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ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΔΗ 

ηεο 9εο Ηαλνπαξίνπ 2017 
Αξηζκόο Πξαθηηθνύ 2 

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

φξνθνο), ζήκεξα ζηηο 9 Ηαλνπαξίνπ 2017, εκέξα Γεπηέξα 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, ππφ ηελ 
Πξνεδξία ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο θ. Κσλζηαληίλνπ Π. Μπαθνγηάλλε θαη δπλάκεη ηεο 
ππ΄αξηζκ. (νηθ.) 670/32/2-1-2017 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 1ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ζπλεδξίαζεο 51/28-12-2016 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 
 
 
ΝΟΜΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 
 
ΘΔΜΑ 2o: Καζνξηζκφο ακνηβήο ηνπ δηνξηζζέληνο κε ηελ ππ΄αξηζκ. 314/2015 απφθαζε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο δηθεγφξνπ γηα παξάζηαζε ζην Γηνηθεηηθφ 
Δθεηείν Πεηξαηά [ππφζεζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΤΒΟΗΚΖ Α.Δ.»]. 
 
ΘΔΜΑ 3o: Άζθεζε ή κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο ππ΄αξηζκ. 127/2016 απφθαζεο ηεο Σνπηθήο 
Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΗΚΑ – ΔΣΑΜ Ληβαδεηάο. 
 
ΘΔΜΑ 4o: Άζθεζε ή κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο ππ΄αξηζκ. 174/2016 απφθαζεο ηνπ 
Δηξελνδηθείνπ Αηαιάληεο. 
 
ΘΔΜΑ 5o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αγσγήο ηνπ Νηθνιάνπ Αλαγλσζηφπνπινπ, 
ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Άκθηζζαο. 
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ΘΔΜΑ 6o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΣΔΚ 
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α.Δ.», ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά. 
 
ΘΔΜΑ 7o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο «ΠΑΡΑΓΧΓΟΝ 
Α.Σ.Δ.», ελψπηνλ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά. 
 
ΘΔΜΑ 8o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ Ο.Σ.Α. κε ηελ επσλπκία 
«Γήκνο Γειθψλ» θαη ηνπ ζπιιφγνπ κε ηελ επσλπκία «Δμσξατζηηθφο – Πνιηηηζηηθφο χιινγνο 
Βάιηνπ θαη Πνηακψλ», ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο. 
 
ΘΔΜΑ 9o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αίηεζεο αθχξσζεο ηεο Αλαζηαζίαο 
Μπηζκπηθνπνχινπ ηνπ Γεσξγίνπ, ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά. 
 
ΘΔΜΑ 10o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αίηεζεο αθχξσζεο ηεο νθίαο Κνπδνχλε ηνπ 
ηπιηαλνχ, ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά. 
 
ΘΔΜΑ 11o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ Γεσξγίνπ Μάξθνπ ηνπ 
Κσλζηαληίλνπ, ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά. 
 
ΘΔΜΑ 12o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αίηεζεο αθχξσζεο ηεο Ησάλλαο Μπφθαξε ηνπ 
Γεσξγίνπ, ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά. 
 
ΘΔΜΑ 13o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ Δπάγγεινπ Πνιίηε ηνπ 
Νηθνιάνπ, ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά. 
 
ΘΔΜΑ 14o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ Αλαζηαζίνπ Λνιαθά ηνπ 
Κσλζηαληίλνπ, ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά. 
 
ΘΔΜΑ 15o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αίηεζεο αθχξσζεο ηεο Διηζάβεη Παληαδή ηνπ 
Νηθνιάνπ, ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά. 
 
ΘΔΜΑ 16o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αίηεζεο αθχξσζεο ηεο Πεξζεθφλεο Ησαλλίδνπ 
ηνπ Κσλζηαληίλνπ, ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά. 
 
ΘΔΜΑ 17o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ πξνο εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ζην 
πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο [ζρεηηθά κε ηελ αίηεζε αθχξσζεο ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο» θαηά ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο]. 
 
ΘΔΜΑ 18o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αλαθνπήο ηνπ Ησάλλε χξνπ, ελψπηνλ ηνπ 
Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
 
ΘΔΜΑ 19o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αλαίξεζεο ηεο Διέλεο Θαιαζζηλνχ ηνπ 
Αλησλίνπ, ελψπηνλ ηνπ Β1 Πνιηηηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ. 
 
ΘΔΜΑ 20o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε έθεζεο ηνπ Φσηίνπ Φνξηάηνπ, ελψπηνλ ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά. 
 
 
ΔΚΣΑΚΣΔ ΑΝΑΓΚΔ 
 
ΘΔΜΑ 21o: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 206123/502/15-12-2016 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε 
Π.Δ. Φσθίδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ 
ηεο Π.Δ. Φσθίδαο (ρηνλφπησζε ηεο 15-16/12/2016). 
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ΘΔΜΑ 22o: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 210836/1263/22-12-2016 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε 
Π.Δ. Φσθίδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ 
ηεο Π.Δ. Φσθίδαο (ρηνλφπησζε 21/12/2016). 
                        
ΘΔΜΑ 23o: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 213524/1275/28-12-2016 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε 
Π.Δ. Φσθίδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ 
ηεο Π.Δ. Φσθίδαο (ρηνλφπησζε 28-30/12/2016). 
 
ΘΔΜΑ 24o: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 206174/282/16-12-2016 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε 
Π.Δ. Δπξπηαλίαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 
αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο (βξνρνπηψζεηο - ρηνλνπηψζεηο απφ 15/12/2016). 
 
ΘΔΜΑ 25o: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 5462/209510/21-12-2016 απφθαζεο ηεο Αληηπεξηθεξεηάξρε 
Π.Δ. Βνησηίαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ 
ηεο Π.Δ. Βνησηίαο (απνρηνληζκφο ζε δξφκνπο Διηθψλα-Παξλαζζνχ απφ 21-12-2016). 
 
ΘΔΜΑ 26o: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 215562/465/28-12-2016 (νξζή επαλάιεςε) απφθαζεο ηνπ 
Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο (ρηνλνπηψζεηο – παγεηφο 28/12/2016). 
 
ΘΔΜΑ 27o: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 8/2/2-1-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο 
Π.Δ. Φζηψηηδαο (επηθπιαθή εθρηνληζηηθψλ κεραλεκάησλ απφ 3/1/2017).  
(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο 
Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & Μεηαθνξψλ 
Π..Δ.). 
 
 
ΓΖΜΟΗΑ ΔΡΓΑ – ΜΔΛΔΣΔ – ΠΑΡΑΣΑΔΗ 
 
ΘΔΜΑ 28o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ηνπ ππνέξγνπ: 
«πληήξεζε θαη ζπκπιήξσζε νδηθνχ ειεθηξνθσηηζκνχ ζην ΔΟΓ ησλ Ννκψλ Φζηψηηδαο - 
Φσθίδαο - Δπξπηαλίαο (Υξήζε 2014-2017) – Β΄ΦΑΖ», πξνυπνινγηζκνχ 239.500,00 € κε 
Φ.Π.Α.. 
 
ΘΔΜΑ 29o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή θφκβνπ Ξεξηψηηζζαο», 
αξκνδηφηεηαο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π..Δ., πξνυπνινγηζκνχ 6.000.000,00€ κε Φ.Π.Α.. 
(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο 
Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & Μεηαθνξψλ 
Π..Δ.). 
 
 
ΜΑΘΖΣΗΚΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΑ 
 
ΘΔΜΑ 30ν: Έγθξηζε α) παξάηαζεο ζπκβάζεσλ δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ ησλ δεκφζησλ 
ζρνιηθψλ κνλάδσλ Α’/βάζκηαο θαη Β’/βάζκηαο εθπαίδεπζεο, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. 
Φζηψηηδαο, κέρξη 30-06-2017 (λέα δξνκνιφγηα) θαη β) πξνζσξηλήο αλάζεζεο δχν λέσλ 
δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ ησλ δεκφζησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Α’/βάζκηαο θαη Β’/βάζκηαο 
εθπαίδεπζεο, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Φζηψηηδαο, κέρξη 30-06-2017. 
 
ΘΔΜΑ 31ν: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο ηεο 15εο Γεθεκβξίνπ 2016 
γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ κεηαθνξάο καζεηψλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Δχβνηαο, ζρνιηθνχ 
έηνπο 2016-2017. 
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ΘΔΜΑ 32ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ – θαηαθχξσζε (ηνπ κε θσδ. 147 δξνκνινγίνπ) ηεο δηα-
πξαγκάηεπζεο ηεο 11εο Οθησβξίνπ 2016 γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ κεηαθνξάο καζεηψλ, 
ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Δχβνηαο, ζρνιηθνχ έηνπο 2016-2017. 
 
 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 
 
ΘΔΜΑ 33ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο ηνπ αλνηθηνχ, δηεζλνχο, ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ 
γηα ηελ «Πξνκήζεηα νρεκάησλ κέζσ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing) γηα ηηο αλάγθεο ησλ 
ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 1.047.552,00 € κε 
Φ.Π.Α.. 
 
 
ΜΗΘΩΔΗ – ΔΚΜΗΘΩΔΗ 
 
ΘΔΜΑ 34ν: Έγθξηζε α) επαλάιεςεο ηνπ δεκφζηνπ, αλνηθηνχ, πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
εθκίζζσζε ηνπ θπιηθείνπ ηνπ Μεγάξνπ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο θαη β) ησλ λέσλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο 
δηαθήξπμεο (εμ’ αλαβνιήο). 
 
 
ΓΑΠΑΝΔ 
 
ΘΔΜΑ 35ν: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα έξγα – κειέηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Φσθίδαο. 
 
ΘΔΜΑ 36ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Βνησηίαο. 
 
ΘΔΜΑ 37ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 γηα πξνκήζεηεο, εξγαζίεο, παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Φζηψηηδαο. 
 
ΘΔΜΑ 38ν: Έγθξηζε έθδνζεο Υξεκαηηθνχ Δληάικαηνο Πξνπιεξσκήο, νηθ. έηνπο 2017, Π.Δ. 
Φζηψηηδαο. 
 
ΘΔΜΑ 39ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Δχβνηαο. 
 
ΘΔΜΑ 40ν: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή έξγσλ – κειεηψλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 
 
ΘΔΜΑ 41ν: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα επηζηξνθή πνζψλ αρξεσζηήησο 
εηζπξαρζέλησλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 
 
ΘΔΜΑ 42ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. 
Δχβνηαο ζηε ζπλδηνξγάλσζε κε ηελ Οκνζπνλδία Πνιηηηζηηθψλ πιιφγσλ Δπβνίαο, ρνξεπηηθήο 
εθδήισζεο θαη θνπήο πξσηνρξνληάηηθεο πίηαο. 
(Δηζεγεηήο θ. Φάλεο παλφο, Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Δχβνηαο). 
 
ΘΔΜΑ 43ν: Έγθξηζε δαπάλεο – δέζκεπζε πίζησζεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαλνκήο 
αδηάζεησλ νπσξνθεπεπηηθψλ πξντφλησλ.   
(Δηζεγεηήο θ. ηαχξνο Σζειάο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο & 
Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Π..Δ.). 
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Παξφληα κέιε ελλέα (9) νη θ.θ. Κσλζηαληίλνο Μπαθνγηάλλεο, Ζιίαο Μπνπξκάο, Ησάλλεο 
Πεξγαληάο, Βαζίιεηνο Φαθίηζαο, Κσλζηαληίλνο Καξαγηάλλεο, Δπζηάζηνο Κάππνο, Ησάλλεο 
Αγγειέηνο, Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο θαη Αδακάληηνο Γεσξγνχιεο (αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηνπ 
Αζαλάζηνπ Γηαλλφπνπινπ). 

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

 
Αθνχ δηαπηζηψζεθε απαξηία, ν Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Κσλζηαληίλνο 

Μπαθνγηάλλεο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 
Υξέε γξακκαηέα άζθεζε ε Ηππνιχηε Μπαιθνχξα ηνπ Αζαλαζίνπ, θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ, 

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

 
Δπίζεο, ζηε ζπλεδξίαζε παξέζηεζαλ νη: 
1. 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 ηεο Γ/λζεο Γηνίθεζεο Π..Δ..  

 
Με ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, αθνχ έθαλε ιφγν γηα παξνρή 

ππεξεζηψλ ακθίβνιεο αμίαο θαη νινθάλεξε ζπαηάιε νηθνλνκηθψλ πφξσλ, δήηεζε ελεκέξσζε: 
Α. γηα ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ζθνπηκφηεηα: 

 ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο πνπ ππέγξαςε ε Π.Δ. Βνησηίαο κε ηελ εηαηξεία «ΔΞΠΔΡΣ 
ΓΟΤΔΜΠ ΔΠΔ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΔ ΛΤΔΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ», θφζηνπο 15.000 €, 

 ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ηερληθήο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο ηνπ ππνκέηξνπ 6.1, 
γηα ηελ εγθαηάζηαζε λέσλ γεσξγψλ ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο γηα 3,5 κήλεο, 
θφζηνπο 24.800 €, 

 ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κε ηελ Φζησηηθή Αλαπηπμηαθή, πξνθεηκέλνπ λα ζπληαρζεί 
κειέηε γηα θαλφε – θαγηάθ ζηελ Δπξπηαλία, θφζηνπο 30.000 € θαη 
 
Β. γηα ηελ παξαρψξεζε δεκφζηαο δαζηθήο πεξηνρήο θαη άδεηαο γηα κεηαιιεπηηθέο έξεπλεο 

ζην Καιιίδξνκν, πνπ ζρεηίδεηαη κε κεγάιε ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ εηαηξεία. 
 
Δπί ησλ αλσηέξσ παξαζρέζεθαλ δηεπθξηλίζεηο απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο επηηξνπήο θαη ηνλ θ. 

ηαχξν Σζειά, Πξντζηάκελν Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο 
Π..Δ.. 

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

πξφηεηλε ζηα κέιε λα ζπδεηεζνχλ θαη ηα παξαθάησ ζέκαηα, σο έθηαθηα: 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 1ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ Οηθνλνκηθνχ Έηνπο 2017 ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 2ν: Έγθξηζε δηελέξγεηαο κέζσ ΔΖΓΖ δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο κε 
δηαπξαγκάηεπζε λέσλ δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ, ζρνιηθνχ έηνπο 2016-17 ηεο Π.Δ. 
Φζηψηηδαο.  
 

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

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 9 
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ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 1ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ Οηθνλνκηθνχ Έηνπο 2017 ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 1161/7/3-1-2017 
έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δπξπηαλίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην 
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Δγθξίλεη ηε δέζκεπζε πίζησζεο θαη πιεξσκή δαπάλεο γηα: α) δαπάλεο, πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην Οηθνλνκηθφ έηνο 2016 θαη πξνεγνχκελα έηε θαη ζα εμνθιεζνχλ θαηά 
ην νηθνλνκηθφ έηνο 2017 γηα ηελ ΠΔ Δπξπηαλίαο, σο θαησηέξσ: 

 

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ Κ.Α.Δ. 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Κ.Α.Δ. 
ΠΟΟ ΓΔΜΔΤΖ ΠΗΣΩΖ 

1 

 
ΠΛΖΡΧΜΖ ΓΑΠΑΝΖ ΔΗΦΟΡΧΝ 
ΣΟ ΗΚΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
ΚΟΗΝΧΦΔΛΟΤ ΔΡΓΑΗΑ ΟΑΔΓ 
ΔΣΟΤ 2016 

 
071. 
9412.02 

 
ΔΗΦΟΡΔ ΣΟ 
ΗΚΑ ΚΑΗ ΛΟΗΠΟΤ 
ΑΦΑΛ. 
ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ 242,08 

2 

 
ΠΛΖΡΧΜΖ ΓΑΠΑΝΖ 
ΟΓΟΗΠΟΡΗΚΧΝ ΔΞΟΓΧΝ ΟΧΝ 
ΜΔΣΑΚΗΝΟΤΝΣΑΗ ΣΟ 
ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ Ζ ΜΖ, 
ΣΖ ΑΔΠ 066 ΔΣΟΤ 2016 

 
071. 
9417.02 

ΟΓΟΗΠΟΡΗΚΑ 
ΔΞΟΓΑ ΟΧΝ 
ΜΔΣΑΚΗΝΟΤΝΣΑΗ 
ΣΟ ΔΧΣΔΡΗΚΟ 
ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ Ζ 
ΜΖ. 

700,00 

3 

 
ΠΛΖΡΧΜΖ ΓΑΠΑΝΖ 
ΟΓΟΗΠΟΡΗΚΧΝ ΔΞΟΓΧΝ ΟΧΝ 
ΜΔΣΑΚΗΝΟΤΝΣΑΗ ΣΟ 
ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ Ζ ΜΖ, 
ΣΖ ΑΔΠ 566 ΔΣΟΤ 2016 

 
071. 
9417.02 

ΟΓΟΗΠΟΡΗΚΑ 
ΔΞΟΓΑ ΟΧΝ 
ΜΔΣΑΚΗΝΟΤΝΣΑΗ 
ΣΟ ΔΧΣΔΡΗΚΟ 
ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ Ζ 
ΜΖ. 

1.000,00 

4 

 
ΠΛΖΡΧΜΖ ΓΑΠΑΝΖ 
ΟΓΟΗΠΟΡΗΚΧΝ ΔΞΟΓΧΝ ΟΧΝ 
ΜΔΣΑΚΗΝΟΤΝΣΑΗ ΣΟ 
ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ Ζ ΜΖ, 
ΣΖ ΑΔΠ 766 ΔΣΟΤ 2016 

 
071. 
9417.02 

 
ΟΓΟΗΠΟΡΗΚΑ 
ΔΞΟΓΑ ΟΧΝ 
ΜΔΣΑΚΗΝΟΤΝΣΑΗ 
ΣΟ ΔΧΣΔΡΗΚΟ 
ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ Ζ 
ΜΖ. 

500,00 

5 

ΠΛΖΡΧΜΖ ΓΑΠΑΝΖ ΣΟ ΔΡΓΟ 
«ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΔΚΣΑΚΣΧΝ 
ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΖ ΠΔ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ» - 
ΔΡΓΑΗΔ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΚΑΗ 
ΑΡΖ ΚΑΣΑΠΣΧΔΧΝ Δ 
ΣΜΖΜΑΣΑ ΣΟΤ ΔΠΑΡΥΗΑΚΟΤ 
ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΣΧΝ ΣΔΧ 
ΓΖΜΧΝ ΚΣΖΜΔΝΗΧΝ ΚΑΗ 
ΓΟΜΝΗΣΑ ΜΔ ΑΝΑΓΟΥΟ ΣΟ 
ΥΗΟΝΟΓΡΟΜΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ.  

 
071. 
9771.02 

 
ΔΚΣΔΛΔΖ & 
ΤΝΣΖΡΖΖ 
ΔΡΓΧΝ 

23.302,35 
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ΠΛΖΡΧΜΖ ΓΑΠΑΝΖ ΑΜΟΗΒΖ 
ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔ ΥΔΖ 
ΔΡΓΑΗΑ Η.Γ.Ο.Υ. (ΓΗΜΖΝΔ 
ΤΜΒΑΔΗ) ΔΣΟΤ 2016 

 
073. 
0342.02 

ΑΜΟΗΒΔ 
ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔ 
ΥΔΖ ΔΡΓΑΗΑ 
ΗΓΟΥ 3.000,00 

7 

 
ΠΛΖΡΧΜΖ ΓΑΠΑΝΖ ΔΗΦΟΡΧΝ 
Δ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟΤ  
ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔ 
ΥΔΖ ΔΡΓΑΗΑ Η.Γ.Ο.Υ. 
(ΓΗΜΖΝΔ ΤΜΒΑΔΗ) ΔΣΟΤ 
2016 

 
073. 
0352.02 

 
ΔΗΦΟΡΔ Δ 
ΑΦΑΛ. ΟΡΓ. ΜΔ 
ΥΔΖ ΔΡΓΑΗΑ 
ΗΓΟΥ 

1.500,00 

8 

ΠΛΖΡΧΜΖ ΓΑΠΑΝΖ ΔΗΦΟΡΧΝ 
ΣΟ ΗΚΑ ΟΧΝ 
ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΟΤΝ ΠΡΑΚΣΗΚΖ 
ΑΚΖΖ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΔΗ, 
ΔΣΟΤ 2016. 

