αλσηέξσ, θαη ν 
θ. Αζαλάζηνο Γηαλλφπνπινο θαζψο θαη ην αλαπιεξσκαηηθφ κέινο απηνχ. 

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

 
Υξέε γξακκαηέα άζθεζε ε Ηππνιχηε Μπαιθνχξα ηνπ Αζαλαζίνπ, θιάδνπ ΠΔ 

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

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

Λεηηνπξγίαο Π..Δ., 
3. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο 

Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ Π..Δ., 
4. ηαχξνο Σζειάο, Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο 

& Κηεληαηξηθήο Π..Δ., 
5. Φσηνχια θήθα, Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε ηεο Γ/λζεο Γηνίθεζεο Π..Δ. θαη 
6. Δκκαλνπήι παζνχιαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ ηεο 

Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ.. 
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Αξρνκέλεο ηεο ζπλεδξίαζεο ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο έθαλε ιφγν γηα ην νξηζηηθφ 
θιείζηκν ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο «Ζιεθηξνκεραληθήο Κχκεο», ζην νπνίν πξνρσξάεη ε Κπβέξλεζε 
κε ηελ έληαμε δηάηαμεο ζην λνκνζρέδην γηα ην Δληαίν χζηεκα Κηλεηηθφηεηαο ζηε Γεκφζηα 
Γηνίθεζε θαη Σνπηθή Απηνδηνίθεζε.  

 
Πξηλ απφ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ν Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

πξφηεηλε ζηα κέιε λα ζπδεηεζνχλ θαη ηα παξαθάησ ζέκαηα, σο έθηαθηα: 
 
ΘΔΜΑ ΈΚΣΑΚΣΟ 1ο: Γηελέξγεηα επαλαιεπηηθνχ, δεκφζηνπ, πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
εθκίζζσζε ηνπ θπιηθείνπ ηνπ Μεγάξνπ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο. 
(Δηζεγεηής θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο 
Λεηηνπξγίαο Π..Δ.).  

Σν θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη ην θπιηθείν δελ ιεηηνπξγεί εδψ θαη 
κήλεο κεηά ηελ απνρψξεζε ηνπ ηειεπηαίνπ αλαδφρνπ θαη ηηο άγνλεο δηαδηθαζίεο πνπ 
πξνεγήζεθαλ, κε απνηέιεζκα, ιφγσ θαη ηεο ζέζεο ηνπ Γηνηθεηεξίνπ έμσ απφ ην θέληξν ηεο 
πφιεο, λα κελ εμππεξεηνχληαη νη ππάιιεινη θαη νη πνιίηεο.  
 
ΘΔΜΑ ΈΚΣΑΚΣΟ 2ο: Δπαλεηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ή φρη ηνπ 
απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «Γηαπιαηχλζεηο, ηερληθά θαη αζθαιηφζηξσζε 
επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ Καξπελήζη - Γαχξνο (Γ' Φάζε)», κεηά ηελ απφθαζε 8/6/2016 ηεο 
Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 18 λ. 218/94. 
(Δηζεγεηής θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο 
Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & Μεηαθνξψλ Π..Δ.). 
 Ζ εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο πξν εκεξεζίαο δηάηαμεο θαζίζηαηαη επηηαθηηθή, πξνθεηκέλνπ λα 
νινθιεξσζνχλ έγθαηρα νη δηαδηθαζίεο αλάζεζεο ηνπ έξγνπ (εληφο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο) γηα ηελ 
απνθπγή απψιεηαο ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο. 

 

 
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή οκόθφλα απνδέρηεθε ηελ πξφηαζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη 

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

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1767 
 
 
ΘΔΜΑ ΈΚΣΑΚΣΟ 1ο: Γηελέξγεηα επαλαιεπηηθνχ, δεκφζηνπ, πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
εθκίζζσζε ηνπ θπιηθείνπ ηνπ Μεγάξνπ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο. 
(Δηζεγεηής θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο 
Λεηηνπξγίαο Π..Δ.).  

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. νηθ. 189716/6994/23-
11-2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην 
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθφλα 
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε: 
1) ηελ ππ΄ αξηζκ. νηθ. 181567/6767/11-11-2016 πξνθήξπμε ηνπ επαλαιεπηηθνχ, 

πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ θπιηθείνπ ηνπ Μεγάξνπ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, 
2) ηελ ππ΄αξηζκ. 1677/7-11-2016 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί 

επαλάιεςεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ησλ λέσλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη 
 3) ηνλ θάθειν «ησλ δηθαηνινγεηηθψλ» ηνπ κνλαδηθνχ ππνςεθίνπ κηζζσηή Κνχπξηδα 

Βαζηιείνπ. 
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνχ έιεγμε ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηνπ, ήηνη:  
α. Αίηεζε - Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 πξνο ηελ Π..Δ. κε ηα ζηνηρεία ηνπ 

ππνςήθηνπ κηζζσηή πνπ λα απνδέρεηαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, λα έρεη ιάβεη γλψζε θαη λα 
δεηά ηε κίζζσζε ηνπ θπιηθείνπ, 

β. Δπηθπξσκέλν απφ δεκφζηα αξρή θσηναληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο, 
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γ. Αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ, 
δ. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γξακκαηέα Πξσηνδηθείνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν 

ελδηαθεξφκελνο δελ έρεη ηεζεί ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο, απαγφξεπζεο ή δηθαζηηθήο αληίιεςεο. 
Όηαλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία απαηηείηαη κφλν ηνπ εθπξνζψπνπ, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ θαη 
νη ινηπνί εηαίξνη ζα εξγάδνληαη εληφο ηεο επηρείξεζεο. 

ε. Δγγπεηηθή επηζηνιή, ρίιηα δηαθφζηα επξψ (1200,00€), ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη 
εθδνζεί απφ Πηζησηηθφ Ίδξπκα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν θαη ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα, ή λα 
θαηαηεζεί γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ γηα αληίζηνηρν πνζφ, 

ζη. Πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ πγείαο απφ Κξαηηθφ ή Ηδηψηε Ηαηξφ θαη  
δ. Απνδεηθηηθφ Φνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, 

δηαπίζησζε ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ νξζφηεηά ηνπο θαη έθαλε νκφθσλα δεθηή ηελ σο άλσ 
πξνζθνξά.  

Με ηηκή εθθίλεζεο (ειάρηζην πνζφ πξψηεο πξνζθνξάο) ρίιηα επξψ (1000,00 €), ν θ. 
Κνχπξηδαο Βαζίιεηνο θαηέζεζε κεληαία πξνζθνξά 1000,00 €. 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

         αποθαζίδεη οκόθφλα 
 1. Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ επαλαιεπηηθνχ, πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
εθκίζζσζε ηνπ θπιηθείνπ ηνπ Μεγάξνπ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο ζηνλ Κνχπξηδα Βαζίιεην, ζηελ ηηκή ησλ 
ρηιίσλ επξψ (1000,00€)/κήλα, ρξνληθήο δηάξθεηαο πέληε (5) εηψλ, θαηφπηλ ηεο δεκφζηαο 
πξνθνξηθήο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο. 
 2. Σν ηκήκα Πξνκεζεηψλ εληέιιεηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο αλσηέξσ 
δεκνπξαζίαο. 
 3. Δμνπζηνδνηείηαη ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο Δχβνηαο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε 
ηνλ αλαθεξφκελν πιεηνδφηε. 
 

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1768 
 
ΘΔΜΑ ΈΚΣΑΚΣΟ 2ο: Δπαλεηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ή φρη ηνπ 
απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «Γηαπιαηχλζεηο, ηερληθά θαη αζθαιηφζηξσζε 
επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ Καξπελήζη - Γαχξνο (Γ' Φάζε)», κεηά ηελ απφθαζε 8/6/2016 ηεο 
Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 18 λ 218/94. 
(Δηζεγεηής θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο 
Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & Μεηαθνξψλ Π..Δ.). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 191748/240/28-11-
2016 έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, 
Τπνδνκψλ & Μεηαθνξψλ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα 
ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

 Παξαπέκπεη ην ζέκα ζηε Ννκηθή ππεξεζία Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, πξνθεηκέλνπ 
λα γλσκνδνηήζεη επί απηνχ. 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1769 

 
 
ΘΔΜΑ 1ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ζπλεδξίαζεο 45/14-11-2016 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

Ζ Δπηηξνπή ελέθξηλε οκόθφλα ην κε αξηζκ. 45/14-11-2016 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1770 

 
ΝΟΜΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 
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ΘΔΜΑ 2o: Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ εμψδηθε ή κε επίιπζε ηεο ππφζεζεο ηνπ Αζαλαζίνπ 
Αζελαίνπ, Π.Δ. Δχβνηαο 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. νηθ. 188030/383/21-
11-2016 έγγξαθν ηνπ γξαθείνπ Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθφλα 
Σελ εμψδηθε επίιπζε ηεο ππφζεζεο ηνπ Αζαλαζίνπ Αζελαίνπ, Π.Δ. Δχβνηαο, αθνχ 

πξνεγνπκέλσο πξνζθνκίζεη ν ίδηνο ζην Σκήκα Λνγηζηηθήο Γηαρείξηζεο (Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ – 
Οηθνλνκηθνχ) ην αληίζηνηρν εμνθιεκέλν ηηκνιφγην. 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1771 

 
ΘΔΜΑ 3o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αίηεζεο αλαζηνιήο ησλ ππξίδσλνο Μπνπδίθα 
θαη ινηπψλ (ζπλ. 13), ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ηελ απφ 25-11-2016 νξζή 
επαλάιεςε ηνπ ππ΄αξηζκ. ΣΣ 177259/1791/2015/22-11-2016 εγγξάθνπ ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο 
Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ην δηθεγφξν 
Ησάλλε Παπαδφπνπιν ηνπ Μηιηηάδε [Α.Μ./Γ.. Αζελψλ: 14793], θάηνηθν Αζελψλ, νδφο 
Νενθχηνπ Βάκβα, αξ. 6, ν νπνίνο λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο [Σκήκα 
Δ΄], ζηε δηθάζηκν ηεο 30/11/2016 ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα 
απνθξνχζεη: (α) ηελ απφ 8/12/2015 θαη κε αξηζκφ θαηάζεζεο εδ312/2015 αίηεζε αλαζηνιήο, θαη 
(β) ηελ απφ 30/11/2015 θαη κε αξηζκφ θαηάζεζεο Δ2837/2015 αίηεζε αθχξσζεο, πνπ άζθεζαλ ν 
ππξίδσλ Μπνπδίθαο θαη ινηπνί [ζπλ. 13], ζπληάζζνληαο ππνκλήκαηα, πξνβάιινληαο ελζηάζεηο 
θαη ηζρπξηζκνχο θαη γεληθά λα πξάμεη φ, ηη θαηά ηελ θξίζε ηνπ απαηηείηαη γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο  
ππνζέζεσο.  

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

Α. Όζνλ αθνξά ηελ αίηεζε αλαζηνιήο, ζην πνζφ ησλ 492 € ζπλ ΦΠΑ 24% (= 118,08), 
ήηνη ζσλοιηθό ποζό [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 610,08 €, ε νπνία πξνθχπηεη σο εμήο: 

- Παξάζηαζε θαη ππφκλεκα 492 € [246 € παξάζηαζε ζπλ 246 € ππφκλεκα], κε βάζε ηνλ 
πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 4194/2013. 

Β. Όζνλ αθνξά ηελ αίηεζε αθχξσζεο, ζην πνζφ ησλ 1.462 € ζπλ ΦΠΑ 24% (= 350,88), 
ήηνη ζσλοιηθό ποζό [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 1.812,88 €, ε νπνία πξνθχπηεη σο εμήο:  

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

- Δπηπιένλ ακνηβή ρξνλνρξέσζεο γηα έμη (6) ψξεο, κε πνζφ 80 € αλά ψξα, ήηνη πνζφ [80 
Υ 6 =] 480 €, γηα κειέηε θαθέινπ ππφζεζεο ελψπηνλ αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ [πκβνχιην ηεο 
Δπηθξαηείαο], ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο θχζεο ηεο ππφζεζεο θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ 
ηηζέκελσλ λνκηθψλ δεηεκάησλ. 
  

Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ζα ςεθίζεη ηελ εηζήγεζε, εθφζνλ εμαθξηβσζεί φηη 
έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη φξνη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ ΗΝΣΔΡΚΔΜ, ε νπνία κε 
λέα ηδηνθηεζία θαη εμνπιηζκφ πήξε άδεηα ιεηηνπξγίαο, θαη έρεη πξνεγεζεί ζπλελλφεζε κε ηνπο 
θαηνίθνπο.  

  
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1772 

 
ΘΔΜΑ 4o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αίηεζεο αλαζηνιήο ησλ Δπακεηλψλδα Παππά 
θαη ινηπψλ (ζπλ. 49), ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο. 
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Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ηελ απφ 25-11-2016 νξζή 
επαλάιεςε ηνπ ππ΄αξηζκ. ΣΣ 177271/1792/2015/22-11-2016 εγγξάθνπ ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο 
Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ην δηθεγφξν 
Ησάλλε Παπαδφπνπιν ηνπ Μηιηηάδε [Α.Μ./Γ.. Αζελψλ: 14793], θάηνηθν Αζελψλ, νδφο 
Νενθχηνπ Βάκβα, αξ. 6, ν νπνίνο λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο [Σκήκα 
Δ΄], ζηε δηθάζηκν ηεο 30/11/2016 ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα 
απνθξνχζεη: (α) ηελ απφ 8/12/2015 θαη κε αξηζκφ θαηάζεζεο εδ311/2015 αίηεζε αλαζηνιήο, θαη 
(β) ηελ απφ 7/12/2015 θαη κε αξηζκφ θαηάζεζεο Δ2946/2015 αίηεζε αθχξσζεο, πνπ άζθεζαλ ν 
Δπακεηλψλδαο Παππάο θαη ινηπνί [ζπλ. 49], ζπληάζζνληαο ππνκλήκαηα, πξνβάιινληαο 
ελζηάζεηο θαη ηζρπξηζκνχο θαη γεληθά λα πξάμεη φ, ηη θαηά ηελ θξίζε ηνπ απαηηείηαη γηα ηελ 
ππεξάζπηζε ηεο  ππνζέζεσο.  

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

Α. Όζνλ αθνξά ηελ αίηεζε αλαζηνιήο, ζην πνζφ ησλ 492 € ζπλ ΦΠΑ 24% (= 118,08), 
ήηνη ζσλοιηθό ποζό [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 610,08 €, ε νπνία πξνθχπηεη σο εμήο: 

- Παξάζηαζε θαη ππφκλεκα 492 € [246 € παξάζηαζε ζπλ 246 € ππφκλεκα], κε βάζε ηνλ 
πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 4194/2013. 

Β. Όζνλ αθνξά ηελ αίηεζε αθχξσζεο, ζην πνζφ ησλ 1.462 € ζπλ ΦΠΑ 24% (= 350,88), 
ήηνη ζσλοιηθό ποζό [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 1.812,88 €, ε νπνία πξνθχπηεη σο εμήο:  

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

- Δπηπιένλ ακνηβή ρξνλνρξέσζεο γηα έμη (6) ψξεο, κε πνζφ 80 € αλά ψξα, ήηνη πνζφ [80 
Υ 6 =] 480 €, γηα κειέηε θαθέινπ ππφζεζεο ελψπηνλ αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ [πκβνχιην ηεο 
Δπηθξαηείαο], ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο θχζεο ηεο ππφζεζεο θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ 
ηηζέκελσλ λνκηθψλ δεηεκάησλ. 

