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    ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΔΗ 
     ηες 13ες Ηοσλέοσ 2016 

          Αρηζκός Πραθηηθού 24 
 

ηε Λακία θαη ζηα γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο (Λ. Καιπβίσλ 2, 3νο 
φξνθνο), ζήκεξα ζηηο 13 Ηοσλέοσ 2016, εκέξα ΓεσηΫρα θαη ψξα 11:00 π.κ., ζπλήιζε ζε 
(ηαθηηθή) ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ΄αξηζκ. 138/7-9-2014 
(ΑΓΑ: 796Χ7ΛΖ-ΞΧΚ) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεξεάο Διιάδαο, 
πξνεδξεχνληνο ηνπ Ζιία Μπνπξκά, Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ιφγσ απνπζίαο 
ηνπ Πξνέδξνπ απηήο, ν νπνίνο νξίζζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 1013/8-10-2014 απφθαζή ηεο 
(ΑΓΑ:Β3Δ37ΛΖ-ΣΤΠ) θαη δπλάκεη ηεο ππ΄αξηζκ. (νηθ.) 87947/1042/7-6-2016 πξφζθιεζεο ηνπ 
Πξνέδξνπ απηήο, πνπ επηδφζεθε λφκηκα ζε φια ηα κέιε ηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 
3852/2010, γηα λα απνθαζίζεη επί ησλ θάησζη ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 
 
 
ΘΔΜΑ 1ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ζπλεδξίαζεο 22/30-5-2016 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 
 
 
ΔΚΣΑΚΣΔ ΑΝΑΓΚΔ 
 
ΘΔΜΑ 2ο: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 82095/205/30-5-2016 απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο 
Διιάδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ πξνο αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ ηεο Π.Δ. Φσθίδαο (ελίζρπζε πξαλψλ, θαζαξηζκφο θνίηεο ησλ πνηακψλ ΠΛΔΗΣΟΤ-
ΤΛΑΗΘΟΤ – ΚΗΣΑ – ΓΑΣΟΠΝΗΥΣΖ – ΜΑΝΓΖΛΧ – ΣΔΡΛΖ - ΧΡΡΟΗ ΣΡΗΕΟΝΗΧN 
ΣΟΛΟΦΧΝΑ). 
 
ΘΔΜΑ 3ο: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 85998/134/4-6-2016 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ πξνο αληηκεηψπηζε ππξθαγηάο ζηελ πεξηνρή  
Αγίνπ Σξχθσλα ηεο Γ.Δ. Λακίαο, ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ, ζηηο 4-6-2016. 
(Δηζεγεηάς ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο 
Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & 
Μεηαθνξψλ Π..Δ.). 
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ΓΖΜΟΗΑ ΔΡΓΑ – ΜΔΛΔΣΔ – ΠΑΡΑΣΑΔΗ 
 
ΘΔΜΑ 4ο: Έγθξηζε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε δεκηψλ αζθαιηηθνχ 
νδνζηξψκαηνο ηερληθψλ έξγσλ θαη ζήκαλζεο ζηελ πεξηνρή “ΚΛΟΒΗΝΟ” ηεο Δζληθήο Οδνχ (ηεο 
Ν.Δ.Ο. Ηηέαο Ναππάθηνπ) ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο γηα ηα έηε 2015-
2016 & 2017», πξνυπνινγηζκνχ 200.000 € κε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΔΜΑ 5ο: Έγθξηζε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε δεκηψλ θαη ηερληθψλ 
έξγσλ ζηελ Δζληθή Οδφ Ηηέαο Ναππάθηνπ – Γ΄ Φάζε» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ 
Π.Δ. Φσθίδαο γηα ηα έηε 2015-2016 & 2017», πξνυπνινγηζκνχ 500.000 € κε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΔΜΑ 6ο: Έγθξηζε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε δεκηψλ αζθαιηηθνχ 
νδνζηξψκαηνο θαη ηερληθψλ έξγσλ ηεο επαξρηαθήο νδνχ Νν11 Ακπγδαιηά ηίιηα» ηνπ έξγνπ: 
«πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο γηα ηα έηε 2015-2016 & 2017», πξνυπνινγηζκνχ 
100.000 € κε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΔΜΑ 7ο: Δπαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «Δπηζθεπή αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο 
ζηελ ππ΄αξηζκ. 3 επαξρηαθή νδφ πεξηνρή παξαιίαο Παλφξκνπ», Π.Δ. Φσθίδαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 13.176,54 € κε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΔΜΑ 8ο: Οξηζκφο λέαο εκεξνκελίαο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε 
εζληθνχ θαη επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ Κεληξηθήο Δχβνηαο (2015)», πξνυπνινγηζκνχ 
2.000.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΔΜΑ 9ο:  Έγθξηζε πξαθηηθψλ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ Νφηηαο Δχβνηαο», πξνυπνινγηζκνχ 
804.021,52 € κε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΔΜΑ 10ο:  Έγθξηζε πξαθηηθψλ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε εζληθνχ θαη επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ Βφξεηαο Δχβνηαο (2015)», 
πξνυπνινγηζκνχ 700.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΔΜΑ 11ο:  Έγθξηζε πξαθηηθψλ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ έξγνπ: «Καζαξηζκφο ρεηκάξξσλ θαη ελίζρπζε/πξνζηαζία βάζξσλ θαη γεθπξψλ Π.Δ. 
Δχβνηαο», πξνυπνινγηζκνχ 95.000,00€ κε Φ.Π.Α. 
 
ΘΔΜΑ 12ο:  Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ έξγνπ: «Πξνζηαζία πξαλψλ επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ Καξπελήζη - Πξνπζφο», Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 2.250.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΔΜΑ 13ο:  Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή ηξηψλ λέσλ αληιηνζηαζίσλ - πληήξεζε θαη Λεηηνπξγία αληιηνζηαζίσλ 
άξδεπζεο Κσπαΐδαο, έηνπο 2016», Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 95.000,00 € κε  Φ.Π.Α.. 
 
ΘΔΜΑ 14ο: Οξηζκφο εηζεγεηή γηα ζχληαμε γλσκνδφηεζεο πξνο ην Σερληθφ πκβνχιην 
Γεκνζίσλ Έξγσλ επί ηεο έγθξηζεο απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε 
βιαβψλ νδηθνχ δηθηχνπ Κξίθειιν – Γνκλίζηα – ηαχινη – Άκπιηαλε – Φειφο ηαπξφο», Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 240.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΔΜΑ 15ο: Υνξήγεζε 3εο παξάηαζεο ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο: 
«Μειέηε επέθηαζεο αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ Γιχθαο», Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζπκβαηηθήο ακνηβήο 
70.206,09 €, ρσξίο αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α.. 
(Δηζεγεηάς ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο 
Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & 
Μεηαθνξψλ Π..Δ.). 
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ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 
 
ΘΔΜΑ 16ο: Έγθξηζε α) δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα 
ρξψκαηνο δηαγξάκκηζεο νδψλ γηα ηα έηε 2016-2017», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, ρξνληθήο δηάξθεηαο ελφο 
(1) έηνπο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνυπνινγηζκνχ 69.995,52 € κε ΦΠΑ θαη 
β) ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. 
 
ΘΔΜΑ 17ο:  Έγθξηζε δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα 
ζπζθεπαζκέλνπ ςπρξνχ αζθαιηνκείγκαηνο ζε 1100 δνρεία ησλ 25 ριγ», Π.Δ. Βνησηίαο, 

πξνυπνινγηζκνχ 10.000,00 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη ινηπψλ θξαηήζεσλ. 
(Δηζεγεηάς ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο 
Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & 
Μεηαθνξψλ Π..Δ.). 
 
 
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
 
ΘΔΜΑ 18ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο πνπ αθνξά ηελ παξαιαβή ηεο 
Δλδηάκεζεο Έθζεζεο – Α Παξαδνηέν, ζηα πιαίζηα ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κεηαμχ ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο θαη ηνπ Διιεληθνχ Κέληξνπ Θαιαζζίσλ Δξεπλψλ γηα ην έξγν: 
«Παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξάθηησλ ζαιαζζίσλ πδάησλ ζε πεξηνρέο κε 
πδαηνθαιιηεξγεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Π..Δ.», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 73.800,00 € κε 
Φ.Π.Α..  
 
ΘΔΜΑ 19ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ 1 ηεο Δπηηξνπήο πληνληζκνχ θαη Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε 
ηίηιν: «Καηαπνιέκεζε θνπλνππηψλ ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο, ηα έηε 2016-2017». 
(Δηζεγεηάς ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. ηαχξνο Σζειάο, Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο 
Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο) 
 
ΘΔΜΑ 20ο: πκπιήξσζε ηεο ππ΄αξηζκ. 783/23-5-2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζρεηηθά κε ηνλ πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ «Παξνρή 
ππεξεζηψλ πεξηνξηζκνχ ηεο ξχπαλζεο Cr (VI) – εμαζζελνχο ρξσκίνπ ζηελ εθβνιή αγσγνχ 
φκβξησλ πδάησλ ζηε ζέζε “Ματιεο”, ζηελ πεξηνρή Οηλνθχησλ, κε ηελ εγθαηάζηαζε θαη 
ιεηηνπξγία εηδηθνχ εμνπιηζκνχ», Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 48.384,00 € ρσξίο Φ.Π.Α. 
(Δηζεγεηάς θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο 
Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
 
 
ΜΑΘΖΣΗΚΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΑ 
 
ΘΔΜΑ 21ο: Σξνπνπνίεζε ζχκβαζεο δξνκνινγίνπ κεηαθνξάο καζεηψλ, Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
 
ΘΔΜΑ 22ο: Σξνπνπνηήζεηο - θαηαξγήζεηο - ζπκπιεξψζεηο δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ, 
Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
(Δηζεγεηάς ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
 
 
ΓΑΠΑΝΔ 
 
ΘΔΜΑ 23ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, επηζθεπέο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή 
ππεξεζηψλ, Π.Δ. Βνησηίαο. 
 
ΘΔΜΑ 24ο: πκςεθηζκφο – δηαγξαθή πνζψλ ζε ινγαξηαζκνχο ηνπ Πάγηνπ θαη Αξδεπηηθνχ 
Σέινπο  Κσπατδηθνχ Πεδίνπ, έηνπο 2015, Π.Δ. Βνησηίαο. 
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(Δηζεγεηάς ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
 
ΘΔΜΑ 25ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δέζκεπζε πίζησζεο γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. Βνησηίαο ζηε 
δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ ηνπ ζεαηξηθνχ εξγαζηεξίνπ Γηζηφκνπ 
«ΘΔΑΣΡΟΦΡΔΝΔΗΑ», Π.Δ. Βνησηίαο. 
(Δηζεγεηάς θ. ηαχξνο Σζειάο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο 
& Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Π..Δ.). 
 
ΘΔΜΑ 26ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Φσθίδαο. 
 
ΘΔΜΑ 27ο: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. Φσθίδαο ζε ζπλδηνξγάλσζε εκεξίδαο 
ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο ειιεληθήο ρισξίδαο, ζην Ληδνξίθη. 
 
ΘΔΜΑ 28ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Δχβνηαο. 
 
ΘΔΜΑ 29ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα έξγα θαη κειέηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 
 
ΘΔΜΑ 30ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα επηζηξνθή πνζψλ αρξεσζηήησο 
εηζπξαρζέλησλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 
 
ΘΔΜΑ 31ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα ηελ θάιπςε δαπαλψλ κηζζνδνζίαο θαη 
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 
 
ΘΔΜΑ 32ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 
 
ΘΔΜΑ 33ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηελ θάιπςε ησλ 
δαπαλψλ κεηάηαμεο πέληε (5) ππαιιήισλ ζηελ Π.Δ. Δπξπηαλίαο, έηνπο 2016. 
 
ΘΔΜΑ 34ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηελ κηζζνδνζία ζπλνιηθά 
δψδεθα (12) αηφκσλ, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ρξνληθήο 
δηάξθεηαο δχν (2) κελψλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηεπεηγνπζψλ, επνρηθψλ θαη πξφζθαηξσλ 
αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 
 
ΘΔΜΑ 35ο: Έγθξηζε πιεξσκήο δαπάλεο θαη δέζκεπζεο πίζησζεο έξγνπ απφ ηηο Γεκφζηεο 
Δπελδχζεηο, Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 
 
ΘΔΜΑ 36ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, εθηέιεζε ηειεζίδηθσλ δηθαζηηθψλ 
απνθάζεσλ, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
 
ΘΔΜΑ 37ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα ηελ επηζθεπή-ζπληήξεζε θαη πξνκήζεηα 
αληαιιαθηηθψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγσλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
(Δηζεγεηάς ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
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ΘΔΜΑ 38ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δέζκεπζε πίζησζεο γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. Βνησηίαο ζηε 
δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ ηνπ πιιφγνπ Γπλαηθψλ Αγίνπ Γεσξγίνπ Βνησηίαο. 
(Δηζεγεηάς θ. ηαχξνο Σζειάο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο 
& Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Π..Δ.). 
 
 
ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΟΤ ΓΑΚΟΤ ΣΖ ΔΛΗΑ 
 
ΘΔΜΑ 39ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο - θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ πξφρεηξνπ 

δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ δαθνπιεζπζκψλ κε ηελ 

κέζνδν ηεο παγηδνζεζίαο κε παγίδεο ηχπνπ Mcphail ζηνπο ειαηψλεο ζηα πιαίζηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζπιινγηθήο θαηαπνιέκεζεο ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο, έηνπο 2016», Π.Δ. Βνησηίαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 69.192,444€. 
(Δηζεγεηάς θ. ηαχξνο Σζειάο, Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο 
Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο). 

 
Απφ ηε ζπλεδξίαζε απνπζίαδε, ιφγσ θσιχκαηνο, ν Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο θαη Πεξηθεξεηάξρεο ηεξεάο Διιάδαο, Κσλζηαληίλνο Μπαθνγηάλλεο, θαη 
πξνήδξεπζε ν Αληηπξφεδξφο ηεο Ζιίαο Μπνπξκάο. 
 

Παξφληα κέιε νθηψ (8) νη θ.θ. Ζιίαο Μπνπξκάο, Βαζίιεηνο Φαθίηζαο, Κσλ/λνο 
Καξαγηάλλεο, Δπζηάζηνο Κάππνο, Ησάλλεο Αγγειέηνο, Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, Αζαλάζηνο 
Γηαλλφπνπινο θαη Ησάλλεο Πεξγαληάο (αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηνπ Ησάλλε Σαγθαιέγθα. 

Απφ ηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθε λφκηκα, απνπζίαδε ν θ. Ησάλλεο Σαγθαιέγθαο, ν 
νπνίνο αλαπιεξψζεθε σο αλσηέξσ.  

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

 
Υξέε γξακκαηέα άζθεζε ε Ηππνιχηε Μπαιθνχξα ηνπ Αζαλαζίνπ, θιάδνπ ΠΔ 

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

 
Δπίζεο, ζηε ζπλεδξίαζε παξέζηεζαλ νη: 

1. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο 
Π..Δ., 
2. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ 
Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ Π..Δ., 
3. ηαχξνο Σζειάο, Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & 
Κηεληαηξηθήο Π..Δ., 
4. Βαΐα Σφιιηιε, Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. θαη 
5. Φσηνχια θήθα, Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε Γ/λζεο Γηνίθεζεο Π..Δ.. 

 

 
Πξηλ απφ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ν Αληηπξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο πξφηεηλε ζηα κέιε λα ζπδεηεζνχλ θαη ηα παξαθάησ ζέκαηα, σο Ϋθηαθηα: 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 1ο: Έγθξηζε α) δηελέξγεηαο ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ δεκφζηνπ κεηνδνηηθνχ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα εηδψλ παληνπσιείνπ, ειαηφιαδνπ, εηδψλ θξενπσιείνπ, 
βξεθηθψλ ηξνθψλ, νπσξνθεπεπηηθψλ  γηα ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα (Δ.Π.) Δπηζηηηζηηθήο θαη 
Βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο (ΣΔΒΑ) γηα ηνλ Ννκφ Φσθίδαο», πξνυπνινγηζκνχ 185.698,64 € 
ρσξίο Φ.Π.Α. θαη β) ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. 
 Σν θαηεπείγνλ ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη νη δηαδηθαζίεο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη 
ρξνλνβφξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πηζαλψλ ελζηάζεσλ κε ηηο αλάινγεο θαζπζηεξήζεηο, ελψ 
ηα ρξνληθά πεξηζψξηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλα, κε 
απνηέιεζκα λα είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε επίζπεπζεο ησλ δηαδηθαζηψλ.   
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ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 2ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ζπκκεηνρή ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηα 19α «ΑΚΡΗΣΗΓΔΗΑ 2016» - Παλειιήλην Γηαζπιινγηθφ 
Πξσηάζιεκα Πνδνζθαίξνπ πιιφγσλ Δθπ/θσλ Α/ζκηαο Δθπ/ζεο.  

Σν θαηεπείγνλ ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη ε ελ ιφγσ εθδήισζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 
25-30 Ηνπλίνπ 2016 ζηελ πφιε ηεο Λακίαο, θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ππάξρεη ρξνληθφ πεξηζψξην γηα 
ηε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηζκέλε ζπλεδξίαζε ηεο Ο.Δ., πνπ ζα γίλεη 
ζηηο 21 Ηνπλίνπ 2016. 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 3ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ζπκκεηνρή ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηελ 13ε Τπαίζξηα Καιιηηερληθή πλάληεζε ηνπ ΚΔΣΚΔ «ΜΗΑ 
ΑΝΑΑ ΓΡΟΜΟ». 