 
073. 
0355.02 

ΔΗΦΟΡΔ Δ 
ΑΦ. ΟΡΓ. ΟΧΝ 
ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΟ
ΤΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜ 
ΆΚΖΖ ΣΗ 
ΓΖΜΟΗΔ 
ΤΠΖΡΔΗΔ..  

10,11 

9 

 
ΠΛΖΡΧΜΖ ΓΑΠΑΝΖ 
ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΔΗ 
ΠΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΟΤΝ 
ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ, ΔΣΟΤ 2016. 

 
073. 
0385.02 

ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ 
ΠΟΤΓΑΣΧΝ 
ΓΖΜ. ΥΟΛΧΝ 
ΠΟΤ 
ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΟ
ΤΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜ 
ΆΚΖΖ ΣΗ 
ΓΖΜΟΗΔ 
ΤΠΖΡΔΗΔ.. 

176,08 

10 

 
ΠΛΖΡΧΜΖ ΓΑΠΑΝΖ 
ΤΠΔΡΧΡΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  ΚΑΣΑ 
ΣΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΔ ΧΡΔ 
ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΣΖ ΠΔ 
ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΖΝΑ 
ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2016. 

 
 
073. 
0511.02 

ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ ΓΗΑ 
ΤΠΔΡΧΡΗΑΚΖ 
ΔΡΓΑΗΑ 

6.000,00 

11 

 
ΠΛΖΡΧΜΖ ΓΑΠΑΝΖ 
ΤΠΔΡΧΡΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ, ΚΑΣΑ 
ΣΗ ΔΞΑΗΡΔΗΜΔ ΚΑΗ 
ΝΤΥΣΔΡΗΝΔ ΧΡΔ  ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ 
ΣΖ ΠΔ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ ΚΑΣΑ ΣΟ 
ΜΖΝΑ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2016. 

 
 
073. 
0512.02 

ΑΜΟΗΒΖ ΓΗΑ 
ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΣΑ 
ΣΗ ΔΞΑΗΡΔΗΜΔ 
ΖΜΔΡΔ ΚΑΗ 
ΝΤΥΣΔΡΗΝΔ 
ΧΡΔ. 

600,00 

12 

 
ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ ΔΛΔΓΚΣΧΝ – 
ΓΔΧΠΟΝΧΝ – ΚΣΖΝΗΑΣΡΧΝ ΠΟΤ 
ΓΗΔΝΔΡΓΟΤΝ 
ΦΤΣΟΤΓΗΔΗΝΟΜΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 
ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΟΗΟΣΖΣΑ – 
ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ (ΑΡ 14 
2460/2006) ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΧΝ 
ΔΣΧΝ 

 
 
073. 
0567.02 

ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ 
ΔΛΔΓΚΣΧΝ – 
ΓΔΧΠΟΝΧΝ – 
ΚΣΖΝΗΑΣΡΧΝ 
ΠΟΤ 
ΓΗΔΝΔΡΓΟΤΝ 
ΦΤΣΟΤΓΗΔΗΝΟΜΗ
ΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 
ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ 
ΠΟΗΟΣΖΣΑ – 
ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣ
Α (ΑΡ 14 
2460/2006) 

400,00 

13 

 
ΠΛΖΡΧΜΖ ΓΑΠΑΝΖ ΛΟΗΠΧΝ 
ΔΞΟΓΧΝ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ 
ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΣΖ ΠΔ 
ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ ΚΑΣΑ ΣΟ ΔΣΟ 2016 
(ΔΗΗΣΖΡΗΑ, ΥΗΛΗΟΜ. 
ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ, ΓΗΟΓΗΑ Κ.Λ.Π.) 

 
 
073. 
0719.02 

ΛΟΗΠΑ ΔΞΟΓΑ 
ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ 
ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΣΖ 
ΠΔ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ 
ΚΑΣΑ ΣΟ ΔΣΟ 
2016 (ΔΗΗΣΖΡΗΑ, 
ΥΗΛΗΟΜ. 
ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ, 
ΓΗΟΓΗΑ Κ.Λ.Π.) 

1.000,00 
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14 

ΠΛΖΡΧΜΖ ΓΑΠΑΝΖ ΖΜΔΡΖΗΑ 
ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ 
ΜΔΣΑΚΗΝΟΤΜΔΝΧΝ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ 
ΣΖ ΠΔ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ ΣΟ 
ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΣΑ ΣΟ ΔΣΟ 2016 

 
073. 
0721.02 

ΖΜΔΡΖΗΑ 
ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ 
ΜΔΣΑΚΗΝΟΤΜΔΝ
ΧΝ  ΣΟ 
ΔΧΣΔΡΗΚΟ  

5.000,00 

15 

ΠΛΖΡΧΜΖ ΓΑΠΑΝΖ ΔΞΟΓΧΝ 
ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΖ  
ΜΔΣΑΚΗΝΟΤΜΔΝΧΝ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ 
ΣΖ ΠΔ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ ΣΟ 
ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΣΑ ΣΟ ΔΣΟ 2016 

 
073. 
0722.02 

ΈΞΟΓΑ 
ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤ-
Ζ  
ΜΔΣΑΚΗΝΟΤΜΔ-
ΝΧΝ  ΣΟ 
ΔΧΣΔΡΗΚΟ 

500,00 

16 

ΠΛΖΡΧΜΖ ΓΑΠΑΝΖ 
ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΑΘΖΣΧΝ – 
ΜΑΘΖΣΗΚΑ ΔΠΗΓΟΜΑΣΑ 2014-
2015 

 
073. 
0821.02 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ 
ΜΑΘΖΣΧΝ 

3.825,00 

17 

ΠΛΖΡΧΜΖ ΓΑΠΑΝΖ 
ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΑΘΖΣΧΝ – 
ΜΑΘΖΣΗΚΑ ΔΠΗΓΟΜΑΣΑ 2015-
2016 

 
073. 
0821.02 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ 
ΜΑΘΖΣΧΝ 

4.000,00 

18 

ΠΛΖΡΧΜΖ ΓΑΠΑΝΖ 
ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΑΘΖΣΧΝ 
ΥΟΛΗΚΟΤ ΔΣΟΤ 2016-2017 
(ΑΠΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2016 ΔΧ 
ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2016). 

 
073. 
0821.02 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ 
ΜΑΘΖΣΧΝ 

135.939,22 

19 

ΠΛΖΡΧΜΖ ΓΑΠΑΝΖ  
ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΑΠΟ ΠΑΡΟΥΖ 
ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΧΝ 
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΓΡΑΦΔΗΧΝ 
Α/ΘΜΗΑ-Β/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΚΑΗ 
ΚΔΓΓΤ ΔΣΟΤ 2016  

 
073. 
0824.02 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 
ΑΠΟ ΠΑΡΟΥΖ 
ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗ
ΑΚΧΝ 
ΤΠΖΡΔΗΧΝ  

2.000,00 

20 

 
ΠΛΖΡΧΜΖ ΓΑΠΑΝΖ ΚΗΝΖΣΖ 
ΣΖΛΔΦΧΝΗΑ ΔΣΟΤ 2016. 

 
073. 
0826.02 

ΓΑΠΑΝΔ 
ΚΗΝΖΣΖ 
ΣΖΛΔΦΧΝΗΑ 500,00 

21 

ΠΛΖΡΧΜΖ ΓΑΠΑΝΖ ΤΓΡΔΤΖ 
ΚΑΗ ΑΡΓΔΤΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 
ΣΖ Π.Δ. ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ ΚΑΗ ΣΧΝ 
ΓΡΑΦΔΗΧΝ Α/ΘΜΗΑ-Β/ΘΜΗΑ 
ΔΚΠ/Ζ ΚΑΗ ΚΔΓΓΤ ΔΣΟΤ 2016. 

 
073. 
0831.02 

 
ΤΓΡΔΤΖ ΚΑΗ 
ΑΡΓΔΤΖ 500,00 

22 

ΠΛΖΡΧΜΖ ΓΑΠΑΝΖ ΦΧΣΗΜΟΤ 
ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΖ Π.Δ. 
ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΓΡΑΦΔΗΧΝ 
Α/ΘΜΗΑ-Β/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΚΑΗ 
ΚΔΓΓΤ ΔΣΟΤ 2016. 

 
073. 
0832.02 

 
ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ 
ΔΝΔΡΓΔΗΑ 5.000,00 

23 

 
ΠΛΖΡΧΜΖ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ 
ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ ΣΖ Π Δ 
ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ ΔΣΟΤ 2016 

 
073.  0841.02 

ΓΗΑΦΖΜΗΔΗ ΚΑΗ 
ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 
ΓΔΝΗΚΑ 180,00 

24 

 
ΠΛΖΡΧΜΖ ΓΑΠΑΝΖ 
ΤΝΓΗΟΡΓΑΝΧΖ ΣΟΤ 
ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟΤ ΣΟΤΡΝΟΤΑ 
ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΧΝ ΠΑΗΓΧΝ 
''ΠΔΣΡΟ ΚΑΠΑΓΔΡΧΦ'' ΣΑ 
ΠΛΑΗΗΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΟΤ ΘΑ 
ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΘΔΗ ΣΟ 
ΚΑΡΠΔΝΖΗ, ΣΟ ΥΡΟΝΗΚΟ 
ΓΗΑΣΖΜΑ 26-30 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 
2016 

 
073. 0844.02 

 
ΔΚΘΔΔΗ, 
ΟΡΓΑΝΧΖ 
ΤΝΔΓΡΗΧΝ ΚΑΗ 
ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΧΝ 
ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ 

3.700,00 

25 

 
ΠΛΖΡΧΜΖ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ  147/22-
11-2012 ΠΟΤ ΒΡΗΚΔΣΑΗ ΣΖΝ 
26ε ΓΛΚ ΓΗΑ ΔΠΗΛΤΖ 
ΓΗΑΦΧΝΗΑ. 

 
 
073. 0844.02 

ΔΚΘΔΔΗ, 
ΟΡΓΑΝΧΖ 
ΤΝΔΓΡΗΧΝ ΚΑΗ 
ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΧΝ 
ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ 

2.000,00 

ΑΔΑ: 6ΔΖ77ΛΗ-8ΑΒ
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26 

ΠΛΖΡΧΜΖ ΤΝΓΗΟΡΓΑΝΧΖ 
ΣΖ ΠΔ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ ΓΗΑ 
ΔΚΓΖΛΧΖ ΠΟΤ ΘΑ 
ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΘΔΗ ΣΟ 
ΤΝΔΓΡΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ 
ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ ΣΗ 23-1-2016 ΜΔ 
ΤΝΓ. ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΣΖ Γ΄ 
ΓΔΝ. ΛΤΚ.  ΚΑΗ ΣΟΝ ΓΖΜΟ 
ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ. ΣΑ ΔΞΟΓΑ 
ΑΦΟΡΟΤΝ ΠΑΡΑΘΔΖ 
ΔΓΔΜΑΣΧΝ ΣΟΤ 
ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ, 
ΚΑΛΔΜΔΝΟΤ, ΚΟΗΝΟ ΣΟ ΤΝ. 
ΚΔΝΣΡΟ. 
 

 
 
073. 0844.02 

 
ΔΚΘΔΔΗ, 
ΟΡΓΑΝΧΖ 
ΤΝΔΓΡΗΧΝ ΚΑΗ 
ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΧΝ 
ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ 

698,64 

27 

ΠΛΖΡΧΜΖ ΓΑΠΑΝΖ 
ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ ΠΟΤ ΒΡΗΚΔΣΑΗ 
ΣΖΝ Γ/ΝΖ 26Ζ Γ.Λ.Κ ΓΗΑ 
ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΧΝΗΑ ΣΓΑ 48/20-
12-12 

 
073. 0845.02 

ΚΑΘΔ ΔΗΓΟΤ 
ΓΑΠΑΝΔ 
ΓΖΜΟΗΧΝ 
ΥΔΔΧΝ 

182,00 

28 

ΠΛΖΡΧΜΖ ΓΑΠΑΝΖ 
ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ ΠΟΤ ΒΡΗΚΔΣΑΗ ΣΖ 
Γ/ΝΖ 26Ζ Γ.Λ.Κ. ΓΗΑ ΔΠΗΛΤΖ 
ΓΗΑΦΧΝΗΑ ΣΓΑ-40/20-12-12. 

 
073. 0845.02 

ΚΑΘΔ ΔΗΓΟΤ 
ΓΑΠΑΝΔ 
ΓΖΜΟΗΧΝ 
ΥΔΔΧΝ 

236,96 

29 

ΠΛΖΡΧΜΖ ΓΑΠΑΝΖ ΓΖΜ ΥΔ 
ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ ΡΧΧΝ 
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΧΝ ΠΟΤ 
ΔΠΗΚΔΦΣΖΚΑΝ ΣΟ ΚΑΡΠΔΝΖΗ 
ΣΗ 04/11/2015 ΓΗΑ ΘΔΜΑΣΑ 
ΑΝΑΠΣΤΞΔΧ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ 
ΣΧΝ ΗΔΡΧΝ ΜΟΝΧΝ ΚΑΗ 
ΠΡΟΚΖΝΤΜΑΣΧΝ ΣΖ ΥΧΡΑ, 
ΣΑ ΠΛΑΗΗΑ ΠΡΟΓΡ 
ΠΡΟΚΖΝΤΜΑΣΗΚΧΝ 
ΠΔΡΗΖΓΖΔΧΝ Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ 
ΜΔ ΣΖΝ ΗΔΡΑ ΤΝΟΓΟ ΣΖ 
ΔΚΚΛΖΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ 

 
 
073. 0845.02 

 
ΚΑΘΔ ΔΗΓΟΤ 
ΓΑΠΑΝΔ 
ΓΖΜΟΗΧΝ 
ΥΔΔΧΝ 

500,00 

30 

ΠΛΖΡΧΜΖ ΓΑΠΑΝΖ ΓΖΜΟΗΧΝ 
ΥΔΔΧΝ ΔΝ ΟΦΔΗ ΣΟΤ 
ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟΤ ΣΟΤΡΝΟΤΑ 
ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΧΝ ΠΑΗΓΧΝ 
''ΠΔΣΡΟ ΚΑΠΑΓΔΡΧΦ'' ΣΑ 
ΠΛΑΗΗΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΟΤ ΘΑ 
ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΘΔΗ ΣΟ 
ΚΑΡΠΔΝΖΗ,ΣΟ ΥΡΟΝΗΚΟ 
ΓΗΑΣΖΜΑ 26-30 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 
2016 

 
073. 0845.02 

 
ΚΑΘΔ ΔΗΓΟΤ 
ΓΑΠΑΝΔ 
ΓΖΜΟΗΧΝ 
ΥΔΔΧΝ 

800,00 

31 

ΠΛΖΡΧΜΖ ΓΑΠΑΝΖ ΑΜΟΗΒΖ 
ΣΖ ΓΗΚΖΓΟΡΟΤ ΠΤΡΗΓΟΤΛΑ 
ΒΔΡΧΝΖ (ΣΗΜ 90/31-12-2015) 

 
073. 0871.02 

ΑΜΟΗΒΔ 
ΦΤΗΚΧΝ 
ΠΡΟΧΠΧΝ 268,00 

32 

ΠΛΖΡΧΜΖ ΓΑΠΑΝΖ ΑΜΟΗΒΖ 
ΣΟΤ ΓΗΚΖΓΟΡΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 
Π. ΠΑΕΗΟΤ (ΣΗΜ 5/10-12-2015) 

 
073. 0871.02 

ΑΜΟΗΒΔ 
ΦΤΗΚΧΝ 
ΠΡΟΧΠΧΝ 288,00 

33 

ΠΛΖΡΧΜΖ ΓΑΠΑΝΖ 
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΧΝ 
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ 
ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ OTS ΓΗΑ ΣΗ 
ΑΝΑΓΚΔ ΣΖ Γ/ΝΖ 
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ- ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΣΖ Π.Δ. ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ ΔΣΟΤ 
2016 

 
073.   0879.02 

 
ΛΟΗΠΔ 
ΑΜΟΗΒΔ ΟΧΝ 
ΔΚΣΔΛΟΤΝ 
ΔΗΓΗΚΔ 
ΤΠΖΡΔΗΔ. 

1.400,00 

ΑΔΑ: 6ΔΖ77ΛΗ-8ΑΒ
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34 

ΠΛΖΡΧΜΖ ΓΑΠΑΝΖ ΔΣΖΗΑ 
ΜΗΘΧΖ ΓΡΑΜΜΑΣΟΘΤΡΗΓΧΝ 
ΣΑ ΔΛΣΑ ΔΣΟΤ 2016 

 
073.   0899.02 

 
ΛΟΗΠΔ 
ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΗ 
ΔΗΓΗΚΔ 
ΑΜΟΗΒΔ 

227,40 

35 

ΠΛΖΡΧΜΖ ΓΑΠΑΝΖ 
ΤΜΒΟΛΑΗΟΓΡΑΦΗΚΧΝ ΔΞΟΓΧΝ 
ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ 
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΧΝ ΑΞΗΧΝ ΣΧΝ 
ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΣΖ ΠΔΔ ΛΟΓΧ ΣΖ 
ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ 
ΤΠΑΡΥΟΝΣΟ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ 
ΥΔΓΗΟΤ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΟ 
ΓΗΠΛΟΓΡΑΦΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 
ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ 
ΛΟΓΗΣΗΚΖ-ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ 

 
073. 0894.02 

 
 
ΓΗΚΑΣΗΚΑ – 
ΤΜΒΟΛΑΗΟ-
ΓΡΑΦΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 

246,00 

36 

ΠΛΖΡΧΜΖ ΓΑΠΑΝΖ ΚΑΤΗΜΧΝ 
ΚΗΝΖΖ ΣΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΣΖ 
ΠΔ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ ΔΣΟΤ 2016 

 
073. 1511.02 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΚΑΤΗΜΧΝ ΚΑΗ 
ΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ 12.090,03 

37 

ΠΛΖΡΧΜΖ ΓΑΠΑΝΖ 
ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ ΠΟΤ ΒΡΗΚΔΣΑΗ ΣΖ 
Γ/ΝΖ 26Ζ Γ.Λ.Κ ΓΗΑ ΔΠΗΛΤΖ 
ΓΗΑΦΧΝΗΑ ΣΓΑ 1/13-12-12 

 
073. 1643.02 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΦΤΣΟΠΑΘΟΛΟ-
ΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ 35,00 

38 

ΠΛΖΡΧΜΖ ΓΑΠΑΝΖ 
ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ ΠΟΤ ΒΡΗΚΔΣΑΗ 
ΣΖΝ Γ/ΝΖ 26Ζ Γ.Λ.Κ ΓΗΑ 
ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΧΝΗΑ ΣΓΑ 31/11-
12-12 

 
073. 1699.02 

 
ΛΟΗΠΔ 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 185,00 

39 

 
ΠΛΖΡΧΜΖ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΟΤ 
ΔΠΗΓΟΜΑΣΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2016 
ΚΑΗ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΔΣΟΤ 2016. 