 
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ζα ςεθίζεη ηελ εηζήγεζε, εθφζνλ εμαθξηβσζεί φηη 

έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη φξνη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ ΗΝΣΔΡΚΔΜ, ε νπνία κε 
λέα ηδηνθηεζία θαη εμνπιηζκφ πήξε άδεηα ιεηηνπξγίαο, θαη έρεη πξνεγεζεί ζπλελλφεζε κε ηνπο 
θαηνίθνπο.  

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1773 

 
ΘΔΜΑ 5o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ηνπ Νηθνιάνπ 
Σζφηξα ηνπ Αζαλαζίνπ, ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. ΣΣ 184453/1460/22-
11-2016 έγγξαθν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ηελ δηθεγφξν 
Δπζηαζία Κσλζηαληίλνπ ηνπ Γεσξγίνπ [Α.Μ./Γ.. Λακίαο: 334], θάηνηθν Λακίαο, νδφο Ρνδάθε 
Αγγειή, αξ. 32, ε νπνία λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Πεηξαηά [Σκήκα Α2 
Αθπξσηηθφ], ζηε δηθάζηκν ηεο 6/12/2016 ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα 
απνθξνχζεη ηελ απφ 21/10/2016 θαη κε αξηζκφ θαηαρψξηζεο ΑΜ127/24.10.2016 αίηεζε 
αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, πνπ άζθεζε ν Νηθφιανο Σζφηξαο ηνπ Αζαλαζίνπ, ζπληάζζνληαο 
ππφκλεκα, πξνβάιινληαο ελζηάζεηο θαη ηζρπξηζκνχο 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 490,50 € 

ΑΔΑ: ΩΓΣΓ7ΛΗ-5Ξ8



10 

 

ζπλ ΦΠΑ 24% (= 117,72), ήηνη ζσλοιηθό ποζό [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 608,22 €, ε νπνία 
πξνθχπηεη σο εμήο:  

- Παξάζηαζε θαη ππφκλεκα 170,50 € [128 € παξάζηαζε ζπλ 42,50 € ππφκλεκα], κε 
βάζε ηνλ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 4194/2013. 

- Δπηπιένλ ακνηβή ρξνλνρξέσζεο γηα ηέζζεξηο (4) ψξεο, κε πνζφ 80 € αλά ψξα, ήηνη 
πνζφ [80 Υ 4 =] 320 €, γηα κειέηε θαθέινπ ππφζεζεο ελψπηνλ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ, 
ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο θχζεο ηεο ππφζεζεο. 
 3. Δγθξίλεη ηε δαπάλε - δέζκεπζε πίζησζεο γηα ηελ σο άλσ δαπάλε, πνζνχ 608,22 € 
[ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.), ε νπνία ζα βαξχλεη ηνλ Δηδηθφ Φνξέα 073 θαη ΚΑΔ 0871 
(Ακνηβέο Φπζηθψλ Πξνζψπσλ), ζχκθσλα κε ην ππ’ αξηζ. πξση. νηθ. 5102/11.10.2016 έγγξαθν 
ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ [Σκήκα Λνγηζηηθήο Γηαρείξηζεο] ηεο Πεξηθεξεηαθήο 
Δλφηεηαο Βνησηίαο. 
 

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1774 
 
ΘΔΜΑ 6o: Άζθεζε ή κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 161/2016 απφθαζεο ηνπ Μνλνκεινχο 
Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Λακίαο 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. ΣΣ 188161/1484/22-
11-2016 έγγξαθν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

Να κελ αζθεζεί ην έλδηθν κέζν ηεο έθεζεο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 161/2016 απφθαζεο ηνπ 
Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Λακίαο. 

 
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ςεθίδεη ηελ εηζήγεζε, αιιά δήηεζε ελεκέξσζε 

ζρεηηθά κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ηνπο ειέγρνπο πνπ απηέο δηελεξγνχλ, πξνθεηκέλνπ λα 
απνηξέπεηαη ε λνζεία θαπζίκσλ.  

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1775 

 
 
ΔΚΣΑΚΣΔ ΑΝΑΓΚΔ 
 
ΘΔΜΑ 7o: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Δξγαζίεο απνρηνληζκνχ ζην εζληθφ 
θαη επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν & αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο γηα ηε 
ρξνληθή πεξίνδν 2015-2017» (δηεπζέηεζε θαη απνθαηάζηαζε ηνπ λφηηνπ αλαρψκαηνο, θφξησζε, 
κεηαθνξά θαη πιήξσζε ηνπ θαηεζηξακκέλνπ αλαρψκαηνο κε αδξαλή πιηθά, ζηελ πεξηνρή 
«Αιάκπε» ηεο ΣΚ Φξαληδή ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 187489/9045/21-11-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φζηψηηδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθφλα 
Δγθξίλεη ηε δαπάλε πνζνχ 10.961,60 € κε Φ.Π.Α. γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Δξγαζίεο 

απνρηνληζκνχ ζην εζληθφ θαη επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν & αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο 
Π.Δ. Φζηψηηδαο γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 2015-2017» θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηε δηεπζέηεζε θαη 
απνθαηάζηαζε ηνπ λφηηνπ αλαρψκαηνο, ηε θφξησζε, κεηαθνξά θαη πιήξσζε ηνπ 
θαηεζηξακκέλνπ αλαρψκαηνο κε αδξαλή πιηθά, ζηελ πεξηνρή «Αιάκπε» ηεο ΣΚ Φξαληδή ηνπ 
Γήκνπ Λακηέσλ), απφ ηελ εηαηξεία «ΚΑΛΣΑ ΣΔΥΝΗΚΖ Α.Δ.».  

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1776 
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ΘΔΜΑ 8o: Έγθξηζε κίζζσζεο ρσξίο δηαγσληζκφ ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ γηα ηελ αλάζεζε ηεο 
εθηέιεζεο εξγαζηψλ εθηάθησλ αλαγθψλ ζε ηδηψηεο, κε απηεπηζηαζία απφ ηελ Γ/λζε Σερληθψλ 
Έξγσλ Π.Δ. Φζηψηηδαο θαη θαζνξηζκφο σξηαίαο απνδεκίσζεο  απηψλ, πνπ ζα  ηζρχεη απφ 1-01-
2017 έσο  31-12-2017. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 188497/9092/21-11-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φζηψηηδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 
1. Δγθξίλεη ηε κίζζσζε, ρσξίο δηαγσληζκφ, ησλ ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηελ σο άλσ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο, γηα ηελ αλάζεζε ηεο εθηέιεζεο εξγαζηψλ 
εθηάθησλ αλαγθψλ ζε ηδηψηεο, κε απηεπηζηαζία απφ ηελ Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φζηψηηδαο. 

2. Καζνξίδεη ηελ σξηαία απνδεκίσζε θαη εκεξήζηα δαπάλε ησλ παξαθάησ ηδησηηθψλ  
κεραλεκάησλ, απφ 1-01-2017 έσο 31-12-2017, σο εμήο: 
 

- Γηακνξθσηήξαο: αξάληα ηξία ΔΤΡΩ (43.00)  
- Πξνσζεηήξαο D6: Δμήληα πέληε ΔΤΡΩ (65.00)   
- Πξνσζεηήξαο D7:  Δβδνκήληα ΔΤΡΩ (70.00) 
- Πξνσζεηήξαο D8:  Δλελήληα ΔΤΡΩ  (90.00) 
- Πξνσζεηήξαο D9:  Δθαηφ ΔΤΡΩ  (100.00) 
- Φνξησηήο  Διαζη. κέρξη  100 HP: αξάληα ΔΤΡΩ (40.00)     
- Φνξησηήο  Δξππζη.  κέρξη  100 HP: Πελήληα ΔΤΡΩ (50.00)     
- Φνξησηήο  Διαζη. απφ 100HP – 180HP: Πελήληα πέληε ΔΤΡΩ (55 .00)        
- Φνξησηήο  Δξππζη. απφ 100-180HP: Δμήληα  ΔΤΡΩ (60.00)   
- Δθζθαθέαο  Διαζη.: Πελήληα πέληε ΔΤΡΩ (55.00)  
- Δθζθαθέαο  Δξππζη.: Δβδνκήληα ΔΤΡΩ  (70.00)  
- Σξαθηέξ  κε  καραίξη: Σξηάληα ΔΤΡΩ  (30.00)  
- Πιαηθφξκα: Γηαθφζηα  ηξηάληα ΔΤΡΩ (230,00) κέρξη 40 km θαη αλά 10km επί πιένλ 

πελήληα ΔΤΡΩ (50,00) 
      -     Μεηαθνξά βαξέσλ νρεκάησλ (Γεξαλνθφξν): Δμήληα ΔΤΡΩ (60.00) αλά ψξα εξγαζίαο 
            ζπλ ηελ δηαδξνκή.  

- Μεραληθφο εθζθαθέαο κε ιεπίδα:  Δμήληα ΔΤΡΩ (60,00). 
- Φνξησηήο κε ιεπίδα:  αξάληα πέληε  ΔΤΡΩ (45,00) 
- Φνξηεγφ  κε ιεπίδα, αιαηηέξα, βπηίν θαη πηεζηηθφ κέρξη 150HP, Υνξηνθνπηηθφ: Δμήληα       

ΔΤΡΩ  (60,00) 
- Φνξηεγφ κε ιεπίδα, αιαηηέξα, βπηίν θαη πηεζηηθφ πάλσ απφ 150HP: Ογδφληα ΔΤΡΩ  

(80,00 ) 
- Απηνθηλνχκελε αιαηηέξα κε ιεπίδα κέρξη 150HP:  Δμήληα ΔΤΡΩ (60,00) 
- Απηνθηλνχκελε αιαηηέξα κε ιεπίδα πάλσ απφ 150HP: Ογδφληα ΔΤΡΩ (80,00) 
- Φνξηεγφ  0- 6 ton.: Δίθνζη ΔΤΡΩ (20,00)      
- Φνξηεγφ  6-10 ton: Σξηάληα ΔΤΡΩ  (30,00)            
- Φνξηεγφ  10-15ton: Σξηάληα πέληε ΔΤΡΩ  (35,00)            
- Φνξηεγφ  15 ton θαη άλσ: αξάληα  ΔΤΡΩ  (40,00)       
- Καιαζνθφξν φρεκα (γηα απνμήισζε πηλαθίδσλ, θφςηκν θιαδηψλ  θιπ ) : αξάληα επηά 

ΔΤΡΩ (47,00)            
- Απνθξαθηηθφ φρεκα (γηα απφθξαμε θξεαηίσλ νδηθνχ δηθηχνπ θιπ ): Γηαθφζηα ΔΤΡΩ  

(200,00)            
- Αλπςσηηθφο γεξαλφο (γηα απνκάθξπλζε βαξέσλ νρεκάησλ ζε πεξίπησζε ρηνλφπησζεο 

θιπ): αξάληα ΔΤΡΩ (40,00)    
- Αεξνζπκπηεζηήο 160θπ κε δχν θξνπζηηθά (γηα πεξίπησζε ζεηζκηθνχ θαηλνκέλνπ θιπ): 

Σξηάληα ΔΤΡΩ (30,00)            
- Οδνζηξσηήξαο δνλεηηθφο έσο 80 ΖΡ: Σξηάληα επηά ΔΤΡΩ  (37,00)  
- Απηνθηλνχκελε κπεηνληέξα ρσξεηηθφηεηαο 3.5 θ.κ. κέρξη 40Κκ: Σεηξαθφζηα ΔΤΡΩ 

(400,00) (ζπκπεξηιακβάλνληαη κεηαθνξά αδξαλψλ – ηζηκέλην – πξνζσπηθφ)  
- Άληιεζε ζθπξνδέκαηνο έσο 20κ.: αξάληα πέληε ΔΤΡΩ (45,00)  
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Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, ν νπνίνο δήηεζε λα γίλεη πξφρεηξνο, 

κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο χζηεξα απφ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. 
 

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1777 
 
ΘΔΜΑ 9o: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 178269/253/8-11-2016 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε 
Π.Δ. Δπξπηαλίαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ 
θπζηθψλ θαηλνκέλσλ (βξνρνπηψζεηο – πιεκκχξεο απφ 8/11/2016). 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο 
Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & 
Μεηαθνξψλ Π..Δ.). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 183335/258/14-11-
2016 έγγξαθν ηεο Απηνηεινχο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Π.Δ. Δπξπηαλίαο πξνο ηελ 
Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

Δγθξίλεη ηελ ππ΄αξηζκ. 178269/253/8-11-2016 απφθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ (βξνρνπηψζεηο – πιεκκχξεο) ζηα νδηθά δίθηπα ηεο ΓΔ Αγξάθσλ, ηεο ΓΔ 
Αζπξνπνηάκνπ, ηεο ΓΔ Βίληαλεο θαη ηεο ΓΔ Καξπελεζίνπ απφ ηηο 08/11/2016, θαη 
ζπγθεθξηκέλα: 

1. Σελ απεπζείαο κίζζσζε ησλ παξαθάησ ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ: 
(α) Σνπ ME 72719 Η.Υ. κεραλήκαηνο έξγνπ ηχπνπ θνξησηή, ηδηνθηεζίαο Απγέξε 

Γεψξγηνπ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αγξάθσλ. 
(β) Σνπ ΜΔ 72736 Η.Υ. κεραλήκαηνο έξγνπ ηχπνπ θνξησηή, ηδηνθηεζίαο Βνπηζέιε 

Δπάγγεινπ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αγξάθσλ. 
(γ) Σνπ ME 92780 I.X. κεραλήκαηνο έξγνπ ηχπνπ θνξησηή, ηδηνθηεζίαο Γαηή Αιέμαλδξνπ 

γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αγξάθσλ. 
(δ) Σνπ ME 86725 I.X. κεραλήκαηνο έξγνπ ηχπνπ εθζθαθέα - θνξησηή, ηδηνθηεζίαο 

Γεσξγάθε Παλαγηψηε γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 
Αζπξνπνηάκνπ. 

(ε) Σνπ ΜΔ 93855 Η.Υ. κεραλήκαηνο έξγνπ ηχπνπ θνξησηή, ηδηνθηεζίαο Γνχια Γεψξγηνπ 
γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Βίληαλεο. 

(ζη) Σνπ ME 63031 I.X. κεραλήκαηνο έξγνπ ηχπνπ εθζθαθέα - θνξησηή, ηδηνθηεζίαο 
Κνπηζνιάκπξνπ Β. & ΗΑ Ο.Δ. γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο 
Δλφηεηαο Αγξάθσλ. 

(δ) Σνπ ME 93898 I.X. κεραλήκαηνο έξγνπ ηχπνπ ηζνπεδσηή - γθξέηληεξ, ηδηνθηεζίαο 
Μπαληά Γεκεηξίνπ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 
Βίληαλεο. 

(ε) Σνπ ΜΔ 86708 Η.Υ. κεραλήκαηνο έξγνπ ηχπνπ θνξησηή, ηδηνθηεζίαο Νηάιιε 
ηέθαλνπ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αγξάθσλ. 