Σν θαηεπείγνλ ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη ε ελ ιφγσ εθδήισζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 
23-24 Ηνπλίνπ 2016 ζηελ πφιε ηεο Λακίαο, θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ππάξρεη ρξνληθφ πεξηζψξην γηα 
ηε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηζκέλε ζπλεδξίαζε ηεο Ο.Δ., πνπ ζα γίλεη 
ζηηο 21 Ηνπλίνπ 2016. 
(Δηζεγεηάς ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 
 
 

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

 
Ζ απόθαζε ασηά Ϋιαβε αρηζκό 880 

 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 1ο: Έγθξηζε α) δηελέξγεηαο ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ δεκφζηνπ κεηνδνηηθνχ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα εηδψλ παληνπσιείνπ, ειαηφιαδνπ, εηδψλ θξενπσιείνπ, 
βξεθηθψλ ηξνθψλ, νπσξνθεπεπηηθψλ  γηα ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα (Δ.Π.) Δπηζηηηζηηθήο θαη 
Βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο (ΣΔΒΑ) γηα ηνλ Ννκφ Φσθίδαο», πξνυπνινγηζκνχ 185.698,64 € 
ρσξίο Φ.Π.Α. θαη β) ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. νηθ. 89861/2210/9-
6-2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην 
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζέδεη οκόθφλα 

Δγθξίλεη: 
1. ηε δηελέξγεηα ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ δεκφζηνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

«Πξνκήζεηα εηδψλ παληνπσιείνπ, ειαηφιαδνπ, εηδψλ θξενπσιείνπ, βξεθηθψλ ηξνθψλ, 
νπσξνθεπεπηηθψλ γηα ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα (Δ.Π.) Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο πιηθήο 
ζπλδξνκήο (ΣΔΒΑ) γηα ηνλ Ννκφ Φσθίδαο», ηεο Πξάμεο «Απνθεληξσκέλεο πξνκήζεηεο 
ηξνθίκσλ θαη βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο, δηνηθεηηθέο δαπάλεο θαη παξνρή ζπλνδεπηηθψλ κέηξσλ 
2015-2016 – Κ.. Φσθίδαο (Κσδηθφο ΟΠ 5000207), πξνυπνινγηζκνχ 185.698,64 € ρσξίο 
Φ.Π.Α. (214.056,27 € κε Φ.Π.Α.) θαη κε θξηηήξην επηινγήο ηε ρακειφηεξε ηηκή, 

2. ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο αλαθέξνληαη ζην ζρέδην ηεο ζρεηηθήο 
πξνθήξπμεο,  

3. ηε δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα. 
 

Ζ απόθαζε ασηά Ϋιαβε αρηζκό 881 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 2ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ζπκκεηνρή ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηα 19α «ΑΚΡΗΣΗΓΔΗΑ 2016» - Παλειιήλην Γηαζπιινγηθφ 
Πξσηάζιεκα Πνδνζθαίξνπ πιιφγσλ Δθπ/θσλ Α/ζκηαο Δθπ/ζεο.  

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 90333/2876/10-6-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
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αποθαζέδεη οκόθφλα 

  Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο, ζπλνιηθνχ πνζνχ 
δχν ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ πελήληα επξψ (2.250,00 €) κε Φ.Π.Α., γηα ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο ζηα 19α «ΑΚΡΗΣΗΓΔΗΑ 2016» - Παλειιήλην Γηαζπιινγηθφ Πξσηάζιεκα 
Πνδνζθαίξνπ πιιφγσλ Δθπ/θσλ Α/ζκηαο Δθπ/ζεο, πνπ ζα δηεμαρζεί ζηε Λακία, ζηηο 25-30 
Ηνπλίνπ 2016. 

             Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε, ε νπνία αθνξά πξνκήζεηα θππέισλ θαη κεηαιιίσλ, 
αλακλεζηηθψλ (πνζφ πεξίπνπ 800,00€), ηζαληψλ ζπλεδξίνπ (πνζφ πεξίπνπ 250,00€) αθηζψλ, 
πξνζθιήζεσλ, πιηθνχ ελεκέξσζεο απνζηνιψλ, ραξηψλ θ.α. (πνζφ πεξίπνπ 400,00€) θαη 
ερεηηθή θάιπςε (πνζφ πεξίπνπ 800,00€) ζα βαξχλεη ηνλ Δηδηθφ Φνξέα 01.073 θαη ηνλ Κ.Α.Δ. 
0844.01.  

 
Ζ απόθαζε ασηά Ϋιαβε αρηζκό 882 

 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 3ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ζπκκεηνρή ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηελ 13ε Τπαίζξηα Καιιηηερληθή πλάληεζε ηνπ ΚΔΣΚΔ «ΜΗΑ 
ΑΝΑΑ ΓΡΟΜΟ». 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 90332/2875/10-6-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζέδεη θαηΪ πιεηουεθέα 

  Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο, ζπλνιηθνχ πνζνχ 
ρηιίσλ νθηαθνζίσλ εμήληα επξψ (1.860,00 €) κε Φ.Π.Α., γηα ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο ζηελ 13ε Τπαίζξηα Καιιηηερληθή πλάληεζε ηνπ ΚΔΣΚΔ «ΜΗΑ ΑΝΑΑ ΓΡΟΜΟ», 
πνπ ζα δηεμαρζεί ζηε Λακία, ζηηο 23-24 Ηνπλίνπ 2016. 

             Ζ  ζπγθεθξηκέλε  δαπάλε, ε νπνία αθνξά ηελ εθηχπσζε αθηζψλ, ιαβάξσλ, θεηγ-βνιάλ, 
ληνζηέ, απηνθφιιεησλ ζα βαξχλεη ηνλ Δηδηθφ Φνξέα 01.073 θαη ηνλ  Κ.Α.Δ. 0844.01.  

 
Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, κε ηελ αηηηνινγία φηη “πρόκειηαι για εκδήλωζη 

περιοριζμένης εμβέλειας και ενδιαθέρονηος”. 
 

Ζ απόθαζε ασηά Ϋιαβε αρηζκό 883 
 
ΘΔΜΑ 1ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ζπλεδξίαζεο 22/30-5-2016 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

Ζ Δπηηξνπή ελέθξηλε οκόθφλα ην κε αξηζκ. 22/30-5-2016 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

 
Ζ απόθαζε ασηά Ϋιαβε αρηζκό 884 

 
 
ΔΚΣΑΚΣΔ ΑΝΑΓΚΔ 
 
ΘΔΜΑ 2ο: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 82095/205/30-5-2016 απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο 
Διιάδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ πξνο αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ ηεο Π.Δ. Φσθίδαο (ελίζρπζε πξαλψλ, θαζαξηζκφο θνίηεο ησλ πνηακψλ ΠΛΔΗΣΟΤ-
ΤΛΑΗΘΟΤ – ΚΗΣΑ – ΓΑΣΟΠΝΗΥΣΖ – ΜΑΝΓΖΛΧ – ΣΔΡΛΖ - ΧΡΡΟΗ ΣΡΗΕΟΝΗΧN 
ΣΟΛΟΦΧΝΑ). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 85157/209/2-6-
2016 έγγξαθν ηεο Απηνηεινχο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, 
ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
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αποθαζέδεη οκόθφλα 
Δγθξίλεη ηελ ππ΄αξηζκ. 82095/205/30-5-2016 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο 

Διιάδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ πξνο αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ ηεο Π.Δ. Φσθίδαο (ελίζρπζε πξαλψλ, θαζαξηζκφο θνίηεο ησλ πνηακψλ ΠΛΔΗΣΟΤ-
ΤΛΑΗΘΟΤ – ΚΗΣΑ – ΓΑΣΟΠΝΗΥΣΖ – ΜΑΝΓΖΛΧ – ΣΔΡΛΖ - ΧΡΡΟΗ ΣΡΗΕΟΝΗΧN 
ΣΟΛΟΦΧΝΑ), θαη ζπγθεθξηκέλα: 

1. Σελ απεπζείαο κίζζσζε ησλ παξαθάησ ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ: 
α) ηδηνθηεζίαο “ΣΗΓΑΡΗΓΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ” γηα ηελ ελίζρπζε ησλ πξαλψλ θαη ηνλ 

θαζαξηζκφ ηεο θνίηεο ηνπ πνηακνχ ΠΛΔΗΣΟΤ θαη ηνπ ρεηκάξξνπ ΤΛΑΗΘΟΤ θαη ρεηκάξξνπ 
Σνινθψλαο. 

β) ηδηνθηεζίαο “Αθνί ΛΔΟΝΣΗΟΤ Ο.Δ.” γηα  ηελ ελίζρπζε ησλ πξαλψλ θαη ηνλ θαζαξηζκφ 
ηεο θνίηεο ηνπ ρεηκάξξνπ ΚΗΣΑ  θαη ρεηκάξξνπ ΓΑΣΟΠΝΗΥΣΖ. 

γ) ηδηνθηεζίαο “ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΘΤΜΗΟΤ” γηα ηελ ελίζρπζε ησλ πξαλψλ θαη ηνλ 
θαζαξηζκφ ηεο θνίηεο ηνπ ρεηκάξξνπ ΜΑΝΓΖΛΧ. 

δ) ηδηνθηεζίαο “ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΗΟΤ” γηα ηελ ελίζρπζε ησλ πξαλψλ θαη ηνλ 
θαζαξηζκφ ηεο θνίηεο ηνπ ρεηκάξξνπ ΣΔΡΛΖ.  

ε) ηδηνθηεζίαο “ΚΡΟΝΟΤ Α.Σ.Δ-Γ.ΚΑΡΑΥΑΛΗΟΤ" γηα ηελ ελίζρπζε ησλ πξαλψλ θαη ηνλ 
θαζαξηζκφ ηεο θνίηεο ηνπ ρεηκάξξνπ ΧΡΡΟΗ ΣΡΗΕΟΝΗΧΝ.                                                                                               
           2. Ζ δαπάλε κίζζσζεο ζα ππνινγηζηεί ζχκθσλα κε ηηο ψξεο εξγαζίαο ησλ 
κεραλεκάησλ, πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ην εκεξνιφγην θίλεζεο θαη ηνλ πίλαθα σξψλ εξγαζίαο, 
πνπ ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ κεραλήκαηνο θαη ηνλ αξκφδην ππάιιειν ηεο 
Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Π.Δ. Φσθίδαο, πνπ ζα επηβιέπεη ηελ εξγαζία, σο θαη απφ ηελ 
επηηξνπή παξαιαβήο θαη ζα ζεσξεζεί ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ  
             3. Ζ κίζζσζε απηή γίλεηαη κε ηνπο εμήο φξνπο: 

(α) Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο εμαξηάηαη απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη, νη δε 
εκέξεο θαη ψξεο εξγαζίαο ηνπ κεραλήκαηνο ζα θαζνξίδνληαη απφ ηα ζηνηρεία θαηαγξαθήο (gps). 

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

(γ) Σα κεραλήκαηα δελ επηηξέπεηαη λα εξγάδνληαη ρσξίο θψηα, παινθαζαξηζηήξεο, 
θαινξηθέξ, θιαο θαη ινηπά αλαγθαία εμαξηήκαηα γηα ηελ ζσζηή θαη αζθαιή παξνρή ηεο 
ππεξεζίαο. 

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

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

(δ2) πληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ κεραλήκαηνο. 
(δ3) Πξνκήζεηα θαπζίκσλ, ιηπαληηθψλ, αληαιιαθηηθψλ, θιπ. 
(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 ασηά Ϋιαβε αρηζκό 885 

 
ΘΔΜΑ 3ο: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 85998/134/4-6-2016 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ πξνο αληηκεηψπηζε ππξθαγηάο ζηελ πεξηνρή  
Αγίνπ Σξχθσλα ηεο Γ.Δ. Λακίαο, ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ, ζηηο 4-6-2016. 
(Δηζεγεηάς ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο 
Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & 
Μεηαθνξψλ Π..Δ.). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 86075/135/6-6-
2016 έγγξαθν ηεο Απηνηεινχο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Π.Δ. Φζηψηηδαο πξνο ηελ 
Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζέδεη οκόθφλα 
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Δγθξίλεη ηελ ππ΄αξηζκ. 85998/134/4-6-2016 απφθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ πξνο αληηκεηψπηζε ππξθαγηάο ζηελ πεξηνρή  
Αγίνπ Σξχθσλα ηεο Γ.Δ. Λακίαο, ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ, ζηηο 4-6-2016, θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 
1.- Σελ απεπζείαο κίζζσζε ησλ παξαθάησ ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ: 
α) ηνπ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΗΣ-1907 θνξηεγνχ γηα ηελ κεηαθνξά αδξαλψλ 

πιηθψλ/ρψκαηνο θαη ηνπ ΜΔ 78519 κεραλήκαηνο έξγνπ ηχπνπ θνξησηή-εθζθαθέα γηα ηελ 
θφξησζε αδξαλψλ πιηθψλ/ρψκαηνο θαη ηελ επηθάιπςε ηεο εζηίαο ππξφο, ηδηνθηεζίαο 
ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΜΟΤΣΑΚΑ. 

2.- Ζ δαπάλε κίζζσζεο ζα ππνινγηζηεί ζχκθσλα κε ηηο ψξεο εξγαζίαο ηνπ 
κεραλήκαηνο, πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ην εκεξνιφγην θίλεζεο θαη ηνλ πίλαθα σξψλ εξγαζίαο, 
πνπ ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ κεραλήκαηνο, ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ αξκνδίνπ 
Σκήκαηνο θαη ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηελ ππ’ αξηζ. 1535/2015 (Πξαθη. 32/18-11-2015), απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Ζ απόθαζε ασηά Ϋιαβε αρηζκό 886 

 
 
ΓΖΜΟΗΑ ΔΡΓΑ – ΜΔΛΔΣΔ – ΠΑΡΑΣΑΔΗ 
 
ΘΔΜΑ 4ο: Έγθξηζε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε δεκηψλ αζθαιηηθνχ 
νδνζηξψκαηνο ηερληθψλ έξγσλ θαη ζήκαλζεο ζηελ πεξηνρή “ΚΛΟΒΗΝΟ” ηεο Δζληθήο Οδνχ (ηεο 
Ν.Δ.Ο. Ηηέαο Ναππάθηνπ) ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο γηα ηα έηε 2015-
2016 & 2017», πξνυπνινγηζκνχ 200.000 € κε Φ.Π.Α.. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 81068/1920/26-5-
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 

 
αποθαζέδεη οκόθφλα 

1. Δγθξίλεη: 
α) ηε δεκνπξάηεζε ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε δεκηψλ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο 

ηερληθψλ έξγσλ θαη ζήκαλζεο ζηελ πεξηνρή “ΚΛΟΒΗΝΟ” ηεο Δζληθήο Οδνχ (ηεο Ν.Δ.Ο. Ηηέαο 
Ναππάθηνπ) ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο γηα ηα έηε 2015-2016 & 
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2017», κε θσδηθφ αξηζκφ 2014ΔΠ56600009 ηεο ζπιινγηθήο απφθαζεο ΑΔΠ 566, 
πξνυπνινγηζκνχ 200.000 € κε Φ.Π.Α., κε αλνηρηή δεκνπξαζία, 

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 γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απφ ην πεξηθεξεηαθφ πξφγξακκα, απφ 
πηζηψζεηο ΑΔΠ566. 

2. Οξίδεη ηελ Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ Φσθίδαο σο αξρή πνπ ζα δηελεξγήζεη ηελ 
δηαδηθαζία νξηζκνχ ηεο επηηξνπήο δεκνπξαζίαο θαη ηελ δεκνπξαζία. {Δπεηδή ν πξνυπν-
ινγηζκφο 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 ασηά Ϋιαβε αρηζκό 887 
 
ΘΔΜΑ 5ο: Έγθξηζε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε δεκηψλ θαη ηερληθψλ 
έξγσλ ζηελ Δζληθή Οδφ Ηηέαο Ναππάθηνπ – Γ΄ Φάζε» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ 
Π.Δ. Φσθίδαο γηα ηα έηε 2015-2016 & 2017», πξνυπνινγηζκνχ 500.000 € κε Φ.Π.Α.. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 81039/1919/26-5-
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 

 
αποθαζέδεη οκόθφλα 

1. Δγθξίλεη: 
α) ηε δεκνπξάηεζε ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε δεκηψλ θαη ηερληθψλ έξγσλ ζηελ 

Δζληθή Οδφ Ηηέαο Ναππάθηνπ – Γ΄ Φάζε», ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο 
γηα ηα έηε 2015-2016 & 2017», κε θσδηθφ αξηζκφ 2014ΔΠ56600009 ηεο ζπιινγηθήο απφθαζεο 
ΑΔΠ 566, πξνυπνινγηζκνχ 500.000 € κε Φ.Π.Α., κε αλνηρηή δεκνπξαζία, 

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 γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απφ ην πεξηθεξεηαθφ πξφγξακκα, απφ 
πηζηψζεηο ΑΔΠ566. 

2. Οξίδεη ηελ Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ Φσθίδαο σο αξρή πνπ ζα δηελεξγήζεη ηελ 
δηαδηθαζία νξηζκνχ ηεο επηηξνπήο δεκνπξαζίαο θαη ηελ δεκνπξαζία. {Δπεηδή ν πξνυπν-
ινγηζκφο 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 ασηά Ϋιαβε αρηζκό 888 

 
ΘΔΜΑ 6ο: Έγθξηζε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε δεκηψλ αζθαιηηθνχ 
νδνζηξψκαηνο θαη ηερληθψλ έξγσλ ηεο επαξρηαθήο νδνχ Νν11 Ακπγδαιηά ηίιηα» ηνπ έξγνπ: 
«πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο γηα ηα έηε 2015-2016 & 2017», πξνυπνινγηζκνχ 
100.000 € κε Φ.Π.Α.. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 81996/1962/30-5-
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 
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αποθαζέδεη οκόθφλα 
1. Δγθξίλεη: 
α) ηε δεκνπξάηεζε ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε δεκηψλ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο 

θαη ηερληθψλ έξγσλ ηεο επαξρηαθήο νδνχ Νν11 Ακπγδαιηά ηίιηα» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε 
νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο γηα ηα έηε 2015-2016 & 2017», κε θσδηθφ αξηζκφ 
2014ΔΠ56600009 ηεο ζπιινγηθήο απφθαζεο ΑΔΠ 566, πξνυπνινγηζκνχ 100.000 € κε Φ.Π.Α., 
κε αλνηρηή δεκνπξαζία, 

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 γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απφ ην πεξηθεξεηαθφ πξφγξακκα, απφ 
πηζηψζεηο ΑΔΠ566. 