 
073.  2713.02 
 
 
 
 
 

 
ΒΟΖΘΖΜΑΣΑ Δ 
ΝΔΦΡΟΠΑΘΔΗ 

8.866,54 

40 

 
ΠΛΖΡΧΜΖ ΓΑΠΑΝΖ 
ΓΖΜΟΗΔΤΔΧΝ ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΟΤ ΔΠΑΝΑΛ 
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ 
ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΟ 
ΔΡΓΟ "ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΑΘΖΣΧΝ 
ΓΖΜΟΗΧΝ ΥΟΛ. ΥΧΡΗΚΖ 
ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΠΔ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ 
ΣΧΝ ΥΟΛΗΚΧΝ ΔΣΧΝ 2015-16 ΚΑΗ 
2016-17" 

 
 
 
073.  0841.02 
 
 
 
 
 

 
ΓΗΑΦΖΜΗΔΗ ΚΑΗ 
ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 
ΓΔΝΗΚΑ 

168,61 

41 

ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΔΚΣΑΚΣΧΝ 
ΑΝΑΓΚΧΝ ΠΔ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ ΓΗΑ ΣΑ 
ΔΣΖ 2016-2017 ΑΔ 055 

071. 9471.01 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ 
ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ  

94.130,88 

41 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΗΣΗΣΗΚΖ ΚΑΗ 
ΒΑΗΚΖ ΤΛΗΚΖ ΤΝΓΡΟΜΖ 
ΤΓΥΡ. ΑΠΟ ΣΔΒΑ ΠΡΟ 
ΑΠΟΡΟΤ 

071. 9475.01 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ 
ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ 
ΠΡΟΝΟΗΑ 251.091,48 

42 

ΜΔΛΔΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΠΑΗΘΡΟΤ –
ΛΖΦΖ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 
ΣΟ ΟΓΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΠΔ 
ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ 

071. 9762.01 ΜΔΛΔΣΔ ΚΑΗ 
ΔΡΔΤΝΔ ΓΗΑ 
ΔΚΣΔΛΔΖ 
ΔΡΓΧΝ 

24.000,00 

43 

ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ 
ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΑΥΧΡΖΖ 
ΥΡΖΖ ΑΠΟΤΝ. ΤΛΗΚΧΝ ΣΧΝ 
ΔΚΣΟ ΥΡΖΖ ΑΝΑΒΑΣΖΡΧΝ 
ΣΟΤ ΥΚ ΠΑΡΝΑΟΤ ΣΖΝ ΠΔ 

071. 
9779.01 

ΔΚΣΔΛΔΖ 
ΛΟΗΠΧΝ ΔΡΓΧΝ 
ΠΟΤ ΓΔΝ 
ΚΑΣΟΝΟΜΑΕΟΝ
ΣΑΗ ΔΗΓΗΚΑ 

3.213,00 

ΑΔΑ: 6ΔΖ77ΛΗ-8ΑΒ
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44 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΑΘΖΣΧΝ ΑΠΟ 
ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ ΔΧ ΗΟΤΝΗΟ 2017 

073. 0821.01 ΜΔΣΑΦΟΡΔ 
ΜΑΘΖΣΧΝ 513.248,06 

45 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ 
ΘΔΡΜΑΝΖ 

073 
1512.01 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΚΑΤΗΜΧΝ 
ΘΔΡΜΑΝΖ 

33.063,58 

46 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΤΗΜΧΝ ΚΗΝΖΖ 
ΚΑΗ ΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ 

073 
1511.01 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΚΑΤΗΜΧΝ ΚΑΗ 
ΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ 

223.204,48 

 

θαη β) δαπάλεο, πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2017 γηα 
ηελ Π.Δ. Δπξπηαλίαο, σο θαησηέξσ: 
 

 
Α/Α ΚΑΔ ΚΩΓΗΚΟ 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤΖ 

2017 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

ΑΚΡΗΒΖ 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΠΛΖΡΩΜΩΝ 

1 0879 01 5.945,00 ΟΣ 
(ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 
ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ) 

ΔΝΔΡΓΖ 
ΤΜΒΑΖ ΑΠΟ 
17-6-16 ΔΧ 16-6-
17 
(8.917,50) 

17-10-2016 
(2.972,50)   17-2-
2017     (2.972,50) 
16-6-2017     
(2.972,50) 
  

2 0869 01 451,00 ΣΑΗΝΟ 
ΓΗΑΚΡΗΒΧΖ (ΚΣΔΟ) 

ΔΝΔΡΓΖ 
ΤΜΒΑΖ ΑΠΟ    
3-5-16 ΔΧ 2-5-17 
(1.353,00) 

1-12-2016 (902,00)          
2-5-2017          
(451,00) 
 

3 0879 01 451,00 ΣΑΗΝΟ 
(ΤΝΣΖΡΖΖ 
ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΓΡΑΜΜΖ) 

ΔΝΔΡΓΖ 
ΤΜΒΑΖ ΑΠΟ   
3-5-16 ΔΧ  2-5-17 
(1.353,00) 

1-12-2016 (902,00)         
2-5-2017          
(451,00)           
 

4 0879 01 700,00 ΣΑΗΝΟ 
(ΤΝΣΖΡΖΖ 
ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΖ 
ΚΣΔΟ) 

ΔΝΔΡΓΖ 
ΤΜΒΑΖ ΑΠΟ 
23-3-16 ΔΧ 22-3-
17 
(3.616,20) 

1-12-2016 (2.916,20) 
22-3-2017       
(700,00)        

5 0871 01 12.500,00 ΑΜΟΗΒΖ ΓΗΚΖΓΟΡΧΝ ΓΗΑ 
ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ Α.Δ. 

  

6 0873 01 4.000,00 ΑΜΟΗΒΖ ΝΟΜΗΚΖ 
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 
(ΔΚΠΟΝΖΖ ΜΔΛΔΣΖ) 
ΓΗΑ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ Α.Δ. 

  

7 0879 01 800,00 DOCMAN   Απφ 20-8-2016 ΔΧ 
19-8-2017 (800,00)  

8 0879 01 1.168,50 ΝΟΜΟΣΔΛΔΗΑ  ΔΝΔΡΓΖ 
ΤΜΒΑΖ ΑΠΟ 
21-4-16 
ΔΧ 20-4-17 
(1.168,50) 

20-4-2017 (1.168,50) 

9 0879 01 372,00 ΖΛΔΚΣΡΟΤΣΖΜΑ 
ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΟ ΚΣΔΟ 
(ΣΗΜΠΟΤΚΑ) «DES 
SECURITY» 

ΤΜΒΑΖ ΑΠΟ 
12-12-2016 ΔΧ       
11-12-2017  

11-12-2017 (372,00) 

10 1211 01 20.000,00 ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟ ΤΛΗΚΟ 
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 

  

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 10 
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ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 2ν: Έγθξηζε δηελέξγεηαο κέζσ ΔΖΓΖ δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο κε 
δηαπξαγκάηεπζε λέσλ δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ, ζρνιηθνχ έηνπο 2016-17 ηεο Π.Δ. 
Φζηψηηδαο.  

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 2881/50/5-1-2017 
έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

 
Δγθξίλεη ηε δηελέξγεηα δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο κε δηαπξαγκάηεπζε κέζσ ηεο 

πιαηθφξκαο ηνπ ΔΖΓΖ (www.promitheous.gov.gr) είθνζη (20) έθηαθησλ λέσλ δξνκνινγίσλ 
κεηαθνξάο καζεηψλ, ζρνιηθνχ έηνπο 2016-17, ηεο ΠΔ Φζηψηηδαο, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πνπ 
παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα Η ηνπ παξφληνο. Ζ δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο  δηαπξαγκάηεπζεο 
ησλ 20 λέσλ δξνκνινγίσλ ζα νινθιεξσζεί απφ ηελ εηήζηα επηηξνπή δηαπξαγκάηεπζεο. 

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

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 11 

 
 
ΘΔΜΑ 1ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ζπλεδξίαζεο 51/28-12-2016 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

Ζ Δπηηξνπή ελέθξηλε νκόθσλα ην κε αξηζκ. 51/28-12-2016 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 12 

 
 
ΝΟΜΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 
 
ΘΔΜΑ 2o: Καζνξηζκφο ακνηβήο ηνπ δηνξηζζέληνο κε ηελ ππ΄αξηζκ. 314/2015 απφθαζε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο δηθεγφξνπ γηα παξάζηαζε ζην Γηνηθεηηθφ 
Δθεηείν Πεηξαηά [ππφζεζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΤΒΟΗΚΖ Α.Δ.»]. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. νηθ. 302/1/2-1-2017 
έγγξαθν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην 
ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Καζνξίδεη ηελ ακνηβή ηνπ δηνξηζζέληνο κε ηελ ππ’ αξηζκ. 314/2015 απφθαζή ηεο 
πιεξεμνχζηνπ δηθεγφξνπ Ζξαθιή Σζάγθα, ν νπνίνο εθπξνζψπεζε ηελ «Πεξηθέξεηα ηεξεάο 
Διιάδαο» ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Πεηξαηά [ππφζεζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΤΒΟΗΚΖ 
Α.Δ.»], κε βάζε ηελ ππ’ αξηζ. 376/2015 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο, ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 682 € ζπλ ΦΠΑ 24% (= 163,68), ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ 
[ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 845,68 €, ε νπνία πξνθχπηεη σο εμήο:  

- Παξαζηάζεηο θαη ππνκλήκαηα ζε δχν ππνζέζεηο ελψπηνλ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά 
[αθελφο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο κε εκεξνκελία θαηαζέζεσο 6/04/2012 έθεζεο ηεο «Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο» θαη αθεηέξνπ γηα ηελ απφθξνπζε ηεο κε εκεξνκελία θαηαζέζεσο 02/04/2012 
έθεζεο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΤΒΟΗΚΖ Α.Δ.»] 682 € [(85 € γηα ηελ θάζε παξάζηαζε, 
ήηνη 85 Υ 2 = 170 €) ζπλ (256 € γηα ην θάζε ππφκλεκα, ήηνη 256 Υ 2 =512 €)], κε βάζε ηνλ πίλαθα 
ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 4194/2013. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 13 
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ΘΔΜΑ 3o: Άζθεζε ή κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο ππ΄αξηζκ. 127/2016 απφθαζεο ηεο Σνπηθήο 
Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΗΚΑ – ΔΣΑΜ Ληβαδεηάο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. ΣΣ 194061/1532/2-1-
2017 έγγξαθν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 

1. Να αζθεζεί, ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο, ην έλδηθν κέζν ηεο 
πξνζθπγήο θαζψο θαη ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο εθηέιεζεο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 127/2016 απφθαζεο 
ηεο Σνπηθήο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΗΚΑ – ΔΣΑΜ Ληβαδεηάο [ζπλεδξίαζε ηεο 26/09/2016]. 

2. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ηε δηθεγφξν 
Παλαγηνχια Αλάγλνπ ηνπ Δπζηαζίνπ [Α.Μ./Γ..Α.: 35501], θάηνηθν Αγίαο Παξαζθεπήο Αηηηθήο, 
νδφο Αγ. Σξηάδνο αξ. 56 θαη Φηιηθήο Δηαηξείαο, κε ηελ εληνιή λα αζθήζεη θαηά ηεο 127/2016 
απφθαζεο ηεο Σνπηθήο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΗΚΑ – ΔΣΑΜ Ληβαδεηάο [ζπλεδξίαζε ηεο 
26/09/2016] θαη, ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο, ην έλδηθν βνήζεκα ηεο 
πξνζθπγήο, ήηνη λα ζπληάμεη θαη θαηαζέζεη ην ελ ιφγσ έλδηθν βνήζεκα, ελεξγψληαο φ, ηη θαηά ηελ 
θξίζε ηεο απαηηεζεί, γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» 
ζηελ επίδηθε ππφζεζε. 

3. Καζνξίδεη ηελ ακνηβή ηεο αλσηέξνπ δηθεγφξνπ, κε βάζε ηελ ππ’ αξηζ. 376/2015 
απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζην πνζφ ησλ 165 € ζπλ 
ΦΠΑ 24% (= 39,60), ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 204,60 €, ην νπνίν πξνθχπηεη σο 
εμήο: 

- Άζθεζε πξνζθπγήο ελψπηνλ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ 85 €, κε βάζε ηνλ 
πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 4194/2013. 

- Δπηπιένλ ακνηβή ρξνλνρξέσζεο γηα κία (1) ψξα, πνζνχ 80 €, γηα ηε κειέηε ηνπ θαθέινπ 
ζε ππφζεζε ελψπηνλ πξσηνβαζκίνπ Γηθαζηεξίνπ. 

 
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δηαθψλεζε κε ηελ άζθεζε ελδίθνπ κέζνπ, δηφηη αθνξά 

δηθαηψκαηα θαη δηεθδηθήζεηο εξγαδνκέλσλ.  
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 14 
 
ΘΔΜΑ 4o: Άζθεζε ή κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο ππ΄αξηζκ. 174/2016 απφθαζεο ηνπ 
Δηξελνδηθείνπ Αηαιάληεο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. ΣΣ 338/2/2-1-2017 
έγγξαθν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην 
ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Να κελ αζθεζεί ην έλδηθν κέζν ηεο έθεζεο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 174/2016 απφθαζεο ηνπ 
Δηξελνδηθείνπ Αηαιάληεο. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 15 

 
ΘΔΜΑ 5o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αγσγήο ηνπ Νηθνιάνπ Αλαγλσζηφπνπινπ, 
ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Άκθηζζαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. νηθ. 215437/1652/29-
12-2016 έγγξαθν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 

Με ηελ ππ’ αξηζκ. 240/15.02.2016 απφθαζε ηεο επηηξνπήο δηνξίζηεθε αξρηθψο 
πιεξεμνχζηνο δηθεγφξνο ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» γηα ηελ απφθξνπζε ηεο σο άλσ 
αγσγήο ν Ησάλλεο Καξαγηαλλφπνπινο ηνπ Νηθνιάνπ [Α.Μ.: 185], θάηνηθνο Λακίαο, νδφο 
Λεσλίδνπ 26. 

ΑΔΑ: 6ΔΖ77ΛΗ-8ΑΒ
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Δπεηδή ν σο άλσ αξρηθψο δηνξηζζείο δηθεγφξνο απέζηεηιε ζηελ Ννκηθή Τπεξεζία ην απφ 
21/11/2016 κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, κε ην νπνίν γλσζηνπνηεί ηελ χπαξμε 
πξνζσπηθνχ θσιχκαηνο, πνπ ηνλ εκπνδίδεη λα ρεηξηζηεί ηελ ελ ιφγσ ππφζεζε γηα ινγαξηαζκφ 
ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», θαη αηηείηαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ άιιν δηθεγφξν, ε 
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ηελ δηθεγφξν 
Πεηξνχια Κνληνρξήζηνπ ηνπ Γξίβα [Α.Μ./Γ.. Λακίαο: 257], θάηνηθν Λακίαο, νδφο Λεσλίδνπ, αξ. 
26, ε νπνία λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Άκθηζζαο, ζηε δηθάζηκν ηεο 
2/02/2017 ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα απνθξνχζεη ηελ κε αξηζκφ 
θαηάζεζεο ΔΓΜ1/16 αγσγή, πνπ άζθεζε ν Νηθφιανο Αλαγλσζηφπνπινο, ζπληάζζνληαο  
πξνηάζεηο, πξνβάιινληαο ελζηάζεηο θαη ηζρπξηζκνχο θαη γεληθά λα πξάμεη φ, ηη θαηά ηελ θξίζε  
ηεο απαηηείηαη γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο ππνζέζεσο.  

2. Καζνξίδεη ηελ ακνηβή ηεο αλσηέξσ δηθεγφξνπ, κε βάζε ηελ ππ’ αξηζ. 376/2015 
απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζην πνζφ ησλ 433 € ζπλ 
ΦΠΑ 23% (= 99,59), ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 532,59 €, ε νπνία πξνθχπηεη σο 
εμήο:  

- Παξάζηαζε θαη πξνηάζεηο 273 € [171 € παξάζηαζε ζπλ 102 € πξνηάζεηο], κε βάζε  ηνλ 
πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 4194/2013 [εηδηθή δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 677 – 681 ΚΠνιΓ 
ελψπηνλ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ]. 

- Δπηπιένλ ακνηβή ρξνλνρξέσζεο γηα δχν (2) ψξεο, κε πνζφ 80 €/ψξα, ήηνη πνζνχ [80€ 
Υ 2= 160 €], γηα ηε κειέηε θαθέινπ ζε ππφζεζε ελψπηνλ πξσηνβαζκίνπ Γηθαζηεξίνπ, ιφγσ ηεο 
θχζεο ηεο ππφζεζεο. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 16 

 
ΘΔΜΑ 6o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΣΔΚ 
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α.Δ.», ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. ΣΣ 193121/1521/29-12-
2016 έγγξαθν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

 1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ηνλ δηθεγφξν 
Νηθφιαν Κνπηθηά ηνπ Βαζηιείνπ [Α.Μ./Γ.. Αζελψλ], θάηνηθν Αζελψλ, νδφο Λπθαβεηηνχ, αξ. 12,  
ν νπνίνο λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Πεηξαηά [Σκήκα Γ΄], ζηε δηθάζηκν ηεο 
02/02/2017 ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα απνθξνχζεη ηελ απφ 27/10/2014 
θαη κε αξηζκφ θαηάζεζεο 188/29.10.2014 πξνζθπγή πνπ άζθεζε ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία 
«ΣΔΚ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α.Δ.», ζπληάζζνληαο ππφκλεκα, πξνβάιινληαο ελζηάζεηο θαη 
ηζρπξηζκνχο θαη γεληθά λα πξάμεη φ, ηη θαηά ηελ θξίζε ηνπ απαηηείηαη γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο 
ππνζέζεσο.  

2. Καζνξίδεη ηελ ακνηβή ηνπ αλσηέξσ δηθεγφξνπ, κε βάζε ηελ ππ’ αξηζ. 376/2015 
απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζην πνζφ ησλ 661 € ζπλ 
ΦΠΑ 24% (= 158,64), ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 819,64 €, ε νπνία πξνθχπηεη σο 
εμήο:  

- Παξάζηαζε θαη ππφκλεκα 341 € [256 € παξάζηαζε ζπλ 85 € ππφκλεκα], κε βάζε ηνλ 
πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 4194/2013. 

- Δπηπιένλ ακνηβή ρξνλνρξέσζεο γηα ηέζζεξηο (4) ψξεο, κε πνζφ 80 επξψ αλά ψξα, ήηνη 
πνζφ [80 Υ 4 = 320 €], γηα κειέηε θαθέινπ ππφζεζεο ελψπηνλ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ, 
ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο θχζεο ηεο ππφζεζεο θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ απηήο. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 17 
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ΘΔΜΑ 7o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο «ΠΑΡΑΓΧΓΟΝ 
Α.Σ.Δ.», ελψπηνλ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. ΣΣ 193122/1522/29-12-
2016 έγγξαθν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ηελ δηθεγφξν 
Φσηεηλή Καλέηε ηνπ Υαξαιάκπνπο [Α.Μ./Γ.. Λακίαο: 90], θάηνηθν Λακίαο, νδφο Λεσλίδνπ, αξ. 6, 
ε νπνία λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Πεηξαηά [Σκήκα Β΄], ζηε δηθάζηκν ηεο 
1/02/2017 ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα απνθξνχζεη ηελ απφ 18/12/2013 
θαη κε αξηζκφ θαηάζεζεο 209/23.12.2013 πξνζθπγή πνπ άζθεζε ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία 
«ΠΑΡΑΓΧΓΟΝ Α.Σ.Δ.», ζπληάζζνληαο ππφκλεκα, πξνβάιινληαο ελζηάζεηο θαη ηζρπξηζκνχο θαη 
γεληθά λα πξάμεη φ, ηη θαηά ηελ θξίζε ηεο απαηηείηαη γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο ππνζέζεσο.  

2. Καζνξίδεη ηελ ακνηβή ηεο αλσηέξσ δηθεγφξνπ, κε βάζε ηελ ππ’ αξηζ. 376/2015 
απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζην πνζφ ησλ 661 € ζπλ 
ΦΠΑ 24% (= 158,64), ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 819,64 €, ε νπνία πξνθχπηεη σο 
εμήο:  

- Παξάζηαζε θαη ππφκλεκα 341 € [256 € παξάζηαζε ζπλ 85 € ππφκλεκα], κε βάζε ηνλ 
πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 4194/2013. 

- Δπηπιένλ ακνηβή ρξνλνρξέσζεο γηα ηέζζεξηο (4) ψξεο, κε πνζφ 80 € αλά ψξα, ήηνη 
πνζφ [80 Υ 4 = 320 €], γηα κειέηε θαθέινπ ππφζεζεο ελψπηνλ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ, 
ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο θχζεο ηεο ππφζεζεο θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ απηήο. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 18 

 
ΘΔΜΑ 8o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ Ο.Σ.Α. κε ηελ επσλπκία 
«Γήκνο Γειθψλ» θαη ηνπ ζπιιφγνπ κε ηελ επσλπκία «Δμσξατζηηθφο – Πνιηηηζηηθφο χιινγνο 
Βάιηνπ θαη Πνηακψλ», ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. ΣΣ 143935/1137/29-12-
2016 έγγξαθν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 

1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ηνλ δηθεγφξν 
Άκθηζζαο ππξίδσλ Κνινβαηηαλφ (Α.Μ. 39), ν νπνίνο λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην πκβνχιην ηεο 
Δπηθξαηείαο [Σκήκα Δ΄], ζηε δηθάζηκν ηεο 1/02/2017 ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ 
εληνιή λα απνθξνχζεη ηελ απφ 03/10/2015 θαη κε αξηζκφ θαηάζεζεο 2265/2015 αίηεζε 
αθχξσζεο πνπ άζθεζαλ ν Ο.Σ.Α. κε ηελ επσλπκία «ΓΖΜΟ ΓΔΛΦΧΝ» θαη ν ζχιινγνο κε ηελ 
επσλπκία «ΔΞΧΡΑΗΣΗΚΟ – ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΒΑΛΣΟΤ ΚΑΗ ΠΟΣΑΜΧΝ», 
ζπληάζζνληαο ππφκλεκα, πξνβάιινληαο ελζηάζεηο θαη ηζρπξηζκνχο θαη γεληθά λα πξάμεη φ, ηη 
θαηά ηελ θξίζε ηνπ απαηηείηαη γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο ππνζέζεσο.  