(ζ) Σνπ ΜΔ 20774 Η.Υ. κεραλήκαηνο έξγνπ ηχπνπ θνξησηή, ηδηνθηεζίαο Παπαξνχπα 
Παληειήο γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Καξπελεζίνπ. 

(η) Σνπ ME 72706 I.X. κεραλήκαηνο έξγνπ ηχπνπ θνξησηή, ηδηνθηεζίαο βεξψλε 
Γεκεηξίνπ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αγξάθσλ. 

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, ζε ζπλδπαζκφ 
κε ηελ ππ’ αξηζ. 1762/2015 (Πξαθη. 38/28-12-2015) 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. 
(β) Ζ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο έρεη ην δηθαίσκα λα ιχλεη ηε κίζζσζε απηή  

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

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

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

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

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

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1778 

 
 
ΓΖΜΟΗΑ ΔΡΓΑ – ΜΔΛΔΣΔ – ΠΑΡΑΣΑΔΗ 
 
ΘΔΜΑ 10o: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ: «Καζαξηζκφο εξεηζκάησλ – άξζε θαηαπηψζεσλ 
– θνπή θιάδσλ δέλδξσλ θαη ζάκλσλ επί ηεο εζληθήο νδνχ 48 Άκθηζζα – Γξαβηά», Π.Δ. 
Φσθίδαο, πξνυπνινγηζκνχ 41.000,00 € κε ΦΠΑ. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 125921/3199/10-8-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθφλα 
1. Δγθξίλεη: 

 α) ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ: «Καζαξηζκφο εξεηζκάησλ – άξζε θαηαπηψζεσλ – θνπή 
θιάδσλ δέλδξσλ θαη ζάκλσλ επί ηεο εζληθήο νδνχ 48 Άκθηζζα – Γξαβηά», Π.Δ. Φσθίδαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 41.000,00€ κε Φ.Π.Α., κε αλνηρηφ δηαγσληζκφ, 

β) ηνπο φξνπο ηεο δεκνπξαζίαο ζχκθσλα κε ην ζρέδην δηαθήξπμεο θαη ην ζρέδην ηεο 
πεξίιεςεο δηαθήξπμεο,  

γ) ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο πνπ απαξηίδνπλ ηελ ηερληθννηθνλνκηθή κειέηε ηνπ 
έξγνπ (ηερληθή έθζεζε - πξνυπνινγηζκφο - ηηκνιφγην εξγαζηψλ, εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, 
έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο), 

δ) ηε δαπάλε 41.000,00 € κε Φ.Π.Α. απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Πξφγξακκα, απφ πηζηψζεηο 
ΚΑΠ- ΑΔΠ 066 ΔΝΑΡΗΘΜΟ 2012ΔΠ06600002. 

2. Οξίδεη ηελ Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ Φσθίδαο σο αξρή πνπ ζα δηελεξγήζεη ηελ 
δηαδηθαζία νξηζκνχ ηεο επηηξνπήο δεκνπξαζίαο, ηελ δεκνπξαζία θαη ηπρφλ άγνλε 
επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία. {Δπεηδή ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ είλαη θάησ απφ ην φξην ηεο 
2εο ηάμεο ε επηηξνπή ζα είλαη ηξηκειήο (3)}.Σα ηξία κέιε ηεο κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο ζα είλαη 
ππάιιεινη ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φσθίδαο θαη ζα πξνθχςνπλ κεηά απφ δεκφζηα 
θιήξσζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ Ν. 4024/2011.  

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1779 

 
ΘΔΜΑ 11o: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ: «Δξγαζίεο ζπληήξεζεο & αλαβάζκηζεο ζην 
Γεκνηηθφ ηάδην Υαιθίδαο», Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 300.000,00 € κε ΦΠΑ. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 188815/5065/22-11-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθφλα 
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1. Δγθξίλεη: 
  α) ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ: «Δξγαζίεο ζπληήξεζεο & αλαβάζκηζεο ζην Γεκνηηθφ 
ηάδην Υαιθίδαο», Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 300.000,00 € κε ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016,                  

β) ηε δηαθήξπμε θαη ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 
2. Οξίδεη ηε Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δχβνηαο σο Αξρή πνπ ζα δηελεξγήζεη ηνλ 

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

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

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1780 

 
ΘΔΜΑ 12o: Έγθξηζε ηνπ 7νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ – Σαθηνπνηεηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ ηνπ έξγνπ: 
«Οδφο Καζηαληά – Πξφδξνκνο Ρνζθηά – Ν.Α. Δπξπηαλίαο», πξνυπνινγηζκνχ 3.000.000,00 € κε 
ΦΠΑ. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 184695/3712/16-11-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δπξπηαλίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθφλα 
Δγθξίλεη ηνλ 7ν Αλαθεθαιαησηηθφ – Σαθηνπνηεηηθφ Πίλαθα Δξγαζηψλ ηνπ έξγνπ: «Οδφο 

Καζηαληά – Πξφδξνκνο Ρνζθηά – Ν.Α. Δπξπηαλίαο», πξνυπνινγηζκνχ 3.000.000,00 € κε ΦΠΑ 
γηα πνζφ 2.796.185,63 € κε Φ.Π.Α., δειαδή κε αχμεζε ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ζχκβαζε θαηά 
25.260,47 €, ε νπνία νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ νξηζηηθή αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ εξγαζηψλ.   

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1781 

 
ΘΔΜΑ 13o: Έγθξηζε ηνπ 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ θαη ηνπ 1νπ Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. ηνπ 
έξγνπ: «Δπηζθεπή – ζπληήξεζε ηκήκαηνο δξφκνπ ζην Σ.Κ. Καηλνχξγηνπ», Π.Δ. Φζηψηηδαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 187689/9058/21-11-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φζηψηηδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθφλα 
Δγθξίλεη ηνλ 1ν Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Δξγαζηψλ θαη ηνλ 1νπ Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. ηνπ έξγνπ: 

«Δπηζθεπή – ζπληήξεζε ηκήκαηνο δξφκνπ ζην Σ.Κ. Καηλνχξγηνπ», Π.Δ. Φζηψηηδαο, δαπάλεο 
44.458,54 € κε ΦΠΑ, επηπιένλ ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ θαηά 358,54 €, πνπ νθείιεηαη 
απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή ηνπ Φ.Π.Α απφ 23% ζε 24%.  

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1782 
 
ΘΔΜΑ 14o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ: 
«Καηαζθεπή γέθπξαο ζην ρείκαξξν Αξραληφξεκκα ηνπ επαξρηαθνχ δξφκνπ Μάθξεο - 
Αξραλίνπ», Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο 76.290,27 € ρσξίο ΦΠΑ. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 185107/8905/16-11-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φζηψηηδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 
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Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ: 
«Καηαζθεπή γέθπξαο ζην ρείκαξξν Αξραληφξεκκα ηνπ επαξρηαθνχ δξφκνπ Μάθξεο - 
Αξραλίνπ», Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο 76.290,27 € ρσξίο ΦΠΑ, θαηά 1777 
εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ήηνη κέρξη 31/12/2016. 

 
Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, δηφηη ζεσξεί ηελ θαζπζηέξεζε εθπφλεζεο ηεο 

κειέηεο ηνπ ζέκαηνο “πνιηηηθά απαξάδεθηε”. 
 

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1783 
 
ΘΔΜΑ 15o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «Οηθνδνκηθέο εξγαζίεο – 
πληεξήζεηο θηηξηαθψλ ππνδνκψλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», 
πξνυπνινγηζκνχ 507.100,00 €. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 159322/5006/14-11-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθφλα 
Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε, κε αλαζεψξεζε, ηεο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «Οηθνδνκηθέο 

εξγαζίεο – πληεξήζεηο θηηξηαθψλ ππνδνκψλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο», πξνυπνινγηζκνχ 507.100,00 €, κέρξη 31-12-2016, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 8α ηνπ 
άξζξνπ 48 ηνπ λ.3669/08. 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1784 

 
ΘΔΜΑ 16o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε θαηνιηζζήζεσλ 
νδνχ Άγ. Γεκήηξηνο – Καιιηαλνί», αξκνδηφηεηαο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π..Δ.. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 173467/5369/10-11-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθφλα 
Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε 

θαηνιηζζήζεσλ νδνχ Άγ. Γεκήηξηνο – Καιιηαλνί», αξκνδηφηεηαο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ 
Π..Δ., θαηά δχν κήλεο, δειαδή κέρξη 31-12-2016, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 8α ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ 
λ.3669/08, ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ θαη δεκηνπξγία πξφζζεηεο δαπάλεο. 

Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήηεζε λα γίλεη παξέκβαζε γηα ηελ θαζπζηέξεζε ηεο ΓΔΖ λα 
κεηαθηλήζεη ηνπο ζηχινπο. 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1785 

 
ΘΔΜΑ 17o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «πκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο 
αζθάιεηαο θαη νινθιήξσζεο Πνιπδχλακνπ Πεξηθεξεηαθνχ Ηαηξείνπ Μαιεζίλαο», 
πξνυπνινγηζκνχ 480.000,00 €. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο 
Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & 
Μεηαθνξψλ Π..Δ.). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 169077/5258/14-11-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθφλα 
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Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε, κε αλαζεψξεζε, ηεο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «πκπιεξσκαηηθέο 
εξγαζίεο αζθάιεηαο θαη νινθιήξσζεο Πνιπδχλακνπ Πεξηθεξεηαθνχ Ηαηξείνπ Μαιεζίλαο», 
πξνυπνινγηζκνχ 480.000,00 €, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε κελψλ, ήηνη κέρξη 7-4-2017, 
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 8α ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ.3669/08.  
 

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1786 
 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 
 
ΘΔΜΑ 18o: Έγθξηζε α) δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά 
άιαηνο γηα ηα έηε 2016-2017», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 39.928,00 € κε ΦΠΑ θαη β) 
ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. 
(Δηζεγεηής θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο 
Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & Μεηαθνξψλ Π..Δ.). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 184555/3711/16-11-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δπξπηαλίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 
Δγθξίλεη: 
1. ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά άιαηνο γηα ηα 

έηε 2016-2017», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 39.928,00 € κε ΦΠΑ, 
2. ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζρέδην,  
3. ηελ ππ' αξηζκ. 32/2016 ζρεηηθή κειέηε θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο,  
4. ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 39.928,00€ ζε βάξνο ηνπ Δλάξηζκνπ 2014ΔΠ56600015 

ηεο ΑΔΠ 566 γηα ην ππνέξγν «Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά άιαηνο γηα ηα έηε 2016-2017», Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο. 

 
Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, ν νπνίνο δήηεζε λα αθνινπζεζεί κηα εληαία 

δηαδηθαζία αλαθνξηθά κε ηελ πξνκήζεηα άιαηνο γηα φιεο ηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο. 
 

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1787 
 
ΘΔΜΑ 19o: Έγθξηζε α) δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ, δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα 
γξαθηθήο χιεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηε Φζηψηηδα», 
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 60.000,00 € κε ΦΠΑ θαη β) ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. νηθ. 188327/6189/22-
11-2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθφλα 
Δγθξίλεη: 

 1. ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ, δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο 
γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηε Φζηψηηδα», ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 60.000,00 € κε ΦΠΑ, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην 
θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή, 

2. ην ζρέδην δηαθήξπμεο θαη ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ, 
3. ηε δαπάλε – δέζκεπζε πίζησζεο γηα ηελ σο άλσ πξνκήζεηα, πνπ ζα βαξχλεη ηνλ 

Κ.Α.Δ. 1111.01 πεξί πξνκήζεηαο Πξνκήζεηα ραξηηνχ, γξαθηθψλ εηδψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ 
πιηθψλ θαη ζα θαηαλεκεζεί σο εμήο: 

- Έηνο 2016: 3.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 
- Έηνο 2017: 57.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1788 
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ΘΔΜΑ 20o: Έγθξηζε α) δηελέξγεηαο ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα 
άιαηνο γηα ηνλ απνρηνληζκφ ηνπ Δζληθνχ θαη Δπαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ», Π.Δ. Φζηψηηδαο, 
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 80.000,00 € κε ΦΠΑ θαη β) ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 188653/6194/22-11-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 
Δγθξίλεη: 
1. ηε δηελέξγεηα ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα άιαηνο γηα ηνλ 

απνρηνληζκφ ηνπ Δζληθνχ θαη Δπαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ», Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 80.000,00 € κε ΦΠΑ, 

2. ηνπο φξνπο δηαθήξπμεο, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζρέδην, 
3. ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 80.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Δλάξηζκνπ 2014ΔΠ56600010 

ηεο ΑΔΠ 566 γηα ην ππνέξγν «Πξνκήζεηα Άιαηνο Έηνπο 2017» ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο.  
 
Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, ν νπνίνο δήηεζε λα αθνινπζεζεί κηα εληαία 

δηαδηθαζία αλαθνξηθά κε ηελ πξνκήζεηα άιαηνο γηα φιεο ηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο. 
 

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1789 
 
ΘΔΜΑ 21o: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο ελζηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/2016 
ηνπ ειεθηξνληθνχ, αλνηρηνχ, δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη 
ιηπαληηθψλ γηα έμη (6) κήλεο, γηα ηηο αλάγθεο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο», ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 153.770,00 €. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. νηθ. 188603/6191/22-
11-2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθφλα 
1. Δγθξίλεη ην ππ΄αξηζκ. 1/18-11-2016 (νινθιεξψζεθε ηελ 21-11-2016) πξαθηηθφ ηεο 

επηηξνπήο ελζηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/2016 ηνπ ειεθηξνληθνχ, αλνηρηνχ, 
δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα έμη (6) κήλεο, 
γηα ηηο αλάγθεο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
153.770,00 €, ζχκθσλα κε ην νπνίν εμεηάζηεθαλ ην παξαδεθηφ αιιά θαη ηα δηαιακβαλφκελα 
ηεο αξηζ. 185631/6036/17-11-2016 έλζηαζεο - πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο «ELDON-S HELLAS 
Lt.d.». 

2. Απνξξίπηεη ηελ έλζηαζε ηεο «ELDON-S HELLAS Lt.d.» γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 
αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην σο άλσ πξαθηηθφ. 
 

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1790 
 
ΘΔΜΑ 22o: Έγθξηζε 2νπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ, 
δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα έμη (6) κήλεο, γηα 
ηηο αλάγθεο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 153.770,00 €. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 188773/6198/22-11-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθφλα 
1. Δγθξίλεη ην ππ΄αξηζκ. 2/22-11-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

«Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα έμη (6) κήλεο, γηα ηηο αλάγθεο ησλ Τπεξεζηψλ 
ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 153.770,00 €, πνπ αθνξά ζηελ ειεθηξνληθή 
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απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηέζεθαλ γηα ηελ νκάδα Α΄ (πξνκήζεηα 
πγξψλ θαπζίκσλ).  

2. Αλαδεηθλχεη κεηνδφηε γηα ηελ νκάδα Α΄ ηελ εηαηξεία «Γ. ΚΗΛΣΟΠΟΤΛΟ – Κ. 
ΝΗΚΟΠΟΤΛΟ Ο.Δ», ε νπνία πξνζέθεξε πνζνζηφ έθπησζεο 0,30% ζε θάζε είδνο (βελδίλε 
ακφιπβδε, πεηξέιαην θίλεζεο & πεηξέιαην ζέξκαλζεο), ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
 
*Σα πνζνζηά έθπησζεο έρνπλ ζηξνγγπινπνηεζεί ζηα δχν δεθαδηθά ςεθία. 
 