2. Οξίδεη ηελ Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ Φσθίδαο σο αξρή πνπ ζα δηελεξγήζεη ηελ 
δηαδηθαζία νξηζκνχ ηεο επηηξνπήο δεκνπξαζίαο θαη ηελ δεκνπξαζία. {Δπεηδή ν πξνυπν-
ινγηζκφο 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 ασηά Ϋιαβε αρηζκό 889 

 
ΘΔΜΑ 7ο: Δπαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «Δπηζθεπή αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο 
ζηελ ππ΄αξηζκ. 3 επαξρηαθή νδφ πεξηνρή παξαιίαο Παλφξκνπ», Π.Δ. Φσθίδαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 13.176,54 € κε Φ.Π.Α.. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 80980/1918/26-5-
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 

 
αποθαζέδεη οκόθφλα 

Δγθξίλεη: 
1. ην απφ 23-3-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Δπηζθεπή 

αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο ζηελ ππ΄αξηζκ. 3 επαξρηαθή νδφ πεξηνρή παξαιίαο Παλφξκνπ», 
Π.Δ. Φσθίδαο, πξνυπνινγηζκνχ 13.176,54 € κε Φ.Π.Α., ζχκθσλα κε ην νπνίν ε δεκνπξαζία 
απέβε άγνλε, δηφηη θαλείο δελ πξνζήιζε, γηα λα θαηαζέζεη πξνζθνξά, 

2. ηελ επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ ζηηο 24-6-2016, εκέξα Παξαζθεπή θαη 
ψξα 10:00 π.κ., κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηα ίδηα ηεχρε πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Πξντζηακέλε 
Αξρή. 
 

Ζ απόθαζε ασηά Ϋιαβε αρηζκό 890 
 
ΘΔΜΑ 8ο: Οξηζκφο λέαο εκεξνκελίαο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε 
εζληθνχ θαη επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ Κεληξηθήο Δχβνηαο (2015)», πξνυπνινγηζκνχ 
2.000.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 84235/2265/1-6-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζέδεη οκόθφλα 

1. Δγθξίλεη ην απφ 31-5-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: 
«πληήξεζε εζληθνχ θαη επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ Κεληξηθήο Δχβνηαο (2015)», κε θσδηθφ 
αξηζκφ 2014ΔΠ5660002 (ππνέξγν 5) ηεο ΑΔΠ 566, πξνυπνινγηζκνχ 2.000.000,00 € κε 
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Φ.Π.Α., ζχκθσλα κε ην νπνίν ε δεκνπξαζία απέβε άγνλε, δηφηη θαλείο δελ πξνζήιζε, γηα λα 
θαηαζέζεη πξνζθνξά. 

2. Οξίδεη λέα εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ ηηο 27-6-2016, εκέξα 
Γεπηέξα θαη ψξα 10:00 π.κ., κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηα ίδηα ηεχρε πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ 
Πξντζηακέλε Αξρή. 
 

Ζ απόθαζε ασηά Ϋιαβε αρηζκό 891 
 
ΘΔΜΑ 9ο:  Έγθξηζε πξαθηηθψλ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ Νφηηαο Δχβνηαο», πξνυπνινγηζκνχ 
804.021,52 € κε Φ.Π.Α.. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 84340/2267/1-6-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζέδεη θαηΪ πιεηουεθέα 

 1. Δγθξίλεη ηα ππ΄αξηζκ. 1/13-5-2016, 1α/23-5-2016 θαη 2/30-5-2016 πξαθηηθά ηεο  
επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ Νφηηαο Δχβνηαο», 
πξνυπνινγηζκνχ 804.021,52 € κε Φ.Π.Α., πνπ αθνξνχλ ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνρήο, ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ησλ ππνςεθίσλ 
αλαδφρσλ. 

 2. Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηεο αλνηρηήο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ ζηελ εξγνιεπηηθή 
επηρείξεζε «ΑΝΑΡΓΤΡΟ Δ. ΛΔΒΔΝΣΖ», πνπ πξνζέθεξε έθπησζε εμήληα δχν θαη νγδφληα 
επηά εθαηνζηά (62,87 %). 
 
 Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, κε ηελ αηηηνινγία φηη “η δοθείζα έκπηωζη είναι 
σπερβολική και, μόνο εάν σπήρτε δέζμεσζη πως οι επιμεηρήζεις θα γίνοσν από δύο 
διαθορεηικές επιηροπές γειηονικών περιθερειακών ενοηήηων, θα μπορούζε να ζσμθωνήζει”. 
 

Ζ απόθαζε ασηά Ϋιαβε αρηζκό 892 
 
ΘΔΜΑ 10ο:  Έγθξηζε πξαθηηθψλ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε εζληθνχ θαη επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ Βφξεηαο Δχβνηαο (2015)», 
πξνυπνινγηζκνχ 700.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 84353/2271/1-6-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζέδεη θαηΪ πιεηουεθέα 

 1. Δγθξίλεη ηα ππ΄αξηζκ. 1/11-5-2016, 1α/19-5-2016 θαη 2/27-5-2016 πξαθηηθά ηεο  
επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε εζληθνχ θαη επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ Βφξεηαο 
Δχβνηαο (2015)», πξνυπνινγηζκνχ 700.000,00 € κε Φ.Π.Α., πνπ αθνξνχλ ζηνλ έιεγρν ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ησλ 
ππνςεθίσλ αλαδφρσλ. 

 2. Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηεο αλνηρηήο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ ζηελ εξγνιεπηηθή 
επηρείξεζε «Α.Η.Γ. ΚΟΤΟΤΛΑ Α.Σ.Δ.», πνπ πξνζέθεξε έθπησζε πελήληα ελλέα θαη πελήληα 
επηά εθαηνζηά (59,57 %). 

 
Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, κε ηελ αηηηνινγία φηη “η δοθείζα έκπηωζη είναι 

σπερβολική και, μόνο εάν σπήρτε δέζμεσζη πως οι επιμεηρήζεις θα γίνοσν από δύο 
διαθορεηικές επιηροπές γειηονικών περιθερειακών ενοηήηων, θα μπορούζε να ζσμθωνήζει”. 

 
Ζ απόθαζε ασηά Ϋιαβε αρηζκό 893 

 

ΑΔΑ: ΩΥΙ37ΛΗ-860



13 

 

ΘΔΜΑ 11ο:  Έγθξηζε πξαθηηθψλ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ έξγνπ: «Καζαξηζκφο ρεηκάξξσλ θαη ελίζρπζε/πξνζηαζία βάζξσλ θαη γεθπξψλ Π.Δ. 
Δχβνηαο», πξνυπνινγηζκνχ 95.000,00€ κε Φ.Π.Α. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 84348/2269/1-6-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζέδεη οκόθφλα 
 Αλαβάιιεη ηε ιήςε απφθαζεο επί ηνπ ζέκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε 
δπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο κεγαιχηεξεο έθπησζεο. 
 

Ζ απόθαζε ασηά Ϋιαβε αρηζκό 894 
 
ΘΔΜΑ 12ο:  Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ έξγνπ: «Πξνζηαζία πξαλψλ επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ Καξπελήζη - Πξνπζφο», Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 2.250.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 75088/1097/1-6-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δπξπηαλίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζέδεη θαηΪ πιεηουεθέα 

 1. Δγθξίλεη ην ππ΄αξηζκ. 1/19-5-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: 
«Πξνζηαζία πξαλψλ επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ Καξπελήζη - Πξνπζφο», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 2.250.000,00 € κε Φ.Π.Α., πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνρήο, ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ησλ ππνςεθίσλ 
αλαδφρσλ. 
 2. Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηεο αλνηρηήο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ ζηελ εξγνιεπηηθή 
επηρείξεζε «ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ ΦΟΤΝΣΟΤΚΟ ΝΗΚΟΛΑΟ - ΦΟΤΝΣΟΤΚΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ», πνπ 
πξνζέθεξε έθπησζε εμήληα ελλέα θαη δέθα ελλέα εθαηνζηά (69,19%). 

 
Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, κε ηελ αηηηνινγία φηη “η δοθείζα έκπηωζη είναι 

σπερβολική και, μόνο εάν σπήρτε δέζμεσζη πως οι επιμεηρήζεις θα γίνοσν από δύο 
διαθορεηικές επιηροπές γειηονικών περιθερειακών ενοηήηων, θα μπορούζε να ζσμθωνήζει”. 

 
Ο θ. Βαζίιεηνο Φαθίηζαο, σο κέινο ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο, 

δήισζε φηη απέρεη ηεο ςεθνθνξίαο. 
 

Ζ απόθαζε ασηά Ϋιαβε αρηζκό 895 
 
ΘΔΜΑ 13ο:  Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή ηξηψλ λέσλ αληιηνζηαζίσλ - πληήξεζε θαη Λεηηνπξγία αληιηνζηαζίσλ 
άξδεπζεο Κσπαΐδαο, έηνπο 2016», Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 95.000,00 € κε  Φ.Π.Α.. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 2197/82499/30-5-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Βνησηίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζέδεη θαηΪ πιεηουεθέα 

 1. Δγθξίλεη ην απφ 11-5-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: 
«Καηαζθεπή ηξηψλ λέσλ αληιηνζηαζίσλ - πληήξεζε θαη Λεηηνπξγία αληιηνζηαζίσλ άξδεπζεο 
Κσπαΐδαο, έηνπο 2016», Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 95.000,00 € κε  Φ.Π.Α., πνπ αθνξά 
ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ εγγπεηηθψλ 
επηζηνιψλ ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ. 
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2. Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηεο αλνηρηήο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ ζηελ εξγνιεπηηθή 
επηρείξεζε «3Κ ΣΔΥΝΗΚΖ Α.Δ.», πνπ πξνζέθεξε έθπησζε πέληε ηνηο εθαηφ (5 %) ζηηο ηηκέο ηνπ 
ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο, κε πξνζθνξά 73.373,98 € γηα εξγαζίεο, απξφβιεπηα θαη 16.876,02 € 
γηα ΦΠΑ, ήηνη ζπλνιηθή πξνζθνξά 90.250,00 € κε ΦΠΑ.  

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

ιδιωηικοποίηζη και παράδοζη ηης άρδεσζης ηης Κωπαΐδας ζε εργολάβοσς, ενώ θα έπρεπε να 
είναι σποτρέωζη μιας δημόζιοσ ταρακηήρα σπηρεζίας”. 

 
Ζ απόθαζε ασηά Ϋιαβε αρηζκό 896 

 
ΘΔΜΑ 14ο: Οξηζκφο εηζεγεηή γηα ζχληαμε γλσκνδφηεζεο πξνο ην Σερληθφ πκβνχιην 
Γεκνζίσλ Έξγσλ επί ηεο έγθξηζεο απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε 
βιαβψλ νδηθνχ δηθηχνπ Κξίθειιν – Γνκλίζηα – ηαχινη – Άκπιηαλε – Φειφο ηαπξφο», Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 240.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 80383/2264/31-5-
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 

 
αποθαζέδεη οκόθφλα 

 Οξίδεη εηζεγεηέο γηα ζχληαμε γλσκνδφηεζεο πξνο ην Σερληθφ πκβνχιην Γεκνζίσλ 
Έξγσλ επί ηεο έγθξηζεο απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε βιαβψλ 
νδηθνχ δηθηχνπ Κξίθειιν – Γνκλίζηα – ηαχινη – Άκπιηαλε – Φειφο ηαπξφο», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 240.000,00 € κε Φ.Π.Α., ηνπο Αλαζηάζην Παπαλαζηαζίνπ, Γεληθφ Γ/ληε 
Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο & Τπνδνκψλ ηεο Π..Δ., θαη Βαζίιεην 
Φαθίηζα, Πεξηθεξεηαθφ χκβνπιν θαη κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.  

 
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ςεθίδεη ζεηηθά, κνινλφηη ε έθπησζε πνπ δφζεθε 

ήηαλ κηθξή. 
 

Ζ απόθαζε ασηά Ϋιαβε αρηζκό 897 
 
ΘΔΜΑ 15ο: Υνξήγεζε 3εο παξάηαζεο ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο: 
«Μειέηε επέθηαζεο αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ Γιχθαο», Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζπκβαηηθήο ακνηβήο 
70.206,09 €, ρσξίο αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α.. 
(Δηζεγεηάς ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο 
Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & 
Μεηαθνξψλ Π..Δ.). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 86321/3230/6-6-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φζηψηηδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζέδεη οκόθφλα 

Δγθξίλεη ηελ 3ε παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο: «Μειέηε 
επέθηαζεο αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ Γιχθαο», Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζπκβαηηθήο ακνηβήο 70.206,09 € 
ρσξίο αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α., θαηά ηξηαθφζηεο εμήληα πέληε (365) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ήηνη 
κέρξη 15-07-2016, γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ παξαιαβή απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ησλ 
ππνβιεζέλησλ κειεηψλ ηνπ 2νπ θαη ηειηθνχ ζηαδίνπ ηεο ελ ιφγσ κειέηεο. 
 

Ζ απόθαζε ασηά Ϋιαβε αρηζκό 898 
 
 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 
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ΘΔΜΑ 16ο: Έγθξηζε α) δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα 
ρξψκαηνο δηαγξάκκηζεο νδψλ γηα ηα έηε 2016-2017», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, ρξνληθήο δηάξθεηαο ελφο 
(1) έηνπο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνυπνινγηζκνχ 69.995,52 € κε ΦΠΑ θαη 
β) ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 86077/1304/6-6-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δπξπηαλίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζέδεη οκόθφλα 

Δγθξίλεη: 
1. ηε δηελέξγεηα πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ρξψκαηνο 

δηαγξάκκηζεο νδψλ γηα ηα έηε 2016 – 2017» ηεο Π.Δ Δπξπηαλίαο, ρξνληθήο δηάξθεηαο ελφο (1) 
έηνπο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνυπνινγηζκνχ 69.995,52 € κε ΦΠΑ, κε 
θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή,  

2. ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν 
ζρέδην, 
     3. ηε δαπάλε γηα ηελ σο άλσ πξνκήζεηα, πνπ ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ ΑΔΠ566. 

 
Ζ απόθαζε ασηά Ϋιαβε αρηζκό 899 

 
ΘΔΜΑ 17ο:  Έγθξηζε δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα 
ζπζθεπαζκέλνπ ςπρξνχ αζθαιηνκείγκαηνο ζε 1100 δνρεία ησλ 25 ριγ», Π.Δ. Βνησηίαο, 

πξνυπνινγηζκνχ 10.000,00 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη ινηπψλ θξαηήζεσλ. 
(Δηζεγεηάς ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο 
Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & 
Μεηαθνξψλ Π..Δ.). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 2207/82940/30-5-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Βνησηίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζέδεη οκόθφλα 

1. Δγθξίλεη: 
α) ηε δηελέξγεηα πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ζπζθεπαζκέλνπ 

ςπρξνχ αζθαιηνκείγκαηνο ζε 1100 δνρεία ησλ 25 ριγ», Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 
10.000,00 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη ινηπψλ θξαηήζεσλ, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ 
απιψο ζπλνιηθά ρακειφηεξε ηηκή γηα ην ζχλνιν ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ,  

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

γ) ηε δαπάλε γηα ηελ σο άλσ πξνκήζεηα. 
2. Οξίδεη ηε Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Βνησηίαο σο ππεξεζία πνπ ζα δηελεξγήζεη ηνλ 

δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο. 
3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Βνησηίαο λα πξνβεί 

ζηε ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο πνπ ζα δηελεξγήζεη ηνλ δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάζεζε ηεο 
πξνκήζεηαο. 
 

Ζ απόθαζε ασηά Ϋιαβε αρηζκό 900 
 
 
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
 
ΘΔΜΑ 18ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο πνπ αθνξά ηελ παξαιαβή ηεο 
Δλδηάκεζεο Έθζεζεο – Α Παξαδνηέν, ζηα πιαίζηα ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κεηαμχ ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο θαη ηνπ Διιεληθνχ Κέληξνπ Θαιαζζίσλ Δξεπλψλ γηα ην έξγν: 
«Παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξάθηησλ ζαιαζζίσλ πδάησλ ζε πεξηνρέο κε 
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πδαηνθαιιηεξγεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Π..Δ.», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 73.800,00 € κε 
Φ.Π.Α..  

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 130/83586/31-5-
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 

 
αποθαζέδεη θαηΪ πιεηουεθέα 

Δγθξίλεη ην απφ 11-5-2016 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο πνπ αθνξά ηελ 
παξαιαβή ηεο Δλδηάκεζεο Έθζεζεο – Α Παξαδνηέν, ζηα πιαίζηα ηεο απφ 18-7-2014 
Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κεηαμχ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο θαη ηνπ Διιεληθνχ 
Κέληξνπ Θαιαζζίσλ Δξεπλψλ γηα ην έξγν: «Παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξάθηησλ 
ζαιαζζίσλ πδάησλ ζε πεξηνρέο κε πδαηνθαιιηεξγεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Π..Δ.», ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 73.800,00 € κε Φ.Π.Α.. 