2. Καζνξίδεη ηελ ακνηβή ηνπ αλσηέξσ δηθεγφξνπ, κε βάζε ηελ ππ’ αξηζ. 376/2015 
απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζην πνζφ ησλ 1.382,00 € 
ζπλ ΦΠΑ 24% (= 331,68), ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 1.713,68 €, ε νπνία πξνθχπηεη 
σο εμήο:  

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

- Δπηπιένλ ακνηβή ρξνλνρξέσζεο γηα πέληε (5) ψξεο, κε πνζφ 80 € αλά ψξα, ήηνη πνζφ 
[80 Υ 5 = 400 €], γηα κειέηε θαθέινπ ππφζεζεο ελψπηνλ αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ [πκβνπιίνπ ηεο 
Δπηθξαηείαο], ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο θχζεο ηεο ππφζεζεο. 

 
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη απέρεη ηεο ςεθνθνξίαο. 
Ο θ. Ησάλλεο Αγγειέηνο έδσζε αξλεηηθή ςήθν. 
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Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 19 
 
ΘΔΜΑ 9o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αίηεζεο αθχξσζεο ηεο Αλαζηαζίαο 
Μπηζκπηθνπνχινπ ηνπ Γεσξγίνπ, ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. ΣΣ 165833/1274/29-12-
2016 έγγξαθν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 

Δπεηδή ε έλδηθε ππφζεζε ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ εηδηθφηεξσλ πεξηπηψζεσλ ηνπ 
άξζξνπ 176 παξ.1 ζηνηρ. ηγ΄ εδ. β΄ Ν. 3852/2010, ήηνη αθνξά δήηεκα ην νπνίν έρεη ηδηαίηεξε 
ζεκαζία γηα ηα ζπκθέξνληα ηεο Πεξηθέξεηαο, αιιά θαη ηδηάδνπζα θχζε, θαη ν ρεηξηζκφο ηνπ 
απαηηεί εμεηδηθεπκέλε γλώζε ή εκπεηξία, θαη άξα, γηα ηνλ ιφγν απηφ, θαη παξά ην γεγνλφο φηη 
ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Δχβνηαο έρεη ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί γξαθείν λνκηθήο ππεξεζίαο, ν 
ρεηξηζκφο ηεο ελ ιφγσ ππφζεζεο πξέπεη θαη’ εμαίξεζε λα αλαηεζεί ζε δηθεγόξν εθηόο ηεο 
λνκηθήο απηήο ππεξεζίαο, εμαηηίαο ηεο πξναλαθεξζείζαο ηδηάδνπζαο βαξχηεηαο ηνπ ζέκαηνο 
πνπ αθνξά, ιακβαλνκέλνπ ηδηαηηέξσο ππφςε θαη ηνπ ηδηαίηεξνπ θφξηνπ εξγαζίαο ηνπ ελ ιφγσ 
γξαθείνπ γηα ηα ηξερνχζεο θχζεσο ζέκαηα. 

Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 
1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ηνλ δηθεγφξν 

Θεφδσξν Γθνχβα ηνπ Νηθνιάνπ [ΑΜ 19598 ΓΑ] θάηνηθν Αζελψλ, ζηελ νδφ ίλα, αξηζ. 28, ν 
νπνίνο λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Πεηξαηά [Σκήκα Α1 – Αθπξσηηθφ], ζηε 
δηθάζηκν ηεο 24/01/2017 ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα απνθξνχζεη ηελ 
απφ 24/08/2015 θαη κε αξηζκφ θαηάζεζεο 388/24.08.2015 αίηεζε αθχξσζεο πνπ άζθεζε 
Αλαζηαζία Μπηζκπηθνπνχινπ ηνπ Γεσξγίνπ, ζπληάζζνληαο ππφκλεκα, πξνβάιινληαο ελζηάζεηο 
θαη ηζρπξηζκνχο θαη γεληθά λα πξάμεη φ, ηη θαηά ηελ θξίζε ηνπ απαηηείηαη γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο 
ππνζέζεσο.  

2. Καζνξίδεη ηελ ακνηβή ηνπ αλσηέξσ δηθεγφξνπ, κε βάζε ηελ ππ’ αξηζ. 376/2015 
απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζην πνζφ ησλ 443 € ζπλ 
ΦΠΑ 24% (= 106,32), ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 549,32 €, ε νπνία πξνθχπηεη σο 
εμήο:  

- Παξάζηαζε θαη ππφκλεκα 283 € [214 € παξάζηαζε ζπλ 69 € ππφκλεκα], κε βάζε  ηνλ 
πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 4194/2013. 

- Δπηπιένλ ακνηβή ρξνλνρξέσζεο γηα δχν (2) ψξεο, κε πνζφ 80 € αλά ψξα, ήηνη πνζφ 
[80 Υ 2 = 160 €], γηα κειέηε θαθέινπ ππφζεζεο ελψπηνλ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ, ιακβαλνκέλεο 
ππφςε ηεο θχζεο ηεο ππφζεζεο. 

 
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη απέρεη ηεο ςεθνθνξίαο. 
Ο θ. Ησάλλεο Αγγειέηνο δήισζε φηη ζπκθσλεί κε ηνλ δηνξηζκφ δηθεγφξνπ γηα ηελ 

εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Πεηξαηά, αιιά δήηεζε 
έγγξαθεο εμεγήζεηο γηα ηελ αλάζεζε ηεο ππφζεζεο ζε δηθεγφξν εθηφο ηνπ γξαθείνπ λνκηθήο 
ππεξεζίαο Π.Δ. Δχβνηαο. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 20 

 
ΘΔΜΑ 10o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αίηεζεο αθχξσζεο ηεο νθίαο Κνπδνχλε ηνπ 
ηπιηαλνχ, ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. ΣΣ 165834/1275/29-12-
2016 έγγξαθν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 

Δπεηδή ε έλδηθε ππφζεζε ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ εηδηθφηεξσλ πεξηπηψζεσλ ηνπ 
άξζξνπ 176 παξ.1 ζηνηρ. ηγ΄ εδ. β΄ Ν. 3852/2010, ήηνη αθνξά δήηεκα ην νπνίν έρεη ηδηαίηεξε 
ζεκαζία γηα ηα ζπκθέξνληα ηεο Πεξηθέξεηαο, αιιά θαη ηδηάδνπζα θχζε, θαη ν ρεηξηζκφο ηνπ 
απαηηεί εμεηδηθεπκέλε γλώζε ή εκπεηξία, θαη άξα, γηα ηνλ ιφγν απηφ θαη παξά ην γεγνλφο φηη 
ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Δχβνηαο έρεη ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί γξαθείν λνκηθήο ππεξεζίαο, ν 
ρεηξηζκφο ηεο ελ ιφγσ ππφζεζεο πξέπεη θαη’ εμαίξεζε λα αλαηεζεί ζε δηθεγόξν εθηόο ηεο 
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λνκηθήο απηήο ππεξεζίαο, εμαηηίαο ηεο πξναλαθεξζείζαο ηδηάδνπζαο βαξχηεηαο ηνπ ζέκαηνο 
πνπ αθνξά, ιακβαλνκέλνπ ηδηαηηέξσο ππφςε θαη ηνπ ηδηαίηεξνπ θφξηνπ εξγαζίαο ηνπ ελ ιφγσ 
γξαθείνπ γηα ηα ηξερνχζεο θχζεσο ζέκαηα. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 

1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ηνλ δηθεγφξν 
Θεφδσξν Γθνχβα ηνπ Νηθνιάνπ [ΑΜ 19598 ΓΑ] θάηνηθν Αζελψλ, ζηελ νδφ ίλα, αξηζ. 28, ν 
νπνίνο λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Πεηξαηά [Σκήκα Α1 – Αθπξσηηθφ], ζηε 
δηθάζηκν ηεο 24/01/2017 ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα απνθξνχζεη ηελ 
απφ 18/05/2015 θαη κε αξηζκφ θαηάζεζεο 213/21.05.2015 αίηεζε αθχξσζεο πνπ άζθεζε ε νθία 
Κνπδνχλε ηνπ ηπιηαλνχ, ζπληάζζνληαο ππφκλεκα, πξνβάιινληαο ελζηάζεηο θαη ηζρπξηζκνχο 
θαη γεληθά λα πξάμεη φ, ηη θαηά ηελ θξίζε ηνπ απαηηείηαη γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο ππνζέζεσο.  

2. Καζνξίδεη ηελ ακνηβή ηνπ αλσηέξσ δηθεγφξνπ, κε βάζε ηελ ππ’ αξηζ. 376/2015 
απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζην πνζφ ησλ 443 € ζπλ 
ΦΠΑ 24% (= 106,32), ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ [ακνηβή θαη Φ.Π.Α] 549,32 €, ε νπνία πξνθχπηεη σο 
εμήο:  

- Παξάζηαζε θαη ππφκλεκα 283 € [214 € παξάζηαζε ζπλ 69 € ππφκλεκα], κε βάζε ηνλ 
πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 4194/2013. 

- Δπηπιένλ ακνηβή ρξνλνρξέσζεο γηα δχν (2) ψξεο, κε πνζφ 80 € αλά ψξα, ήηνη πνζφ 
[80 Υ 2 =] 160 €, γηα κειέηε θαθέινπ ππφζεζεο ελψπηνλ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ, ιακβαλνκέλεο 
ππφςε ηεο θχζεο ηεο ππφζεζεο. 

 
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη απέρεη ηεο ςεθνθνξίαο. 
Ο θ. Ησάλλεο Αγγειέηνο δήισζε φηη ζπκθσλεί κε ηνλ δηνξηζκφ δηθεγφξνπ γηα ηελ 

εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Πεηξαηά, αιιά δήηεζε 
έγγξαθεο εμεγήζεηο γηα ηελ αλάζεζε ηεο ππφζεζεο ζε δηθεγφξν εθηφο ηνπ γξαθείνπ λνκηθήο 
ππεξεζίαο Π.Δ. Δχβνηαο. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 21 

 
ΘΔΜΑ 11o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ Γεσξγίνπ Μάξθνπ ηνπ 
Κσλζηαληίλνπ, ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. ΣΣ 165837/1278/29-12-
2016 έγγξαθν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 

Δπεηδή ε έλδηθε ππφζεζε ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ εηδηθφηεξσλ πεξηπηψζεσλ ηνπ 
άξζξνπ 176 παξ.1 ζηνηρ. ηγ΄ εδ. β΄ Ν. 3852/2010, ήηνη αθνξά δήηεκα ην νπνίν έρεη ηδηαίηεξε 
ζεκαζία γηα ηα ζπκθέξνληα ηεο Πεξηθέξεηαο, αιιά θαη ηδηάδνπζα θχζε, θαη ν ρεηξηζκφο ηνπ 
απαηηεί εμεηδηθεπκέλε γλώζε ή εκπεηξία, θαη άξα, γηα ηνλ ιφγν απηφ θαη παξά ην γεγνλφο φηη 
ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Δχβνηαο έρεη ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί γξαθείν λνκηθήο ππεξεζίαο, ν 
ρεηξηζκφο ηεο ελ ιφγσ ππφζεζεο πξέπεη θαη’ εμαίξεζε λα αλαηεζεί ζε δηθεγόξν εθηόο ηεο 
λνκηθήο απηήο ππεξεζίαο, εμαηηίαο ηεο πξναλαθεξζείζαο ηδηάδνπζαο βαξχηεηαο ηνπ ζέκαηνο 
πνπ αθνξά, ιακβαλνκέλνπ ηδηαηηέξσο ππφςε θαη ηνπ ηδηαίηεξνπ θφξηνπ εξγαζίαο ηνπ ελ ιφγσ 
γξαθείνπ γηα ηα ηξερνχζεο θχζεσο ζέκαηα. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 

1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ηελ δηθεγφξν 
Δπζηαζία Κσλζηαληίλνπ ηνπ Γεσξγίνπ [Α.Μ./Γ.. Λακίαο: 334], θάηνηθν Λακίαο, νδφο Ρνδάθε 
Αγγειή, αξ. 32, ε νπνία λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Πεηξαηά [Σκήκα Α1 – 
Αθπξσηηθφ], ζηε δηθάζηκν ηεο 24/01/2017 ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα 
απνθξνχζεη ηελ απφ 14/05/2015 θαη κε αξηζκφ θαηάζεζεο 212/21.05.2015 αίηεζε αθχξσζεο πνπ 
άζθεζε ν Γεψξγηνο Μάξθνπ ηνπ Κσλζηαληίλνπ, ζπληάζζνληαο ππφκλεκα, πξνβάιινληαο 
ελζηάζεηο θαη ηζρπξηζκνχο θαη γεληθά λα πξάμεη φ, ηη θαηά ηελ θξίζε ηεο απαηηείηαη γηα ηελ 
ππεξάζπηζε ηεο ππνζέζεσο.  

ΑΔΑ: 6ΔΖ77ΛΗ-8ΑΒ



18 

 

2. Καζνξίδεη ηελ ακνηβή ηεο αλσηέξσ δηθεγφξνπ, κε βάζε ηελ ππ’ αξηζ. 376/2015 
απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζην πνζφ ησλ 443 € ζπλ 
ΦΠΑ 24% (= 106,32), ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 549,32 €, ε νπνία πξνθχπηεη σο 
εμήο:  

- Παξάζηαζε θαη ππφκλεκα 283 € [214 € παξάζηαζε ζπλ 69 € ππφκλεκα], κε βάζε ηνλ 
πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 4194/2013. 

- Δπηπιένλ ακνηβή ρξνλνρξέσζεο γηα δχν (2) ψξεο, κε πνζφ 80 € αλά ψξα, ήηνη πνζφ 
[80 Υ 2 =] 160 €, γηα κειέηε θαθέινπ ππφζεζεο ελψπηνλ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ, ιακβαλνκέλεο 
ππφςε ηεο θχζεο ηεο ππφζεζεο. 

 
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη απέρεη ηεο ςεθνθνξίαο. 
Ο θ. Ησάλλεο Αγγειέηνο δήισζε φηη ζπκθσλεί κε ηνλ δηνξηζκφ δηθεγφξνπ γηα ηελ 

εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Πεηξαηά, αιιά δήηεζε 
έγγξαθεο εμεγήζεηο γηα ηελ αλάζεζε ηεο ππφζεζεο ζε δηθεγφξν εθηφο ηνπ γξαθείνπ λνκηθήο 
ππεξεζίαο Π.Δ. Δχβνηαο. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 22 

 
ΘΔΜΑ 12o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αίηεζεο αθχξσζεο ηεο Ησάλλαο Μπφθαξε ηνπ 
Γεσξγίνπ, ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. ΣΣ 165838/1279/29-12-
2016 έγγξαθν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 

Δπεηδή ε έλδηθε ππφζεζε ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ εηδηθφηεξσλ πεξηπηψζεσλ ηνπ 
άξζξνπ 176 παξ.1 ζηνηρ. ηγ΄ εδ. β΄ Ν. 3852/2010, ήηνη αθνξά δήηεκα ην νπνίν έρεη ηδηαίηεξε 
ζεκαζία γηα ηα ζπκθέξνληα ηεο Πεξηθέξεηαο, αιιά θαη ηδηάδνπζα θχζε, θαη ν ρεηξηζκφο ηνπ 
απαηηεί εμεηδηθεπκέλε γλώζε ή εκπεηξία, θαη άξα, γηα ηνλ ιφγν απηφ θαη παξά ην γεγνλφο φηη 
ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Δχβνηαο έρεη ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί γξαθείν λνκηθήο ππεξεζίαο, ν 
ρεηξηζκφο ηεο ελ ιφγσ ππφζεζεο πξέπεη θαη’ εμαίξεζε λα αλαηεζεί ζε δηθεγόξν εθηόο ηεο 
λνκηθήο απηήο ππεξεζίαο, εμαηηίαο ηεο πξναλαθεξζείζαο ηδηάδνπζαο βαξχηεηαο ηνπ ζέκαηνο 
πνπ αθνξά, ιακβαλνκέλνπ ηδηαηηέξσο ππφςε θαη ηνπ ηδηαίηεξνπ θφξηνπ εξγαζίαο ηνπ ελ ιφγσ 
γξαθείνπ γηα ηα ηξερνχζεο θχζεσο ζέκαηα. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 

1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ηνλ δηθεγφξν 
Θεφδσξν Γθνχβα ηνπ Νηθνιάνπ [ΑΜ 19598 ΓΑ] θάηνηθν Αζελψλ, ζηελ νδφ ίλα, αξηζ. 28, ν 
νπνίνο λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Πεηξαηά [Σκήκα Α1 – Αθπξσηηθφ], ζηε 
δηθάζηκν ηεο 24/01/2017 ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα απνθξνχζεη ηελ 
απφ 22/05/2015 θαη κε αξηζκφ θαηάζεζεο 219/22.05.2015 αίηεζε αθχξσζεο πνπ άζθεζε ε 
Ησάλλα Μπφθαξε ηνπ Γεσξγίνπ, ζπληάζζνληαο ππφκλεκα, πξνβάιινληαο ελζηάζεηο θαη 
ηζρπξηζκνχο θαη γεληθά λα πξάμεη φ, ηη θαηά ηελ θξίζε ηνπ απαηηείηαη γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο 
ππνζέζεσο.  

2. Καζνξίδεη ηελ ακνηβή ηνπ αλσηέξσ δηθεγφξνπ, κε βάζε ηελ ππ’ αξηζ. 376/2015 
απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζην πνζφ ησλ 443 € ζπλ 
ΦΠΑ 24% (= 106,32), ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 549,32 €, ε νπνία πξνθχπηεη σο 
εμήο:  

- Παξάζηαζε θαη ππφκλεκα 283 € [214 € παξάζηαζε ζπλ 69 € ππφκλεκα], κε βάζε ηνλ 
πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 4194/2013. 

- Δπηπιένλ ακνηβή ρξνλνρξέσζεο γηα δχν (2) ψξεο, κε πνζφ 80 € αλά ψξα, ήηνη πνζφ 
[80 Υ 2 =] 160 €, γηα κειέηε θαθέινπ ππφζεζεο ελψπηνλ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ, ιακβαλνκέλεο 
ππφςε ηεο θχζεο ηεο ππφζεζεο. 

 
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη απέρεη ηεο ςεθνθνξίαο. 
Ο θ. Ησάλλεο Αγγειέηνο δήισζε φηη ζπκθσλεί κε ηνλ δηνξηζκφ δηθεγφξνπ γηα ηελ 

εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Πεηξαηά, αιιά δήηεζε 
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έγγξαθεο εμεγήζεηο γηα ηελ αλάζεζε ηεο ππφζεζεο ζε δηθεγφξν εθηφο ηνπ γξαθείνπ λνκηθήο 
ππεξεζίαο Π.Δ. Δχβνηαο. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 23 

 
ΘΔΜΑ 13o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ Δπάγγεινπ Πνιίηε ηνπ 
Νηθνιάνπ, ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. ΣΣ 165839/1280/29-12-
2016 έγγξαθν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 

Δπεηδή ε έλδηθε ππφζεζε ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ εηδηθφηεξσλ πεξηπηψζεσλ ηνπ 
άξζξνπ 176 παξ.1 ζηνηρ. ηγ΄ εδ. β΄ Ν. 3852/2010, ήηνη αθνξά δήηεκα ην νπνίν έρεη ηδηαίηεξε 
ζεκαζία γηα ηα ζπκθέξνληα ηεο Πεξηθέξεηαο, αιιά θαη ηδηάδνπζα θχζε, θαη ν ρεηξηζκφο ηνπ 
απαηηεί εμεηδηθεπκέλε γλώζε ή εκπεηξία, θαη άξα, γηα ηνλ ιφγν απηφ θαη παξά ην γεγνλφο φηη 
ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Δχβνηαο έρεη ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί γξαθείν λνκηθήο ππεξεζίαο, ν 
ρεηξηζκφο ηεο ελ ιφγσ ππφζεζεο πξέπεη θαη’ εμαίξεζε λα αλαηεζεί ζε δηθεγόξν εθηόο ηεο 
λνκηθήο απηήο ππεξεζίαο, εμαηηίαο ηεο πξναλαθεξζείζαο ηδηάδνπζαο βαξχηεηαο ηνπ ζέκαηνο 
πνπ αθνξά, ιακβαλνκέλνπ ηδηαηηέξσο ππφςε θαη ηνπ ηδηαίηεξνπ θφξηνπ εξγαζίαο ηνπ ελ ιφγσ 
γξαθείνπ γηα ηα ηξερνχζεο θχζεσο ζέκαηα. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 
1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ηνλ δηθεγφξν 

Θεφδσξν Γθνχβα ηνπ Νηθνιάνπ [ΑΜ 19598 ΓΑ] θάηνηθν Αζελψλ, ζηελ νδφ ίλα, αξηζ. 28, ν 
νπνίνο λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Πεηξαηά [Σκήκα Α1 – Αθπξσηηθφ], ζηε 
δηθάζηκν ηεο 24/01/2017 ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα απνθξνχζεη ηελ 
απφ 21/05/2015 θαη κε αξηζκφ θαηάζεζεο 215/21.05.2015 αίηεζε αθχξσζεο πνπ άζθεζε ν 
Δπάγγεινο Πνιίηεο ηνπ Νηθνιάνπ, ζπληάζζνληαο ππφκλεκα, πξνβάιινληαο ελζηάζεηο θαη 
ηζρπξηζκνχο θαη γεληθά λα πξάμεη φ, ηη θαηά ηελ θξίζε ηνπ απαηηείηαη γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο 
ππνζέζεσο.  