 
 
 
 
 

Ζ θαηαθχξσζε ζα γίλεη κεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο δηαθήξπμεο ηεο Γ/λζεο 
Οηθνλνκηθνχ, ηα νπνία ζα ππνβάιιεη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ν κεηνδφηεο, κεηά απφ 
ζρεηηθή εηδνπνίεζε πνπ ζα ηνπ απνζηαιεί ειεθηξνληθά. 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1791 

 
ΘΔΜΑ 23o: Έγθξηζε 2νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ πξφρεηξνπ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά άιαηνο (ρχκα) γηα ην έηνο 2016», Π.Δ. Φσθίδαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 67.800 € κε Φ.Π.Α.. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 188114/4512/21-11-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 
1. Δγθξίλεη ην ππ΄αξηζκ. 2/21-11-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

«Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά άιαηνο (ρχκα) γηα ην έηνο 2016», Π.Δ. Φσθίδαο, πξνυπνινγηζκνχ 
67.800 € κε Φ.Π.Α., πνπ αθνξά ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 3, παξ 2 ηεο αξηζκ 09/2016 δηαθήξπμεο, ηα νπνία θαηέζεζε ε 
αλαδεηρζείζα εηαηξεία «ΓΟΜΗΚΑ ΠΑΗΖ ΑΔ». 

2. Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ ζηελ εηαηξεία «ΓΟΜΗΚΑ 
ΠΑΗΖ ΑΔ», δηφηη ε πξνζθνξά ηεο (γηα 1003 ηφλνπο αιάηη απνρηνληζκνχ (ρχκα) θαη ηηκή αλά 
ηφλν 54,50€ άλεπ ΦΠΑ, ζπλνιηθνχ θφζηνπο 54.663,50€, ζπλ 13.119,24 € ΦΠΑ, ήηνη ζχλνιν 
67.782,74€) είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη θξίλεηαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα.  

 
Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, ν νπνίνο δήηεζε λα αθνινπζεζεί κηα εληαία 

δηαδηθαζία αλαθνξηθά κε ηελ πξνκήζεηα άιαηνο γηα φιεο ηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο. 
 

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1792 
 
ΘΔΜΑ 24o: Έγθξηζε παξάηαζεο δχν (2) κελψλ ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα κειαληψλ 
(toner), γηα ηνπο εθηππσηέο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 

Ο
Μ

Α
Γ

Α
 

ΔΗΓΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΠΟΟΣΖΣΑ  
Δ ΛΗΣΡΑ 

ΠΟΟΣΟ 
ΔΚΠΣΩΖ*  

Α1 

09132100-4 
Ακφιπβδε βελδίλε 

21.000,00 0,30% 

09134200-9 Καχζηκν 
πεηξειαηνθηλεηήξσλ 
σο ληίδει  

70.000,00 0,30% 

Α2 
Πεηξέιαην 
Θέξκαλζεο 

40.000,00 0,30% 
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Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 188899/6203/22-11-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθφλα 
Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο απφ 02-12-2015 (ΑΓΑΜ: 

15SYMV003445322) ζχκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα κειαληψλ (toner) γηα ηνπο εθηππσηέο ησλ 
ππεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 απηήο, 
γηα δηάζηεκα δχν (2) κελψλ, ήηνη κέρξη ηηο 02-02-2017. 

Ζ επηπξφζζεηε δαπάλε πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ ελ ιφγσ παξάηαζε ζα θαιπθζεί απφ 
ηελ αξηζ. 519/12-01-2016 δέζκεπζε πίζησζεο (ΑΓΑ: 68Σ37ΛΖ-ΦΒΓ & ΑΓΑΜ: 
16REQ003730985), Δηδηθφ Φνξέα 01.073, ΚΑΔ 1111.01 (πξνκήζεηα ραξηηνχ, γξαθηθψλ εηδψλ 
θαη ινηπψλ ζπλαθψλ πιηθψλ). 
 

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1793 
 

ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
 
ΘΔΜΑ 25ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε 
ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ησλ θηηξίσλ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, ηνπ ΚΔΓΓΤ θαη ησλ Γ/λζεσλ Α’/βαζκηαο 
θαη Β’/βαζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ, πξνυπνινγηζκνχ 55.490,00€ κε ΦΠΑ. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. νηθ. 188705/6973/22-
11-2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην 
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 

1. Δγθξίλεη ην απφ 16-11-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε 
ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ησλ θηηξίσλ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, ηνπ ΚΔΓΓΤ θαη ησλ Γ/λζεσλ Α’/βαζκηαο 
θαη Β’/βαζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ, πξνυπνινγηζκνχ 55.490,00 € κε ΦΠΑ, πνπ αθνξά 
ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθήο & νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ησλ 
ππνςεθίσλ αλαδφρσλ. 

2. Αλαδεηθλχεη πξνζσξηλφ κεηνδφηε ηελ εηαηξεία «IPIROTIKI» FACILITY SERVICES 
A.E., ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ, Γ/λζε Πηεξίσλ 24, Ζιηνχπνιε – Σ.Κ.: 163 45), πνπ θαηέζεζε ηελ 
ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά, ήηνη 37.623,00 € (ή 46.652,52 € κε ΦΠΑ) . 

3. Δγθξίλεη ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ππφςε δηαγσληζκνχ ζην επφκελν ζηάδην 
ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 2 παξ.3 ηεο δηαθήξπμεο. 

 
Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, κε ηελ αηηηνινγία φηη “πξόθεηηαη γηα εξγνιαβία”. 
 

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1794 
 
ΘΔΜΑ 26ο: Έγθξηζε α) απεπζείαο αλάζεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ησλ ρψξσλ ησλ 
Τπεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, ηνπ ΚΔΓΓΤ θαη ησλ Γ/λζεσλ Α’/βαζκηαο θαη Β’/βαζκηαο 
Δθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ θαη β) ηεο απαηηνχκελεο δαπάλεο – δέζκεπζεο πίζησζεο ζπλνιηθνχ 
πνζνχ 3.588,86 €.  
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. νηθ. 188415/6963/22-
11-2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην 
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 
Δγθξίλεη: 
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α) ηελ απεπζείαο αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ησλ ρψξσλ ησλ Τπεξεζηψλ 
ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, ηνπ ΚΔΓΓΤ θαη ησλ Γ/λζεσλ Α’/βαζκηαο θαη Β’/βαζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ 
λνκνχ, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ 01-12-2016 έσο θαη ηηο 31-12-2016, 

β) ηε δαπάλε - δέζκεπζε πίζησζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ (κε Φ.Π.Α.) ηξηψλ ρηιηάδσλ 
πεληαθνζίσλ νγδφληα νθηψ επξψ θαη νγδφληα έμη ιεπηψλ (3.588,86€) γηα ηελ ελ ιφγσ αλάζεζε.  
  Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ Δηδηθνχ Φνξέα 02073 ΚΑΔ 0875. 

 
Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, κε ηελ αηηηνινγία φηη “πξόθεηηαη γηα εξγνιαβία”. 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1795 

 
 
ΜΑΘΖΣΗΚΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΑ 
 
ΘΔΜΑ 27ο: Σξνπνπνίεζε ζπκβάζεσλ κεηαθνξάο καζεηψλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017. 
(Δηζεγεηής θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Αλάπηπμεο 
Π..Δ. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 188057/3472/21-11-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δπξπηαλίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην 
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθφλα 
Α. Σξνπνπνηεί δεχηεξε θνξά: 
1. ηελ ππ΄αξηζκ. 49/10-9-2015 ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ αλαδφρνπ ηδηνθηήηε ΣΑΞΗ θ. ΥΔΗΛΑ 

ΓΔΩΡΓΗΟΤ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο σο πξνο ην άξζξν 1 (αληηθείκελν ζχκβαζεο) 
θαη ζπγθεθξηκέλα: α) σο πξνο ηηο ζηάζεηο ηνπ δξνκνινγίνπ θαη β) ηελ εκεξήζηα απνδεκίσζή ηνπ, 
σο εμήο: 
 

Α/Α Α/Α 
ΓΡΟΜ. 

ΑΦΔΣΖΡΗΑ ΑΡΗΘΜΟ 
ΜΑΘΖΣΩΝ 

ΥΟΛΔΗΟ ΦΟΗΣΖΖ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΑ ΖΜΔΡΖΗΑ 
ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ 

άλεσ ΦΠΑ 

1. 2.24 ΣΡΗΠΟΣΑΜΟ-
ΑΝΩ ΣΟΤΚΑ-
ΣΟΤΚΑ 

4 

Γ.. ΠΑΛΑΗΟΚΑΣΟΤΝΑ  
ΜΔ 

ΔΠΗΣΡΟΦΖ 

40,65 επξψ 

2.24 ΣΡΗΠΟΣΑΜΟ-
ΑΝΩ ΣΟΤΚΑ-
ΣΟΤΚΑ 

4 

Γ.. ΠΑΛΑΗΟΚΑΣΟΤΝΑ  
ΜΔ 

ΔΠΗΣΡΟΦΖ 

45,46 επξψ 
(κε πάγν ή 
ρηφλη) 

2. ηελ ππ΄αξηζκ. 55/2015 ππνγεγξακκέλε ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ ηδηνθηήηε ΣΑΞΗ θ. 
Μαξγηψηε Γεκήηξην θαη ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο σο πξνο ην άξζξν 1 (αληηθείκελν 
ζχκβαζεο) θαη ζπγθεθξηκέλα: α) σο πξνο ηηο ζηάζεηο ηνπ δξνκνινγίνπ β) ηνλ αξηζκφ ησλ 
κεηαθεξφκελσλ καζεηψλ, σο εμήο: 

Α/Α Α/Α 
ΓΡΟΜ. 

ΑΦΔΣΖΡΗΑ ΑΡΗΘΜΟ 
ΜΑΘΖΣΩΝ 

ΥΟΛΔΗΟ ΦΟΗΣΖΖ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΑ ΖΜΔΡΖΗΑ 
ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ 

άλεσ ΦΠΑ 

1. 2.32 ΜΔΓΑΛΟ ΥΩΡΗΟ-
ΚΑΡΠΔΝΖΗ 

1 
ΔΗΓΗΚΟ Γ.. ΚΑΡ/ΗΟΤ 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡΟΦΖ 

26,15 

2.32 ΜΔΓΑΛΟ ΥΩΡΗΟ-
ΚΑΡΠΔΝΖΗ 

1 
ΔΗΓΗΚΟ Γ.. ΚΑΡ/ΗΟΤ 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡΟΦΖ 

16,38 
(κε πάγν ή ρηφλη) 

2. 2.37 ΚΑΡΗΣΑ-
ΓΑΤΡΟ 

(ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΖ 
ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ) 

1 

ΓΔΛ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ 
ΜΔ 

ΔΠΗΣΡΟΦΖ 

22,73 

2.37 ΚΑΡΗΣΑ-
ΓΑΤΡΟ 

1 
ΓΔΛ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡΟΦΖ 

23,80 
(κε πάγν ή ρηφλη) 
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(ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΖ 
ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ) 

 
3. ηελ ππ΄αξηζκ. 45/2015 ππνγεγξακκέλε ζχκβαζε κεηαμχ ηεο Κ/ΞΗΑ ΣΑΞΗ 

ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο σο πξνο ην άξζξν 1 (αληηθείκελν 
ζχκβαζεο), σο εμήο:  

 
Α/Α Α/Α 

ΓΡΟΜ. 
ΑΦΔΣΖΡΗΑ ΑΡΗΘΜΟ 

ΜΑΘΖΣΩΝ 
ΥΟΛΔΗΟ 

ΦΟΗΣΖΖ 
ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΑ ΖΜΔΡΖΗΑ 

ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ 
άλεσ ΦΠΑ 

1. 2.29 ΑΓΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 
- ΚΑΡΠΔΝΖΗ 

3 4ν ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ 
ΚΑΡ/ΗΟΤ (ΠΡΩΗ)-

ΔΗΓΗΚΟ Γ.. 
ΚΑΡ/ΗΟΤ 

ΜΔ ΔΠΗΣΡΟΦΖ 27,92 

2.29 ΑΓΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 
- ΚΑΡΠΔΝΖΗ 

3 4ν ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ 
ΚΑΡ/ΗΟΤ(ΠΡΩΗ)- 

ΔΗΓΗΚΟ Γ.. 
ΚΑΡ/ΗΟΤ 

ΜΔ ΔΠΗΣΡΟΦΖ 29,65 
(κε πάγν ή ρηφλη) 

2. 2.31 ΛΑΓΓΑΓΗΑ- 
(ΑΓΗΟ 

ΝΔΚΣΑΡΗΟ)-
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ-
ΠΑΛΑΗΑ ΛΑΗΚΖ 

ΑΓΟΡΑ 

3 ΔΔΔΔΚ 
ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ 

& ΔΗΓΗΚΟ 
ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ 
ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ 

(ΠΡΩΗΝΖ) 

ΜΔ ΔΠΗΣΡΟΦΖ 18,67 

 2.31 ΛΑΓΓΑΓΗΑ- 
(ΑΓΗΟ 

ΝΔΚΣΑΡΗΟ)-
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ-
ΠΑΛΑΗΑ ΛΑΗΚΖ 

ΑΓΟΡΑ 

3 ΔΔΔΔΚ 
ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ 

& ΔΗΓΗΚΟ 
ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ 
ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ 

(ΠΡΩΗΝΖ) 

ΜΔ ΔΠΗΣΡΟΦΖ 19,08 
(κε πάγν ή ρηφλη) 

5. 2.38 ΜΤΡΗΚΖ - 
ΜΔΟΥΩΡΑ 

3 1ν ΓΤΜΝΑΗΟ 
ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ & 
ΓΔΛ ΚΑΡ/ΗΟΤ& 4

ν
 

ΟΛΟΖΜΔΡΟ Γ.. 
ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ 

ΜΔ ΔΠΗΣΡΟΦΖ 
& ΜΟΝΖ 

ΔΠΗΣΡΟΦΖ 

40,89 

2.38 ΜΤΡΗΚΖ- 
ΜΔΟΥΩΡΑ 

3 1ν ΓΤΜΝΑΗΟ 
ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ & 
ΓΔΛ ΚΑΡ/ΗΟΤ& 4

ν
 

ΟΛΟΖΜΔΡΟ Γ.. 
ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ 

ΜΔ ΔΠΗΣΡΟΦΖ 
& ΜΟΝΖ 

ΔΠΗΣΡΟΦΖ 

43,23 
(κε πάγν ή ρηφλη) 

6. 2.40 

ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ 

4 4ν Γ.. 
ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ & 

2ν ΓΤΜΝΑΗΟ 
ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ & 
4

ν
 ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ 

ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ 

ΜΔ ΔΠΗΣΡΟΦΖ 84,10 

2.40 

ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ 

4 4ν Γ.. 
ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ & 

2ν ΓΤΜΝΑΗΟ 
ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ & 
4

ν
 ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ 

ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ 

ΜΔ ΔΠΗΣΡΟΦΖ 94,02 
(κε πάγν ή ρηφλη) 

7. 3.2 ΜΟΤΕΗΛΟ-
ΚΛΑΤΗ-

ΓΟΡΗΑΝΑΓΔ 

12 4ν Γ.. ΚΑΡ/ΗΟΤ- 
2ν Γ.. ΚΑΡ/ΗΟΤ-

1ν ΓΤΜΝΑΗΟ 
ΚΑΡ/ΗΟΤ ΓΔΛ 

ΚΑΡ/ΗΟΤ-ΔΠΑΛ 
ΚΑΡ/ΗΟΤ-2ν 
ΓΤΜΝΑΗΟ 
ΚΑΡ/ΗΟΤ 

ΜΔ ΔΠΗΣΡΟΦΖ 72,20 
 

3.2 ΜΟΤΕΗΛΟ- 12 4ν Γ.. ΚΑΡ/ΗΟΤ- ΜΔ ΔΠΗΣΡΟΦΖ 93,90 
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ΚΛΑΤΗ-
ΓΟΡΗΑΝΑΓΔ 

2ν Γ.. ΚΑΡ/ΗΟΤ-
1ν ΓΤΜΝΑΗΟ 
ΚΑΡ/ΗΟΤ ΓΔΛ 

ΚΑΡ/ΗΟΤ-ΔΠΑΛ 
ΚΑΡ/ΗΟΤ-2ν 
ΓΤΜΝΑΗΟ 
ΚΑΡ/ΗΟΤ 

(κε πάγν ή ρηφλη) 

8. 3.3 4ν Γ.. 
ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ 
(ΟΛΟΖΜΔΡΟ) 

8 ΓΟΡΗΑΝΑΓΔ-
ΜΔΓΑΛΟ ΥΩΡΗΟ-
ΜΗΚΡΟ ΥΩΡΗΟ-
ΓΑΤΡΟ 

ΜΟΝΖ 
ΔΠΗΣΡΟΦΖ 

41,77 

3.3 4ν Γ.. 
ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ 
(ΟΛΟΖΜΔΡΟ) 

8 ΓΟΡΗΑΝΑΓΔ-
ΜΔΓΑΛΟ ΥΩΡΗΟ-
ΜΗΚΡΟ ΥΩΡΗΟ-
ΓΑΤΡΟ 

ΜΟΝΖ 
ΔΠΗΣΡΟΦΖ 

53,44 
(κε πάγν ή ρηφλη) 

 
4. ηελ ππ΄αξηζκ. 53/2015 ππνγεγξακκέλε ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ ηδηνθηήηε ΣΑΞΗ θ. 