 
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε επηθπιαζζφκελνο φηη ςεθίδεη ιεπθφ θαη δήηεζε λα 

δεη ηε ζπγθεθξηκέλε έθζεζε, ηνλίδνληαο ζπγρξφλσο ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ βηνηνμηλψλ 
ASP ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. 

 
Ζ απόθαζε ασηά Ϋιαβε αρηζκό 901 

 
ΘΔΜΑ 19ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ 1 ηεο Δπηηξνπήο πληνληζκνχ θαη Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε 
ηίηιν: «Καηαπνιέκεζε θνπλνππηψλ ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο, ηα έηε 2016-2017». 
(Δηζεγεηάς ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. ηαχξνο Σζειάο, Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο 
Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο) 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 132/86413/6-6-
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 

 
αποθαζέδεη θαηΪ πιεηουεθέα 

Δγθξίλεη ην ππ΄αξηζκ. 1/2-6-2016 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο πληνληζκνχ θαη Παξαιαβήο 
ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Καηαπνιέκεζε θνπλνππηψλ ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο, ηα έηε 
2016-2017», ην νπνίν αθνξά ηελ παξαιαβή ηνπ 1νπ Παξαδνηένπ, ην νπνίν απνηππψλεη ηελ 
ιεπηνκεξή θπηνθνηλσληνινγηθή, αγξνηηθή, πεξηαζηηθή θαη αζηηθή ραξηνγξάθεζε θαη ηελ 
δεκηνπξγία επηρεηξεζηαθψλ ραξηψλ, πνπ παξέδσζε ε αλάδνρνο εηαηξεία «Βηνεθαξκνγέο 
Δ.Π.Δ.», ηνπ ηκήκαηνο Α΄: «Παξαθνινχζεζε απφ εδάθνπο ησλ πξνλπκθψλ ησλ θνπλνππηψλ θαη 
δηελέξγεηα απφ εδάθνπο παξεκβάζεσλ πξνλπκθνθηνλίαο, αθκαηνθηνλίαο θαη ππνιεηκκαηηθήο 
αθκαηνθηνλίαο θαη δξάζεσλ πξνζηαζίαο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο απφ αζζέλεηεο πνπ κεηαδίδνληαη 
κε δηαβηβαζηέο ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο» ηνπ παξαπάλσ έξγνπ. 

 
Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, κε ηελ αηηηνινγία φηη πξέπεη λα γίλεη νπζηαζηηθή 

ζπδήηεζε ζηα πιαίζηα θαη ηεο Δπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο κε εηδηθνχο θαη εθπξνζψπνπο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Τγείαο, αιιά θαη κε αληηπξνζσπείεο ησλ δήκσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα, 
πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο.  

 
 Ο θ. Αζαλάζηνο Γηαλλφπνπινο ηφληζε ηελ επηηαθηηθή αλάγθε ηα κέηξα πνπ απαηηνχληαη 
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θνπλνππηψλ λα ιακβάλνληαη πην έγθαηξα θαη φρη κφλν ζε πξνλπκθηθφ 
ζηάδην. 
 

Ζ απόθαζε ασηά Ϋιαβε αρηζκό 902 
 
ΘΔΜΑ 20ο: πκπιήξσζε ηεο ππ΄αξηζκ. 783/23-5-2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζρεηηθά κε ηνλ πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ «Παξνρή 
ππεξεζηψλ πεξηνξηζκνχ ηεο ξχπαλζεο Cr (VI) – εμαζζελνχο ρξσκίνπ ζηελ εθβνιή αγσγνχ 
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φκβξησλ πδάησλ ζηε ζέζε “Ματιεο”, ζηελ πεξηνρή Οηλνθχησλ, κε ηελ εγθαηάζηαζε θαη 
ιεηηνπξγία εηδηθνχ εμνπιηζκνχ», Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 48.384,00 € ρσξίο Φ.Π.Α. 
(Δηζεγεηάς θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο 
Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. νηθ. 3135/7-6-2016 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Βνησηίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζέδεη θαηΪ πιεηουεθέα 

πκπιεξψλεη ηελ ππ΄αξηζκ. 783/23-5-2016 (ΑΓΑ: ΧΘ87ΛΖ-12) απφθαζή ηεο, σο 
πξνο ηελ παξ. 3 γηα ηελ ζπγθξφηεζε εηδηθήο ηερληθήο επηηξνπήο, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Β΄, 
άξζξν 3.5 ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ: «Παξνρή ππεξεζηψλ πεξηνξηζκνχ ηεο ξχπαλζεο Cr (VI) – 
εμαζζελνχο ρξσκίνπ ζηελ εθβνιή αγσγνχ φκβξησλ πδάησλ ζηε ζέζε “Ματιεο”, ζηελ πεξηνρή 
Οηλνθχησλ, κε ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία εηδηθνχ εμνπιηζκνχ», Π.Δ. Βνησηίαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 48.384,00 € ρσξίο Φ.Π.Α., κε ηνλ νξηζκφ ησλ θάησζη κειψλ:  
 

1. Γεσξγία Επγνγηάλλε, ηνπ θιάδνπ ΠΔ Μεραληθψλ κε βαζκφ Α΄, Αλ. Πξντζηακέλε ηνπ 

Σκήκαηνο Υνξήγεζεο Αδεηψλ Αλάπηπμεο, Δλέξγεηαο ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο Π.Δ. 

Βνησηίαο 

2. Γεψξγην Παπαπαλαγηψηνπ, ηνπ θιάδνπ ΠΔ Μεραληθψλ κε βαζκφ Α΄, ππάιιειν ηεο 

Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Βνησηίαο 

3. Γεκήηξην Ησάλλνπ, ηνπ θιάδνπ ΠΔ Μεραληθψλ κε βαζκφ  Α΄, ππάιιειν ηνπ ηκήκαηνο 

Πεξηβάιινληνο ηεο Π.Δ. Βνησηίαο  
 

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

 
Ο θ. Αζαλάζηνο Γηαλλφπνπινο δήηεζε ε Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο λα αζρνιεζεί πην 

ππεχζπλα θαη επηζηεκνληθά κε ην ζέκα, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θα Αζελά Ληλνχ, θαζεγήηξηα 
επηδεκηνινγίαο, ε κειέηε ηεο νπνίαο πεξηέρεη ζεκαληηθά πνξίζκαηα γηα ην εμαζζελέο ρξψκην.  

 
Ζ απόθαζε ασηά Ϋιαβε αρηζκό 903 

 
 
ΜΑΘΖΣΗΚΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΑ 
 
ΘΔΜΑ 21ο: Σξνπνπνίεζε ζχκβαζεο δξνκνινγίνπ κεηαθνξάο καζεηψλ, Π.Δ. Φζηψηηδαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 87372/2814/1-6-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζέδεη οκόθφλα 

Σξνπνπνηεί ηελ ππνγξαθείζα κεηαμχ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο θαη ηνπ Παξδάιε 
Κσλζηαληίλνπ (Αξρηθή [ΑΓΑ:Φ9Λ17ΛΖ-ΦΞΦ] θαη Α΄ Σξνπνπνίεζε [ΑΓΑ: Β53Ζ7ΛΖ-ΛΘΦ]) 
ζχκβαζε κεηαθνξάο καζεηψλ, πνπ αθνξά ζηελ εθηέιεζε ηνπ δξνκνινγίνπ ΣΜΖΜΑ 51 
[«παξηηά - Αρηλφο - Αριάδη - Δηδηθφ Δπαγγεικαηηθφ Γπκλάζην Λακίαο (Παγθξάηη) & ΔΔΔΔΚ 
Κσζηαιεμίνπ»], σο πξνο ηελ επσλπκία ηνπ αλαδφρνπ απφ «Παξδάιε Κσλζηαληίλν» κε ΑΦΜ 
030521732 ζε «Παξδάιε Θενθάλε» κε ΑΦΜ 149837416, ιφγσ κεηαβίβαζεο ηεο άδεηαο ΣΑΥΗ 
ΣΑΕ 5634 απφ ηνλ πξνεγνχκελν ηδηνθηήηε θ. Παξδάιε Κσλζηαληίλν ζηνλ πηφ ηνπ Παξδάιε 
Θενθάλε. Ζ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε αθνξά ην δηάζηεκα απφ 15/04/2016 θαη κεηά. Οη ινηπνί φξνη 
παξακέλνπλ νη ίδηνη. 
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 Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο, Δηδηθφο Φνξέαο 01 073 ΚΑΔ 0821. 

 
Ζ απόθαζε ασηά Ϋιαβε αρηζκό 904 

 
ΘΔΜΑ 22ο: Σξνπνπνηήζεηο - θαηαξγήζεηο - ζπκπιεξψζεηο δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ, 
Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
(Δηζεγεηάς ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 87384/2815/2-6-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζέδεη οκόθφλα 

Σξνπνπνηεί, ρσξίο αιιαγή ηνπ εκεξήζηνπ θφζηνπο ηεο ζχκβαζεο, ην δξνκνιφγην ηνπ 
αξηζ. 1599/20-03-2015 δηαγσληζκνχ κε Α/Α ηκήκαηνο 78 (δηπιφ δξνκνιφγην κε ηαμί & αλάδνρν 
ηνλ θ. Παπαληθνιάνπ Παληειή), κε αθεηεξία ην Μειηδψλη - Αγ. Αηθαηεξίλε – Λαληέτθα, πξννξηζκφ 
ην Γεκνηηθφ ρνιείν θαη ην Γπκλάζην Αγ. Κσλζηαληίλνπ θαη αξηζκφ κεηαθεξφκελσλ καζεηψλ 
δχν (2), ζε Μειηδψλη - Αγ. Αηθαηεξίλε - Πνληηθέτθα (Λνγγνχ) θαη πξννξηζκφ ην Γεκνηηθφ ρνιείν 
θαη ην Γπκλάζην  Αγ. Κσλζηαληίλνπ (πξνζζήθε πεξηνρήο Πνληηθέτθα - θαηάξγεζε πεξηνρήο 
Λαληέτθα - κεηαθεξφκελνη καζεηέο ηέζζεξηο(4), πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνχλ δχν (2) 
επηπιένλ καζεηέο απφ ηελ πεξηνρή Πνληηθέτθα (Λνγγνχ) (ζρεη. ην αξηζ. 235/2016 έγγξαθν ηνπ 
Γπκλαζίνπ Αγ. Κσλζηαληίλνπ). 

Γελ απαηηείηαη αλαθνζηνιφγεζε ηνπ δξνκνινγίνπ.   

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

 
Ζ απόθαζε ασηά Ϋιαβε αρηζκό 905 

 
 
ΓΑΠΑΝΔ 
 
ΘΔΜΑ 23ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, επηζθεπέο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή 
ππεξεζηψλ, Π.Δ. Βνησηίαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 3057/6-6-2016 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Βνησηίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζέδεη οκόθφλα 

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

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ Κ.Α.Δ. 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Κ.Α.Δ. 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤΖ
 ΠΗΣΧΖ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ
Τ ΠΡΟΩ/ΜΟΤ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΧΔΗ
 ΔΣΟΤ 2016 

ΓΔΜΔΤΘΔ
Ν ΠΟΟ 

ΠΡΗΝ ΣΖΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΠΗΣΧΖ 

ΓΗΑΘΔΗΜΟ 
ΓΗΑ 

ΓΔΜΔΤΖ 

1 

Δπηζθεπή ηνπ 
ειεθηξηθνχ 
ζπζηήκαηνο ηεο 
θεληξηθήο 
ζπξφκελεο 

02.01.073.0869.01 Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή 
ινηπνχ 

εμνπιηζκνχ 

136,40 4823,20 2.068,20 2755,00 
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απιφπνξηαο 

2 

Πξνκήζεηα εθαηφ  
Μειηζζνθνκηθψλ 
βηβιηαξίσλ γηα ηηο 
αλάγθεο  ηεο 
Γ/λζεο Αγξνηηθήο 
Οηθνλνκίαο. 

02.05.073.0843.01 Δθδφζεηο-
εθηππψζεηο-
βηβιηνδεζία 

217,00 4000,00 3415,00 585,00 

3 Πξνκήζεηα 
κειαληψλ γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο 
Α/ζκηαο Δθπ/ζεο 

02.05.073.1111.01 Πξνκήζεηα 
ραξηηνχ 

γξαθηθψλ 
εηδψλ θαη 
ινηπψλ 

ζπλαθψλ 
πιηθψλ 

323,64 14582,49 11952,36 2630,13 

4 

Δπηζηξνθή 
πνζνχ ζηνλ 
Παλαγηψηα  
Οδπζζέα ην 
νπνίν θαηέζεζε 
κε ην  71/130237 
θαηαζεηήξην, 
ιφγσ ιάζνπο  
ππνινγηζκνχ ηνπ 
πνζνχ 
ζπληδηνθηεζίαο. 

02.05.073.3199.01 Λνηπέο 
επηζηξνθέο 

εζφδσλ 

96,00 4296,00 2840,15 1455,85  

5 Πξνκήζεηα ελφο 
πιαζηηθνπνηεκέλ
νπ ράξηε ηεο 
ηεξεάο Διιάδαο. 

02.05.073.1111.01 Πξνκήζεηα 
ραξηηνχ 

γξαθηθψλ 
εηδψλ θαη 
ινηπψλ 

ζπλαθψλ 
πιηθψλ 

110,00 14582,49 12276,00 2306,49 

6 

Πξνκήζεηα 
εμνπιηζκνχ 
επέθηαζεο 
αζχξκαηνπ 
δηθηχνπ  

02.05.073.1723.01 Πξνκήζεηα 
Ζ/Τ,πξνγξακκ

άησλ θαη 
ινηπψλ πιηθψλ 

120,00 33000,00 12800,49 20199,51 

7 
Βαζηθφο κηζζφο  
ηαρηηθψλ 
ππαιιήισλ 

02.05.073.0211.01 Βαζηθφο 
κηζζφο  

ηαρηηθψλ 
ππαιιήισλ 

14510,00 2759936,26 2644316,26 115620,00 

8 
Οηθνγελεηαθή 
παξνρή 

02.05.073.0213.01 Οηθνγελεηαθή 
παξνρή 

850,00 67920,00 64320,00 3600,00 

9 

Δηζθνξέο Η.Κ.Α 

02.05.073.0291.01 Δηζθνξέο Η.Κ.Α 

2176,00 210143,16 166755,72 43387,44 

10 

Δηζθνξέο ζε 
ινηπνχο 
Αζθαιηζηηθνχο 
Οξγαληζκνχο 

02.05.073.0292.01 Δηζθνξέο ζε 
ινηπνχο 

Αζθαιηζηηθνχο 
Οξγαληζκνχο 

1013,40 157757,94 156744,54 1013,40 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 19552,44 3271041,54 
    

3077488,72 296491,84 
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Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ Κ.Α.Δ. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Κ.Α.Δ. 
ΠΟΟ 

ΠΛΖΡΧΜΖ 

1 

Γεκνζίεπζε πεξίιεςεο γηα 
πξφζιεςε πξνζσπηθνχ γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο Γαθνθηνλίαο Βνησηηθά 
Νέα(260,40€)  θπηάιε (342,24€) 

 
 

02.05.073.5241.01 

 
Γαπάλεο πξνζηαζίαο 

Διαηνπαξαγσγήο 602,64 

 
Ζ απόθαζε ασηά Ϋιαβε αρηζκό 906 

 
ΘΔΜΑ 24ο: πκςεθηζκφο – δηαγξαθή πνζψλ ζε ινγαξηαζκνχο ηνπ Πάγηνπ θαη Αξδεπηηθνχ 
Σέινπο  Κσπατδηθνχ Πεδίνπ, έηνπο 2015, Π.Δ. Βνησηίαο. 
(Δηζεγεηάς ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. (νηθ.) 3037/2-6-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Βνησηίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην 
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζέδεη θαηΪ πιεηουεθέα 

Δγθξίλεη: 
Α. ηελ 7ε Πξάμε πκςεθηζκνχ ζε ινγαξηαζκνχο ηνπ Πάγηνπ θαη Αξδεπηηθνχ Σέινπο γηα 

ην Κσπατδηθφ Πεδίν, έηνπο 2015, ζχκθσλα κε ηνλ Πέλαθα I, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζην 
ΠαρΪρηεκα Η ηνπ παξφληνο,   

Β. ηα Βεβαησηηθά εκεηψκαηα πνπ έρνπλ εθδνζεί έσο θαη ηηο 31/5/2016. Ζ έθδνζε απηψλ 
έρεη πξαγκαηνπνηεζεί γηα:  

1. αγξνηεκάρηα πνπ δελ είραλ δεισζεί θαηά ηελ θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν 2015 ζπλεπψο 
δελ είραλ βεβαησζεί νθεηιέο 

2. πιεξσκή ηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζε θαιιηέξγεηα δηαθνξεηηθή απφ εθείλε πνπ έρεη 
βεβαησζεί ιαλζαζκέλα κε ηελ έθδνζε ησλ Υξεκαηηθψλ Καηαιφγσλ. Σν λέν πνζφ 
έρεη ππνινγηζηεί χζηεξα απφ αίηεζε ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη έιεγρν απφ ηελ Γ/λζε 
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο. 

Σα Βεβαησηηθά εκεηψκαηα απνηππψλνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα. 