2. Καζνξίδεη ηελ ακνηβή ηνπ αλσηέξσ δηθεγφξνπ, κε βάζε ηελ ππ’ αξηζ. 376/2015 
απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζην πνζφ ησλ 443 € ζπλ 
ΦΠΑ 24% (= 106,32), ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 549,32 €, ε νπνία πξνθχπηεη σο 
εμήο:  

- Παξάζηαζε θαη ππφκλεκα 283 € [214 € παξάζηαζε ζπλ 69 € ππφκλεκα], κε βάζε ηνλ 
πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 4194/2013. 

- Δπηπιένλ ακνηβή ρξνλνρξέσζεο γηα δχν (2) ψξεο, κε πνζφ 80 € αλά ψξα, ήηνη πνζφ 
[80 Υ 2 =] 160 €, γηα κειέηε θαθέινπ ππφζεζεο ελψπηνλ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ, ιακβαλνκέλεο 
ππφςε ηεο θχζεο ηεο ππφζεζεο. 

 
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη απέρεη ηεο ςεθνθνξίαο. 
Ο θ. Ησάλλεο Αγγειέηνο δήισζε φηη ζπκθσλεί κε ηνλ δηνξηζκφ δηθεγφξνπ γηα ηελ 

εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Πεηξαηά, αιιά δήηεζε 
έγγξαθεο εμεγήζεηο γηα ηελ αλάζεζε ηεο ππφζεζεο ζε δηθεγφξν εθηφο ηνπ γξαθείνπ λνκηθήο 
ππεξεζίαο Π.Δ. Δχβνηαο. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 24 

 
ΘΔΜΑ 14o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ Αλαζηαζίνπ Λνιαθά ηνπ 
Κσλζηαληίλνπ, ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. ΣΣ 165840/1281/29-12-
2016 έγγξαθν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 

Δπεηδή ε έλδηθε ππφζεζε ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ εηδηθφηεξσλ πεξηπηψζεσλ ηνπ 
άξζξνπ 176 παξ.1 ζηνηρ. ηγ΄ εδ. β΄ Ν. 3852/2010, ήηνη αθνξά δήηεκα ην νπνίν έρεη ηδηαίηεξε 
ζεκαζία γηα ηα ζπκθέξνληα ηεο Πεξηθέξεηαο, αιιά θαη ηδηάδνπζα θχζε, θαη ν ρεηξηζκφο ηνπ 
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απαηηεί εμεηδηθεπκέλε γλώζε ή εκπεηξία, θαη άξα, γηα ηνλ ιφγν απηφ θαη παξά ην γεγνλφο φηη 
ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Δχβνηαο έρεη ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί γξαθείν λνκηθήο ππεξεζίαο, ν 
ρεηξηζκφο ηεο ελ ιφγσ ππφζεζεο πξέπεη θαη’ εμαίξεζε λα αλαηεζεί ζε δηθεγόξν εθηόο ηεο 
λνκηθήο απηήο ππεξεζίαο, εμαηηίαο ηεο πξναλαθεξζείζαο ηδηάδνπζαο βαξχηεηαο ηνπ ζέκαηνο 
πνπ αθνξά, ιακβαλνκέλνπ ηδηαηηέξσο ππφςε θαη ηνπ ηδηαίηεξνπ θφξηνπ εξγαζίαο ηνπ ελ ιφγσ 
γξαθείνπ γηα ηα ηξερνχζεο θχζεσο ζέκαηα. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 
1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ηελ δηθεγφξν 

Δπζηαζία Κσλζηαληίλνπ ηνπ Γεσξγίνπ [Α.Μ./Γ.. Λακίαο: 334], θάηνηθν Λακίαο, νδφο Ρνδάθε 
Αγγειή, αξ. 32, ε νπνία λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Πεηξαηά [Σκήκα Α1 – 
Αθπξσηηθφ], ζηε δηθάζηκν ηεο 24/01/2017 ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα 
απνθξνχζεη ηελ απφ 19/05/2015 θαη κε αξηζκφ θαηάζεζεο 214/21.05.2015 αίηεζε αθχξσζεο πνπ 
άζθεζε ν Αλαζηάζηνο Λνιαθάο ηνπ Κσλζηαληίλνπ, ζπληάζζνληαο ππφκλεκα, πξνβάιινληαο 
ελζηάζεηο θαη ηζρπξηζκνχο θαη γεληθά λα πξάμεη φ, ηη θαηά ηελ θξίζε ηεο απαηηείηαη γηα ηελ 
ππεξάζπηζε ηεο ππνζέζεσο.  

2. Καζνξίδεη ηελ ακνηβή ηεο αλσηέξσ δηθεγφξνπ, κε βάζε ηελ ππ’ αξηζ. 376/2015 
απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζην πνζφ ησλ 443 € ζπλ 
ΦΠΑ 24% (= 106,32), ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 549,32 €, ε νπνία πξνθχπηεη σο 
εμήο:  

- Παξάζηαζε θαη ππφκλεκα 283 € [214 € παξάζηαζε ζπλ 69 € ππφκλεκα], κε βάζε ηνλ 
πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 4194/2013. 

- Δπηπιένλ ακνηβή ρξνλνρξέσζεο γηα δχν (2) ψξεο, κε πνζφ 80 € αλά ψξα, ήηνη πνζφ 
[80 Υ 2 =] 160 €, γηα κειέηε θαθέινπ ππφζεζεο ελψπηνλ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ, ιακβαλνκέλεο 
ππφςε ηεο θχζεο ηεο ππφζεζεο. 

 
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη απέρεη ηεο ςεθνθνξίαο. 
Ο θ. Ησάλλεο Αγγειέηνο δήισζε φηη ζπκθσλεί κε ηνλ δηνξηζκφ δηθεγφξνπ γηα ηελ 

εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Πεηξαηά, αιιά δήηεζε 
έγγξαθεο εμεγήζεηο γηα ηελ αλάζεζε ηεο ππφζεζεο ζε δηθεγφξν εθηφο ηνπ γξαθείνπ λνκηθήο 
ππεξεζίαο Π.Δ. Δχβνηαο. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 25 

 
ΘΔΜΑ 15o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αίηεζεο αθχξσζεο ηεο Διηζάβεη Παληαδή ηνπ 
Νηθνιάνπ, ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. ΣΣ 166183/1283/29-12-
2016 έγγξαθν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 

Δπεηδή ε έλδηθε ππφζεζε ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ εηδηθφηεξσλ πεξηπηψζεσλ ηνπ 
άξζξνπ 176 παξ.1 ζηνηρ. ηγ΄ εδ. β΄ Ν. 3852/2010, ήηνη αθνξά δήηεκα ην νπνίν έρεη ηδηαίηεξε 
ζεκαζία γηα ηα ζπκθέξνληα ηεο Πεξηθέξεηαο, αιιά θαη ηδηάδνπζα θχζε, θαη ν ρεηξηζκφο ηνπ 
απαηηεί εμεηδηθεπκέλε γλώζε ή εκπεηξία, θαη άξα, γηα ηνλ ιφγν απηφ θαη παξά ην γεγνλφο φηη 
ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Δχβνηαο έρεη ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί γξαθείν λνκηθήο ππεξεζίαο, ν 
ρεηξηζκφο ηεο ελ ιφγσ ππφζεζεο πξέπεη θαη’ εμαίξεζε λα αλαηεζεί ζε δηθεγόξν εθηόο ηεο 
λνκηθήο απηήο ππεξεζίαο, εμαηηίαο ηεο πξναλαθεξζείζαο ηδηάδνπζαο βαξχηεηαο ηνπ ζέκαηνο 
πνπ αθνξά, ιακβαλνκέλνπ ηδηαηηέξσο ππφςε θαη ηνπ ηδηαίηεξνπ θφξηνπ εξγαζίαο ηνπ ελ ιφγσ 
γξαθείνπ γηα ηα ηξερνχζεο θχζεσο ζέκαηα. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 
1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ηελ δηθεγφξν 

Δπζηαζία Κσλζηαληίλνπ ηνπ Γεσξγίνπ [Α.Μ./Γ.. Λακίαο: 334], θάηνηθν Λακίαο, νδφο Ρνδάθε 
Αγγειή, αξ. 32, ε νπνία λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Πεηξαηά [Σκήκα Α1 – 
Αθπξσηηθφ], ζηε δηθάζηκν ηεο 24/01/2017 ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα 
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απνθξνχζεη ηελ απφ 05/08/2015 θαη κε αξηζκφ θαηάζεζεο 377/06.08.2015 αίηεζε αθχξσζεο πνπ 
άζθεζε ε Διηζάβεη Παληαδή ηνπ Νηθνιάνπ, ζπληάζζνληαο ππφκλεκα, πξνβάιινληαο ελζηάζεηο 
θαη ηζρπξηζκνχο θαη γεληθά λα πξάμεη φ, ηη θαηά ηελ θξίζε ηεο απαηηείηαη γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο 
ππνζέζεσο.  

2. Καζνξίδεη ηελ ακνηβή ηεο αλσηέξσ δηθεγφξνπ, κε βάζε ηελ ππ’ αξηζ. 376/2015 
απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζην πνζφ ησλ 443 € ζπλ 
ΦΠΑ 24% (= 106,32), ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 549,32 €, ε νπνία πξνθχπηεη σο 
εμήο:  

- Παξάζηαζε θαη ππφκλεκα 283 € [214 € παξάζηαζε ζπλ 69 € ππφκλεκα],  κε βάζε  ηνλ 
πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 4194/2013. 

- Δπηπιένλ ακνηβή ρξνλνρξέσζεο γηα δχν (2) ψξεο, κε πνζφ 80 € αλά ψξα, ήηνη πνζφ 
[80 Υ 2 =] 160 €, γηα κειέηε θαθέινπ ππφζεζεο ελψπηνλ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ, ιακβαλνκέλεο 
ππφςε ηεο θχζεο ηεο ππφζεζεο. 

 
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη απέρεη ηεο ςεθνθνξίαο. 
Ο θ. Ησάλλεο Αγγειέηνο δήισζε φηη ζπκθσλεί κε ηνλ δηνξηζκφ δηθεγφξνπ γηα ηελ 

εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Πεηξαηά, αιιά δήηεζε 
έγγξαθεο εμεγήζεηο γηα ηελ αλάζεζε ηεο ππφζεζεο ζε δηθεγφξν εθηφο ηνπ γξαθείνπ λνκηθήο 
ππεξεζίαο Π.Δ. Δχβνηαο. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 26 

 
ΘΔΜΑ 16o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αίηεζεο αθχξσζεο ηεο Πεξζεθφλεο Ησαλλίδνπ 
ηνπ Κσλζηαληίλνπ, ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. ΣΣ 166299/1284/29-12-
2016 έγγξαθν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 

Δπεηδή ε έλδηθε ππφζεζε ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ εηδηθφηεξσλ πεξηπηψζεσλ ηνπ 
άξζξνπ 176 παξ.1 ζηνηρ. ηγ΄ εδ. β΄ Ν. 3852/2010, ήηνη αθνξά δήηεκα ην νπνίν έρεη ηδηαίηεξε 
ζεκαζία γηα ηα ζπκθέξνληα ηεο Πεξηθέξεηαο, αιιά θαη ηδηάδνπζα θχζε, θαη ν ρεηξηζκφο ηνπ 
απαηηεί εμεηδηθεπκέλε γλώζε ή εκπεηξία, θαη άξα, γηα ηνλ ιφγν απηφ θαη παξά ην γεγνλφο φηη 
ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Δχβνηαο έρεη ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί γξαθείν λνκηθήο ππεξεζίαο, ν 
ρεηξηζκφο ηεο ελ ιφγσ ππφζεζεο πξέπεη θαη’ εμαίξεζε λα αλαηεζεί ζε δηθεγόξν εθηόο ηεο 
λνκηθήο απηήο ππεξεζίαο, εμαηηίαο ηεο πξναλαθεξζείζαο ηδηάδνπζαο βαξχηεηαο ηνπ ζέκαηνο 
πνπ αθνξά, ιακβαλνκέλνπ ηδηαηηέξσο ππφςε θαη ηνπ ηδηαίηεξνπ θφξηνπ εξγαζίαο ηνπ ελ ιφγσ 
γξαθείνπ γηα ηα ηξερνχζεο θχζεσο ζέκαηα. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 
1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ηελ δηθεγφξν 

Δπζηαζία Κσλζηαληίλνπ ηνπ Γεσξγίνπ [Α.Μ./Γ.. Λακίαο: 334], θάηνηθν Λακίαο, νδφο Ρνδάθε 
Αγγειή, αξ. 32, ε νπνία λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Πεηξαηά [Σκήκα Α1 – 
Αθπξσηηθφ], ζηε δηθάζηκν ηεο 24/01/2017 ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα 
απνθξνχζεη ηελ απφ 18/06/2015 θαη κε αξηζκφ θαηάζεζεο 268/19.06.2015 αίηεζε αθχξσζεο πνπ 
άζθεζε ε Πεξζεθφλε Ησαλλίδνπ ηνπ Κσλζηαληίλνπ, ζπληάζζνληαο ππφκλεκα, πξνβάιινληαο 
ελζηάζεηο θαη ηζρπξηζκνχο θαη γεληθά λα πξάμεη φ, ηη θαηά ηελ θξίζε ηεο απαηηείηαη γηα ηελ 
ππεξάζπηζε ηεο ππνζέζεσο.  

2. Καζνξίδεη ηελ ακνηβή ηεο αλσηέξσ δηθεγφξνπ, κε βάζε ηελ ππ’ αξηζ. 376/2015 
απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζην πνζφ ησλ 443 € ζπλ 
ΦΠΑ 24% (= 106,32), ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 549,32 €, ε νπνία πξνθχπηεη σο 
εμήο:  

- Παξάζηαζε θαη ππφκλεκα 283 € [214 € παξάζηαζε ζπλ 69 € ππφκλεκα], κε βάζε  ηνλ 
πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 4194/2013. 

- Δπηπιένλ ακνηβή ρξνλνρξέσζεο γηα δχν (2) ψξεο, κε πνζφ 80 € αλά ψξα, ήηνη πνζφ 
[80 Υ 2 =] 160 €, γηα κειέηε θαθέινπ ππφζεζεο ελψπηνλ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ, ιακβαλνκέλεο 
ππφςε ηεο θχζεο ηεο ππφζεζεο. 
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Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη απέρεη ηεο ςεθνθνξίαο. 
Ο θ. Ησάλλεο Αγγειέηνο δήισζε φηη ζπκθσλεί κε ηνλ δηνξηζκφ δηθεγφξνπ γηα ηελ 

εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Πεηξαηά, αιιά δήηεζε 
έγγξαθεο εμεγήζεηο γηα ηελ αλάζεζε ηεο ππφζεζεο ζε δηθεγφξν εθηφο ηνπ γξαθείνπ λνκηθήο 
ππεξεζίαο Π.Δ. Δχβνηαο. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 27 

 
ΘΔΜΑ 17o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ πξνο εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ζην 
πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο [ζρεηηθά κε ηελ αίηεζε αθχξσζεο ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο» θαηά ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο]. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. ΣΣ 176002/1393/29-12-
2016 έγγξαθν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 

Δπεηδή ε έλδηθε ππφζεζε ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ εηδηθφηεξσλ πεξηπηψζεσλ ηνπ 
άξζξνπ 176 παξ.1 ζηνηρ. ηγ΄ εδ. β΄ Ν. 3852/2010, ήηνη αθνξά δήηεκα ην νπνίν έρεη ηδηαίηεξε 
ζεκαζία γηα ηα ζπκθέξνληα ηεο Πεξηθέξεηαο, αιιά θαη ηδηάδνπζα θχζε, θαη ν ρεηξηζκφο ηνπ 
απαηηεί εμεηδηθεπκέλε γλώζε ή εκπεηξία, θαη άξα, γηα ηνλ ιφγν απηφ θαη παξά ην γεγνλφο φηη 
ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Δχβνηαο έρεη ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί γξαθείν λνκηθήο ππεξεζίαο, ν 
ρεηξηζκφο ηεο ελ ιφγσ ππφζεζεο πξέπεη θαη’ εμαίξεζε λα αλαηεζεί ζε δηθεγόξν εθηόο ηεο 
λνκηθήο απηήο ππεξεζίαο, εμαηηίαο ηεο πξναλαθεξζείζαο ηδηάδνπζαο βαξχηεηαο ηνπ ζέκαηνο 
πνπ αθνξά, ιακβαλνκέλνπ ηδηαηηέξσο ππφςε θαη ηνπ ηδηαίηεξνπ θφξηνπ εξγαζίαο ηνπ ελ ιφγσ 
γξαθείνπ γηα ηα ηξερνχζεο θχζεσο ζέκαηα. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

απνθαζίδεη νκόθσλα 
1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ηνλ δηθεγφξν 

Γεψξγην Αλδξένπ ηνπ Γεκεηξίνπ [Α.Μ./Γ.. Αζελψλ: 6428], θάηνηθν Αζελψλ, νδφο Αθαδεκίαο, 
αξ. 27Α, κέινο ηεο δηθεγνξηθήο εηαηξείαο «Γεψξγηνο Γ. Αλδξένπ – Γεκήηξηνο Γ. Αλδξένπ θαη 
πλεξγάηεο» [Α.Μ./Γ.. Αζελψλ: 80321], ν νπνίνο λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην πκβνχιην ηεο 
Δπηθξαηείαο [Σκήκα Δ΄], ζηε δηθάζηκν ηεο 18/01/2017 ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ 
εληνιή λα ππνζηεξίμεη ηελ απφ 28/11/2014 θαη κε αξηζκφ θαηάζεζεο 4110/2014 αίηεζε 
αθχξσζεο, πνπ άζθεζε ε «Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο», ζπληάζζνληαο ππφκλεκα, 
πξνβάιινληαο ελζηάζεηο θαη ηζρπξηζκνχο θαη γεληθά λα πξάμεη φ, ηη θαηά ηελ θξίζε ηνπ απαηηείηαη 
γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο  ππνζέζεσο.  

2. Καζνξίδεη ηελ ακνηβή ηνπ αλσηέξσ δηθεγφξνπ, κε βάζε ηελ ππ’ αξηζ. 376/2015 
απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζην  πνζφ ησλ 1.462 € ζπλ 
ΦΠΑ 24% (= 350,88), ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 1.812,88 €, ε νπνία πξνθχπηεη σο 
εμήο:  

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

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

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 28 

 
ΘΔΜΑ 18o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αλαθνπήο ηνπ Ησάλλε χξνπ, ελψπηνλ ηνπ 
Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. ΣΣ 130428/1028/29-12-
2016 έγγξαθν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 
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1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ηελ δηθεγφξν 
Παλαγηνχια Αλάγλνπ ηνπ Δπζηαζίνπ [Α.Μ./Γ.. Αζελψλ: 35501], θάηνηθν Αγίαο Παξαζθεπήο 
Αηηηθήο, νδφο Αγ. Σξηάδνο αξ. 56 & Φηιηθήο Δηαηξείαο, ε νπνία λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην 
Μνλνκειέο Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν Ληβαδεηάο, ζηε δηθάζηκν ηεο 26/01/2017 ή ζε θάζε κεη’ 
αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα απνθξνχζεη ηελ απφ 13/09/2006 θαη κε ρξνλνινγία 
θαηάζεζεο 14/09/2006 αλαθνπή πνπ άζθεζε ν Ησάλλεο χξνο, ζπληάζζνληαο  ππφκλεκα, 
πξνβάιινληαο ελζηάζεηο θαη ηζρπξηζκνχο θαη γεληθά λα πξάμεη φ, ηη θαηά ηελ θξίζε  ηεο απαηηείηαη 
γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο  ππνζέζεσο.     