Παπαδεκεηξίνπ Κσλ/λνπ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο σο πξνο ην άξζξν 1 
(αληηθείκελν ζχκβαζεο) σο εμήο: 

 
Α/Α Α/Α 

ΓΡΟΜ. 
ΑΦΔΣΖΡΗΑ ΑΡΗΘΜΟ 

ΜΑΘΖΣΩΝ 
ΥΟΛΔΗΟ 

ΦΟΗΣΖΖ 
ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΑ ΖΜΔΡΖΗΑ 

ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ 
άλεσ ΦΠΑ 

1. 2.3 ΣΟΠΟΛΗΑΝΑ 4 Γ.. ΒΑΛΑΩΡΑ ΜΔ ΔΠΗΣΡΟΦΖ 24,95 

2.3 ΣΟΠΟΛΗΑΝΑ 4 Γ.. ΒΑΛΑΩΡΑ ΜΔ ΔΠΗΣΡΟΦΖ 26,32 
(κε πάγν ή ρηφλη) 

2. 2.4 ΚΑΣΡΑΚΗ  
ΒΑΛΑΩΡΑ 

3 Γ.. ΒΑΛΑΩΡΑ ΜΔ ΔΠΗΣΡΟΦΖ 16,77 

2.4 ΚΑΣΡΑΚΗ  
ΒΑΛΑΩΡΑ 

3 Γ.. ΒΑΛΑΩΡΑ ΜΔ ΔΠΗΣΡΟΦΖ 17,08 
(κε πάγν ή ρηφλη) 

3. 2.5 ΣΟΠΟΛΗΑΝΑ -
ΚΑΣΡΑΚΗ 
ΒΑΛΑΩΡΑ 

3 ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ  
ΒΑΛΑΩΡΑ 

ΜΔ ΔΠΗΣΡΟΦΖ 24,95 

2.5 ΣΟΠΟΛΗΑΝΑ -
ΚΑΣΡΑΚΗ 
ΒΑΛΑΩΡΑ 

3 ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ  
ΒΑΛΑΩΡΑ 

ΜΔ ΔΠΗΣΡΟΦΖ 26,32 
(κε πάγν ή ρηφλη) 

4. 2.8 ΓΡΑΝΗΣΑ - 
ΚΑΛΔΜΔΝΟ 

2 ΔΔΔΔΚ 
ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ  

ΜΔ ΔΠΗΣΡΟΦΖ 132,72 

 2.8 ΓΡΑΝΗΣΑ - 
ΚΑΛΔΜΔΝΟ 

3 ΔΔΔΔΚ 
ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ 

ΜΔ ΔΠΗΣΡΟΦΖ 148,65 
(κε πάγν ή ρηφλη) 

5. 2.12 ΒΡΟΤΒΗΑΝΑ -
ΓΔΦΤΡΑ 
ΣΔΜΠΛΑ 
(ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΖ 
ΜΔ ΓΡΑΜΜΖ 
ΛΔΩΦΟΡΔΗΟΤ) 

2 ΓΤΜΝΑΗΟ –Λ.Σ. 
ΡΑΠΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΜΔ ΔΠΗΣΡΟΦΖ 18,99 

 2.12 ΒΡΟΤΒΗΑΝΑ -
ΓΔΦΤΡΑ 
ΣΔΜΠΛΑ 
(ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΖ 
ΜΔ ΓΡΑΜΜΖ 
ΛΔΩΦΟΡΔΗΟΤ) 

2 ΓΤΜΝΑΗΟ –Λ.Σ. 
ΡΑΠΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΜΔ ΔΠΗΣΡΟΦΖ 19,60 
(κε πάγν ή ρηφλη) 

 
5. ηελ ππ΄αξηζκ. 47/2015 ππνγεγξακκέλε ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ ηδηνθηήηε ΣΑΞΗ θ. Καιχβα 

Αξγπξίνπ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο σο πξνο ην άξζξν 1 (αληηθείκελν ζχκβαζεο) θαη 
ζπγθεθξηκέλα: α) σο πξνο ηηο ζηάζεηο ηνπ δξνκνινγίνπ θαη β) ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, σο εμήο: 

 
Α/Α Α/Α 

ΓΡΟΜ. 
ΑΦΔΣΖΡΗΑ ΑΡΗΘΜΟ 

ΜΑΘΖΣΩΝ 
ΥΟΛΔΗΟ ΦΟΗΣΖΖ ΓΡΟΜΟΛΟΓ

ΗΑ 
ΖΜΔΡΖΗΑ 
ΑΠΟΕΖΜΗΩ
Ζ άλεσ ΦΠΑ 

ΑΔΑ: ΩΓΣΓ7ΛΗ-5Ξ8



23 

 

1. 2.22 ΦΣΔΡΟΛΑΚΑ 4 Γ.. ΓΤΣΗΚΖ ΦΡΑΓΚΗΣΑ 
& ΓΤΜΝΑΗΟ ΓΤΣ. 

ΦΡΑΓΚΗΣΑ 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡΟΦΖ 

28,27 

2.22 ΦΣΔΡΟΛΑΚΑ 4 Γ.. ΓΤΣΗΚΖ ΦΡΑΓΚΗΣΑ 
& ΓΤΜΝΑΗΟ ΓΤΣ. 

ΦΡΑΓΚΗΣΑ 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡΟΦΖ 

30,11 
(κε πάγν ή 

ρηφλη) 

2. 2.23 ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ 
ΦΡΑΓΚΗΣΑ - 
ΦΣΔΡΟΛΑΚΑ 

2 Γ.. ΓΤΣΗΚΖ ΦΡΑΓΚΗΣΑ 
– ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ 

ΓΤΣ.ΦΡΑΓΚΗΣΑ 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡΟΦΖ 

20,10 

2.23 ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ 
ΦΡΑΓΚΗΣΑ - 
ΦΣΔΡΟΛΑΚΑ 

2 Γ.. ΓΤΣΗΚΖ ΦΡΑΓΚΗΣΑ 
– ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ 

ΓΤΣ.ΦΡΑΓΚΗΣΑ 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡΟΦΖ 

20,86 
(κε πάγν ή 

ρηφλη) 

 
6. ηελ ππ΄αξηζκ. 54/2015 ππνγεγξακκέλε ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ ηδηνθηήηε ΣΑΞΗ θ. 

Παπαδεκεηξίνπ Υξήζηνπ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο σο πξνο ην άξζξν 1 
(αληηθείκελν ζχκβαζεο) θαη ζπγθεθξηκέλα: α) σο πξνο ηηο ζηάζεηο ηνπ δξνκνινγίνπ θαη β) ηελ 
εκεξήζηα απνδεκίσζε, σο εμήο: 

 
Α/Α Α/Α 

ΓΡΟΜ. 
ΑΦΔΣΖΡΗΑ ΑΡΗΘΜΟ 

ΜΑΘΖΣΩΝ 
ΥΟΛΔΗΟ ΦΟΗΣΖΖ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΑ ΖΜΔΡΖΗΑ 

ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ 
άλεσ ΦΠΑ 

1. 2.13 ΒΡΟΤΒΗΑΝΑ- 
ΓΔΦΤΡΑ 

ΣΔΜΠΛΑ 
(ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΖ 

ΜΔ ΓΡΑΜΜΖ 
ΛΔΩΦΟΡΔΗΟΤ) 

3 ΓΤΜΝΑΗΟ–Λ.Σ.  
ΡΑΠΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡΟΦΖ 

18,99 

2.13 ΒΡΟΤΒΗΑΝΑ- 
ΓΔΦΤΡΑ 

ΣΔΜΠΛΑ 
(ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΖ 

ΜΔ ΓΡΑΜΜΖ 
ΛΔΩΦΟΡΔΗΟΤ) 

3 ΓΤΜΝΑΗΟ–Λ.Σ.  
ΡΑΠΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡΟΦΖ 

19,60 
(κε πάγν ή 

ρηφλη) 

 
Β. Σξνπνπνηεί πξψηε θνξά: 
1. ηελ ππ΄αξηζκ. 48/2015 ππνγεγξακκέλε ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ ηδηνθηήηε ΣΑΞΗ θ. 

ηεξφπνπινπ Γεσξγίνπ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο σο πξνο ην άξζξν 1 (αληηθείκελν 
ζχκβαζεο) θαη ζπγθεθξηκέλα: α) σο πξνο ηηο ζηάζεηο ηνπ δξνκνινγίνπ θαη β) ηελ εκεξήζηα 
απνδεκίσζε ηνπ δξνκνινγίνπ σο εμήο: 

 
Α/Α Α/Α 

ΓΡΟΜ. 
ΑΦΔΣΖΡΗΑ ΑΡΗΘΜΟ 

ΜΑΘΖΣΩΝ 
ΥΟΛΔΗΟ ΦΟΗΣΖΖ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΑ ΖΜΔΡΖΗΑ 

ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ 
άλεσ ΦΠΑ 

1. 2.26 ΠΑΛΑΗΟΚΑΣΟΤΝΑ-
ΚΡΔΝΣΖ 

4 ΓΤΜΝΑΗΟ Λ.Σ. 
ΚΔΡΑΟΥΩΡΗΟΤ- 1ν 

ΔΠΑΛ ΓΤΣ.ΦΡΑΓΚΗΣΑ 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡΟΦΖ 

40,74 

2.26 ΠΑΛΑΗΟΚΑΣΟΤΝΑ-
ΚΡΔΝΣΖ 

4 ΓΤΜΝΑΗΟ Λ.Σ. 
ΚΔΡΑΟΥΩΡΗΟΤ- 1ν 

ΔΠΑΛ ΓΤΣ.ΦΡΑΓΚΗΣΑ 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡΟΦΖ 

46,84 
(κε πάγν ή 

ρηφλη) 

 
2. ηελ ππ΄αξηζκ. 87/2015 ππνγεγξακκέλε ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ ηδηνθηήηε ΣΑΞΗ θ. 

Παπαδεκεηξίνπ Υξήζηνπ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο σο πξνο ην άξζξν 1 
(αληηθείκελν ζχκβαζεο) θαη ζπγθεθξηκέλα: α) σο πξνο ηηο ζηάζεηο ηνπ δξνκνινγίνπ θαη β) ηνλ 
αξηζκφ καζεηψλ, σο εμήο: 

 

 

Α/Α 

Α/Α 
ΓΡΟΜ. 

ΑΦΔΣΖΡΗΑ ΑΡΗΘΜΟ 
ΜΑΘΖΣΩΝ 

ΥΟΛΔΗΟ 
ΦΟΗΣΖΖ 

ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΑ ΖΜΔΡΖΗΑ 
ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ 

άλεσ ΦΠΑ 
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1. 2.15 ΣΗΡΝΩΚΑ-ΗΣΔΑ 
(ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΖ 
ΜΔ ΓΡΑΜΜΖ 
ΛΔΩΦΟΡΔΗΟΤ) 

1 Γ.. 
ΡΑΠΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡΟΦΖ 

20,39 

 
3. ηελ ππ΄αξηζκ. 79/2015 ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ αλαδφρνπ ηδηνθηήηε ΗΥ θ. Λαζχξε Ησάλλε 

θαη ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο σο πξνο ην άξζξν 1 (αληηθείκελν ζχκβαζεο) θαη 
ζπγθεθξηκέλα: α) σο πξνο ηηο ζηάζεηο ηνπ δξνκνινγίνπ θαη β) ηελ εκεξήζηα απνδεκίσζε ηνπ 
δξνκνινγίνπ, σο εμήο: 

 
Α/Α Α/Α 

ΓΡΟΜ. 
ΑΦΔΣΖΡΗΑ ΑΡΗΘΜΟ 

ΜΑΘΖΣΩΝ 
ΥΟΛΔΗΟ ΦΟΗΣΖΖ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΑ ΖΜΔΡΖΗΑ 

ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ 
άλεσ ΦΠΑ 

1. 2.25 ΑΝΩ ΣΟΤΚΑ 2 Γ.. ΠΑΛΑΗΟΚΑΣΟΤΝΑ ΜΔ ΔΠΗΣΡΟΦΖ 18,91 

2. 2.27 ΒΟΤΛΠΖ 2 Γ.. ΠΑΛΑΗΟΚΑΣΟΤΝΑ  ΜΔ ΔΠΗΣΡΟΦΖ  16,75 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1796 

 
 
ΜΗΘΩΔΗ – ΔΚΜΗΘΩΔΗ 
 
ΘΔΜΑ 28ο: Γηελέξγεηα δεκφζηνπ, πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθκίζζσζε θπιηθείνπ ζην 
Γηνηθεηήξην ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 
(Δηζεγεηής θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο 
Λεηηνπξγίαο Π..Δ.).  