ΒΔΒΑΗΧΣΗΚΑ ΖΜΔΗΧΜΑΣΑ ΜΔ ΣΑ ΑΝΣΗΣΟΗΥΑ ΓΗΠΛΟΣΤΠΑ ΣΟΤ ΜΖΝΟ ΜΑΨΟΤ 

Α/Α Αρηζ. 
Ζκ/λέα 

Έθδοζες 
Τπότρεος Γηπιόησπο Αηηηοιογέα ύλοιο 

1 66 04/05/2016 
ΥΟΝΣΟ 
ΥΡΖΣΟ 

Α489 

ΠΛΖΡΧΜΖ ΣΧΝ 
ΑΓΖΛΧΣΧΝ ΚΛΖΡΧΝ: 
410,416,207,208,306,3
07 ΑΑΚ ΑΛΗΑΡΣΟΤ 

422,02 

2 67 06/05/2016 
ΜΖΣΗΟΤ 
ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 

Α491 

ΠΛΖΡΧΜΖ 
ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΣΔΛΧΝ 
ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ 
ΒΑΜΒΑΚΟ ΣΧΝ 
ΥΑΡΣ. 427-263-1818-
050 & 426-263-9630-
051 

157,50 

3 68 06/05/2016 
ΕΔΡΒΑ 
ΠΖΝΔΛΟΠΖ 

Α492 

ΠΛΖΡΧΜΖ 
ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΣΔΛΧΝ 
ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ 
ΒΑΜΒΑΚΟ ΣΟΤ 
ΥΑΡΣ. 426-263-9630-

252,00 
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004 

4 69 06/05/2016 
MEHMETAJ 
SHEFIT 

Α511 

ΓΗΠΛΖ ΠΛΖΡΧΜΖ ΣΟΤ 
ΚΛΖΡΟΤ 63 ΣΟ 
ΥΑΡΣ. 423-254-1996-
001, ΣΟ ΠΟΟ ΘΑ 
ΔΠΗΣΡΑΦΔΗ 

6,00 

5 70 05/05/2016 
ΣΟΤΡΚΟΥΧΡΗΣΖ
 ΧΣΖΡΗΟ 

Α518 

ΚΑΣΑΣΔΘΖΚΑΝ 
5/5/2016 ΔΠΗΠΛΔΟΝ 
ΥΡΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΘΑ 
ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ 
ΔΠΗΣΡΑΦΟΤΝ. 
ΥΔΣΗΚΑ ΓΗΠΛΟΣΤΠΑ 
Α515, Α516, Α517 

15,48 

6 71 12/05/2016 
ΜΠΟΛΜΠΑΖ 
ΔΤΘΤΜΗΟ 

Α519 

ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΥΡΖΜΑΣΑ 
ΠΟΤ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ 
ΔΠΗΣΡΑΦΟΤΝ. 
ΥΔΣΗΚΟ ΓΗΠΛΟΣΤΠΟ 
Α294/8-3-2016 

78,16 

7 72 12/05/2016 
ΜΔΛΗΑΡΖ 
ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 

Α520 

ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΟΟΤ: 
11/4/2016. ΑΦΟΡΑ 
ΠΑΛΗΔ ΟΦΔΗΛΔ  ΚΑΗ 
ΑΠΟ ΛΑΘΟ 
ΚΑΣΑΣΔΘΖΚΑΝ Δ 
ΑΤΣΌΝ ΣΟΝ 
ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ. ΘΑ 
ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ 
ΔΠΗΣΡΑΦΔΗ ΣΟΝ 
ΓΗΚΑΗΟΤΥΟ ΚΑΗ ΝΑ 
ΚΑΣΑΣΔΘΟΤΝ ΣΟΝ 
ΧΣΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ.   

100,00 

8 73 13/05/2016 
ΓΚΑΜΟΤΛΟ 
ΚΧΝ/ΝΟ 

Α531 

ΔΥΔΗ ΚΑΣΑΘΔΔΗ 4,31 
€ ΠΑΡΑΠΑΝΧ ΓΗΑ ΣΖΝ 
ΔΞΟΦΛΖΖ ΣΧΝ 
ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΣΔΛΧΝ. 
ΣΟ ΠΟΟ ΘΑ 
ΤΜΦΖΦΗΣΔΗ ΣΟ 
ΔΠΟΜΔΝΟ ΥΚ 

4,31 

9 74 13/05/2016 
ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ 
ΓΖΜΖΣΡΑ 

Α532 

ΠΛΖΡΧΜΖ ΣΟΤ 
ΑΓΖΛΧΣΟΤ 
ΚΛΖΡΟΣΔΜΑΥΗΟΤ ΜΔ 
ΑΡΗΘΜΟ 210, ΒΥ17, 
ΑΑΚ ΚΟΡΧΝΔΗΑ, 
5.043ΣΡ, 
ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ: 
ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ 

45,39 

10 75 23/05/2016 
ΓΟΤΡΟΤ 
ΒΑΗΛΗΚΖ 

Α533 

Πιεξσκή αξδεπηηθψλ 
ηειψλ γηα ηελ 
θαιιηέξγεηα : δσνηξνθέο 
γηα ην ραξηνγξαθηθφ: 
426-257-5184-005 

136,69 

11 76 17/05/2016 
ΥΡΖΣΟΤ 
ΑΡΗΣΔΗΓΖ 

Α555 

ΠΛΖΡΧΜΖ 
ΑΓΖΛΧΣΧΝ 
ΚΛΖΡΟΣΔΜΑΥΗΧΝ ΑΡ. 
344 & 345 (ΣΜΖΜΑ), 
ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ 
ΣΡΗΦΤΛΛΗ 

74,00 

12 77 25/05/2016 
ΠΑΗΗΟΤ 
ΚΤΡΗΑΚΖ 

Α557 
ΣΟ ΠΟΟ ΔΥΔΗ 
ΔΞΟΦΛΖΘΔΗ ΑΠΟ ΣΟ 
ΠΑΓΗΟ ΣΔΛΟ ΚΑΗ ΘΑ 

14,60 
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ΔΠΗΣΡΑΦΔΗ. 

13 78 27/05/2016 
ΕΑΥΑΡΗΑ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

Α562 

ΠΛΖΡΧΜΖ 
ΑΓΖΛΧΣΟΤ 
ΚΛΖΡ/ΥΗΟΤ ΜΔ ΑΡΗΘ. 
209 (ΣΜΖΜΑ), ΦΥ14, 
ΑΑΚ ΠΑΝΑΓΗΑ, 
15,3ΣΡ, 
ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ: 
ΕΧΟΣΡΟΦΔ 

153,00 

14 79 30/05/2016 
ΚΟΣΗΚΟΝΑ 
ΚΧΝ/ΝΟ 

Α564 

ΠΛΖΡΧΜΖ 
ΑΓΖΛΧΣΟΤ 
ΚΛΖΡ/ΥΗΟΤ ΜΔ 
ΑΡΗΘΜΟ 128, ΑΑΚ 
ΠΑΤΛΟΤ, ΚΥ11, 
ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ : 
ΗΣΖΡΑ 

11,80 

15 80 27/05/2016 
ΥΡΖΣΟΤ 
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

Α570 

ΠΛΖΡΧΜΖ 
ΑΓΖΛΧΣΟΤ 
ΚΛΖΡ/ΥΗΟΤ ΜΔ ΑΡΗΘ. 
261, ΑΑΚ ΘΔΠΗΧΝ, 
8,362ζηξ. , 
ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ: 
ΣΡΗΦΤΛΛΗ 

83,62 

16 81 31/05/2016 
ΣΑΘΖ 
ΔΡΑΦΔΗΜ 

Α576 

ΠΛΖΡΧΜΖ 
ΑΓΖΛΧΣΟΤ 
ΚΛΖΡΟΣΔΜΑΥΗΟΤ ΜΔ 
ΑΡΗΘΜΟ 19, ΓΥ18, 
ΑΑΚ ΝΔΟΥΧΡΗΟΤ, 
9.085ζηξ. , 
ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ: 
ΣΡΗΦΤΛΛΗ 

90,85 

     
ύλοιο: 1.645,42 

 

Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη απέρεη ηεο ςεθνθνξίαο, κε ηελ αηηηνινγία φηη 
δηαθσλεί ξηδηθά κε ηε ινγηθή ησλ ηειψλ άξδεπζεο θαη ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ζην 
Κσπατδηθφ Πεδίν. 

Ζ απόθαζε ασηά Ϋιαβε αρηζκό 907 
 
ΘΔΜΑ 25ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δέζκεπζε πίζησζεο γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. Βνησηίαο ζηε 
δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ ηνπ ζεαηξηθνχ εξγαζηεξίνπ Γηζηφκνπ 
«ΘΔΑΣΡΟΦΡΔΝΔΗΑ», Π.Δ. Βνησηίαο. 
(Δηζεγεηάς θ. ηαχξνο Σζειάο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο 
& Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Π..Δ.). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 1689/1-6-2016 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο & Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Π.Δ. Βνησηίαο πξνο ηελ 
Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζέδεη οκόθφλα 

Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη δέζκεπζε πίζησζεο, πνζνχ ρηιίσλ πεληαθνζίσλ επξψ (1.500€) 
κε Φ.Π.Α., απφ ηελ εγγεγξακκέλε πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο - Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Βνησηίαο (Δ.Φ 071 ΚΑΔ 9459), γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. 
Βνησηίαο ζηε ζπλδηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ κε ην ζεαηξηθφ εξγαζηήξη Γηζηφκνπ 
«ΘΕΑΤΡΟΦΡΕΝΕΙΑ»  πνπ ζα δηεμαρζνχλ απφ 21 Απγνχζηνπ 2016 έσο 29 Απγνχζηνπ 2016. 
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Ο πξνυπνινγηζκφο ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 11.000,00 €, εθ ησλ νπνίσλ ε 

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Βνησηίαο ζα θαιχςεη ηελ παξαθάησ δαπάλε: 
 

1. Ζρεηηθή-Φσηηζηηθή Κάιπςε (Μέξνο Γαπάλεο) 1.500,00 € 
                                    χλνιν:            1.500,00 € 

Ζ απόθαζε ασηά Ϋιαβε αρηζκό 908 
 

ΘΔΜΑ 26ο: 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. 86544/2124/6-6-2016 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζέδεη 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, Π.Δ. Φσθίδαο, σο θαησηέξσ:  
 

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

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤΖ 

ΠΗΣΧΖ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟΤ 

ΠΡΟΩ/ΜΟΤ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΧΔΗ 

ΔΣΟΤ 2016 

ΓΔΜΔΤΘΔ
Ν ΠΟΟ 

ΠΡΗΝ ΣΖΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΠΗΣΧΖ 

ΓΗΑΘΔΗΜΟ 
ΓΗΑ 

ΓΔΜΔΤΖ 

1 Έμνδα θεδείαο ηνπ 
Αληηπεξηθεξεηάξρε 
ηεο Π.Δ. Φσθίδαο 

02.04.073.0539.01 Έμνδα 
θεδείαο 
ινηπψλ 

7.440,00 7.440,00 0,00 0,00 

2 Γηα Δπηζθεπή – 
πληήξεζε ησλ 
Κιηκαηηζηηθψλ 
Μνλάδσλ ηεο 

Γ/λζεο 
Μεηαθνξψλ θαη 
Δπηθνηλσληψλ 

02.04.073.0869.01 Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε 

θαη επηζθεπή 
ινηπνχ 

εμνπιηζκνχ 

604,87 14.160,02 7.646,56 5.908,59 

3 Γηα αλαλέσζε 
ςεθηαθήο 

Τπνγξαθήο ησλ 
δχν (2) απηφκαησλ 
γξακκψλ ειέγρνπ 

νρεκάησλ 
Κ.Σ.Δ.Ο. κε ηζρχο 
γηα ηξία (3) έηε . 

(ΑΦΟΗ ΣΑΗΝΟΤ 
Ο.Δ) 

02.04.073.0879.01 Λνηπέο 
ακνηβέο 
φζσλ 

εθηεινχλ 
εηδηθέο 

Τπεξεζίεο 

2.356.00 27.495.95 24.906,67 233,28 
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4 Γηα αζθάιηζηξά 
νρεκάησλ θαη 
κεραλεκάησλ 
έξγνπ ηεο Π.Δ. 
Φσθίδαο απφ 

20.06.2016 έσο 
20.06.2017 

(ΤΓΡΟΓΔΗΟ Α.Δ 
& Α.Δ.) 

02.04.073.0899.01 Λνηπέο 
δαπάλεο θαη 

εηδηθέο 
ακνηβέο  

5.645,00 25.000,000 15.138,00 4.217,00 

5 Γηα ηελ θάιπςε 
δαπάλεο ηνπ 

Βαζηθνχ κηζζνχ  
γηα ηελ κεηάηαμε 
ελφο ππαιιήινπ 

ζηελ Π.Δ 
Φσθίδαο. 

02.04.073.0211.01 Βαζηθφο 
κηζζφο 

8.000,00 1.321.421,32 1.298.761,3
2 

14.660,00 

6 Γηα ηελ θάιπςε 
δαπάλεο 

Οηθνγελεηαθήο 
παξνρή γηα ηελ 
κεηάηαμε ελφο 

ππαιιήινπ ζηελ 
Π.Δ Φσθίδαο. 

02.04.073.0213.01 Οηθνγελεηαθή 
παξνρή 

250,00 46.454,66 46.204,66 0,00 

7 Γηα ηελ θάιπςε 
δαπάλεο  

Μηζζνινγηθψλ 
δηαθνξψλ βάζεη 

εληαίνπ 
κηζζνινγίνπ γηα  

ηελ κεηάηαμε ελφο 
ππαιιήινπ ζηελ 

Π.Δ Φσθίδαο. 
 

02.04.073.0221.01 Μηζζνινγηθέο 
δηαθνξέο 

βάζεη εληαίνπ 
κηζζνινγίνπ 

600,00 17.449,92 16.849,92 0,00 

8 Γηα ηελ θάιπςε 
δαπάλεο  

Δηζθνξψλ ζην ΗΚΑ 
γηα  ηελ κεηάηαμε 
ελφο ππαιιήινπ 

ζηελ Π.Δ 
Φσθίδαο. 

 

02.04.073.0291.01 Δηζθνξέο 
ζην ΗΚΑ 

2.000,00 62.026,42 60.026.42  
 

0,00 
 
 

                              ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 26.895,87 1.521.448,29 1.469.533,55 25.018,87 

 
Ζ απόθαζε ασηά Ϋιαβε αρηζκό 909 

 
ΘΔΜΑ 27ο: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. Φσθίδαο ζε ζπλδηνξγάλσζε εκεξίδαο 
ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο ειιεληθήο ρισξίδαο, ζην Ληδνξίθη. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 86203/581/6-6-
2016 έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζέδεη θαηΪ πιεηουεθέα 

Δγθξίλεη ηε δαπάλε, ζπλνιηθνχ πνζνχ ρηιίσλ πεληαθνζίσλ επξψ (1500 €), γηα 
ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. Φσθίδαο ζε ζπλδηνξγάλσζε κε ηνλ ΔΛΓΟ ΓΖΜΖΣΡΑ θαη ην Γήκν Γσξίδαο 
εκεξίδαο ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο ειιεληθήο ρισξίδαο θαη ηδηαίηεξα ηελ θαιιηέξγεηα 
αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ ζηα νπνία είλαη πινχζηα ε νξεηλή Φσθίδα, πνπ ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί ζην Ληδνξίθη, ζηηο 18-6-2016. 
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Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε, πνπ ζα βαξχλεη ηνλ Φνξέα 073, ΚΑΔ 0844, ζα θαιχςεη ηα 
έμνδα δηαλπθηέξεπζεο θαη θηινμελίαο ησλ νκηιεηψλ θαη ηελ εζηίαζε πεξίπνπ 25 αηφκσλ, σο 
αθνινχζσο: 

Έμνδα δηαλπθηέξεπζεο θαη θηινμελίαο νκηιεηψλ              300 € 
Έμνδα εζηίαζεο 25 αηφκσλ                                              620 € 
Έμνδα γηα εθηχπσζε πξφζθιεζεο-πξνγξάκκαηνο      
θαη αθηζψλ                                                                       580 € 

 
Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, κε ηελ αηηηνινγία φηη πξφθεηηαη γηα “μια 

περιοριζμένης εμβέλειας και ενδιαθέρονηος εκδήλωζη”. 
 