2. Καζνξίδεη ηελ ακνηβή ηεο αλσηέξσ δηθεγφξνπ, κε βάζε ηελ ππ’ αξηζ. 376/2015 
απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζην πνζφ ησλ 229 € ζπλ 
ΦΠΑ 24% (= 54,96), ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 283,96 €, ε νπνία πξνθχπηεη σο 
εμήο:  

- Παξάζηαζε θαη ππφκλεκα 149 € [64 € παξάζηαζε ζπλ 85  € ππφκλεκα], κε βάζε ηνλ 
πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 4194/2013. 

- Δπηπιένλ ακνηβή ρξνλνρξέσζεο γηα κία (1) ψξα, πνζνχ 80 €, γηα ηε κειέηε θαθέινπ 
ελψπηνλ πξσηνβαζκίνπ Γηθαζηεξίνπ. 

 
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη απέρεη ηεο ςεθνθνξίαο. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 29 

 
ΘΔΜΑ 19o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αλαίξεζεο ηεο Διέλεο Θαιαζζηλνχ ηνπ 
Αλησλίνπ, ελψπηνλ ηνπ Β1 Πνιηηηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. ΣΣ 141527/1113/29-12-
2016 έγγξαθν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

απνθαζίδεη νκόθσλα 
1. Γηνξίδεη, θαη’ εμαίξεζε, θαη ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ηεο ελ ιφγσ ππφζεζεο γηα ηα 

ζπκθέξνληα ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», πιεξεμνχζηνπο δηθεγφξνπο ηεο «Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο»: (α) ηνλ Δπζχκην Καξαΐζθν ηνπ Κσλζηαληίλνπ, δηθεγφξν Λακίαο [Α.Μ./Γ.. 
Λακίαο: 131], θάηνηθν Λακίαο, νδφο Λεσλίδνπ, αξ. 6, κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Αλαπιεξσηή 
Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο θαη (β) ηελ Φσηεηλή Καλέηε ηνπ Υαξαιάκπνπο, δηθεγφξν Λακίαο 
[Α.Μ./Γ.. Λακίαο: 90], θάηνηθν Λακίαο, νδφο Λεσλίδνπ, αξ. 6, νη νπνίνη λα ηελ εθπξνζσπήζνπλ 
ζην Β1 Πνιηηηθφ Σκήκα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, ζηε δηθάζηκν ηεο 7/02/2017 ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή 
νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή, καδί ή ν θαζέλαο ρσξηζηά λα απνθξνχζνπλ ηελ απφ 10/06/2016 θαη κε 
αξηζκφ θαηάζεζεο 4/15.04.2016 αλαίξεζε πνπ άζθεζε ε Διέλε Θαιαζζηλνχ ηνπ Αλησλίνπ, 
ζπληάζζνληαο πξνηάζεηο, εμεηάδνληαο κάξηπξεο, πξνβάιινληαο ελζηάζεηο θαη ηζρπξηζκνχο θαη 
γεληθά λα πξάμνπλ φ, ηη θαηά ηελ θξίζε ηνπο απαηηείηαη γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο  ππνζέζεσο. 

2. Καζνξίδεη ηελ ακνηβή ηεο δηθεγφξνπ Φσηεηλήο Καλέηε ηνπ Υαξαιάκπνπο, κε βάζε ηελ 
ππ’ αξηζ. 376/2015 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζην 
πνζφ ησλ 1.473,00 € ζπλ ΦΠΑ 24% (= 353,52), ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 1.826,52 
€, ε νπνία πξνθχπηεη σο εμήο:  

- Παξάζηαζε θαη πξνηάζεηο 993 € [459 € παξάζηαζε ζπλ 534 € πξνηάζεηο], κε βάζε ηνλ 
πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 4194/2013. 

- Δπηπιένλ ακνηβή ρξνλνρξέσζεο γηα έμη (6) ψξεο, κε πνζφ 80 €/ψξα, ήηνη ακνηβή πνζνχ 
[80 € Υ 6 =] 480 €, γηα κειέηε θαθέινπ ζε ππφζεζε ελψπηνλ αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ [Αξείνπ 
Πάγνπ], ιφγσ ηεο θχζεο ηεο ππφζεζεο θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ απηήο. 

3. Γηα ηνλ δηθεγφξν Δπζχκην Καξαΐζθν ηνπ Κσλζηαληίλνπ δελ νξίδεηαη θαη δελ ζα 
εηζπξαρζεί δηθεγνξηθή ακνηβή.  

 
Οη θ.θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο θαη Ησάλλεο Αγγειέηνο δήισζαλ φηη ςεθίδνπλ ζεηηθά, αιιά 

δήηεζαλ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο ππνζέζεηο πνπ ρεηξίζηεθε ε ζπγθεθξηκέλε δηθεγφξνο, ηα 
πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ελεξγεηψλ ηεο. 
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Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 30 
 
ΘΔΜΑ 20o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε έθεζεο ηνπ Φσηίνπ Φνξηάηνπ, ελψπηνλ ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. ΣΣ 193124/1524/29-12-
2016 έγγξαθν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ηελ δηθεγφξν 
νθία Κξαληψηε ηνπ Υαξαιάκπνπο [Α.Μ./Γ.. Λακίαο: 319], θάηνηθν Λακίαο, νδφο Λεσλίδνπ, αξ. 
6, ε νπνία λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Πεηξαηά [Σκήκα Γ΄], ζηε δηθάζηκν ηεο 
2/02/2017 ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα απνθξνχζεη ηελ απφ 16/03/2015 
θαη κε αξηζκφ θαηάζεζεο 263/23.11.2015 έθεζε πνπ άζθεζε ν Φψηηνο Φνξηάηνο, ζπληάζζνληαο 
ππφκλεκα, πξνβάιινληαο ελζηάζεηο θαη ηζρπξηζκνχο θαη γεληθά λα πξάμεη φ, ηη θαηά ηελ θξίζε  
ηεο απαηηείηαη γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο  ππνζέζεσο.  

2. Καζνξίδεη ηελ ακνηβή ηεο αλσηέξσ δηθεγφξνπ, κε βάζε ηελ ππ’ αξηζ. 376/2015 
απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζην  πνζφ ησλ 501 € ζπλ 
ΦΠΑ 24% (= 120,24), ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 621,24 €, ε νπνία πξνθχπηεη σο 
εμήο:  

- Παξάζηαζε θαη ππφκλεκα 341 € [256 € παξάζηαζε ζπλ 85 € ππφκλεκα], κε βάζε ηνλ 
πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 4194/2013. 

- Δπηπιένλ ακνηβή ρξνλνρξέσζεο γηα δχν (2) ψξεο, κε πνζφ 80 € αλά ψξα, ήηνη πνζφ 
[80 Υ 2 =] 160 €, γηα κειέηε θαθέινπ ππφζεζεο ελψπηνλ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ, ιακβαλνκέλεο 
ππφςε ηεο θχζεο ηεο ππφζεζεο. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 31 

 
 
ΔΚΣΑΚΣΔ ΑΝΑΓΚΔ 
 
ΘΔΜΑ 21o: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 206123/502/15-12-2016 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε 
Π.Δ. Φσθίδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ 
ηεο Π.Δ. Φσθίδαο (ρηνλφπησζε ηεο 15-16/12/2016). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 206129/504/15-12-
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 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Δγθξίλεη ηελ ππ΄αξηζκ. 206123/502/15-12-2016 απφθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Φσθίδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο 
Π.Δ. Φσθίδαο (ρηνλφπησζε 15-16/12/2016), θαη ζπγθεθξηκέλα: 

1.- Σελ απεπζείαο κίζζσζε ησλ ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ ηδηνθηεζίαο: α) «Κπξηαδή 
Γήκεηξαο», γηα ηνλ απνρηνληζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο Π.Δ. Φσθίδαο, ζηελ πεξηνρή Γφθαλν – 
Δπηάινθν - Ληιαία, β) «Θάλνπ Γήκνπ», γηα ηνλ απνρηνληζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο Π.Δ. 
Φσθίδαο, ζηελ πεξηνρή Πνιχδξνζν - Αλ. Πνιχδξνζν - Καινζθνπή - φξηα Υηνλνδξνκηθνχ,                                             
γ) «Ζξαθιή ΑΔ» ζηελ πεξηνρή 51 ηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ Άκθηζζαο - Λακίαο, δ) «ππξφπνπινπ 
Δπζχκηνπ», γηα ηνλ απνρηνληζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο Π.Δ. Φσθίδαο, ζηελ πεξηνρή Αληηξξίνπ – 
Ληδνξηθίνπ θαη Σεηρίνπ – Παιαηνμαξίνπ, ε) «Ράπηε Γεσξγίνπ» ζηελ πεξηνρή Κξνθχιεην - Γηρσξίνπ-
Όξηα Ννκνχ θαη ζη) «Σξηβήινπ Βαζηιείνπ», ζηελ πεξηνρή Αξηνηίλα.                                                                                                                                    

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, ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ αξκνδίνπ 
Σκήκαηνο θαη ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φσθίδαο, ζε ζπλδπαζκφ κε 
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ηελ ππ’ αξηζ. 1496/2015 απφθαζε (πξαθηηθφ 31/ζέκα 14ν) ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

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

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

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

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

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

(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 απηή έιαβε αξηζκό 32 

 
ΘΔΜΑ 22o: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 210836/1263/22-12-2016 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε 
Π.Δ. Φσθίδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ 
ηεο Π.Δ. Φσθίδαο (ρηνλφπησζε 21/12/2016). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 213520/519/28-12-
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 
 

απνθαζίδεη νκόθσλα 
Δγθξίλεη ηελ 210836/1263/22-12-2016 απφθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Φσθίδαο 

ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. 
Φσθίδαο (ρηνλφπησζε 21/12/2016), θαη ζπγθεθξηκέλα: 

1.- Σελ απεπζείαο κίζζσζε ησλ ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ ηδηνθηεζίαο: α) «Κπξηαδή 
Γήκεηξαο», γηα ηνλ απνρηνληζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο Π.Δ. Φσθίδαο, ζηελ πεξηνρή Γφθαλν – 
Δπηάινθν - Ληιαία, β) «Θάλνπ Γήκνπ», γηα ηνλ απνρηνληζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο Π.Δ. 
Φσθίδαο, ζηελ πεξηνρή Πνιχδξνζν -  Αλ. Πνιχδξνζν - Καινζθνπή - φξηα Υηνλνδξνκηθνχ,                                     
γ) «Ζξαθιήο ΑΔ» ζηελ πεξηνρή 51 ηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ  Άκθηζζαο – Λακίαο θαη δ) 
«ππξφπνπινπ Δπζχκηνπ», γηα ηνλ απνρηνληζκφ ζηε πεξηνρή ηχιηαο - Μειηάο.                                                                                                                                 

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, ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ αξκνδίνπ 
Σκήκαηνο θαη ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Δξγσλ ηεο Π.Δ. Φσθίδαο, ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηελ ππ’ αξηζ1496/2015 απφθαζε (πξαθηηθφ 31 ζέκα 14ν) ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

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

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

(β) Ζ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο έρεη ην δηθαίσκα λα ιχλεη ηε κίζζσζε απηή  
νπνηνλδήπνηε ρξφλν θαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο. 
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(γ) Σν κεράλεκα δελ επηηξέπεηαη λα εξγάδεηαη ρσξίο θψηα, αιπζίδεο, παινθαζαξηζηήξεο, 
θαινξηθέξ, θιαο θαη ινηπά αλαγθαία εμαξηήκαηα γηα ηελ ζσζηή θαη αζθαιή παξνρή ηεο 
ππεξεζίαο. 

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

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

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

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

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 33 

              
ΘΔΜΑ 23o: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 213524/1275/28-12-2016 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε 
Π.Δ. Φσθίδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ 
ηεο Π.Δ. Φσθίδαο (ρηνλφπησζε 28-30/12/2016). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 215779/522/30-12-
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 
 

απνθαζίδεη νκόθσλα 
Δγθξίλεη ηελ ππ΄αξηζκ. 213524/1275/28-12-2016 απφθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 

Φσθίδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο 
Π.Δ. Φσθίδαο (ρηνλφπησζε 28-30/12/2016), θαη ζπγθεθξηκέλα: 

1.- Σελ απεπζείαο κίζζσζε ησλ ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ ηδηνθηεζίαο: α) «Κπξηαδή 
Γήκεηξαο», γηα ηνλ απνρηνληζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο Π.Δ. Φσθίδαο, ζηελ πεξηνρή Γφθαλν – 
Δπηάινθν - Ληιαία, β) «Θάλνπ Γήκνπ», γηα ηνλ απνρηνληζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο Π.Δ. 
Φσθίδαο, ζηελ πεξηνρή Πνιχδξνζν - Αλ. Πνιχδξνζν - Καινζθνπή - φξηα Υηνλνδξνκηθνχ,                                             
γ) «Ζξαθιή ΑΔ» ζηελ πεξηνρή 51 ηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ  Άκθηζζαο – Λακίαο, δ) «ΚΡΟΝΟΤ ΔΣΔ 
ΟΔ Καξαράιηνπ Γεσξγίνπ» ζηελ πεξηνρή Αζ. Γηάθνο – Μαπξνιηζάξη, ε) «Σξηβήινπ Βαζηιείνπ» 
ζηελ πεξηνρή Αξηνηίλα, ζη) «Ράπηε Γεσξγίνπ» ζηελ πεξηνρή Πεληαγηνί – Κεξαζηά, δ) «Σζηγαξίδα 
Κσλ/λνπ» ζηελ πεξηνρή Γεζθίλα – Γειθνί θαη ε) «ππξφπνπινπ Δπζχκηνπ» ζηελ πεξηνρή 
Κξνθπιείνπ. 

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, ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ αξκνδίνπ 
Σκήκαηνο θαη ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Π.Δ. Φσθίδαο, ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηελ ππ’ αξηζ1201/2014 απφθαζε (πξαθηηθφ 26/02-12-2014 ζέκα 27ν) ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

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

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

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

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

(δ) ηελ σξηαία απνδεκίσζε, πνπ θαζνξίζηεθε κε ηελ παξαπάλσ απφθαζε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζπκπεξηιακβάλεηαη θάζε δαπάλε γηα: 
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(δ1) Μίζζσκα ηνπ κεραλήκαηνο, σξνκίζζην ηνπ ρεηξηζηή θαη βνεζνχ κε φιεο ηηο 
επηβαξχλζεηο ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ηακείσλ, ακνηβή ππεξσξηψλ, λπθηεξηλψλ, 
αξγηψλ, ζηαιίεο,  θιπ.   

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

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

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 34 

 
ΘΔΜΑ 24o: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 206174/282/16-12-2016 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε 
Π.Δ. Δπξπηαλίαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 
αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο (βξνρνπηψζεηο - ρηνλνπηψζεηο απφ 15/12/2016). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 210268/286/21-12-
2016 έγγξαθν ηεο Απηνηεινχο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Π.Δ. Δπξπηαλίαο πξνο ηελ 
Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

απνθαζίδεη νκόθσλα 
Δγθξίλεη ηελ ππ΄αξηζκ. 206174/282/16-12-2016 απφθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 

Δπξπηαλίαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο 
Π.Δ. Δπξπηαλίαο (βξνρνπηψζεηο - ρηνλνπηψζεηο απφ 15/12/2016), θαη ζπγθεθξηκέλα: 

1. Σελ απεπζείαο κίζζσζε ησλ παξαθάησ ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ: 
(α) Σνπ ΜΔ 20768 ΗΥ κεραλήκαηνο έξγνπ ηχπνπ θνξησηή, ηδηνθηεζίαο «ΑΘΑΝΑΗΟΤ 

ΓΔΠΟΗΝΑ & ΗΑ Ο.Δ.», γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο 
Δλφηεηαο Κηεκελίσλ. 

(β) Σνπ ΜΔ 72736 ΗΥ κεραλήκαηνο έξγνπ ηχπνπ θνξησηή, ηδηνθηεζίαο «ΒΟΤΣΔΛΖ 
ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ» γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αγξάθσλ. 

(γ) Σνπ ME 93855 IX κεραλήκαηνο έξγνπ ηχπνπ θνξησηή, ηδηνθηεζίαο «ΓΟΤΛΑ 
ΓΔΧΡΓΗΟΤ», γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 
Φξαγθίζηαο. 

(δ) Σνπ ΚΖΑ 2352 θνξηεγνχ πνπ θέξεη αιαηνδηαλνκέα – ιεπίδα, «ηδηνθηεζίαο «ΚΑΚΟΤΡΑ 
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ», γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 
Γνκλίζηαο. 

(ε) Σνπ ΜΔ 114331 ΗΥ κεραλήκαηνο έξγνπ ηχπνπ θνξησηή, ηδηνθηεζίαο «ΚΟΛΟΚΧΣΗΟΤ 
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ», γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 
Πνηακηάο. 

(ζη) Σνπ ΜΔ 29457 ΗΥ κεραλήκαηνο έξγνπ ηχπνπ θνξησηή, ηδηνθηεζίαο «ΛΑΘΤΡΖ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ», γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 
Απεξαληίσλ. 

(δ) Σνπ ΜΔ 34498 ΗΥ κεραλήκαηνο έξγνπ ηχπνπ εθζθαθέα, ηδηνθηεζίαο «ΜΖΣΗΟΤ 
ΝΗΚΟΛΑΟΤ», γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 
Φξαγθίζηαο. 

(ε) Σνπ ΜΔ 93868 ΗΥ κεραλήκαηνο έξγνπ ηχπνπ θνξησηή, ηδηνθηεζίαο «ΒΔΡΧΝΖ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ», γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 
Αγξάθσλ. 

(ζ) Σνπ ΜΔ 125098 ΗΥ κεραλήκαηνο έξγνπ ηχπνπ θνξησηή, ηδηνθηεζίαο «ΣΔΡΟΠΟΤΛΟΤ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ», γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Βίληαλεο. 

(η) Σνπ ΕΜΚ 5388 θνξηεγνχ πνπ θέξεη αιαηνδηαλνκέα – ιεπίδα, ηδηνθηεζίαο 
«ΗΓΖΡΟΜΠΔΣΟΝ Α.Δ.», γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο 
Δλφηεηαο Φνπξλά. 

(θ) Σνπ ΜΔ 72703 ΗΥ κεραλήκαηνο έξγνπ ηχπνπ εθζθαθέα - θνξησηή, ηδηνθηεζίαο 
«ΦΟΤΚΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ», γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 
Απεξαληίσλ. 
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(ι) Σνπ ΜΔ 24751 Η.Υ. κεραλήκαηνο έξγνπ ηχπνπ θνξησηήο, ηδηνθηεζίαο «Μπνχξα 
Παλαγηψηε»,  γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Πνηακηάο. 

2. Ζ δαπάλε κίζζσζεο ζα ππνινγηζηεί ζχκθσλα κε ηηο ψξεο εξγαζίαο ηνπ κεραλήκαηνο, 
πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ην εκεξνιφγην θίλεζεο θαη ηνλ πίλαθα σξψλ εξγαζίαο, ζε ζπλδπαζκφ 
κε ηελ ππ’ αξηζ. 1762/2015 (Πξαθη. 38/28-12-2015), απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

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

εκέξεο θαη ψξεο εξγαζίαο ηνπ κεραλήκαηνο ζα θαζνξίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία. 
(β) Ζ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο έρεη ην δηθαίσκα λα ιχλεη ηε κίζζσζε απηή  

νπνηνλδήπνηε ρξφλν θαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, θαηά ηε  θξίζε ηεο Τπεξεζίαο.  
(γ) Σν κεράλεκα δελ επηηξέπεηαη λα εξγάδεηαη ρσξίο θψηα, αιπζίδεο, παινθαζαξηζηήξεο, 

θαινξηθέξ, θιαο θαη ινηπά αλαγθαία εμαξηήκαηα γηα ηελ ζσζηή θαη αζθαιή παξνρή ηεο 
ππεξεζίαο. 