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 186147/6074/17-11-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθφλα 
Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε: 
1) ηελ ππ΄ αξηζκ. 186149/6075/17-11-2016 πξνθήξπμε ηνπ πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ 

γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ θπιηθείνπ ζην Γηνηθεηήξην ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, 
2) ηηο ππ΄αξηζκ. 440/15-3-2016 θαη 1716/14-11-2016 απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ησλ φξσλ  ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο 
θαη 

 3) ηνπο θαθέινπο «ησλ δηθαηνινγεηηθψλ» ησλ θάησζη ππνςεθίσλ κηζζσηψλ: 
   - πιενχλε Γαξπθαιηά 
   - Μαγθιάξαο Κσλζηαληίλνο 
   - νχιηνο Ησάλλεο 

 
Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ν Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 

Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ., θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, επηζήκαλε θάπνηεο ειιείςεηο 
ζηνλ θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ θ. νχιηνπ Ησάλλε, ήηνη ηελ κε αλαγξαθή, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 4 ηεο δηαθήξπμεο, ησλ απαηηνχκελσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ δηαγσληζκφ ζηνηρείσλ 
εμσηεξηθά ζηνλ θάθειφ ηνπ θαη ηεο εκεξνκελίαο ζηελ Αίηεζε – Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 
1599/86 πνπ θαηέζεζε πξνο ηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο. 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή έθξηλε ακειεηέεο ηηο αλσηέξσ ειιείςεηο θαη, αθνχ έιεγμε ηα 
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο φισλ ησλ ππνςεθίσλ, ήηνη:  

α. Αίηεζε - Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 πξνο ηελ Π..Δ. κε ηα ζηνηρεία ηνπ 
ππνςήθηνπ κηζζσηή πνπ λα απνδέρεηαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, λα έρεη ιάβεη γλψζε θαη λα 
δεηά ηε κίζζσζε ηνπ θπιηθείνπ 

β. Δπηθπξσκέλν απφ δεκφζηα αξρή θσηναληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο 
γ. Αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ 
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δ. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γξακκαηέα Πξσηνδηθείνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν 
ελδηαθεξφκελνο δελ έρεη ηεζεί ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο, απαγφξεπζεο ή δηθαζηηθήο αληίιεςεο. 
Όηαλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία απαηηείηαη κφλν ηνπ εθπξνζψπνπ, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ θαη 
νη ινηπνί εηαίξνη ζα εξγάδνληαη εληφο ηεο επηρείξεζεο. 

ε. Δγγπεηηθή επηζηνιή, ηεηξαθφζηα ζαξάληα επξψ (440,00€), ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη 
εθδνζεί απφ Πηζησηηθφ Ίδξπκα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν θαη ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα, ή λα 
θαηαηεζεί γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ γηα αληίζηνηρν πνζφ 

ζη. Πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ πγείαο απφ Γεκφζην Ννζνθνκείν 
δ. Απνδεηθηηθφ Φνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, 

δηαπίζησζε ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ νξζφηεηά ηνπο θαη έθαλε νκφθσλα δεθηέο ηηο σο άλσ ηξεηο 
πξνζθνξέο.  

ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο θάιεζε λα πξνζέιζνπλ ζηελ Δπηηξνπή νη ελδηαθεξφκελνη θ.θ. 
πιενχλε Γαξπθαιηά, Μαγθιάξαο Κσλζηαληίλνο θαη νχιηνο Ησάλλεο πξνθεηκέλνπ λα 
πιεηνδνηήζνπλ γηα ην πξνο κίζζσζε θπιηθείν ζην Γηνηθεηήξην ηεο Π..Δ. 

Με ηηκή εθθίλεζεο (ειάρηζην πνζφ πξψηεο πξνζθνξάο 400,00 €) μεθίλεζε ε 
δεκνπξαζία θαη, κεηά απφ αιιεπάιιειεο αληηπξνζθνξέο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηνλ ζπλεκκέλν 
πίλαθα, ν νπνίνο απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο, ε θ. πιενχλε Γαξπθαιηά 
θαηέζεζε ηειηθή κεληαία πξνζθνξά 590,00 €, ν θ. Μαγθιάξαο Κσλζηαληίλνο 740,00 € θαη ν θ. 
νχιηνο Ησάλλεο 777,00 €. 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

         αποθαζίδεη οκόθφλα 
 1. Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ 
θπιηθείνπ ζην Γηνηθεηήξην ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηνλ νχιην Ησάλλε, ζηελ ηηκή ησλ 
επηαθνζίσλ εβδνκήληα επηά επξψ (777,00€)/κήλα, ρξνληθήο δηάξθεηαο πέληε (5) εηψλ, θαηφπηλ 
ηεο δεκφζηαο πξνθνξηθήο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο. 
 2. Σν ηκήκα Πξνκεζεηψλ εληέιιεηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο αλσηέξσ 
δεκνπξαζίαο. 
 3. Δμνπζηνδνηείηαη ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο Φζηψηηδαο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε 
ηνλ αλαθεξφκελν πιεηνδφηε. 
 

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1797 
 
 
ΓΑΠΑΝΔ 
 
ΘΔΜΑ 29ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 187305/3465/21-11-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δπξπηαλίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην 
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθφλα 
Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο γηα πξνκήζεηεο, 

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

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ Κ.Α.Δ. 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Κ.Α.Δ. 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤ

Ζ 
ΠΗΣΩΖ

 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔ

ΝΟΤ 
ΠΡΟΫ/ΜΟ

Τ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦ

ΩΔΗ 
ΔΣΟΤ 2016 

ΓΔΜΔΤΘ
ΔΝ ΠΟΟ 
ΠΡΗΝ ΣΖΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΠΗΣΩΖ 
ΓΗΑΘΔΗΜ

Ο ΓΗΑ 
ΓΔΜΔΤΖ 
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1 

Πξνκήζεηα ιεπίδαο 
Απνρηνληζκνχ LA.3T.3200, 
ρσξίο ειεθηξνυδξαπιηθή 
κνλάδα γηα ηηο αλάγθεο ηεο 
ΠΔ Δπξπηαλίαο   

073.1925.01 Πξνκήζεηα 
κεραλεκάησλ 
θαη εξγαιείσλ 
γεληθά. 

12.238,80 23.315,00 7.570,15 3.506,05 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1798 

 
ΘΔΜΑ 30ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ ηαθηηθφ 
πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 γηα ηελ πξφζιεςε έληεθα (11) αηφκσλ πξνζσπηθνχ 
νξηζκέλνπ ρξφλνπ, δηάξθεηαο δχν (2) κελψλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηεπεηγνπζψλ, επνρηθψλ θαη 
πξφζθαηξσλ αλαγθψλ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Δπξπηαλίαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 172064/3220/16-11-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δπξπηαλίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην 
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθφλα 
Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο απφ ηνλ ηαθηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 γηα ηελ πξφζιεςε έληεθα (11) αηφκσλ πξνζσπηθνχ 
νξηζκέλνπ ρξφλνπ, δηάξθεηαο δχν (2) κελψλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηεπεηγνπζψλ, επνρηθψλ θαη 
πξφζθαηξσλ αλαγθψλ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Δπξπηαλίαο, σο θαησηέξσ: 
 

Α/α Αηηηοιογία Κ.Α.Δ. Περηγραθή Κ.Α.Δ 
Ποζό 

δέζκεσζες 
πίζηφζες 

Ποζό 
εγθεθρηκέλοσ 

προϋποιογηζκού 
κε ηης 

αλακορθώζεης 
έηοσς 2016 

Γεζκεσζέλ 
ποζό πρηλ 

ηελ 
παρούζα 
εηζήγεζε 

Τπόιοηπο 
πίζηφζες 
δηαζέζηκο 

γηα 
δέζκεσζε 

1 

Ακνηβή γηα ηελ 
πξφζιεςε 
έληεθα (11) 
αηφκσλ κε 

ζρέζε εξγαζίαο 
Η.Γ.Ο.Υ. 
ρξνληθήο 

δηάξθεηαο δχν 
(2) κελψλ 

0342 

Ακνηβέο 
πξνζσπηθνχ κε 
ζρέζε εξγαζίαο 
ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ 
(Η.Γ.Ο.Υ.) γεληθά 

(ζπκπεξηιακβάλεηαη 
θαη ην επνρηθφ 
πξνζσπηθφ) 

3.760,90 53.000,00 49.239,10 0,00 

2 

Δηζθνξέο ζε 
αζθαιηζηηθνχο 

νξγαληζκνχο γηα 
ηελ πξφζιεςε 

έληεθα (11) 
αηφκσλ κε 

ζρέζε εξγαζίαο 
Η.Γ.Ο.Υ. 
ρξνληθήο 

δηάξθεηαο δχν 
(2) κελψλ 

0352 

Δηζθνξέο ζε 
αζθαιηζηηθνχο 
νξγαληζκνχο 

πξνζσπηθνχ κε 
ζρέζε εξγαζίαο 
ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ 
(Η.Γ.Ο.Υ.) γεληθά 

(ζπκπεξηιακβάλεηαη 
θαη ην επνρηθφ 
πξνζσπηθφ) 

1.139,58 14.500,00 13.360,42 0,00 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 4.900,48 67.500,00 62.599,52 0,00 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1799 

 
ΘΔΜΑ 31ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Φσθίδαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 187091/4485/18-11-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
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 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθφλα 
Δγθξίλεη: 
Α. ηελ πιεξσκή δαπαλψλ γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο θαη παξνρή ππεξεζηψλ, πνπ 

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

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

ΓΑΠΑΝΖ  

1 

δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή 
εμφδσλ εκεξήζηαο 

απνδεκίσζεο εθηφο έδξαο 
κεηαθίλεζεο έμη (6) ππαιιήισλ 

ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο 
Οηθνλνκίαο  

θαη Κηεληαηξηθήο, 
 ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο, θαη ηνπ 

ηκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη 
Τδξννηθνλνκίαο ηεο Π.Δ 
Φσθίδαο γηα ηνπο Μήλεο   

Αχγνπζην θαη Οθηψβξην ηνπ  
2016  

02.04.073.0721.01 

 
Ζκεξήζηα απνδεκίσζε 

κεηαθηλνπκέλσλ ζην 
εζσηεξηθφ & εμσηεξηθφ 

εθηφο φζσλ 
εληάζζνληαη ζηνπο 

ΚΑΔ 0715, 0716 θαη 
0717. 

470,00 
 

2 

δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή 
ινηπψλ εμφδσλ κεηαθίλεζεο έμη 

(6) ππαιιήισλ ηεο Γ/λζεο 
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο  

θαη Κηεληαηξηθήο, 
 ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο, θαη ηνπ 

ηκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη 
Τδξννηθνλνκίαο ηεο Π.Δ 
Φσθίδαο γηα ηνπο Μήλεο   

Αχγνπζην θαη  Οθηψβξην 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 

967,90 

3 

δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή 
εμφδσλ εκεξήζηαο 

απνδεκίσζεο  κεηαθίλεζεο θαη 
ινηπψλ εμφδσλ κεηαθίλεζεο 
ελφο ( 1) ππαιιήινπ Γ/λζεο  

Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη 
Κηεληαηξηθήο ηεο Π.Δ Φσθίδαο 

γηα ην Μήλα  Οθηψβξην ηνπ 
2016 

02.04.073.5241.01 
Γαπάλεο πξνζηαζίαο 

ειαηνπαξαγσγήο 
183,20 

4 

δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή 
εμφδσλ εκεξήζηαο 

απνδεκίσζεο κεηαθίλεζεο θαη 
ινηπψλ εμφδσλ κεηαθίλεζεο 
ελφο ( 2) ππαιιήισλ Γ/λζεο  

Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη 
Κηεληαηξηθήο ηεο Π.Δ Φσθίδαο 

Δπνρηαθνί ηνκεάξρεο 
δαθνθηνλίαο γηα ην Μήλα 

Οθηψβξην ηνπ 2016 

02.04.073.5241.01 
Γαπάλεο πξνζηαζίαο 

ειαηνπαξαγσγήο 
381,20 
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5 

δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή 
ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο 

ππαιιήισλ πνπ αζρνινχληαη 
κε ην πξφγξακκα δαθνθηνλίαο 
ζηελ Π.Δ Φσθίδαο γηα ην έηνο 
2016 (Οθηψβξηνο Ννέκβξηνο) 

02.04.073.5241.01 
Γαπάλεο πξνζηαζίαο 

ειαηνπαξαγσγήο 
1.060,36 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 3.062,66 

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

ζπληεξήζεηο θαη παξνρή ππεξεζηψλ, πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ην Οηθνλνκηθφ 
Έηνο 2016, σο θαησηέξσ:  
 

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

ΓΔΜΔΤΖ 
ΠΗΣΩΖ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ
Τ ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΔΗ
 ΔΣΟΤ 2016 

ΓΔΜΔΤΘΔΝ 
ΠΟΟ ΠΡΗΝ 

ΣΖΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΠΗΣΩΖ 

ΓΗΑΘΔΗΜΟ 
ΓΗΑ 

ΓΔΜΔΤΖ 

1 

Γηα ηελ πιεξσκή 
αλαλέσζεο ζχκβαζεο 

πνπ αθνξά ηελ 
ειεθηξνληθή 

ππνζηήξημε & 
ζπληήξεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Ζ/Τ 
ΚΣΔΟ (Γ. ΚΣΔΟ 

πξφγξακκα  
δηαρείξηζεο, 

επηθνηλσληψλ θαη 
ειέγρνπ) απφ 

01/01/2017 έσο 
31/12/2017 ηεο Γ/λζεο 

Μεηαθνξψλ θαη 
Δπηθνηλσληψλ ηνπ 

ηκήκαηνο ΚΣΔΟ (ΑΦΟΗ 
ΣΑΗΝΟΤ ΟΔ)    

02.04.073.0879.01 
Λνηπέο ακνηβέο 
φζσλ εθηεινχλ 

εηδηθέο ππεξεζίεο  

3.645,60 38.535,95 34.702,67 187,68 

2 

Γηα ηελ πιεξσκή 
ζπκκεηνρήο σο 

ζπλδηνξγαλσηέο ζε 
αζιεηηθφ αγψλα 

νξεηλνχ φγθνπ ζηα 
ρλάξηα ηνπ Γεπθαιίσλα 

(ΑΝΑΓΛΤΦΑ 
ΜΔΣΑΛΛΗΑ- ΑΦΗΔ)    

02.04.073.0844.01 

Δθζέζεηο, 
νξγάλσζε 

ζπλεδξίσλ θαη 
πνιηηηζηηθψλ 
εθδειψζεσλ  

2.978,84 19.000,00 15.991,96 29,20 

3 

Γηα ηελ πιεξσκή 
δαπάλεο γηα ηνλ 

ενξηαζκφ ηεο Δζληθήο 
Αληίζηαζεο 

(ΣΔΦΑΝΗΑ)    

02.04.073.5161.01 
Γαπάλεο εζληθνχ 

ραξαθηήξα 
300,00 9.000,00 8.649,45 50,55 

4 

Γηα ηελ πιεξσκή 
πξνκήζεηαο 

πδξαπιηθψλ πιηθψλ 
απνρέηεπζεο θαη 

ζσιήλεο ζχλδεζεο 
δεμακελήο λεξνχ γηα 

ηηο ππεξεζίεο 
Α/βάζκηαο θαη 

Β/βάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο θαη 

Σερληθψλ Έξγσλ ηεο 
ΠΔ Φσθίδαο 

(ΣΔΥΝΗΚΖ ΟΔ 
ΠΑΣΔΡΑΚΖ Η.- 
ΚΑΛΠΟΤΕΟ Γ.)  