Ζ απόθαζε ασηά Ϋιαβε αρηζκό 910 
 
ΘΔΜΑ 28ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Δχβνηαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 86531/3262/6-6-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζέδεη 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, Π.Δ. Δχβνηαο, σο θαησηέξσ: 

 

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΔ 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΚΑΔ 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤ

Ζ 
ΠΗΣΧΖ

 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔ

ΝΟΤ 
ΠΡΟΩ/ΜΟΤ

+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΧ

ΔΗ 
ΔΣΟΤ 2016 

ΓΔΤΜΔΤΘΔΝ 
ΠΟΟ ΠΡΗΝ 

ΣΖΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΠΗΣΧΖ 

ΓΗΔΘΔΗΜΟ 
ΓΗΑ 

ΓΔΜΔΤΖ 

1 Δξγαζίεο επηζθεπήο 
γηα ην ΚΖΗ 5261 
απηνθίλεην ηεο ΠΔ 
Δπβνίαο 

02.02.073.0861.01 
 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 

γεληθά 

90,00 14.726,61 6.442,21 8.194,40 

2 Πξνκήζεηα 
αληαιιαθηηθψλ γηα 
ην ΚΖΗ 5261 
απηνθίλεην ηεο ΠΔ 
Δπβνίαο 

02.02.073.1321.01 
 

Πξνκήζεηα 
εηδψλ 

ζπληήξεζεο & 
επηζθεπήο  

κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 

γεληθά 

172,00 24.976,72 11.374,11 13.432,61 

3 Πξνκήζεηα 
αληαιιαθηηθψλ γηα 
ην ΜΔ 123055 
φρεκα (ΦΟΡΣΧΣΉ) 
ηεο ΓΣΔ  ηεο ΠΔ 
Δπβνίαο 

02.02.073.1321.01 
 

Πξνκήζεηα 
εηδψλ 

ζπληήξεζεο & 
επηζθεπήο  

κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 

γεληθά 

302,00 24.976,72 11.374,11 13.130,61 

4 Καηαζθεπή, 
εθηχπσζε θαη 
ηνπνζέηεζε 
επηγξαθψλ ζηα 
γξαθεία ησλ λέσλ 
Αληηπεξηθεξεηαξρψλ 

02.02.073.1699.01 
 

Λνηπέο 
πξνκήζεηεο 

 

110,70 25.000,00 11.914,98 12.914,98 
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5 Πξνκήζεηα 
θσηναληηγξαθηθνχ 
κεραλήκαηνο γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο Γ/λζεο 
Γεπηεξνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο 

02.02.073.1713.01 
 

Πξνκήζεηα 
γξαθνκεραλψλ, 
κεραλεκάησλ 

θσηναληηγξαθηθ
ήο θιπ 

κεραλψλ 
γξαθείνπ 

 

1.500,00 12.913,00 4.702,80 6.710,20 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 2.174,70 102.593,05 45.808,21 54.382,80 

 
Ζ απόθαζε ασηά Ϋιαβε αρηζκό 911 

 
ΘΔΜΑ 29ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα έξγα θαη κειέηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 86534/3263/6-6-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζέδεη οκόθφλα 

Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο, γηα ηελ πιεξσκή ησλ παξαθάησ 
πηζηνπνηήζεσλ-ινγαξηαζκψλ έξγσλ θαη κειεηψλ (Δ.Φ. 02071) Π.Δ. Δχβνηαο, σο εμήο:  

 

 
Ζ απόθαζε ασηά Ϋιαβε αρηζκό 912 

 
ΘΔΜΑ 30ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα επηζηξνθή πνζψλ αρξεσζηήησο 
εηζπξαρζέλησλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 86541/3264/6-6-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζέδεη οκόθφλα 

Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη δηάζεζε πίζησζεο, χςνπο δχν ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ νγδφληα δχν 
επξψ (2.382,00€), γηα επηζηξνθή πνζψλ αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλησλ απφ κε ρξήζε 
παξαβφισλ, θαηάζεζε πνζψλ πξνζηίκσλ ζε ιάζνο ινγαξηαζκφ θαη πιεξσκή ίδηνπ πξνζηίκνπ 
δχν θνξέο, Π.Δ. Δχβνηαο, ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

 

Α/Α ΔΠΧΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΟ 

1 ΚΡΔΜΑΜΔΝΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΠΔΗΡΑΗΧ 39,00 

2 ΚΑΠΔΣΑΝΗΟ ΒΑΗΛΔΗΟ ΘΔΟΓΧΡΟ ΠΔΗΡΑΗΧ 39,00 

3 MUHAMMAD SAJID RAZAQ ΠΔΗΡΑΗΧ 39,00 

α/α Σέηιος Έργοσ ΑλΪδοτος / 

Προκεζεσηάς 

Ποζό 

ζε € 

Κ.Α.Δ 

 

 

 

 

1 

4
νο

 
 
ινγαξηαζκφο ηνπ έξγνπ: 

«Γηακφξθσζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ 
Βπδαληηλψλ Ναψλ Άηηαιεο» - ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ 
ρεη: αξ. πξση.: 68625/1830/24-5-2016  
έγγξαθν ηεο ΓΣΔ ηεο ΠΔ Δπβνίαο. 

 
ΜΠΡΟΚΟ ΑΝΑΣΑΗΟ 

Δ.Γ.Δ. 9.500,09 9779 

 

 Πξνυπνινγηζκφο έξγνπ:      150.000,00 
 Πιεξσκέο κέρξη ζήκεξα        71.532,89 
 Παξφληαο ινγαξηαζκφο:           9.500,09 
 χλνιν:                                    81.032,98 
 Τπφινηπν εγθξίζεσλ:                  176,95 
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4 ΝΣΟΤΡΜΑ ΑΝΝΑ ΗΧΑΝΝΖ ALPHA BANK 165,00 

5 ΣΡΗΚΚΑ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΠΔΗΡΑΗΧ 165,00 

6 ΔΛΒΑΛ ΑΔ   ΔΘΝΗΚΖ 90,00 

7 ΚΗΟΤΖ ΘΔΟΓΧΡΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΔΘΝΗΚΖ 145,00 

8 ΠΑΛΗΡΡΟΗΑ-
ΟΤΛΗΧΣΖ ΑΔ 

  ΔΘΝΗΚΖ 1.700,00 

    ΤΝΟΛΟ 2.382,00 

 
Όιεο νη αλσηέξσ επηζηξνθέο πνζψλ ζα βαξχλνπλ ηηο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

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

Ζ απόθαζε ασηά Ϋιαβε αρηζκό 913 
 
ΘΔΜΑ 31ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα ηελ θάιπςε δαπαλψλ κηζζνδνζίαο θαη 
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 86975/3280/6-6-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζέδεη οκόθφλα 

Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο γηα ηελ θάιπςε ηεο 
κηζζνδνζίαο θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γηα ηελ απφζπαζε θαη κεηάηαμε ηεζζάξσλ (4) 
ππαιιήισλ ζηελ Π.Δ. Δχβνηαο, γηα πέληε (5) κήλεο θαηά ην Οηθνλνκηθφ Έηνο 2016, σο 
θαησηέξσ: 
 

Α/Α ΚΑΔ 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΚΑΔ 
ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ 
ΝΣΕΑΜΗΛΖ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 
ΓΑΡΓΑΒΔΖ 

ΚΧΝ/ΝΟ 
ΚΟΤΚΟΤΕΑ 

ΚΤΡΗΑΚΖ 
ΤΝΟΛΟ 

ΚΑΔ 

1 02.02.073.0211.01 
 

Βαζηθφο 
κηζζφο  

6.560,00 6.568,75 5.010,00 4.465,00 22.603,75 

2 02.02.073.0213.01 
 

Οηθνγελεηαθή 
παξνρή 

350,00 250,00 250,00 350,00 1.200,00 

3 02.02.073.0221.01 
 

Μηζζνινγηθέο 
δηαθνξέο 
βάζεη εληαίνπ 
κηζζνινγίνπ-
βαζκνινγίνπ 
(άξζξν 29, 
παξ.2, 
Ν.4024/27-10-
2011) 

0,00 705,65 0,00 0,00 705,65 

4 02.02.073.0291.01 
 

Δηζθνξέο ζην 
Η.Κ.Α.                                                              

1.697,10 0,00 1.401,70 544,75 3.643,55 

5 02.02.073.0292.01 
 

Δηζθνξέο ζε 
ινηπνχο 
αζθαιηζηηθνχο 
νξγαληζκνχο                              

0,00 1.599,65 0,00 0,00 1.599,65 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟΤ 8.607,10 9.124,05 6.661,70 5.359,75 29.752,60 

 
Ζ απόθαζε ασηά Ϋιαβε αρηζκό 914 

 
ΘΔΜΑ 32ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, 
Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 
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Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 87268/1855/7-6-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δπξπηαλίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην 
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζέδεη οκόθφλα 

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

 

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ Κ.Α.Δ. 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Κ.Α.Δ. 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤΖ 

ΠΗΣΧΖ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟΤ 

ΠΡΟΩ/ΜΟΤ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΧΔΗ 

ΔΣΟΤ 2016 

ΓΔΜΔΤΘ
ΔΝ ΠΟΟ 
ΠΡΗΝ ΣΖΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΠΗΣΧΖ 

ΓΗΑΘΔΗΜΟ 
ΓΗΑ 

ΓΔΜΔΤΖ 

1 

Γαπάλε  
ζπλδηνξγάλσζεο 
ηνπ 20 νπ Γηεζλνχο 
Υνξσδηαθνχ 
θεζηηβάι θαη 14

νπ
 

Γηεζλνχο 
Γηαγσληζκνχ 
Υνξσδηψλ 
Καξπελεζίνπ πνπ 
ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί 
ζην Καξπελήζη 
απφ 30 Ηνπλίνπ έσο  
3  Ηνπιίνπ 2016 

 
02.03.073.084
4.01 

Δθζέζεηο, 
νξγάλσζε 

ζπλεδξίσλ θαη 
πνιηηηζηηθψλ 
εθδειψζεσλ 

1.000,00 22.000,00 11.457,92 9.542,08 

2 

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

 
02.03.073.132
1.01 

Πξνκήζεηα 
εηδψλ  

ζπληήξεζεο θαη 
επηζθεπήο 

κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο  

γεληθά. 1.124,68 75.000,00 40.362,31 33.513,01 

3 

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

 
02.03.073.086
1.01 

Ακνηβή γηα 
ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 

254,20 34.000,00 26.759,97 6.985,83 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 2.378,00 131.000,00 78.580,20 5.958,30 

 
Ζ απόθαζε ασηά Ϋιαβε αρηζκό 915 
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ΘΔΜΑ 33ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηελ θάιπςε ησλ 
δαπαλψλ κεηάηαμεο πέληε (5) ππαιιήισλ ζηελ Π.Δ. Δπξπηαλίαο, έηνπο 2016. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 87316/1858/7-6-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δπξπηαλίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην 
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζέδεη οκόθφλα 
Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ 

δαπαλψλ κεηάηαμεο πέληε (5) ππαιιήισλ ζηελ Π.Δ. Δπξπηαλίαο γηα ην έηνο 2016, ζχκθσλα κε 
ηνλ αθφινπζν πίλαθα: 
 

ΦορΫας Ολοκαζέα Κ.Α.Δ. Κ.Α.Δ Ποζό 

073 

Βαζηθφο Μηζζφο 0211 31.088,75 
Οηθνγελεηαθή παξνρή 0213 1.900,00 

Μηζζνινγηθέο δηαθνξέο βάζεη εληαίνπ κηζζνινγίνπ- 
βαζκνινγίνπ (Άξζξν 29 παξ. 2 Ν. 4024/11) 

0221 327,80 

Δπίδνκα πξνβιεκαηηθψλ θαη παξακεζφξησλ πεξηνρψλ 0228 2.500,00 
Δηζθνξέο ζην ΗΚΑ 0291 4.770,15 

Δηζθνξέο ζε ινηπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο 0292 529,15 
Δξγνδνηηθή εηζθνξά ππέξ ΔΟΠΤ 0293 861,50 

 
Ζ απόθαζε ασηά Ϋιαβε αρηζκό 916 

 
ΘΔΜΑ 34ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηελ κηζζνδνζία ζπλνιηθά 
δψδεθα (12) αηφκσλ, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ρξνληθήο 
δηάξθεηαο δχν (2) κελψλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηεπεηγνπζψλ, επνρηθψλ θαη πξφζθαηξσλ 
αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 82379/1774/6-6-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δπξπηαλίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην 
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζέδεη οκόθφλα 
Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο γηα ηελ πξφζιεςε 

ζπλνιηθά δψδεθα (12) αηφκσλ, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, 
ρξνληθήο δηάξθεηαο δχν (2) κελψλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηεπεηγνπζψλ, επνρηθψλ θαη 
πξφζθαηξσλ αλαγθψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Δπξπηαλίαο, ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν 
πίλαθα: 
 

ΦορΫας ΚΑΔ Ολοκαζέα Ποζό 

073 0342 
Ακνηβέο πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξφλνπ (Η.Γ.Ο.Υ.) γεληθά (ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη 
ην επνρηθφ πξνζσπηθφ) 

29.000,00 

073 0352 

Δηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο πξνζσπηθνχ κε 
ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ 
(Η.Γ.Ο.Υ.) γεληθά (ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην επνρηθφ 
πξνζσπηθφ) 

8.000,00 

 
Ο θ. Αζαλάζηνο Γηαλλφπνπινο δήισζε φηη ςεθίδεη ζεηηθά, κε παξαηεξήζεηο αλαθνξηθά κε 

ηελ αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο θαη ηνλ πινπξαιηζκφ πνπ νθείιεη λα ηε δηαθξίλεη ζηα πιαίζηα 
επηινγήο ηνπ ελ ιφγσ πξνζσπηθνχ. 

 
Ζ απόθαζε ασηά Ϋιαβε αρηζκό 917 
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ΘΔΜΑ 35ο: Έγθξηζε πιεξσκήο δαπάλεο θαη δέζκεπζεο πίζησζεο έξγνπ απφ ηηο Γεκφζηεο 
Δπελδχζεηο, Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 85723/1832/6-6-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δπξπηαλίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην 
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζέδεη οκόθφλα 

Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε δέζκεπζε πίζησζεο έξγνπ απφ ηηο Γεκφζηεο 
Δπελδχζεηο, Π.Δ. Δπξπηαλίαο, σο εμήο: 

 

Α/Α  
ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ 

 
ΠΟΟ ζε 

εσρώ 

 
 
 
 
 
 

1 

4ε εληνιή πιεξσκήο  ηνπ Έξγνπ «Βειηίσζε θαη αζθαιηφζηξσζε δξφκνπ 
Υξχζσ-Άγηνο Γεκήηξηνο» 
Υξεκαηνδφηεζε : ΑΔΠ 366  
Πξνυπνινγηζκφο : 780.000,00 επξψ 
Πνζφ ζχκβαζεο : 412.303,98 επξψ 
Πιεξσκέο κέρξη ζήκεξα : 208.594,72 επξψ 
Παξψλ 4νο ινγαξηαζκφο : 36.411,56 επξψ 
Τπφινηπν εγθξίζεσλ : 167.297,70 επξψ. 
Φνξέαο – ΚΑΔ  : 071 – 9453 «πγθνηλσλίεο»           
 
Αλάδνρνο  : ΡΟΤΜΠΑ ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΔΓΔ 

 
 

36.411,56 
επξψ 

 
Ζ απόθαζε ασηά Ϋιαβε αρηζκό 918 

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

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 87648/2819/7-6-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζέδεη οκόθφλα 

Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, γηα πξνκήζεηεο, εθηέιεζε ηειεζίδηθσλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ, ζπληεξήζεηο 
θαη παξνρή ππεξεζηψλ, πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2016, σο 
θαησηέξσ:  

 
Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΔ Περηγραθά ΚΑΔ ΠΟΟ 

ΓΔΜΔΤ
Ζ 

ΠΗΣΧΖ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔ

ΝΟΤ 
ΠΡΟΩ/ΜΟΤ
+ΑΝΑΜΟΡΦ

ΧΔΗ 
ΔΣΟΤ 2016 

ΓΔΜΔΤΘΔ
Ν ΠΟΟ 

ΠΡΗΝ ΣΖΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΓΔΜΔΤΖ

 
ΠΗΣΧΖ 

1 

Πξνκήζεηα 6 
Πνιπιεηηνπξγηθψλ 
ζπζηεκάησλ 
εθηχπσζεο γηα ηηο 
αλάγθεο ησλ 
ππεξεζηψλ ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο 

02.01.073.1713.01 Πξνκήζεηα 
γξαθνκεραλψλ 
κεραλεκάησλ 
θσηναληηγξαθη

θήο θιπ 
κεραλψλ 
γξαθείνπ 

20.000,00 36.000,00 0,00 16.000,00 
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2 

Δθηέιεζε ηειεζίδηθεο 
δηθαζηηθήο απφθαζεο, 
Αξ. Απφθαζεο 
1663/2015 Γηνηθεηηθνχ 
Δθεηείνπ Πεηξαηά & 
258/2010 Απφθαζε 
Γηνηθεηηθνχ 
πξσηνδηθείνπ Λακίαο 
(Γηθαηνχρνο: Παζκάθεο 
Γεκήηξηνο ηνπ 
Παληειή"-θεθάιαην 
+ηφθνη) 

02.01.073.0892.01 Πάζεο θχζεσο 
δαπάλεο ζε 

εθηέιεζε 
δηθαζηηθψλ 

απνθάζεσλ ή 
ζπκβηβαζηηθψλ 

πξάμεσλ 
3.100,00 100.000,00 13.146,00 83.754,00 

3 

Πξνκήζεηα εηδψλ 
θαξκαθείνπ γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο Γ/ζκηαο 
εθπαίδεπζεο θαη ησλ 
ππφινηπσλ ππεξεζηψλ 
ηεο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο 

02.01.073.1211.01 Πξνκήζεηα 
πγεηνλνκηθνχ 

πιηθνχ 
2.000,00 26.000,00 24.000,00 0,00 

4 

Πξνκήζεηα 
ηειεθσληθψλ 
ζπζθεπψλ γηα ηηο 
αλάγθεο ησλ 
ππεξεζηψλ ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο 

02.01.073.1725.01 Πξνκήζεηα 
θάζε είδνπο 

ηειεπηθνηλσληα
θνχ, 

κεηεσξνινγηθν
χ θαη ινηπνχ 
ζπλαθνχο  

ειεθηξνληθνχ 
εμνπιηζκνχ 

1.000,00 83.200,00 48.350,00 33.850,00 

5 

Ακνηβέο  πξνζσπηθνχ  
κε ζρέζε εξγαζίαο 
ηδησηηθνχ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξφλνπ 
(ΗΓΟΥ) κε δηάξθεηα 
ζχκβαζεο 2 κελψλ 
ζπλνιηθά 12 αηφκσλ 
γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
θαηεπεηγνπζψλ, 
επνρηθψλ θαη 
πξφζθαηξσλ αλαγθψλ 
ηεο ΠΔ Φζηψηηδαο 

02.01.073.0342.01 Ακνηβέο  
πξνζσπηθνχ  

κε ζρέζε 
εξγαζίαο 
ηδησηηθνχ 
δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ 
ρξφλνπ (ΗΓΟΥ) 

γεληθά 
(ζπκπεξηιακβά

λεηαη θαη ην 
επνρηθφ 

πξνζσπηθφ) 