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

(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 απηή έιαβε αξηζκό 35 

 
ΘΔΜΑ 25o: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 5462/209510/21-12-2016 απφθαζεο ηεο Αληηπεξηθεξεηάξρε 
Π.Δ. Βνησηίαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ 
ηεο Π.Δ. Βνησηίαο (απνρηνληζκφο ζε δξφκνπο Διηθψλα-Παξλαζζνχ απφ 21-12-2016). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 5535/212440/27-12-
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 
 

απνθαζίδεη νκόθσλα 
Δγθξίλεη ηελ 5462/209510/21-12-2016 απφθαζε ηεο Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Βνησηίαο 

ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. 
Βνησηίαο (απνρηνληζκφο ζε δξφκνπο Διηθψλα-Παξλαζζνχ απφ 21-12-2016), θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 1. Σελ απεπζείαο κίζζσζε ησλ παξαθάησ ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ: 
 

1 ΒΗΔΝΝΑ ΥΡΗΣΗΝΑ UNIMOG ΜΔ 93838 

2 GERMA JANI UNIMOG ΜΔ 79222 

3 
ΚΟΡΟΓΖΜΟ 
ΝΗΚΟΛΑΟ 

UNIMOG ΜΔ 74856 

4 
ΓΔΧΡΓΑΡΑ 
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

ΔΚΚΑΦΔΑ 

ΔΚΚΑΦΔΑ 

ΦΟΡΣΧΣΖ 

ΜΔ 53959 
ΜΔ 109946 

5 
ΠΑΛΑΓΚΑ  
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

UNIMOG ΜΔ 64525 

6 
 ΑΝΑΓΝΟΤ 
ΔΤΣΑΘΗΑ 

UNIMOG ΜΔ 93831 

7 ΑΓΑΘΖ ΥΡΖΣΟ ΓΚΡΔΨΣΔΡ ΜΔ 96333 

8 
ΑΓΑΘΖ  
ΔΤΑΓΓΔΛΟ 

ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

ΔΚΚΑΦΔΑ 
ΜΔ 79242 
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 2. Ζ δαπάλε κίζζσζεο ζα ππνινγηζηεί ζχκθσλα κε ηηο ψξεο εξγαζίαο ησλ κεραλεκάησλ, 
πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ην Πξσηφθνιιν πνπ ζα ππνγξάθεηαη απφ ην Σκήκα πγθνηλσληαθψλ 
Έξγσλ  Π.Δ. Βνησηίαο  

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

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 36 

 
ΘΔΜΑ 26o: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 215562/465/28-12-2016 (νξζή επαλάιεςε) απφθαζεο ηνπ 
Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο (ρηνλνπηψζεηο – παγεηφο 28/12/2016). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 215564/466/30-12-
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 
 

απνθαζίδεη νκόθσλα 
Δγθξίλεη ηελ ππ΄ αξηζκ. 215562/465/28-12-2016 (νξζή επαλάιεςε) απφθαζε ηνπ 

Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο (ρηνλνπηψζεηο – παγεηφο 28/12/2016), θαη ζπγθεθξηκέλα: 

1.- Σελ απεπζείαο κίζζσζε ησλ παξαθάησ ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ: 
1) ησλ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ 125583, ΜΔ 125588, ΜΔ 125590 ,ΜΔ 117080, ΜΔ 

87609, ΜΔ 128847 & ΜΔ 83314 ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ, ηχπνπ απηνθηλνχκελε αιαηηέξα κε 
ιεπίδα, ηδηνθηεζίαο «ΥΡΗΣΟΦΟΡΟΤ ΚΑΗΡΗΓΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ», 
γηα ηνλ απνρηνληζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζηελ Δ.Ο. Λακίαο - Γνκνθνχ, ζηελ 
ΔΟ Λακίαο – Άκθηζζαο, ζηελ Δ.Ο. Ακθίθιεηα- Υ.Κ. Παξλαζζνχ, πεξηνρψλ ηνπ Γήκνπ Λνθξψλ θαη 
πεξηνρψλ ηεο Γ.Δ. πεξρεηάδαο ηνπ Γήκνπ Μαθξαθψκεο. 

2) ηνπ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΗΝ 4712 ηδησηηθνχ κεραλήκαηνο, ηχπνπ απηνθηλνχκελε 
αιαηηέξα κε ιεπίδα, ηδηνθηεζίαο «ΚΧΝΣΑΝΣΗΑ ΚΔΡΑΜΗΓΑ», γηα ηνλ απνρηνληζκφ ηνπ νδηθνχ 
δηθηχνπ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο ζηελ Δ.Ο. Λακίαο - Γνκνθνχ, ηεο Δ.Ο. Πειαζγίαο - Γιχθαο ζηελ ΓΔ 
Πειαζγίαο ηνπ Γήκνπ ηπιίδαο  

3) ηνπ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ 85606 ηδησηηθνχ κεραλήκαηνο, ηχπνπ απηνθηλνχκελε 
αιαηηέξα κε ιεπίδα, ηδηνθηεζίαο «Δ. ΡΑΥΟΤΣΖ ΗΑ ΟΔ», γηα ηνλ απνρηνληζκφ ηεο Δ.Ο. Λακίαο - 
Καξπελεζίνπ θαη ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο ζηελ Γ.Δ. πεξρεηάδαο θαη ζηελ Γ.Δ. 
Αγίνπ Γεσξγίνπ. 

4) ηνπ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ 20774 θνξησηή ιαζηηρνθφξνπ, ηδηνθηεζίαο 
«ΠΑΠΑΡΟΤΠΑ ΠΑΝΣΔΛΖ», γηα ηελ θφξησζε άιαηνο ζηα εθρηνληζηηθά θαη ηελ αλάδεπζε απηνχ 
ζηελ ζέζε άιαηνο Σπκθξεζηνχ ηεο Γ.Δ. Αγίνπ Γεσξγίνπ ηνπ Γήκνπ Μαθξαθψκεο. 

5) ηνπ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΔΚΑ-1157 θαη ΔΚΑ-4547 θνξηεγνχ κεηαθνξάο, ηδηνθηεζίαο  
«ΣΗΟΤΛΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ», γηα ηελ κεηαθνξά άιαηνο απφ ηελ ζέζε άιαηνο Λακίαο ζηνλ Γήκν 
Ακθίθιεηαο θαη απφ ηηο απνζήθεο ηπιίδαο ζηνλ Γήκν Λνθξψλ. 

6) ηνπ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ 121664 ηδησηηθνχ κεραλήκαηνο, ηχπνπ δηακνξθσηή 
γαηψλ, «ηδηνθηεζίαο ΔΤΘΤΜΗΟΤ ΝΗΑΒΖ ηνπ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ», γηα ηνλ απνρηνληζκφ ηνπ νδηθνχ 
δηθηχνπ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο ζηελ πεξηνρή ηεο Δ.Ο Λακίαο – Άκθηζζαο.  

7) ηνπ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ 48705 ηδησηηθνχ κεραλήκαηνο, ηχπνπ δηακνξθσηή 
γαηψλ, «ηδηνθηεζίαο ΟΦΗΑ ΠΑΡΖΓΟΡΖ – ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ», γηα ηνλ απνρηνληζκφ ηνπ νδηθνχ 
δηθηχνπ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζηελ πεξηνρή ηεο Δ.Ο. Λακίαο-Γνκνθνχ θαη ζηελ Γ.Δ. Γνκνθνχ ηνπ 
Γήκνπ Γνκνθνχ. 

8) ηνπ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ-54831 ηδησηηθνχ κεραλήκαηνο, ηχπνπ θνξησηή -
εθζθαθέα, ηδηνθηεζίαο «ΟΤΛΣΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ηνπ Αζαλαζίνπ», γηα ηνλ 
απνρηνληζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ Αηαιάληεο-Κπξηψλεο, Αηαιάληεο – θάια Αηαιάληεο ηνπ Γήκνπ 
Λνθξψλ. 

9) ηνπ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ 126155 ηδησηηθνχ κεραλήκαηνο, ηχπνπ θνξησηή 
εθζθαθέα, ηδηνθηεζίαο «ΣΕΟΤΣΕΟΤΡΑΚΟ ΑΝΔΣΖ», γηα ηνλ απνρηνληζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ 
ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζηελ πεξηνρή Μαξηίλνπ - Λάξπκλαο ηνπ Γήκνπ Λνθξψλ. 

ΑΔΑ: 6ΔΖ77ΛΗ-8ΑΒ



30 

 

10) ηνπ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ-116467, ηχπνπ θνξησηήο, ηδηνθηεζίαο «ΘΔΟΓΧΡΟΤ 
ΝΗΚΟ & ΓΔΧΡΓΗΟ Ο.Δ.», γηα ηνλ απνρηνληζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηελ πεξηνρή Μαξηίλνπ -
Λάξπκλαο ηνπ Γήκνπ Λνθξψλ 

11) ηνπ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΑΜ-61389, ηχπνπ γεσξγηθνχ ειθπζηήξα κε καραίξη, 
ηδηνθηεζίαο «ΒΔΡΓΟΤ ΒΔΡΓΑΚΖ», γηα ηνλ απνρηνληζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θφκβνο Μαξηίλνπ – 
Μαξηίλνπ ηνπ Γήκνπ Λνθξψλ. 

12) ηνπ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ 78544 ηδησηηθνχ κεραλήκαηνο, ηχπνπ θνξησηή 
εθζθαθέα, ηδηνθηεζίαο «ΠΑΠΑΛΑ ΜΑΡΗΑ», γηα ηνλ απνρηνληζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο Π.Δ. 
Φζηψηηδαο, ζηελ πεξηνρή ηεο Γ.Δ. Μαιεζίλαο ηνπ Γήκνπ Λνθξψλ. 

13) ηνπ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ 99624 ηδησηηθνχ κεραλήκαηνο, ηχπνπ δηακνξθσηή 
γαηψλ, ησλ ΜΔ 88293 θαη ΜΔ 131622 ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ  ηχπνπ θνξησηή – εθζθαθέα, ηνπ 
ΜΔ 109818 ηδησηηθνχ κεραλήκαηνο, ηχπνπ θνξηεγφ κε ιεπίδα, ηδηνθηεζίαο «ΠΑΣΣΑ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 
ηνπ Κσλ/λνπ», γηα ηνλ απνρηνληζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζηελ πεξηνρή ηεο 
Δ.Ο. Αηαιάληε - Κπξηψλε - φξηα Ννκνχ θαη Δ.Ο. Αηαιάληε - Γνπιέκη, Αηαιάληε – Έμαξρνο – 
Καιαπφδη ζηελ Γ.Δ. Αηαιάληεο ηνπ Γήκνπ Λνθξψλ. 

14) ηνπ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ 127974  ηδησηηθνχ κεραλήκαηνο, ηχπνπ δηακνξθσηήο 
γαηψλ, ηδηνθηεζίαο «ΑΝΔΣΑΚΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ Γεσξγίνπ», γηα ηνλ απνρηνληζκφ ηνπ νδηθνχ 
δηθηχνπ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζην νδηθφ δίθηπν Αηαιάληε - θάια Αηαιάληεο, Αηαιάληε - 
Κππαξξίζη ηεο Γ.Δ. Αηαιάληεο ηνπ Γήκνπ Λνθξψλ . 

15) ηνπ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ 109777 ηδησηηθνχ κεραλήκαηνο, ηχπνπ θνξησηήο –
εθζθαθέα, ηδηνθηεζίαο «ΑΝΔΣΑΚΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ηνπ Υαξαιάκπνπο», γηα ηνλ απνρηνληζκφ ηνπ 
νδηθνχ δηθηχνπ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζην νδηθφ δίθηπν  Αηαιάληεο - Ληβαλαηψλ ηνπ Γήκνπ Λνθξψλ. 

16) ηνπ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ 131616 ηδησηηθνχ κεραλήκαηνο, ηχπνπ θνξησηήο-
εθζθαθέα, ηδηνθηεζίαο «ΑΝΔΣΑΚΟΤ ΑΝΑΡΓΤΡΟΤ ηνπ Ησάλλε», γηα ηνλ απνρηνληζκφ ηνπ νδηθνχ 
δηθηχνπ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζην νδηθφ δίθηπν Αηαιάληε – Κππαξίζζη - Κπξηψλε ζηελ πεξηνρή ηεο 
Γ.Δ. Αηαιάληεο ηνπ Γήκνπ Λνθξψλ. 
 2.- Ζ δαπάλε κίζζσζεο ζα ππνινγηζηεί ζχκθσλα κε ηηο ψξεο εξγαζίαο ηνπ κεραλήκαηνο, 
πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ην εκεξνιφγην θίλεζεο θαη ηνλ πίλαθα σξψλ εξγαζίαο, πνπ ζα 
ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ κεραλήκαηνο, ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ αξκνδίνπ Σκήκαηνο θαη 
ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππ’ 
αξηζ. 1535/2015 (Πξαθη. 32/18-11-2015) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 (δ5) Δκθαλή πηλαθίδα επί ηνπ νρήκαηνο φπνπ ζα αλαγξάθεηαη «ΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Σ. ΕΛΛΑΔΑ». 

              (δ6) Σν φρεκα ζα θέξεη θαη ζπλνδεπηηθφ φρεκα ζε αζθαιή απφζηαζε γηα ηελ έγθαηξε 
πξνεηδνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ. 
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ΘΔΜΑ 27o: Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 8/2/2-1-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο 
Π.Δ. Φζηψηηδαο (επηθπιαθή εθρηνληζηηθψλ κεραλεκάησλ απφ 3/1/2017).  
(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο 
Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & Μεηαθνξψλ 
Π..Δ.). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 9/3/2-1-2017 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 
 

απνθαζίδεη νκόθσλα 
Δγθξίλεη ηελ 8/2/2-1-2017 απφθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηε 

δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο 
(επηθπιαθή εθρηνληζηηθψλ κεραλεκάησλ απφ 3/1/2017), θαη ζπγθεθξηκέλα: 

1.- Σελ απεπζείαο κίζζσζε ησλ ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ 
125583, ΜΔ 125588, ΜΔ 125590, ΜΔ 117080 & ΜΔ 87609, ηχπνπ απηνθηλνχκελε αιαηηέξα κε 
ιεπίδα, ηδηνθηεζίαο «ΥΡΗΣΟΦΟΡΟΤ ΚΑΗΡΗΓΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ», 
γηα επηθπιαθή ηξηάληα (30) εκεξψλ ή επηαθνζίσλ είθνζη (720) σξψλ έθαζην.  
 2.- Ζ δαπάλε κίζζσζεο γηα ηελ επηθπιαθή, ζα ππνινγηζηεί ζχκθσλα κε ηηο ψξεο 
επηθπιαθήο ηνπ κεραλήκαηνο, πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ην εκεξνιφγην θίλεζεο θαη ηνλ πίλαθα 
σξψλ επηθπιαθήο, πνπ ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ κεραλήκαηνο, ηνλ Πξντζηάκελν 
ηνπ αξκνδίνπ Σκήκαηνο θαη ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φζηψηηδαο, 
ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππ’ αξηζ. 1870/2016 (Πξαθη. 49/14-12-2016 – ΑΓΑ: 6ΔΟΠ7ΛΖ-ΥΑΔ), 
απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

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

δεκηνπξγνχληαη θαη ηα έθηαθηα δειηία επηδείλσζεο θαηξνχ ηεο Δ.Μ.Τ. θαη ζα δίλνληαη  κε 
πξνθνξηθέο εληνιέο ησλ ππεπζχλσλ ζηειερψλ ηεο ή κε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο, νη δε 
εκέξεο θαη ψξεο εξγαζίαο ηεο επηθπιαθήο ησλ κεραλεκάησλ ζα θαζνξίδνληαη απφ ηελ 
επηβεβαίσζε ηνπ Σκήκαηνο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο. 

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

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

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

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

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

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

(δ5) Δκθαλή πηλαθίδα επί ηνπ νρήκαηνο φπνπ ζα αλαγξάθεηαη «ΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Σ. ΕΛΛΑΔΑ». 

            (δ6) Σν φρεκα , θαηά ην δηάζηεκα ηεο επηθπιαθήο ζα επξίζθεηαη ζηαζκεπκέλν εληφο ηνπ 
ρψξνπ ζηάζκεπζεο κεραλεκάησλ ηεο ΠΔ Φζηψηηδαο, πιήξσο εμνπιηζκέλν πξνθεηκέλνπ λα 
παξέρεη ππεξεζία. 
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ΓΖΜΟΗΑ ΔΡΓΑ – ΜΔΛΔΣΔ – ΠΑΡΑΣΑΔΗ 
 
ΘΔΜΑ 28o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ηνπ ππνέξγνπ: 
«πληήξεζε θαη ζπκπιήξσζε νδηθνχ ειεθηξνθσηηζκνχ ζην ΔΟΓ ησλ Ννκψλ Φζηψηηδαο - 
Φσθίδαο - Δπξπηαλίαο (Υξήζε 2014-2017) – Β΄ΦΑΖ», πξνυπνινγηζκνχ 239.500,00 € κε 
Φ.Π.Α.. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 211166/6410/22-12-
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 
 

απνθαζίδεη νκόθσλα 
1. Δγθξίλεη σο πξνο ηε λνκηκφηεηά ηνπ ην απφ 22-12-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο 

δηαγσληζκνχ ηνπ ππνέξγνπ: «πληήξεζε θαη ζπκπιήξσζε νδηθνχ ειεθηξνθσηηζκνχ ζην ΔΟΓ 
ησλ Ννκψλ Φζηψηηδαο - Φσθίδαο - Δπξπηαλίαο (Υξήζε 2014-2017) – Β΄ΦΑΖ», 
πξνυπνινγηζκνχ 239.500,00 € κε Φ.Π.Α., πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνρήο, ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ησλ ππνςεθίσλ 
αλαδφρσλ. 

2. Αλαδεηθλχεη πξνζσξηλφ κεηνδφηε ηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε «ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Γ. 
ΚΑΡΑΓΚΟΤΝΖ», πνπ πξνζέθεξε κέζε ηεθκαξηή έθπησζε εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) επί ησλ 
ηηκψλ ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο. 
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ΘΔΜΑ 29o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή θφκβνπ Ξεξηψηηζζαο», 
αξκνδηφηεηαο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π..Δ., πξνυπνινγηζκνχ 6.000.000,00€ κε Φ.Π.Α.. 
(Δηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο 
Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & Μεηαθνξψλ 
Π..Δ.). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 202189/6195/22-12-
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 
 

απνθαζίδεη νκόθσλα 
Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε, κε αλαζεψξεζε, ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: 

«Καηαζθεπή θφκβνπ Ξεξηψηηζζαο», αξκνδηφηεηαο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π..Δ., 
πξνυπνινγηζκνχ 6.000.000,00€ κε Φ.Π.Α., κέρξη ηηο 31-3-2017, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξ. 8 (α) ηνπ άξζξνπ 147 ηνπ λ. 4146/2016. 
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ΜΑΘΖΣΗΚΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΑ 
 
ΘΔΜΑ 30ν: Έγθξηζε α) παξάηαζεο ζπκβάζεσλ δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ ησλ δεκφζησλ 
ζρνιηθψλ κνλάδσλ Α’/βάζκηαο θαη Β’/βάζκηαο εθπαίδεπζεο, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. 
Φζηψηηδαο, κέρξη 30-06-2017 (λέα δξνκνιφγηα) θαη β) πξνζσξηλήο αλάζεζεο δχν λέσλ 
δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ ησλ δεκφζησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Α’/βάζκηαο θαη Β’/βάζκηαο 
εθπαίδεπζεο, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Φζηψηηδαο, κέρξη 30-06-2017. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. νηθ. 214218/7307/28-
12-2016 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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απνθαζίδεη νκόθσλα 

A1. Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε ηεο πξνζσξηλήο αλάζεζεο, κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ 
νηθείσλ δηαγσληζκψλ θαη φρη πέξαλ ηεο 30-06-2017, ησλ ζπκβάζεσλ κεηαθνξάο καζεηψλ ησλ 
δεκφζησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Α’/βάζκηαο θαη Β’/βάζκηαο εθπαίδεπζεο, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο 
Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ πίλαθεο: 
 

Α/Α ΑΦΔΣΖΡΗΑ 
ΥΟΛΔΗΟ.  