02.04.073.1311.01 

Πξνκήζεηα εηδψλ 
ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπήο 
εγθαηαζηάζεσλ  

220,00 5.000,00 4.779,07 0,93 
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5 

Γηα ηελ πιεξσκή εηδψλ 
γηα ηελ εμππεξέηεζε 

κεραλνγξαθηθψλ 
αλαγθψλ (αλαβάζκηζε 
Ζ/Τ γξακκαηείαο) ηεο 

Γ/λζεο Αγξνηηθήο 
Οηθνλνκίαο θαη 
Κηεληαηξηθήο 
(ΓΚΑΒΔΡΑ 
ΛΔΩΝΗΓΑ) 

02.04.073.1723.01 

Πξνκήζεηα 
ειεθηξνληθψλ 
ππνινγηζηψλ, 

πξνγξακκάησλ 
θαη ινηπψλ πιηθψλ 

133,00 14.000,00 9.246,24 4.620,76 

6 

Γηα ηελ πιεξσκή 
επηζθεπήο air-condition 
ηεο Γ/λζεο Μεηαθνξψλ 
θαη Δπηθνηλσληψλ ηνπ 
ηκήκαηνο ΚΣΔΟ ηεο 

ΠΔ Φσθίδαο 

02.04.073.0851.01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή θηηξίσλ 
γεληθά, 

εγθαηαζηάζεσλ 
ζηξαησληζκνχ, 
ειιηκεληζκνχ, 

αεξνιηκέλσλ θαη 
ινηπψλ κνλίκσλ 
εγθαηαζηάζεσλ   

99,20 10.302,40 7.725,10 2.478,10 

7 

Γηα ηελ πιεξσκή εηδψλ 
γηα ηελ απνθαηάζηαζε 

βιάβεο ζε Ζ/Τ ηνπ 
γξαθείνπ θνπ 

Αληηπεξηθεξεηάξρε κε 
ζθνπφ ηελ 

εμππεξέηεζε 
κεραλνγξαθηθψλ 

αλαγθψλ ππεξεζηψλ 
ηεο ΠΔ Φσθίδαο 

(ΜΠΟΤΜΠΟΤΡΖ 
ΠΤΡΟ) 

02.04.073.1723.01 

Πξνκήζεηα 
ειεθηξνληθψλ 
ππνινγηζηψλ, 

πξνγξακκάησλ 
θαη ινηπψλ πιηθψλ 

48,00 14.000,00 9.379,24 4.572,76 

8 

Γηα ηελ πιεξσκή 
επηζθεπήο 

θσηνηππηθνχ 
κεραλήκαηνο 

SAMSUNG ML 
4510ND ηεο Γ/λζεο 

Μεηαθνξψλ & 
Δπηθνηλσληψλ ηνπ 

ηκήκαηνο ΚΣΔΟ ηεο 
ΠΔ Φσθίδαο 

(ΦΑΝΗΓΑΚΖ ΔΜΜ. & 
ΗΑ ΔΣΔ) 

02.04.073.0869.01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή ινηπνχ 
εμνπιηζκνχ 

37,20 14.160,02 8.740,43 5.382,39 

9 

Γηα ηελ πιεξσκή 
πξνκήζεηαο πιηθψλ γηα 

ην Δξγαζηεξηαθφ 
Κέληξν Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ (ΔΚΦΔ) 
ηεο Γ/λζεο Β/βάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο 
(ΜΑΤΡΗΓΟΤ ΔΛΔΝΖ) 

02.04.073.1699.01 
Λνηπέο 

πξνκήζεηεο 
312,65 15.000,00 10.151,01 4.536,34 

10 

Γηα ηελ πιεξσκή 
πξνκήζεηαο πιηθψλ γηα 

ην Δξγαζηεξηαθφ 
Κέληξν Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ (ΔΚΦΔ) 
ηεο Γ/λζεο Β/βάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο 
(ΠΔΣΑΛΑ 

ΘΔΟΦΗΛΟ) 

02.04.073.1699.01 
Λνηπέο 

πξνκήζεηεο 
105,90 15.000,00 10.045,11 4.848,99 

11 

Γηα ηελ πιεξσκή 
αγνξάο κηαο 

βηβιηνζήθεο θαη δχν 
γξαθείσλ ηνπ ΚΔΓΓΤ 

Φσθίδαο (ΒΤΝΗΑ 
ΓΔΩΡΓΗΟ) 

02.04.073.1711.01 
Πξνκήζεηα 
επίπισλ  

520,80 1.000,00 0,00 479,20 
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ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 8.401,19 154.998,37 119.410,28 27.186,90 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1800 

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

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 187675/6937/21-11-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθφλα 
Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο 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 
ΓΔΜΔΤ

Ζ 
ΠΗΣΩΖ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔ

ΝΟΤ 
ΠΡΟΫ/ΜΟΤ

+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΔΗ 
ΔΣΟΤ 2016 

ΓΔΤΜΔΤΘ
ΔΝ 

ΠΟΟ 
ΠΡΗΝ 
ΣΖΝ 

ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΠΗΣΩΖ 

ΓΗΔΘΔΗΜΟ 
ΓΗΑ 

ΓΔΜΔΤΖ 

1 

Πξνκήζεηα 200 εληχπσλ 
αδεηψλ νδήγεζεο θαη 
ρεηξηζκνχ αγξνηηθνχ 
κεραλήκαηνο, 200 εληχπσλ 
αδεηψλ θπθινθνξίαο αγξνηηθνχ 
κεραλήκαηνο θαη 200 
θαξηειψλ απνγξαθήο 
αγξνηηθνχ κεραλήκαηνο 

02.02.073.08
43.01 

Δθδφζεηο-
εθηππψζεηο-
βηβιηνδεζία 
(πεξηιακβάλεη
αη θαη ε 
πξνκήζεηα 
ραξηηνχ) 
 

310,00 12.883,40 9.367,86 3.205,54 

2 

Αλαπαξαγσγή θαη πξνκήζεηα 
θσηναληηγξάθσλ θαη ζρεδίσλ 
Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ ηνπ 
Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη 
Τδξννηθνλνκίαο ηεο ΠΔ 
Δπβνίαο 

02.02.073.08
43.01 

Δθδφζεηο-
εθηππψζεηο-
βηβιηνδεζία 
(πεξηιακβάλεη
αη θαη ε 
πξνκήζεηα 
ραξηηνχ) 

30,00 12.883,40 9.677,86 3.175,54 

3 

Δξγαζίεο επηζθεπήο ηνπ ΚΖΖ 
4805 JEEP COMPASS 
απηνθηλήηνπ ηεο ΠΔ Δπβνίαο 02.02.073.08

61.01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 
επηζθεπή 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 
γεληθά           

124,00 17.726,61 11.094,98 6.507,63 

4 

Δξγαζίεο επηζθεπήο ηνπ ΚΖΗ 
8850 JEEP PATRIOT 
απηνθηλήηνπ ηεο ΠΔ Δπβνίαο 02.02.073.08

61.01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 
επηζθεπή 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 
γεληθά           

124,00 17.726,61 11.218,98 6.383,63 

5 

Σέιε θπθινθνξίαο φισλ ησλ 
νρεκάησλ ηεο ΠΔ Δπβνίαο 
έηνπο 2017 

02.02.073.08
99.01 

Λνηπέο 
δαπάλεο θαη 
εηδηθέο ακνηβέο  
 

8.000,00 127.498,54 104.676,99 14.821,55 

6 

Πξνκήζεηα βηβιίσλ ηνπ 
ζπγγξαθέα Ν. Καδαληδάθε γηα 
ηηο αλάγθεο ηνπ Γξαθείνπ ηνπ 
Αληηπεξηθεξεηάξρε ΠΔ 
Δπβνίαο 

02.02.073.11
21.01 

Πξνκήζεηα 
βηβιίσλ, 
ζπγγξακκάησ
λ, πεξηνδηθψλ, 
εθεκεξίδσλ & 
ινηπψλ 
ζπλαθψλ 

77,76 2.000,00 125,08 1.797,16 
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εθδφζεσλ       

7 

Πξνκήζεηα εηδψλ 
θαζαξηφηεηαο γηα ηηο αλάγθεο 
ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΠΔ 
Δπβνίαο 

02.02.073.12
31.01 

Πξνκήζεηα 
εηδψλ 
θαζαξηφηεηαο                                                     
 

335,79 3.500,00 1.862,62 1.301,59 

8 

Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα 
ηελ επηζθεπή ηνπ ΚΖΗ 8850 
JEEP PATRIOT απηνθηλήηνπ 
ηεο ΠΔ Δπβνίαο 

02.02.073.13
21.01 

Πξνκήζεηα 
εηδψλ 
ζπληήξεζεο & 
επηζθεπήο  
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 
γεληθά    

520,00 29.976,72 19.777,72 9.679,00 

9 

Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα 
ηελ επηζθεπή ηνπ ΚΖΗ 8850 
JEEP COMPASS απηνθηλήηνπ 
ηεο ΠΔ Δπβνίαο 

02.02.073.13
21.01 

Πξνκήζεηα 
εηδψλ 
ζπληήξεζεο & 
επηζθεπήο  
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 
γεληθά    

520,00 29.976,72 20.297,72 9.159,00 

10 

Πξνκήζεηα ειεθηξηθνχ 
θαινξηθέξ ιαδηνχ 2.500 w γηα 
ηηο αλάγθεο ηεο Γ/λζεο 
Γηνηθεηηθνχ -Οηθνλνκηθνχ ηεο 
ΠΔ Δπβνίαο 

02.02.073.17
12.01 

Πξνκήζεηα 
ζπζθεπψλ 
ζέξκαλζεο θαη 
θιηκαηηζκνχ 
 

95,00 5.000,00 4.625,00 280,00 

11 

Πξνκήζεηα κνιπβνζθξαγίδσλ 
θαη απηνθφιιεησλ ηαηληψλ γηα 
ηελ εθαξκνγή ηνπ Δζληθνχ 
Πξνγξάκκαηνο Καηαινίπσλ 
ζηα ηξφθηκα δσηθήο 
πξνέιεπζεο  γηα ηηο αλάγθεο 
ηνπ Σκήκαηνο Κηεληαηξηθήο ΠΔ 
Δπβνίαο 

02.02.073.52
44.01 

Γαπάλεο 
γεσξγίαο, 
θηελνηξνθίαο 
θιπ πνπ δελ 
πξνβιέπνληαη 
ζε άιινπο 
θσδηθνχο 
αξηζκνχο 
εμφδσλ 
 

86,49 24.984,38 3.625,00 21.272,89 

12 

Δηήζηα ζπλδξνκή ζην 
πεξηνδηθφ ηεο Διιεληθήο 
Κηεληαηξηθήο Δηαηξείαο γηα ηηο 
αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο 
Κηεληαηξηθήο ΠΔ Δπβνίαο 

02.02.073.52
44.01 

Γαπάλεο 
γεσξγίαο, 
θηελνηξνθίαο 
θιπ πνπ δελ 
πξνβιέπνληαη 
ζε άιινπο 
θσδηθνχο 
αξηζκνχο 
εμφδσλ 

100,00 24.984,38 3.711,49 21.172,89 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 10.323,04 309.140,76 200.061,30 98.756,42 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1801 

 
ΘΔΜΑ 33ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα επηζηξνθή πνζψλ αρξεσζηήησο 
εηζπξαρζέλησλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 187679/6938/21-11-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο χςνπο ηξηαθνζίσλ επξψ (300,00 €), γηα 
επηζηξνθή πνζψλ αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλησλ απφ κε ρξήζε παξαβφισλ ζηελ Π.Δ. Δχβνηαο, 
ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

 

Α/Α ΔΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΟ 

1 ΥΑΛΗΩΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΦΗΛΗΠΠΟ ALPHA BANK 135,00 

2 ΑΒΒΗΓΖ  ΥΡΤΑΝΘΟ ΠΤΡΗΓΩΝ ΠΔΗΡΑΗΩ 165,00 
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    ΤΝΟΛΟ 300,00 

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

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1802 

 
ΘΔΜΑ 34ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο Τιηθήο πλδξνκήο γηα ηνπο 
Απφξνπο» (ΣΔΒΑ/FEAD) ηεο Π.Δ. Δχβνηαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 188280/6960/22-11-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 
Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο Τιηθήο πλδξνκήο γηα ηνπο 
Απφξνπο» (ΣΔΒΑ/FEAD) ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2016, σο θαησηέξσ: 

 

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΔ 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΚΑΔ 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤΖ 

ΠΗΣΩΖ 

1 

Παξνρή ππεξεζηψλ πκβνχινπ 
Σερληθήο Τπνζηήξημεο ΣΔΒΑ γηα ηελ 
Κνηλσληθή χκπξαμε Δπβνίαο ζηα 

πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
«Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο Τιηθήο 

πλδξνκήο γηα ηνπο Απφξνπο» 
(ΣΔΒΑ/FEAD) ηεο ΠΔ Δπβνίαο. 

02.02.0
71.9475
.01 
 

Δπελδχζεηο εθηεινχκελεο 
απφ επηρνξεγήζεηο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη 

Πξφλνηαο 
 

23.560,00 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 23.560,00 

 

Καηαςήθηζαλ ηελ εηζήγεζε νη θ.θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο θαη Ησάλλεο Αγγειέηνο, κε ηελ 
αηηηνινγία φηη “ηηο αλωηέξω ππεξεζίεο ζα έπξεπε λα ηηο παξέρεη δεκόζηα ππεξεζία”. 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1803 

 
ΘΔΜΑ 35ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή έξγσλ, κειεηψλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 188510/6965/22-11-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθφλα 
Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο, γηα ηελ πιεξσκή ησλ παξαθάησ 

πηζηνπνηήζεσλ - ινγαξηαζκψλ έξγσλ, κειεηψλ (Δ.Φ. 02071) ηνπ πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ 
Δπελδχζεσλ ζηελ Π.Δ. Δχβνηαο, σο εμήο:  

 
α/α Σίηιος Έργοσ Αλάδοτος / Προκεζεσηής Ποζό ζε € Κ.Α.Δ 

 
 
 
 
1 

5
νο

 
 
ινγαξηαζκφο ηνπ έξγνπ: «Παξνρή 

ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο, επηζθεπήο, 
ζπληήξεζεο ειεθηξνληθνχ, ειεθηξνινγηθνχ 
θαη κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ 
Γηνηθεηεξίνπ ηεο ΠΔ Δπβνίαο γηα ηελ 

 
 
 

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ 
ΑΘΑΝΑΗΟ 

3.000,00 9779 
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απξφζθνπηε ιεηηνπξγία θαη ηελ παξνρή ησλ 
ππεξεζηψλ ηνπ» - ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ  
ρεη: αξ. πξση.: 180923/4870/17-11-2016  
έγγξαθν ηεο ΓΣΔ ηεο ΠΔ Δπβνίαο. 