26.000,00 257.000,00 142.400,00 88.600,00 

6 

Δηζθνξέο ζε 
αζθαιηζηηθνχο 
νξγαληζκνχο 
πξνζσπηθνχ κε ζρέζε 
εξγαζίαο ηδησηηθνχ 
δηθαίνπ νξηζκέλνπ 
ρξφλνπ (ΗΓΟΥ) κε 
δηάξθεηα ζχκβαζεο 2 
κελψλ  2 κελψλ 
ζπλνιηθά 12 αηφκσλ 
γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
θαηεπεηγνπζψλ, 
επνρηθψλ θαη 
πξφζθαηξσλ αλαγθψλ 
ηεο ΠΔ Φζηψηηδαο 

02.01.073.0352.01 Δηζθνξέο ζε 
αζθαιηζηηθνχο 
νξγαληζκνχο 

πξνζσπηθνχ κε 
ζρέζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνχ 
δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ 
ρξφλνπ (ΗΓΟΥ) 

γεληθά 
(ζπκπεξηιακβά

λεηαη θαη ην 
επνρηθφ 

πξνζσπηθφ) 

8.800,00 91.800,00 48.120,00 34.880,00 
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7 

Απνδεκίσζε γηα 
ππεξσξηαθή εξγαζία 
απνζπαζκέλνπ 
ππαιιήινπ ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο, ζε γξαθείν 
Βνπιεπηή Ν. 
Φζηψηηδαο(Ηνχληνο-
Γεθέκβξηνο 2016) 

02.01.073.0511.01 Απνδεκίσζε 
γηα ππεξσξηαθή 

εξγαζία 

700,00 160.000,00 100.000,00 59.300,00 

8 

Απνδεκίσζε γηα 
ππεξσξηαθή εξγαζία 
θαηά ηηο εμαηξέζηκεο 
εκέξεο, απνζπαζκέλνπ 
ππαιιήινπ ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο, ζε γξαθείν 
Βνπιεπηή Ν. Φζηψηηδαο 
(Ηνχληνο-Γεθέκβξηνο 
2016) 

02.01.073.0512.01 Ακνηβή γηα 
εξγαζία θαηά 

ηηο εμαηξέζηκεο 
εκέξεο θαη 
λπρηεξηλέο 

ψξεο 
750,00 45.000,00 15.000,00 29.250,00 

9 

Πξνκήζεηα 
αληαιιαθηηθψλ γηα ην 
ΜΔ 104058 
πξνσζεηήξα 
(κπνπιληφδα) γηα 
θαξφηζη κεηάδνζεο 
θίλεζεο εξπίζηξηαο 

02.01.073.1321.01 Πξνκήζεηα 
εηδψλ 

ζπληήξεζεο & 
επηζθεπήο  

κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 

γεληθά 

4.700,00 139.000,00 87.980,90 46.319,10 

10 

Γηα ηελ 
επηζθεπή(παξνρή 
ππεξεζηψλ) ηνπ ΜΔ 
104058 πξνσζεηήξα 
ηεο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο 

02.01.073.0861.01 Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 

γεληθά 

3.000,00 60.000,00 30.300,00 26.700,00 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 70.050,00 998.000,00 509.296,90 418.653,10 

 
Ζ απόθαζε ασηά Ϋιαβε αρηζκό 919 

 
ΘΔΜΑ 37ο: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα ηελ επηζθεπή-ζπληήξεζε θαη πξνκήζεηα 
αληαιιαθηηθψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγσλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
(Δηζεγεηάς ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο 
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 87647/2818/7-6-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

αποθαζέδεη οκόθφλα 
Δγθξίλεη: 
Α. ηε δέζκεπζε πίζησζεο γηα ηελ επηζθεπή-ζπληήξεζε θαη πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ 

νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φζηψηηδαο, πνπ πξφθεηηαη λα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2016, σο θαησηέξσ:  

 
Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΔ Περηγραθά 

ΚΑΔ 
ΠΟΟ 

ΓΔΜΔΤ
Ζ 

ΠΗΣΧΖ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔ

ΝΟΤ 
ΠΡΟΩ/ΜΟ
Τ+ΑΝΑΜΟΡ

ΦΧΔΗ 
ΔΣΟΤ 2016 

ΓΔΜΔΤΘΔ
Ν ΠΟΟ 

ΠΡΗΝ ΣΖΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΓΔΜΔΤΖ 

ΠΗΣΧΖ 
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1 

Πξνκήζεηα 
αληαιιαθηηθψλ 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο 

02.01.073.1321.01 

Πξνκήζεηα 
εηδψλ 

ζπληήξεζεο 
& επηζθεπήο  
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξαο 

γεληθά 

20.000,00 139.000,00 60.000,00 59.000,00 

2 

Δπηζθεπή-
ζπληήξεζε 
(εξγαζία) 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ ΠΔ 

02.01.073.0861.01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε 

θαη επηζθεπή 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 

γεληθά 

10.000,00 60.000,00 30.300,00 19.700,00 

3 

Πξνκήζεηα ινηπψλ 
πιηθψλ γηα ηηο 
αλάγθεο ηνπ 
ηκήκαηνο 
κεραλνινγηθνχ 
εμνπιηζκνχ ηεο 
Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο 

02.01.073.1699.01 Λνηπέο 
πξνκήζεηεο 

780,00 70.000,00 24.083,00 45.137,00 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 30.780,00 269.000,00 114.383,00 123.837,00 

 
Β. ηελ πιεξσκή δαπάλεο γηα ηελ επηζθεπή - ζπληήξεζε θαη πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ 

νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φζηψηηδαο, πνπ πξφθεηηαη λα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2016, σο θαησηέξσ: 

                

 
1 

Γαπάλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ΚΖΖ 2715 έξβηο ηεο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο πνζνχ επξψ κε ΦΠΑ απφ ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ 01073 
ΚΑΔ-0861. 

493 
Δπξψ 

 
2 

Γαπάλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ΚΖΖ 2774 έξβηο ηεο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο πνζνχ επξψ κε ΦΠΑ απφ ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ 01073 
ΚΑΔ-0861. 

 
70 

Δπξψ 

 
 
3 

Γαπάλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ΚΖΗ 5226 Αιιαγή ζεη θξέλσλ θαη 
θπζνχλαο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο πνζνχ επξψ κε ΦΠΑ απφ ηελ 
πίζησζε ηνπ ΔΦ 01073 ΚΑΔ-0861. 

 
221,69 
Δπξψ 

 
4 

Γαπάλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ΚΖΖ 2717 εμαγσγή  - επηζθεπή  -  
βαθή -  θάιπκκα πξνθπιαθηήξα ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο πνζνχ 
επξψ κε ΦΠΑ απφ ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ 01073 ΚΑΔ-0861. 

203 
Δπξψ 

5 Γαπάλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα  ΚΖΖ 2721 έξβηο ηεο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο πνζνχ επξψ κε ΦΠΑ απφ ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ 01073 
ΚΑΔ-0861. 

100 
Δπξψ 

 
6 

Γαπάλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ΚΖΖ 2721 πιχζηκν ηεο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο πνζνχ επξψ κε ΦΠΑ απφ ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ 01073 
ΚΑΔ-0861. 

62 
Δπξψ 

 
7 

Γαπάλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ΚΖΖ 2715 έξβηο ηεο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο πνζνχ επξψ κε ΦΠΑ απφ ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ 01073 
ΚΑΔ-0861. 

50 
Δπξψ 

 
8 

Γαπάλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ΚΖΖ 6100 έξβηο ηεο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο πνζνχ επξψ κε ΦΠΑ απφ ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ 01073 
ΚΑΔ-0861. 

151 
Δπξψ 

 
9 

Γαπάλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ΚΖΗ 4292 Καζαξηζκφο αληιίαο 
αιιαγή θίιηξσλ κπεθ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο πνζνχ επξψ κε 
ΦΠΑ απφ ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ01073 ΚΑΔ-0861. 

182 
Δπξψ 

 
10 

Γαπάλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ΚΖΖ 2717 έξβηο ηεο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο πνζνχ επξψ κε ΦΠΑ απφ ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ 01073 

345 
Δπξψ 
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ΚΑΔ-0861. 
 

11 
Γαπάλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ΚΖΖ 2786 έξβηο ηνπνζέηεζε  
ηκάλησλ θαη αληιίαο ηηκνληνχ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο πνζνχ επξψ 
κε ΦΠΑ απφ ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ 01073 ΚΑΔ-0861. 

738 
Δπξψ 

 
12 

Γαπάλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα  ΚΖΖ 2784 εμαγσγή ηνπνζέηεζεο 
αληιίαο πδξαπιηθνχ ππεξθαηαζθεπήο επηζθεπή θαη αιιαγή ηζηκνχρα θαη 
εκβνιάθηα θαη επαλ/ζε ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο πνζνχ επξψ κε 
ΦΠΑ απφ ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ 01073 ΚΑΔ-0861. 

260 
Δπξψ 

 
13 

Γαπάλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα επηζθεπή θαη ζπληήξεζε 
ρνξηνθνπηηθνχ θαη αιπζνπξίνλνπ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο πνζνχ 
επξψ κε ΦΠΑ απφ ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ 01073 ΚΑΔ-0861. 

150 
Δπξψ 

 
14 

Γαπάλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ΜΔ 5588 επηζθεπή καξθνχηζη ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο πνζνχ επξψ κε ΦΠΑ απφ ηελ πίζησζε ηνπ 
ΔΦ 01073 ΚΑΔ-0861. 

50 
Δπξψ 

 
15 

Γαπάλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ΜΔ 5576 επηζθεπή  καξθνχηζη ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο πνζνχ επξψ κε ΦΠΑ απφ ηελ πίζησζε ηνπ 
ΔΦ 01073 ΚΑΔ-0861. 

75 
Δπξψ 

 
16 

Γαπάλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ΜΔ 5582 επηζθεπή καξθνχηζη ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο πνζνχ επξψ κε ΦΠΑ απφ ηελ πίζησζε ηνπ 
ΔΦ 01073 ΚΑΔ-0861. 

50 
επξψ 

 
17 

Γαπάλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ΜΔ 5592 επηζθεπή καξθνχηζη ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο πνζνχ επξψ κε ΦΠΑ απφ ηελ πίζησζε ηνπ 
ΔΦ 01073 ΚΑΔ-0861. 

40 
Δπξψ 

 
18 

Γαπάλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ΜΔ5576 επηζθεπή καξθνχηζη ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο πνζνχ επξψ κε ΦΠΑ απφ ηελ πίζησζε ηνπ 
ΔΦ 01073 ΚΑΔ-0861. 

85 
Δπξψ 

 
19 

Γαπάλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ΜΔ 104058 επηζθεπή καξθνχηζη    
ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο πνζνχ επξψ κε ΦΠΑ απφ ηελ πίζησζε 
ηνπ ΔΦ01073 ΚΑΔ-0861. 

55 
Δπξψ 

 
20 

Γαπάλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ΜΔ 5582 επηζθεπή καξθνχηζη  
ρνξηνθνπηηθνχ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο πνζνχ επξψ κε ΦΠΑ απφ 
ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ 01073 ΚΑΔ-0861.  

65 
Δπξψ 

 
21 

Γαπάλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ΚΖΖ 2784 θξέλα ηεο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο πνζνχ επξψ κε ΦΠΑ απφ ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ 01073 
ΚΑΔ-0861. 

135 
Δπξψ 

 
22 

Γαπάλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ΚΖΖ 2783 θξέλα ηεο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο πνζνχ επξψ κε ΦΠΑ απφ ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ 01073 
ΚΑΔ-0861. 

85 
Δπξψ 

 
23 

Γαπάλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ΚΖΖ 2779 θξέλα ηεο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο πνζνχ επξψ κε ΦΠΑ απφ ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ01073 ΚΑΔ-
0861. 

110 
Δπξψ 

 
24 

Γαπάλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ME 104058 εμαγσγή  βίδαο ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο πνζνχ επξψ κε ΦΠΑ απφ ηελ πίζησζε ηνπ 
ΔΦ 01073 ΚΑΔ-0861. 

175 
Δπξψ 

 
25 

Γαπάλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ΜΔ 5588 επηζθεπή ειαζηηθψλ ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο πνζνχ επξψ κε ΦΠΑ απφ ηελ πίζησζε ηνπ 
ΔΦ 01073 ΚΑΔ-0861. 

140 
Δπξψ 

 
26 

Γαπάλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ΚΖΖ 2713 επηζθεπή ειαζηηθψλ ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο πνζνχ επξψ κε ΦΠΑ απφ ηελ πίζησζε ηνπ 
ΔΦ 01073 ΚΑΔ-0861. 

35 
Δπξψ 

 
27 

Γαπάλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ΚΖΖ 2786 επηζθεπή ειαζηηθψλ ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο πνζνχ επξψ κε ΦΠΑ απφ ηελ πίζησζε ηνπ 
ΔΦ 01073 ΚΑΔ-0861. 

70 
Δπξψ 

 
28 

Γαπάλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ΜΔ 5584 δηαγξάκκηζε επηζθεπή 
ειαζηηθψλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο πνζνχ επξψ κε ΦΠΑ απφ ηελ 

50 
Δπξψ 
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πίζησζε ηνπ ΔΦ 01073 ΚΑΔ-0861. 
 

29 
 

Γαπάλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα  ΚΖΗ  5926 επηζθεπή ειαζηηθψλ   ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο πνζνχ επξψ κε ΦΠΑ απφ ηελ πίζησζε ηνπ 
ΔΦ 01073 ΚΑΔ-0861. 

85 
Δπξψ 

30 Γαπάλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα  ΚΖΗ 1352  επηζθεπή ειαζηηθψλ   ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο πνζνχ επξψ κε ΦΠΑ απφ ηελ πίζησζε ηνπ 
ΔΦ01073 ΚΑΔ-0861. 

120 
Δπξψ 

 
31 

Γαπάλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ΚΖΖ 2721 επηζθεπή θηλεηήξα ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο πνζνχ επξψ κε ΦΠΑ απφ ηελ πίζησζε ηνπ 
ΔΦ 01073 ΚΑΔ-0861. 

555 
Δπξψ 

 
32 

Γαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ΚΖΖ 2715 ζέξβηο ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο απφ ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ 01073 ΚΑΔ-1321, 
πνζνχ κε ΦΠΑ 

522 
Δπξψ 

 
33 

Γαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ΚΖΖ 2774 ζέξβηο ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο απφ ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ 01073 ΚΑΔ-1321, 
πνζνχ κε ΦΠΑ 

100 
Δπξψ 

 
34 

Γαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ΚΖΗ  5926 ζεη θξέλσλ ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο απφ ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ 01073 ΚΑΔ-1321, 
πνζνχ κε ΦΠΑ 

334 
Δπξψ 

 
35 

Γαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ΚΖΖ 2717 θαλάξη ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο απφ ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ 01073 ΚΑΔ-1321, 
πνζνχ κε ΦΠΑ 

80 
Δπξψ 

 
36 

Γαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ΚΖΖ 2721 θιάληδα – ηξφκπα 
λεξνχ – ζεξκνζηάηεο – θίιηξν ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο απφ ηελ 
πίζησζε ηνπ ΔΦ01073 ΚΑΔ1321, πνζνχ κε ΦΠΑ 

742 
Δπξψ 

 
37 

Γαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ΚΖΖ 2721 ζέξβηο ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο απφ ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ 01073 ΚΑΔ-1321, 
πνζνχ κε ΦΠΑ 

90 
Δπξψ 

 
38 

Γαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα  αληαιιαθηηθψλ  γηα ΚΖΖ 2721 ζεη θαζαξηζηήξεο    
ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο απφ ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ01073 ΚΑΔ-
1321, πνζνχ κε ΦΠΑ 

 
70 

Δπξψ 
39 Γαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ΚΖΖ 1353 κπαηαξίεο 2 

ηεκάρηα  ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο απφ ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ 01073 
ΚΑΔ-1321, πνζνχ κε ΦΠΑ 

600 
Δπξψ 

 
40 

Γαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ΚΖΖ 2784 κπαηαξίεο 2 
ηεκάρηα ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο απφ ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ 01073 
ΚΑΔ-1321, πνζνχ κε ΦΠΑ 

600 
Δπξψ 

 
41 

Γαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα  αληαιιαθηηθψλ  γηα ΚΖΖ 2783 βάζε θηλεηήξα ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο απφ ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ 01073 ΚΑΔ-1321, 
πνζνχ κε ΦΠΑ 

283 
Δπξψ 

 
42 

Γαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ΚΖΖ 2715 ζέξβηο ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο απφ ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ 01073 ΚΑΔ-1321, 
πνζνχ κε ΦΠΑ 

71 
Δπξψ 

 
43 

Γαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ΚΖΖ 6100 ζέξβηο ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο απφ ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ 01073 ΚΑΔ-0861, 
πνζνχ κε ΦΠΑ 

212 
Δπξψ 

 
 

44 

Γαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ΚΖΗ 4292 αηζζεηήξαο 
θαπζίκνπ – θαζαξηζηηθφ – θίιηξν ξεδεξβνπάξ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο  απφ ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ 01073 ΚΑΔ-1321, πνζνχ κε ΦΠΑ 

357 
Δπξψ 

 
45 

Γαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ΚΖΖ 2786 ηκάληεο αληιίαο  
ηηκνληνχηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο απφ ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ01073 
ΚΑΔ-1321, πνζνχ κε ΦΠΑ 

890 
Δπξψ 

 
 

46 

Γαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ΚΖΖ 2784 ηζηκνχρα  
ζεηεκβνιάθηα ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο απφ ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ 
01073 ΚΑΔ-1321, πνζνχ κε ΦΠΑ 

620 
Δπξψ 

ΑΔΑ: ΩΥΙ37ΛΗ-860



36 

 

