
ΑΔΑ :ΨΥ4Τ7ΛΗ-Λ4Ξ

1

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 7-12-2020,ΘΕΜΑ 38
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής
του άρθρου 175 του Ν. 3852/2010

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Αρ. τηλεφ.
Αρ. FAX
E-mail

: Λ. Καλυβίων 2
: 35 132 Λαμία
: Ουρανία Ντριβαλά
: 22313-54706
: 22313-54715
: oikonomiki.epitropi@pste.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 42/17-11-2020

Θέμα 38ο

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος
όροφος - Λαμία), σήμερα 17 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με τηλεδιάσκεψη,
μέσω της εφαρμογής “e-presence”, συνήλθε σε (τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, που
συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 200/1-09-2019 σε ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: 69ΤΒ7ΛΗ-ΗΒΝ)
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, προεδρεύοντος του κ. Αριστείδη
Τασιού, Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ.1690/30-
09-2019 απόφασή της (ΑΔΑ: ΨΩΦΨ7ΛΗ-Ι4Η). Δυνάμει της υπ΄αριθμ.(οικ.) 241581/1778/13-11-
2020 πρόσκλησης, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3852/2010,η Επιτροπή κλήθηκε να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
.............................................................................................................................................................

Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Αντιπροέδρου της επιτροπής, δέκα (10).
Η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής “e-presence”,
και συμμετείχαν ως εξής :
Μέσω της εφαρμογής “e-presence” συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος/Αντιπεριφερειάρχης
κ.Αριστείδης Τασιός ,ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Βουρδάνος και τα μέλη κ.κ. Αικατερίνη
Καλαντζή, Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, Μαρία Αναγνώστου, Χρήστος Δούρος,Δημήτριος
Αναγνωστάκης,Κατερίνα Μπατζελή ,Αναστάσιος Χρονάς .
Στην αίθουσα συνεδριάσεων,στην έδρα της Περιφέρειας, με φυσική παρουσία στο χώρο
παραβρέθηκε το τακτικό μέλος Βασίλειος Σιαλμάς.

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:
1.Ο κ.Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε.,με φυσική
παρουσία στην αίθουσα συνεδριάσεων.

2.Ο κ.Σταύρος Τσελάς, Γενικός Δ/ντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε., ,μέσω
της εφαρμογής “e-presence”.

3. Η κα Αδαμαντίνη Σωτηρίου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού-
Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας ,μέσω της εφαρμογής “e-presence”.

4.Η κα Παλαιολόγου Βασιλική,Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικού και



ΑΔΑ :ΨΥ4Τ7ΛΗ-Λ4Ξ

2

Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Ε.Φθιώτιδας,μέσω της εφαρμογής “e-presence”.
5.Η κα Αγλαΐα Μέγκου,Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε.

Φωκίδας ,μέσω της εφαρμογής “e-presence”.
Χρέη γραμματέα άσκησε η Ουρανία Ντριβαλά του Κωνσταντίνου, κλάδου Δ.Ε.Διοικητικού-

Λογιστικού,με Βαθμό Γ’, στην οποία ανατέθηκαν καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,με την αριθμ. πρωτ. οικ.62177/1122/23-03-
2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φθιώτιδας.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
.............................................................................................................................................................
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

...........................................................................................................................................................

ΘΕΜΑ 38ο:Διορισμός Δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ενώπιον
του Πταισματοδικείου Λαμίας,[κατόπιν της με αριθμό Α20/2565/25 Σεπτεμβρίου 2020 Εισαγγελικής
Παραγγελίας διενεργείται αυτεπαγγέλτως προκαταρκτική εξέταση για διακρίβωση τέλεσης
αδικημάτων που αφορούν τα αίτια και τις συνθήκες εκδήλωσης των πλημμυρών που προκλήθηκαν,
συνεπεία των ακραίων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2020
και έπληξαν το Νομό Φθιώτιδας].

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.(ΤΤ):232785/926/10-
11-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Χρονάς καταθέτοντας την άποψή του είπε τα ακόλουθα :“ Δεν έχουμε αντίρρηση…..
Ζητάμε, όμως, να διαβιβαστούν στον δικηγόρο και το πταισματοδικείο και τα πρακτικά των
συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων που ασχολήθηκαν με το θέμα.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, να παραστεί και να
την εκπροσωπήσει, ενώπιον του Πταισματοδικείου Λαμίας, εντός της προθεσμίας που έχει ταχθεί
από την κ. Πταισματοδίκη - εντός του μηνός Δεκεμβρίου -, με την εντολή να υπερασπιστεί τα
συμφέροντα της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, στα πλαίσια της ποινικής διαδικασίας,
συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά
τη κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση της και των υπαλλήλων της.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή του δικηγόρου που θα οριστεί, κατ’ εξαίρεση της υπ’ αριθ.
376/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ενόψει του
όγκου των στοιχείων που θα πρέπει να επεξεργαστεί ο πληρεξούσιος δικηγόρος, καθώς και της
σημασίας της υπόθεσης στο ποσό των 747 ευρώ συν Φ.Π.Α. 24% (= 179,28), ήτοι συνολικό ποσό
[αμοιβή και Φ.Π.Α.] 926,28 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής :

- Για τη σύνταξη υπομνήματος στο στάδιο της προανάκρισης 107 ευρώ, με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για οκτώ (8) ώρες, με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα, ήτοι
ποσό [80 Χ 8 =] 640 ευρώ για μελέτη του φακέλου της υπόθεσης.

- Σύνολο αμοιβής 747 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1558

.............................................................................................................................................................
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Περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας και προ ημερήσιας διάταξης λύεται η παρούσα
συνεδρίαση. Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάμενα μέλη, ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστείδης Τασιός Δημήτριος Βουρδάνος Ουρανία Ντριβαλά
Αικατερίνη Καλαντζή
Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος
Μαρία Αναγνώστου
Χρήστος Δούρος
Βασίλειος Σιαλμάς
Δημήτριος Αναγνωστάκης
Κατερίνα Μπατζελή
Αναστάσιος Χρονάς