 

 Πξνυπνινγηζκφο έξγνπ:        24.000,00 
 Πιεξσκέο κέρξη ζήκεξα         12.000,00 
 Παξψλ ινγαξηαζκφο:            3.000,00 
 χλνιν:                                     15.000,00 
 Τπφινηπν εγθξίζεσλ:                9.000,00 

 
 
2 

5
νο

 
 
ινγαξηαζκφο ηεο κειέηεο: 

«πλέρηζε ηεο κειέηεο ΥΟΟΑΠ  Γπζηίσλ» - 
ΑΜΠ066/2016ΜΠ06600004 

ΓΚΑΒΑΛΖ ΑΘΑΝΑΗΟ 
ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

ΜΗΥΑΛΟΠΟΤΛΟΤ ΚΩΝ/ΝΑ 
53.141,87 9362 

 

 Πξνυπνινγηζκφο έξγνπ:      212.131,33 
 Πιεξσκέο κέρξη ζήκεξα      122.776,76 
 Παξψλ ινγαξηαζκφο:         53.141,87 
 χλνιν:                                  175.918,63 
 Τπφινηπν εγθξίζεσλ:             29.476,70 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1804 

 
ΘΔΜΑ 36o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. 
Δχβνηαο ζηε δηνξγάλσζε, κε ηελ Διιεληθή Αθαδεκία Ηακαηηθήο Ηαηξηθήο, ηνπ 2νπ Παλειιήληνπ 
πλεδξίνπ Ηακαηηθήο Ηαηξηθήο, ζηελ Αηδεςφ. 
(Δηζεγεηής ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Δχβνηαο θ. Φάλεο παλφο).  

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 784/188831/22-11-
2016 έγγξαθν ηνπ γξαθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 
Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο, ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο πνζνχ 8.000,00€ θαη 

ηελ απεπζείαο αλάζεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. Δχβνηαο ζηε δηνξγάλσζε, κε 
ηελ Διιεληθή Αθαδεκία Ηακαηηθήο Ηαηξηθήο, ηνπ 2νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Ηακαηηθήο Ηαηξηθήο 
ζηηο 17-19 Γεθεκβξίνπ 2016, ζηελ Αηδεςφ. 

Ζ  ζπγθεθξηκέλε δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ Δηδηθφ Φνξέα 02.073 θαη ηνλ Κ.Α.Δ. 0844 θαη 
αλαιχεηαη σο εμήο: 

 
α/α ΔΗΓΟ ΓΑΠΑΝΖ ΠΟΟ κε ΦΠΑ 

1. Γαπάλεο θηινμελίαο  3.000,00 
2. Γαπάλεο πξνσζεηηθνχ πιηθνχ 5.000,00 
 ΤΝΟΛΟ κε ΦΠΑ 8.000,00 

 
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ςεθίδεη κφλν ην 25% ηνπ πνζνχ, ήηνη 2000€. 
 

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1805 
 
ΘΔΜΑ 37ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Βνησηίαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 5800/22-11-2016 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Βνησηίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

ΑΔΑ: ΩΓΣΓ7ΛΗ-5Ξ8



34 

 

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 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ
Τ ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΔΗ
 ΔΣΟΤ 2016 

ΓΔΜΔΤΘΔ
Ν ΠΟΟ 

ΠΡΗΝ ΣΖΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΠΗΣΩΖ 

ΓΗΑΘΔΗΜΟ 
ΓΗΑ 

ΓΔΜΔΤΖ 

1 
πκκεηνρή ππαιιήινπ ζε 
πεξηνδηθή εθπαίδεπζε 
Σερληθψλ Γ/λησλ Γ. ΚΣΔΟ 

02.05.073.0881.
01 

Ακνηβέο γηα 
εθπαίδεπζε,  
κεηεθπαίδεπζε, 
επηκφξθσζε 

160,00 2843,20 0 2843,20 

2 

Πξνκήζεηα  πιηθψλ θαη 
εξγαιείσλ γηα επηζθεπή 
ηνπ Κηηξίνπ ηνπ ΣΑΟ 
Αιηάξηνπ 

02.05..073.5429.
01 

Λνηπέο Γεσξγηθέο 
δαπάλεο (Ο.Κ) 

358,91 1608083,87 1170039,47 438044,40 

3 
Πξνκήζεηα ζπζθεπήο FAX 
γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γ/λζεο 
Μεη/ξσλ 

02.05..073.1713.
01 

Πξνκήζεηα 
γξαθνκεραλψλ, 
κεραλεκάησλ 
θσηναληηγξαθηθήο  
θιπ κεραλψλ 
γξαθείνπ 

241,80 1316,75 610,00 706,75 

4 

Πιεξσκή δαπάλεο  γηα 
αγνξά θαη παξνρή 
ππεξεζίαο γηα θάιπςε 
ησλ εθδειψζεσλ ησλ 
ενξηψλ ησλ 
Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηεο 
Πξσηνρξνληάο. 
(Πξνκήζεηα δψξσλ γηα ηα 
παηδηά ησλ εηδηθψλ 
ζρνιείσλ θαη άιισλ 
εηδηθψλ θαηεγνξηψλ, 
πξνκήζεηα 
κεινκαθάξνλσλ, 
θνπξακπηέδσλ θιπ ζηα 
ηδξχκαηα νρεθ, ηαβηζά 
Δζηία Μεηέξαο, 
γεξνθνκεία, θνπή πίηαο 
θαη δεμίσζε ζην 
Γηνηθεηήξην, θνπή πίηαο 
ησλ Δξγαδνκέλσλ θιπ) 
Δπηζεκαίλεηαη φηη αθξηβήο  
αξηζκφο ησλ  αηφκσλ θαη 
επνκέλσο θαη ηεο 
δαπάλεο δελ κπνξεί λα 
ππνινγηζηεί εθ ησλ 
πξνηέξσλ θαη γηα απηφ ην 
πνζφ ηεο πξνέγθξηζεο 
είλαη πάληα κεγαιχηεξν. 
Άιισζηε ζρεδφλ πνηέ δελ 
έρεη γίλεη θάιπςε φινπ ηνπ 
πνζνχ ζηηο εγθξίζεηο πνπ 
αθνξνχλ Γεκφζηεο 
ζρέζεηο. 

02.05..073.0845.
01 

Κάζε είδνπο 
δαπάλεο 
δεκνζίσλ 
ζρέζεσλ 

7500,00 12150,00 4650,00 7500,00 

5 

Κάιπςε  δαπάλεο γηα 
βξάβεπζε ησλ  παηδηψλ 
ησλ Δξγαδνκέλσλ ηεο 
Π.Δ. Βνησηίαο  πνπ 
πέηπραλ ζηα ΑΔΗ , ΣΔΗ 

02.05.073.1699.
01 

Λνηπέο 
πξνκήζεηεο 

1000,00 20407,44 14925,73 5481,71 
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6 

Κάιπςε δαπάλεο  γηα 
ακνηβή γηα 
ζπκπιεξσκαηηθή ηερληθή 
ππνζηήξημε ησλ 
πιεξνθνξηαθψλ 
ζπζηεκάησλ ηεο ΠΔ 
Βνησηίαο, κε εμσηεξηθφ 
ζπλεξγάηε. Πνζφ 
1000,00€ γηα ην 2016 θαη 
14000,00€ γηα ην 2017. 

02.05.073.0879.
01 

Λνηπέο ακνηβέο 
φζσλ εθηεινχλ 
εηδηθέο ππεξεζίεο 

15000.00 64907,21 55840,32 9066,89 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 24260,71 1709708,47 1246065,52 
 

463642,95 
 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1806 

 
ΘΔΜΑ 38ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 γηα ζπληεξήζεηο θαη παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Φζηψηηδαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 182081/5902/22-11-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθφλα 
Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο γηα ζπληεξήζεηο θαη 

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

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΔ Περηγραθή 
ΚΑΔ 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤΖ 

ΠΗΣΩΖ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔ

ΝΟΤ 
ΠΡΟΫ/ΜΟΤ
+ΑΝΑΜΟΡΦ

ΩΔΗ 
ΔΣΟΤ 2016 

ΓΔΜΔΤΘΔΝ 
ΠΟΟ ΠΡΗΝ 

ΣΖΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΓΔΜΔΤΖ 

ΠΗΣΩΖ 

1 

Παξνρή ππεξεζηψλ γηα 
χκβνπιν Άκεζεο Σερληθήο 
Τπνζηήξημεο Μέηξσλ ηνπ 
Π.Α.Α.2014-2020 πνπ έρνπλ 
εθρσξεζεί ζηελ Πεξηθέξεηα 
ηεξεάο Διιάδαο 

02.01.073.0873.01 Ακνηβέο 
Ννκηθψλ 
Πξνζψπσλ 

24.800,00 43.337,81 0,00   

2 

Τπεξεζίεο έλαξμεο παξαγσγήο 
ιεηηνπξγίαο ζρεηηθά κε ηελ 
ππ.αξηζκ.2/16570/13-5-2016 
ΚΤΑ Πεξί "Καζνξηζκνχ 
δηαδηθαζηψλ θαη εμεηδίθεπζεο 
αξκνδηνηήησλ απφ ηηο Τ.Γ.Δ. 
ζηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο 
θνξέσλ Γεληθήο 
Κπβέξλεζεο"(παξακεηξνπνίεζ
ε, Γεκηνπξγία-ηξνπνπνίεζε 
εθηππσηηθψλ-εθπαίδεπζε 
ρξεζηψλ ζηελ έδξα ηεο 
Πεξηθέξεηαο 

02.01.073.0873.01 Ακνηβέο 
Ννκηθψλ 
Πξνζψπσλ 

18.500,00     37,81 

3 

Δπηζθεπή ζπληήξεζε θαπζηήξα 
θηεληαηξείνπ πεξρεηάδαο 

02.01.073.0869.01 Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε 
θαη 
επηζθεπή 
ινηπνχ 
εμνπιηζκνχ 

100,00 80.000,00 72.313,25   

4 

Δξγαζία απφθξαμεο 
απνρεηεπηηθνχ αγσγνχ Νένπ 
Γηνηθεηεξίνπ(Πξψελ ΜΔΡΤΠ) 

02.01.073.0869.01 Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε 
θαη 
επηζθεπή 

200,00     7.386,75 
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ινηπνχ 
εμνπιηζκνχ 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 43.600,00 123.337,81 72.313,25 7.424,56 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1807 

 
ΘΔΜΑ 39ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηνλ 33ν ΓΡΟΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ 2016, ζηε δηαδξνκή 
Θεξκνπχιεο – Αιακάλα – Γνξγνπφηακνο.  
(Δηζεγεηής ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 187439/6156/22-11-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθφλα 
            Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο, ζπλνιηθνχ πνζνχ 

πεληαθνζίσλ επξψ (500,00 €) κε ΦΠΑ, γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο 
ζηνλ 33ν ΓΡΟΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ 2016, ν νπνίνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 4 Γεθεκβξίνπ 2016, 
ζηε δηαδξνκή Θεξκνπχιεο-Αιακάλα-Γνξγνπφηακνο. 

             Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε αθνξά πξνκήζεηα θππέιισλ θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α.Δ. 0844.01.  
 

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1808 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 
 
ΘΔΜΑ 40o: Έγθξηζε ηεο Έθζεζεο απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, έσο ην Γ ηξίκελν 2016.  

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 6187/22-11-2016 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην 
ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 
Δγθξίλεη ηελ Έθζεζε απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο 

ηεξεάο Διιάδαο, έσο ην Γ ηξίκελν 2016. 
Καηαςήθηζε ηελ εηζήγεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο εθηηκψληαο πσο “κε ηελ 

ζπγθεθξηκέλε έθζεζε δελ δίλεηαη κε εληαίν ηξόπν θαη νινθιεξωκέλα ε εηθόλα ηεο νηθνλνκηθήο 
δξαζηεξηόηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο, εθόζνλ δελ εκπεξηέρνληαη όζα αθνξνύλ ην Πεξηθεξεηαθό 
Τακείν θαη ηελ Δηαρεηξηζηηθή αξρή”. εκείσζε, επίζεο, πσο “δελ αλαδεηθλύεηαη όζν θαη έηζη πνπ 
πξέπεη ε ζπλερηδόκελε ππνρξεκαηνδόηεζε ηεο Πεξηθέξεηαο, δελ βγαίλνπλ πνιηηηθά 
ζπκπεξάζκαηα θαη δελ ζπγθεθξηκελνπνηνύληαη πξνζπάζεηεο γηα ηελ βειηίωζε ηεο θαηάζηαζεο θαη 
ηεο δπλαηόηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο λα θάλεη έξγα θαη λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο”. Δίλαη θαλεξφ πσο, 
“αλεμάξηεηα από επηκέξνπο δηαθνξέο, ζηεξίδεηαη ε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή θαη θαιιηεξγνύληαη 
απηαπάηεο γηα ηελ Ε.Ε., γηα ηνλ ραξαθηήξα ηεο θαη ηελ δήζελ ζπκβνιή ηεο ζε ζεηηθέο αιιαγέο γηα 
ηνλ ιαό”. 

Ο θ. Ησάλλεο Αγγειέηνο δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ. 
 

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1809 
 
ΘΔΜΑ 41o: Έγθξηζε ηεο 11εο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 
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(Δηζεγεηές ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ. θαη θα Βαΐα Σφιιηιε, Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε Γ/λζεο 
Οηθνλνκηθνχ Π..Δ.) 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 6188/22-11-2016 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην 
ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 
Δγθξίλεη ηελ 11ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, ηεο 

Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο φπσο αλαιχεηαη ζηελ εηζεγεηηθή έθζεζε θαη φπσο απνηππψλεηαη 
ζηνπο πίλαθεο Δζφδσλ – Δμφδσλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, νη νπνίνη απνηεινχλ 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο. 

 
Καηαςήθηζε ηελ εηζήγεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, κε ηελ αηηηνινγία φηη εκπεξηέρεη 

ηξνπνπνηήζεηο πνπ απιψο επηηξέπνπλ ηελ ζηνηρεηψδε ιεηηνπξγία ηεο Πεξηθέξεηαο. 
Ο θ. Ησάλλεο Αγγειέηνο δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ. 

 
Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1810 

 
 
ΜΔΣΑΚΗΝΖΔΗ  
 
ΘΔΜΑ 42o: Έγθξηζε κεηαθίλεζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο. 
(Δηζεγεηής  ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, θ. Κσλ/λνο Απνζηνιφπνπινο). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 242/184542/16-11-
2016 έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο πξνο ηελ 
Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζίδεη οκόθφλα 
Δγθξίλεη ηελ κεηαθίλεζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο Πεξηθέξεηαο 

ηεξεάο Διιάδαο, θ. Κσλζηαληίλνπ Απνζηνιφπνπινπ, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην Γηήκεξν 1ν 
πλέδξην ηνπ Δζληθνχ Αγξνηηθνχ Γηθηχνπ 2014 – 2016, πνπ αθνξά ηελ «Γηθηχσζε γηα ηελ 
πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηνλ Αγξνηηθφ ρψξν» θαη δηεμάγεηαη ζηελ Αζήλα, 21 θαη 22 
Ννεκβξίνπ 2016.    

 
 

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1811 
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Πεξαησζέλησλ ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ησλ εθηάθησλ ιχεηαη ε 

παξνχζα ζπλεδξίαζε. Σν πξαθηηθφ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα παξηζηάκελα κέιε, σο 
αθνινχζσο: 
 
 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ              ΣΑ ΜΔΛΖ               Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
 
Κσλζηαληίλνο Μπαθνγηάλλεο            Ησάλλεο Πεξγαληάο              Ηππνιχηε Μπαιθνχξα 

 
Βαζίιεηνο Φαθίηζαο    

   
Ησάλλεο Αγγειέηνο 

 
Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο 
 
Κσλζηαληίλνο Βαξδαθψζηαο 
 
Γεκήηξηνο Αξγπξίνπ 
 
Υαξάιακπνο Καηζαξφο 
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