 
47 

Γαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ΚΖΖ 2779 πκάληεο αληιίαο  
Σηκνληνχ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο απφ ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ 01073 
ΚΑΔ-1321, πνζνχ κε ΦΠΑ 

620 
Δπξψ 

 
48 

Γαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα δηακνξθσηήξα ΜΔ 109801  
θίιηξν αέξνο κέζα έμσ ιαδηνχ πεηξειαίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο  
απφ ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ 01073 ΚΑΔ-1321, πνζνχ κε ΦΠΑ 

280 
Δπξψ 

 
 

49 

Γαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θνξησηήο ΜΔ 5572 θίιηξν αέξνο 
κέζα έμσ πδξαπιηθνχ ηξηθνχβεξηνπ πεηξειαίνπ έμσ ιαδηνχ πεηξειαίνπ ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο απφ ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ 01073 ΚΑΔ-1321, 
πνζνχ κε ΦΠΑ 

310 
Δπξψ 

50 
 
 

Γαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα πξνσζεηήξαο ΜΔ 5581  
θίιηξν αέξνο κέζα έμσ ιάδηνπ πδξαπιηθνχ πεηξειαηνπ ηεο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο απφ ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ 01073 ΚΑΔ-1321, πνζνχ κε 
ΦΠΑ 

250 
Δπξψ 

 
51 
 

Γαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα δηακνξθσηήξα ΜΔ5592  
θίιηξν αέξνο κέζα έμσ ιαδηνχ πεηξειαίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο  
απφ ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ 01073 ΚΑΔ-1321, πνζνχ κε ΦΠΑ 

120 
Δπξψ 

52 
 

Γαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα πνιπκεράλεκα ΜΔ 5588 
θίιηξν αέξνο κέζα έμσ ιαδηνχ θαη πεηξειαίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο  απφ  ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ 01073 ΚΑΔ-1321, πνζνχ κε ΦΠΑ 

125 
Δπξψ 

53 Γαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα δηακνξθσηήξα ΜΔ 5582 
θίιηξν αέξνο κέζα  έμσ  ιαδηνχ πδξαπιηθνχ  ηξνηθνχβεξηνπ  πεηξειαίνπ  ηεο  
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο απφ ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ 01073 ΚΑΔ-
1321,πνζνχ κε ΦΠΑ 

260 
Δπξψ 

54 Γαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα θνξηεγφ ΚΖΗ 1352 θίιηξν 
αέξνο κέζα έμσ ιαδηνχ πδξαπιηθνχ πεηξειαίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο   
Διιάδαο  απφ  ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ 01073 ΚΑΔ-1321, πνζνχ κε ΦΠΑ 

165 
Δπξψ 

55 Γαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα θνξηεγφ ΚΖΖ 2783 θίιηξν 
αέξνο κέζα έμσ ιαδηνχ πεηξειαίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο απφ  
ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ 01073 ΚΑΔ-1321, πνζνχ κε ΦΠΑ 

95 
Δπξψ 

 
56 

Γαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ρνξηνθνπηηθφ καξθνχηζη 
κπνπθάια ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο απφ ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ 
01073 ΚΑΔ-1321πνζνχ κε ΦΠΑ 

290 
Δπξψ 

 
57 

Γαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ΚΖΖ 2784 θξέλα ηεο   
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο απφ  ηελ  πίζησζε ηνπ ΔΦ 01073 ΚΑΔ-1321, 
πνζνχ κε ΦΠΑ 

540 
Δπξψ 

 
58 

Γαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ΚΖΖ 2783 θξέλα ηεο   
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο απφ  ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ 01073 ΚΑΔ-1321, 
πνζνχ κε ΦΠΑ 

260 
Δπξψ 

 
59 

Γαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ΚΖΖ 2779 θξέλα ηεο   
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο απφ  ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ 01073 ΚΑΔ-1321, 
πνζνχ κε ΦΠΑ 

460 
Δπξψ 

 
60 

Γαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ΚΖΖ 2721 ζέξβηο ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο απφ ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ 01073 ΚΑΔ-1321, 
πνζνχ κε ΦΠΑ 

951 
Δπξψ 

61 Γαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ΚΖΖ 2783 αληιία λεξνχ, 
ηζηκνχρα, βάζε, θιάληδα, ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο απφ ηελ 
πίζησζε ηνπ ΔΦ 01073 ΚΑΔ-1321, πνζνχ κε ΦΠΑ 

462 
Δπξψ 

62 Γαπάλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ΚΖΖ 2785 ζεξκνζηάηεο, ηεο   
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο απφ  ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ 01073 ΚΑΔ-1321, 
πνζνχ κε ΦΠΑ 

38 
Δπξψ 

63 
 

Γαπάλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ΚΖΖ 2717 ζέξβηο ηεο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο απφ ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ01073 ΚΑΔ-1321, πνζνχ κε ΦΠΑ 

482 
Δπξψ 

64 
 

Γαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ΜΔ 5588 θαηαζθεπή 
καξθνχηζη ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο απφ ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ 

180 
Δπξψ 
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 01073 ΚΑΔ1321, πνζνχ κε ΦΠΑ 

65 
 
 

Γαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ΜΔ 5581 θαηαζθεπή 
καξθνχηζη ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο απφ ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ 
01073 ΚΑΔ-01321, πνζνχ κε ΦΠΑ 

220 
Δπξψ 

66 
 

Γαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ΜΔ 5582 θαηαζθεπή 
καξθνχηζη ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο απφ ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ 
01073 ΚΑΔ-1321, πνζνχ κε ΦΠΑ 

190 
Δπξψ 

67 
 

Γαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ΜΔ 5592 θαηαζθεπή 
καξθνχηζη ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο απφ ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ 1073 
ΚΑΔ-1321, πνζνχ κε ΦΠΑ 

160 
Δπξψ 

68 
 
 

Γαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ΜΔ 5576 θαηαζθεπή 
καξθνχηζη ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο απφ ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ 1073 
ΚΑΔ-01321, πνζνχ κε ΦΠΑ 

220 
Δπξψ 

69 
 
 

Γαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ΜΔ 104058 θαηαζθεπή 
καξθνχηζη ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο απφ  ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ 073 
ΚΑΔ-1321, πνζνχ κε ΦΠΑ 

190 
Δπξψ 

70 Γαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ (βηνκεραληθά είδε) θηάιε - αξγθφλ 
– ζχξκα - ειεθηξφδηα - βίδεο - αληηζθνπξηαθφ ειεθηξνληθψλ επαθψλ γηα ην 
ζχλνιν νρεκάησλ-κεραλεκάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο πνζνχ 
680,00 επξψ κε ΦΠΑ απφ ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ01073 ΚΑΔ-1699 

780 
Δπξψ 

71 
 

Γαπάλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ΚΖΗ 5926 αιιαγή ζεη ξειέ,  
μεξαληήξα θαδαλάθη θαη ηνπνζέηεζε ζεη βνκβεηή  ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο πνζνχ επξψ κε ΦΠΑ απφ ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ 01073 ΚΑΔ-0861. 

246 
Δπξψ 

 

 
72 

Γαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ΚΖΗ 5926 ζεη ξειέ,  
μεξαληήξα  θαδαλάθη θαη ηνπνζέηεζε ζεη βνκβεηή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο  απφ  ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ 01073 ΚΑΔ-1321, πνζνχ κε ΦΠΑ 

625 
Δπξψ 

 
73 
 
 

Γαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ΜΔ 5572 Βίδεο πέδηισλ   ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο  απφ  ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ 01073 ΚΑΔ-1321, 
πνζνχ κε ΦΠΑ 

975 
Δπξψ 

 

74 
 

Γαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα  αληαιιαθηηθψλ  γηα ΜΔ 109801  κπνπθάια 
αδψηνπ  βίδεο  ιεπίδσλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο  απφ  ηελ πίζησζε 
ηνπ ΔΦ 01073 ΚΑΔ-1321, πνζνχ κε ΦΠΑ 

685 
Δπξψ 

 
75 Γαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ΜΔ 5573 JCB   

ειεθηξνκαγλεηηθή βαιβίδα, βίδεο ιακπψλ  θνπβά ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο  απφ  ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ01073 ΚΑΔ-1321, πνζνχ κε ΦΠΑ 

455 
Δπξψ 

 
76 Γαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ  γηα ΜΔ 5581 βίδεο πέδηισλ  βίδεο 

ζπξφθεξ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο  απφ  ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ 
01073 ΚΑΔ-1321, πνζνχ κε ΦΠΑ 

745 
Δπξψ 

 
77 
 

Γαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ΜΔ 91712  βίδεο ιακψλ θνπβά 
ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο απφ ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ 01073 ΚΑΔ-
1321, πνζνχ κε ΦΠΑ 

345 
Δπξψ 

 
78 
 
 

Γαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ΜΔ 5593 θιάληδα θαπάθη, 
θιάληδα πνι/πιήο βάζεο θηλεηήξα ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο απφ  
ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ 01073 ΚΑΔ-1321, πνζνχ κε ΦΠΑ 

495 
Δπξψ 

 

 
79 

Γαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ΜΔ 12787 αιαηηέξα ξνπιεκάλ 
ηζηκνχρα ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο  απφ  ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ 
01073 ΚΑΔ-1321, πνζνχ κε ΦΠΑ 

58 
Δπξψ 

 

 
80 

Γαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ΚΖΗ 1352 ρνξηνθνπηηθφ  
ξνπιεκάλ, ηζηκνχρα  ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο  απφ  ηελ πίζησζε 
ηνπ ΔΦ 01073 ΚΑΔ-1321, πνζνχ κε ΦΠΑ 

112 
Δπξψ 

 

 
81 
 

Γαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα  αληαιιαθηηθψλ γηα ΜΔ 5593  ακνξηηζέξ θαπφ     
ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο απφ ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ 01073 ΚΑΔ 
1321,πνζνχ κε ΦΠΑ 

650 
Δπξψ 
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82 

Γαπάλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ΜΔ 5572  θφςηκν βίδεο  πέδηισλ 
απφ ηέζζεξεηο θαδέλεο θαη αιιαγή ζηνηρεία ζπλδέζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο απφ ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ 01073 ΚΑΔ-0861, πνζνχ κε 
ΦΠΑ 

750 
Δπξψ 

 
83 
 

Γαπάλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ  γηα ΜΔ 5573 γηα έιεγρν βαιβίδσλ 
εκπξφο δηαθνξηθφ κέηξεκα  πίεζε αιιαγή βαιβίδαο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο απφ ηελ πίζησζε ηνπ ΔΦ 01073 ΚΑΔ-0861, πνζνχ κε ΦΠΑ 

138 
Δπξψ 

84 Γαπάλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ΚΖΖ 2787 αιαηηέξα ηφξλνο εμαγσγή  
βίδαο ίζαγκα θφιιεκα βάζεο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο  απφ  ηελ 
πίζησζε ηνπ ΔΦ 01073 ΚΑΔ-0861, πνζνχ κε ΦΠΑ 

105 
Δπξψ 

 
Ζ απόθαζε ασηά Ϋιαβε αρηζκό 920 

 
ΘΔΜΑ 38ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δέζκεπζε πίζησζεο γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. Βνησηίαο ζηε 
δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ ηνπ πιιφγνπ Γπλαηθψλ Αγίνπ Γεσξγίνπ Βνησηίαο. 
(Δηζεγεηάς θ. ηαχξνο Σζειάο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο 
& Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Π..Δ.). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 1757/7-6-2016 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο & Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Π.Δ. Βνησηίαο πξνο ηελ 
Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζέδεη οκόθφλα 

Δγθξίλεη ηε δαπάλε – δέζκεπζε πίζησζεο, πνζνχ ρηιίσλ πεληαθνζίσλ επξψ (1.500€) κε 
Φ.Π.Α., απφ ηελ εγγεγξακκέλε πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο - Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Βνησηίαο, (Δ.Φ 073 ΚΑΔ 0844) γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. 
Βνησηίαο ζηε ζπλδηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ ηνπ πιιφγνπ Γπλαηθψλ Αγίνπ 
Γεσξγίνπ Βνησηίαο, πνπ ζα δηεμαρζνχλ 1 θαη 2 Ηνπιίνπ 2016. 

Ο πξνυπνινγηζκφο ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 3.000,00 επξψ θαη ε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα 
Βνησηίαο ζα θαιχςεη ηελ παξαθάησ δαπάλε: 
 

1. Μηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε-θσηηζκφο 500 € 

2. Δλνηθίαζε παξαδνζηαθψλ ζηνιψλ   1000 € 

                       ύλοιο:  1.500,00 € 

Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο ραξαθηήξηζε αζαθή ηελ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο, θαζψο δελ 
πξνζδηνξίδεηαη ην πεξηερφκελν ηεο εθδήισζεο. Χζηφζν, ηελ ςήθηζε αλαγλσξίδνληαο ην 
αμηφινγν έξγν ηνπ πιιφγνπ Γπλαηθψλ Αγίνπ Γεσξγίνπ Βνησηίαο. 

Ζ απόθαζε ασηά Ϋιαβε αρηζκό 921 

 
 
ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΟΤ ΓΑΚΟΤ ΣΖ ΔΛΗΑ 
 
ΘΔΜΑ 39ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο - θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ πξφρεηξνπ 

δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ δαθνπιεζπζκψλ κε ηελ 

κέζνδν ηεο παγηδνζεζίαο κε παγίδεο ηχπνπ Mcphail ζηνπο ειαηψλεο ζηα πιαίζηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζπιινγηθήο θαηαπνιέκεζεο ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο, έηνπο 2016», Π.Δ. Βνησηίαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 69.192,444€. 
(Δηζεγεηάς θ. ηαχξνο Σζειάο, Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο 
Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 7246/7-6-2016 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Π.Δ. Βνησηίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, 
ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
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αποθαζέδεη οκόθφλα 
 1. Δγθξίλεη ην απφ 7-6-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ ηνπ 
έξγνπ: «Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ δαθνπιεζπζκψλ κε ηελ κέζνδν ηεο 
παγηδνζεζίαο κε παγίδεο ηχπνπ Mcphail ζηνπο ειαηψλεο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ζπιινγηθήο θαηαπνιέκεζεο ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο, έηνπο 2016», Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 
69.192,444€, πνπ αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο πνπ πξνζθφκηζε 
ε αλαδεηρζείζα εηαηξεία «ΒΗΟΔΦΑΡΜΟΓΔ Δ.Π.Δ.». 
 2. Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ ζηελ εηαηξεία «ΒΗΟ-
ΔΦΑΡΜΟΓΔ Δ.Π.Δ.», κε ηηκή αλά αλαξηεκέλε παγίδα γηα κία (1) κεηαρείξηζε (αιιαγή θ.ι.π.) 
1,250 επξψ, γηα ηα ηκήκαηα Α & Β ηνπ Πίλαθα Η ηνπ Παξαξηήκαηνο Α΄ ηεο Πξνθήξπμεο. 

 
Ζ απόθαζε ασηά Ϋιαβε αρηζκό 922 

 
 

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 ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ              ΣΑ ΜΔΛΖ               Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
 
Ζιίαο Μπνπξκάο         Βαζίιεηνο Φαθίηζαο    Ηππνιχηε Μπαιθνχξα 
                  

Κσλ/λνο Καξαγηάλλεο 
 

Δπζηάζηνο Κάππνο 
 
Ησάλλεο Αγγειέηνο 
 
Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο 
 
Αζαλάζηνο Γηαλλφπνπινο 
 
Ησάλλεο Πεξγαληάο 
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     ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 
                   
          Πέλαθας Η 

                7ε ΠΡΑΞΖ ΤΜΦΖΦΗΜΟΤ 
               (Αηηάκαηα δηόρζφζες κελός Μαΐοσ 2016)    

 

 
 
 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΑΦΜ ΑΡ. ΥΑΡΣ. ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ 
ΑΡΥΗΚΟ 
ΠΟΟ  

ΣΔΛΗΚΟ 
ΠΟΟ (ΜεηΪ 

ηολ 
ζσκυεθηζκό) 

1 
ΣΕΑΝΑΚΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ηοσ 
ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

036951903 416-250-9764-001 

Να δηαγξαθεί ν έλαο εθ ησλ 2 
ινγαξηαζκψλ ηνπ 2νπ ΥΚ (Αξδεπηηθά 
Σέιε) πνπ αθνξνχλ ην ίδην αθξηβψο 
αγξνηεκάρην. Απφ ιάζνο εθδφζεθε ν 
ινγαξηαζκφο 2 θνξέο. 

102,78 0 

2 
ΣΟΤΡΚΟΥΧΡΗΣΖ ΧΣΖΡΗΟ 
ηοσ ΓΔΧΡΓΗΟΤ  

076266119 416-250-9764-003 

Ο ινγαξηαζκφο  ηνπ 2νπ ΥΚ (Αξδεπηηθά 
Σέιε) λα ζπκςεθηζηεί κε ηελ πιεξσκή 
ηνπ πνζνχ  πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ινγ. 
ηνπ 1νπ ΥΚ (Πάγην Σέινο) . 

130,50 0 

3 
ΚΟΤΝΣΟΤΡΗΧΣΟΤ 
ΠΤΡΗΓΟΤΛΑ ηοσ ΘΔΟΓΧΡΟΤ 

067168915 420-249-0408-007 

Να δηαγξαθεί ην πνζφ ηνπ Πάγηνπ 
Σέινπο πνπ έρεη πιεξσζεί ζηνλ ΥΚ1 θαη 
ην πνζφ «πκςεθηζκφο  πιεξσζέληνο 
παγίνπ» ην νπνίν απφ ιάζνο ρξεψζεθε 
ζηνλ ππφρξεν αληί λα  κεησζεί. 

481,40 306,18 

ΑΔΑ: ΩΥΙ37ΛΗ-860
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