ΦΟΗΣΖΖ/ 
ΠΡΟΟΡΗΜΟ 

ΑΝΑΓΟΥΟ 
ΣΗΜΖ  € Ζκεξήζην 
θόζηνο ρσξίο ΦΠΑ 

ΝΔΟ   1 Κάιακνο 

Γεκνηηθφ & Γπκλάζην 
Αγ. Κσλζηαληίλνπ 

(αληαπφθξηζε ΚΣΔΛ 
γηα Λχθεην Κακέλσλ 

Βνχξισλ)   

ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ 
ΠΑΝΣΔΛΖ 

18,08 € 

ΝΔΟ   22 Καιαπφδη 
2ν Γεκνηηθφ ρνιείν  

Αηαιάληεο 

ΚΧΣΟΓΛΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟ 

40,20 € 

ΝΔΟ  30 Μαξηίλν 
Δηδηθφ Γεκνηηθφ 

ρνιείν Αηαιάληεο 

ΣΕΑΒΔ  
ΒΑΗΛΔΗΟ 

70,48 € 

ΝΔΟ  31 
Μαξίλη-Αγ. Ησάλλεο-

Μειίζζηα 

1ν Νεπηαγσγείν 
ηπιίδαο & Γπκλάζην 

ηπιίδαο 

ΠΑΝΟΤΡΓΗΑ  ΚΧΝ/ΝΟ 

22,12 € 

ΝΈΟ 39 
Οδνί Αε ηξάηε-

Καξπάζνπ  (Γαιαλέτθα 
Λακίαο) 

Δηδηθφ Νεπηαγσγείν 
Λακίαο(Παγθξάηη) κε 
ηνλ ζπλνδφ ηνπ-16ν 
Νεπηαγσγείν Λακίαο 

(ηκήκα έληαμεο) 
(πεξηνρή Π.Δ.Λ.) 

ΣΑΣΟΤΛΑ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

30,59 € 

ΝΔΟ 40 
Γεκνηηθφ ρνιείν Αγ. 

Κσλζηαληίλνπ 
(νινήκεξν) 

Κάιακνο 

ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΑΡΗΑ 

9,80 € 

ΝΔΟ 42 
Μεμηάηεο -Λνπηξά 

Τπάηεο 
3ν Δζπεξηλφ ΔΠΑΛ 

Λακίαο 

ΥΑΝΣΕΖΥΡΖΣΟ 
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

19,57 € 

ΝΔΟ 43 
Γακάζηα-Λακία (νδφο 

Κχπξνπ 51Α) 

Δηδηθφ Δπαγγεικαηηθφ 
Γπκλάζην Λακίαο 

(Παγθξάηη Λακίαο)-
Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. 

Κσζηαιεμίνπ 

ΜΗΥΑΖΛ ΑΝΑΣΑΗΟ 

45,36 € 
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Α/Α ΑΦΔΣΖΡΗΑ 
ΥΟΛΔΗΟ.  ΦΟΗΣΖΖ/ 

ΠΡΟΟΡΗΜΟ 
ΑΝΑΓΟΥΟ 

ΣΗΜΖ  € Ζκεξήζην 
θόζηνο ρσξίο ΦΠΑ 

ΝΔΟ   2 
Άγ. Κσλζηαληίλνο-
Κακέλα Βνχξια-
Μψινο 

Δηδηθφ Νεπηαγσγείν & 
Γεκνηηθφ ρνιείν Λακίαο 

ΠΛΑΣΑΝΟ ΠΤΡΟ 51,74 

ΝΔΟ   3 Λεληέηθα  
ηάζε Μαλνχζνπ (αληαπ. 
κε ΚΣΔΛ γηα ΔΠΑΛ 
Αηαιάληεο) 

ΠΛΑΣΑΝΟ ΠΤΡΟ 14,80 

ΝΔΟ   6 Φξαληδή 

Δηδηθφ Γεκνηηθφ ρνιείν 
Λακίαο-Δηδηθφ 
Δπαγγεικαηηθφ Γπκλάζην 
Λακίαο (Παγθξάηη) 

ΛΤΚΟ ΗΧΑΝΝΖ 19,60 

ΝΔΟ   7 Αγξηιηά 
19ν Νεπηαγσγείν Λακίαο 
(Δπξπηάλεο)  

ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 22,01 

ΝΔΟ   9 
Οηθηζκφο Αθξάηεο -
Οδφο Αηγίλεο-Οδφο 
Εαθχλζνπ 

Δηδηθφ Δπαγγεικαηηθφ 
Γπκλάζην Λακίαο 
(Παγθξάηη) 

ΠΑΠΑΡΟΤΠΑ 
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

30,24 

ΝΔΟ     11 

Ληαλνθιάδη 
(αληαπφθξηζε κε 
ιεσθνξείν ηνπ 
ΚΣΔΛ απφ Μνπζηθφ 
ρνιείν Λακίαο)  

ηχξθαθα ΣΔΡΓΗΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝΝΟ 11,42 

ΝΔΟ     12 

Μνζρνθαξπά-
Εειεπηφ-.. 
Ληαλνθιαδίνπ 
(ηαπξφο)-Καιχβηα  

7ν Γεκνηηθφ ρνιείν 
Λακίαο (ηκήκα έληαμεο)-
Δηδηθφ Δπαγγεικαηηθφ 
Γπκλάζην- Δηδηθφ 
Γεκνηηθφ ρνιείν Λακίαο 

ΚΗΛΣΟΠΟΤΛΟ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

57,83 

ΝΔΟ     13 
Γεκνηηθφ ρνιείν 
Ληαλνθιαδίνπ 
(νινήκεξν) 

Εειεπηφ ΣΔΡΓΗΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝΝΟ 10,63 

ΝΔΟ     16 Παιαηνθεξαζηά 
Αρηλφο (αληαπ. ηαμί γηα 
Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. Κσζηαιεμίνπ) 

ΣΑΜΔΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 28,91 

ΝΔΟ     17 Άλπδξν-Μαξίλη 
Λχθεην-1ν Γεκνηηθφ 
ρνιείν ηπιίδαο 

ΠΑΝΟΤΡΓΗΑ ΚΧΝΝΟ 37,51 

ΝΔΟ     18 Νεξάηδα 
1ν Γεκνηηθφ ρνιείν 
ηπιίδαο 

ΠΑΠΑΥΟΤΛΗΑΡΑ ΚΧΝΝΟ 29,27 

ΝΔΟ     19 Σηζνξέα-Ακθίθιεηα 
3ν Δζπεξηλφ ΔΠΑΛ 
Λακίαο 

ΓΔΧΡΓΟΤΛΑ ΓΔΧΡΓΗΟ 80,15 
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Α/Α ΑΦΔΣΖΡΗΑ 
ΥΟΛΔΗΟ.  ΦΟΗΣΖΖ/ 

ΠΡΟΟΡΗΜΟ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΤΙΜΗ  € Ημερήσιο 
κόστος χωρίς ΦΠΑ 

ΝΔΟ   27 Κσζηαιέμη Νεπηαγσγείν ηαπξνχ 
ΣΔΡΓΗΟΠΟΤΛΟ 

ΚΩΝ/ΝΟ 
26,77 € 

ΝΔΟ  28 Πεξηβφιη 
Οκβξηαθή (αληαπφθξηζε 
κε ιεσθνξείν γηα ην 1ν 

ΔΠΑΛ Λακίαο) 
ΚΑΜΖΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 

27,35 € 

ΝΔΟ  32 Εέιη 
Γεκνηηθφ ρνιείν 

Διάηεηαο 
ΑΓΓΔΛΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ 

38,41€ 

ΝΔΟ  33 Νέα Μάθξηζε 

Μεηαιιεία Οκβξηαθήο 
(αληαπφθξηζε κε 

ιεσθνξείν γηα 2ν ΔΠΑΛ 
Λακίαο) 

ΚΑΜΖΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 

16,92€ 

ΝΈΟ 34 Ράρεο Λχθεην Πειαζγίαο 
ΚΑΣΑΜΠΔΚΖ 

ΑΝΑΡΓΤΡΟ 36,60€ 

ΝΈΟ 35 Γπφ Βνπλά 
1ν Γεκνηηθφ ρνιείν 

Γνξγνπνηάκνπ 
ΜΗΥΑΖΛ ΑΝΑΣΑΗΟ 

35,95€ 

ΝΈΟ 37 
Γεκνηηθφ ρνιείν Ν. 

Μνλαζηεξίνπ 
(νινήκεξν) 

Βαξδαιή-νθηάδα-
Πεηξίιηα 

ΑΛΑΜΑΝΖ ΖΛΗΑ 
25,99 €  

 
Α2. ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

1) Σν δξνκνιφγην ΝΔΟ1 Κάιακνο Γεκνηηθφ & Γπκλάζην Αγ. Κσλζηαληίλνπ (αληαπφθξηζε 
ΚΣΔΛ γηα Λχθεην Κακέλσλ Βνχξισλ) κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ νηθείνπ δηαγσληζκνχ ζα 
ζπλερίζεη λα εθηειείηαη απφ ηελ Μπεζίξε Δπζηαζία, ε νπνία εθηειεί πξνζσξηλά  ην 

ΝΔΟ     20 

Νεπηαγσγείν & 
Γεκνηηθφ ρνιείν 
Διάηεηαο 
(νινήκεξν) 

Παλαγίηζα ΜΠΑΚΑΛΔΞΖ ΗΧΑΝΝΖ 10,20 

ΝΔΟ     21 
Γεκνηηθφ ρνιείν Κ. 
Σηζνξέαο 
(νινήκεξν) 

Μφδη ΦΗΝΔ ΕΧΖ 15,02 

ΝΔΟ     23 Καπλνρψξη 
Γπκλάζην & Λχθεην 
Τπάηεο 

ΥΑΝΣΕΖΥΡΖΣΟ 
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

23,96 

ΝΔΟ     24 

Νεπηαγσγείν & 
Γεκνηηθφ ρνιείν 
Διάηεηαο 
(Οινήκεξν)  

θάθα ΜΠΑΚΑΛΔΞΖ ΗΧΑΝΝΖ 16,88 

ΝΔΟ     25 
Νεπηαγσγείν      
 Κ. Σηζνξέαο 
(νινήκεξν) 

Μφδη 

ΦΗΝΔ ΕΧΖ 

15,02 

ΝΈΟ 36 Παιαηνθεξαζηά 
Αρηλφο (αληαπ.ιεσθνξείν 
ΚΣΔΛ γηα Λχθεην ηπιίδαο 

& 2ν ΔΠΑΛ Λακίαο) 

ΣΑΜΔΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

14,46 

ΝΈΟ 38 

Νεπηαγσγείν& 
Γεκνηηθφ ρνιείν   

Οκβξηαθήο 
(νινήκεξν) 

Άλσ Αγφξηαλε-
Μαθξπξξάρε-Πεξηβφιη-

Ξπληάδα 

ΚΑΜΖΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 

41,39 
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δξνκνιφγην ΝΔΟ 22 ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 2015-16, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην ΝΔΟ 1 ηεο 
ζρ. ρξνληάο 2016-17. Ζ παξάηαζε ηζρχεη έσο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα 30.06.2017. 

2) Σν ΝΔΟ 1 ζα εθηειείηαη απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν Παπαληθνιάνπ Παληειή ακέζσο 
κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ην ΝΔΟ 4, θαζψο ν Παπαληθνιάνπ 
Παληειήο εθηειεί πξνζσξηλά ην δξνκνιφγην ΝΔΟ31 ηεο ζρ ρξνληάο 2015-16, ην νπνίν 
αληηζηνηρεί ζην ΝΔΟ 4 ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 2016-17. Ζ παξάηαζε ηζρχεη έσο θαη ην 
ρξνληθφ δηάζηεκα 30.06.2017. 

3) Σα δξνκνιφγηα ΝΔΟ 4 (ΝΔΟ 8), ΝΔΟ 6 (ΝΔΟ 10), ΝΔΟ 10 (ΝΔΟ 14), ΝΔΟ 11 (ΝΔΟ 15), 
ΝΔΟ 34 (ΝΔΟ 26) κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ νηθείνπ δηαγσληζκνχ ζα ζπλερίζνπλ λα 
εθηεινχληαη απφ ηνπο πξνζσξηλνχο κεηνδφηεο έσο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα 30.06.2017, 
ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

 

ΣΜΖΜΑ ΑΝΑΓΟΥΟ ΑΦΔΣΖΡΗΑ ΠΡΟΟΡΗΜΟ 

ΖΜΔΡΖΗΟ ΚΟΣΟ 
ΥΩΡΗ ΦΠΑ (ΔΤΡΩ)ΜΔ 

ΣΤΥΟΝ 
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ 

ΠΑΡΑ-
ΣΖΡΖΔΗ 

ΝΔΟ 4 (ΝΔΟ 8) 

ΑΡΥΑΝΗΧΣ
Ζ 

ΒΑΗΛΔΗΟ 

ΟΓΟΗ ΜΤΚΖΝΧΝ-
ΦΑΡΑΛΧΝ-

ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ-
ΜΤΡΝΖ 

ΔΗΓΗΚΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΓΤΜΝΑΗΟ 
ΛΑΜΗΑ (ΠΑΓΚΡΑΣΗ) 

20,75 € 

 

ΝΔΟ 6 (ΝΔΟ 10) 
ΜΟΥΟ 

ΓΔΧΡΓΗΟ 

ΟΓΟΗ ΦΑΡΧΝ-
ΖΡΟΓΟΣΟΤ-ΠΖΛΗΟΤ 

ΔΗΓΗΚΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΓΤΜΝΑΗΟ 
ΛΑΜΗΑ (ΠΑΓΚΡΑΣΗ) 

21,63 € 

 

ΝΔΟ 10 (ΝΔΟ 14) 

ΣΔΡΓΗΟΠΟ
ΤΛΟ 

ΚΧΝΝΟ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 
ΛΗΑΝΟΚΛΑΓΗΟΤ 
(ΟΛΟΖΜΔΡΟ) 

ΣΤΡΦΑΚΑ 
10,82 € 

 

ΝΔΟ 11 (ΝΔΟ 15), 
ΚΑΜΑΡΑ 
ΚΧΝΝΟ 

ΣΤΛΗΓΑ 

[ΑΡΥΗΚΟ:16ν ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΛΑΜΗΑ 
(ΔΝΑΝΣΗ ΈΚΘΔΖ ΛΑΜΗΑ)- ΣΜΖΜΑ 

ΔΝΣΑΞΖ]-[Α ΣΡ/Ζ: ΠΡΟΘΖΚΖ: ΔΗΓΗΚΟ 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΛΑΜΗΑ]- ---{ΟΡΘΖ 
ΔΠΑΝΑΓΗΑΣΤΠΧΖ: 16ν ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ 
ΛΑΜΗΑ (ΔΝΑΝΣΗ ΈΚΘΔΖ ΛΑΜΗΑ)- 
ΣΜΖΜΑ ΔΝΣΑΞΖ-ΔΗΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

ΥΟΛΔΗΟ ΛΑΜΗΑ] 37,67 € 

ΥΧΡΗ 
ΔΠΗΠΛΔΟΝ 

ΚΟΣΟ 

ΝΔΟ 34 (ΝΔΟ 26) 
ΚΑΜΑΡΑ 
ΚΧΝ/ΝΟ 

Απιάθη (ηπιίδαο)-   
Οδφο Ναππάθηνπ 
(Παγθξάηη-Λακίαο) 

Δηδηθφ Δπαγγεικαηηθφ Γπκλάζην Λακίαο 
(Παγθξάηη) 

41,31 € 

 

 
Β1. Δγθξίλεη ηελ πξνζσξηλή αλάζεζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο καζεηψλ ησλ 

δεκνζίσλ ζρνιείσλ Α΄/ζκηαο θαη Β΄/ζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 
2016 – 2017 θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ(09/01/2017) κέρξη ηελ 
νινθιήξσζε ησλ δηαγσληζκψλ, κε ηελ ππνγξαθή ησλ νηθείσλ ζπκβάζεσλ ζηνπο παξαθάησ 
πξνζσξηλνχο κεηνδφηεο, αλά ηκήκα θαη φρη πέξαλ ηεο 30-06-2017, ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά 
πνπ ππέβαιαλ ζηνλ ζρεηηθφ δηαγσληζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, φπσο παξαθάησ 
ζπγθεθξηκέλα  αλαθέξεηαη: 

 
ΠΗΝΑΚΑ ΠΡΟΩΡΗΝΩΝ ΑΝΑΓΟΥΩΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΑΘΖΣΩΝ 

ΥΟΛΗΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ Α/ΒΑΘΜΗΑ ΚΑΗ Β’/ΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  
ΥΩΡΗΚΖ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΠΔ ΦΘΗΩΣΗΓΑ ΑΝΑ ΣΜΖΜΑ ΣΖ ΑΡΗΘΜ  6688/07-12-2016 

ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ  
 

Α/Α ΑΦΔΣΖΡΗΑ 
ΥΟΛΔΗΟ.  

ΦΟΗΣΖΖ/ 
ΠΡΟΟΡΗΜΟ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΤΙΜΗ  € 
Ημερήσιο 

κόστος χωρίς 
ΦΠΑ 

ΝΔΟ   5 
Παξαιία 
Καηλνχξηνπ 

Νεπηαγσγείν & 
Γεκνηηθφ ρνιείν 
Καηλνχξηνπ 

Μπέιινο Σξηαληάθπιινο 25,00 € 

ΝΔΟ  41 Ρνδίηζα-Λακία 

Δηδηθφ Γεκνηηθφ 
ρνιείν & Δηδηθφ 
Νεπηαγσγείν 
Λακίαο 

Σζαηζνχιαο Γεκήηξηνο 18,85 € 
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 Γ. Δγθξίλεη ηελ ππ΄αξηζκ. (νηθ) 2961/52/5-1-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο 
Διιάδαο, κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθαλ φιεο νη αλαγξαθφκελεο ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο 
(Α1) θαη (Β1) παξαηάζεηο θαη αλαζέζεηο δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ ησλ δεκνζίσλ 
ζρνιείσλ Α΄/ζκηαο θαη Β΄/ζκηαο εθπαίδεπζεο Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
 
 Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο, Δηδηθφο Φνξέαο 01 073 ΚΑΔ 0821. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 41 
 
ΘΔΜΑ 31ν: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο ηεο 15εο Γεθεκβξίνπ 2016 
γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ κεηαθνξάο καζεηψλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Δχβνηαο, ζρνιηθνχ 
έηνπο 2016-2017. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 303/10/2-1-2017 
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 
 

απνθαζίδεη νκόθσλα 
1. Δγθξίλεη ην απφ 15-12-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ αλάζεζε 

ππεξεζηψλ κεηαθνξάο καζεηψλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Δχβνηαο, κε Μηζζσκέλα Μηθξά – 
Μεγάια Λεσθνξεία θαη Σαμί – Γ.Υ. Δπηβαηηθά γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017 θαηφπηλ ηεο κε αξ. 
νηθ. 199356/7350/7-12-2016 Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. 
 2. Αλαδεηθλχεη πξνζσξηλνχο κεηνδφηεο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ηνπο παξαθάησ: 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ 
ΑΡΗΘΜΟ 
ΚΤΚΛΟΦ. 

ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΓΡΟΜΖ 
ΚΩΓΗΚΟ 

ΓΡΟΜ. 
ΣΗΜΖ 

 
Λνηπνί κεηνδόηεο 

1  ΚΑΚΑΛΗΑ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΑΔ 2416 1 
ΥΑΛΚΗΓΑ ΑΓ. 
ΔΛΔΟΤΑ ΓΗΚΟ 
(ΜΟΝΟ ΔΠΗΣΡ.) 

677 5,78€ 
ΦΡΑΓΚΑ 
ΠΤΡΗΓΧΝ (ΣΑΔ 
2377) -7,40€ 

2 
ΣΗΑΒΟ ΦΧΣΗΟ - 
ΑΝΑΣΑΗΟ 

ΣΑΔ 2458 2 

ΓΖΛΔΗ 
ΣΑΘΜΟ ΟΔ 
ΓΖΛΔΗ (2

Ο
 

ρικ.)& ΔΠΗΣΡ. 

897 23,79€ 

1.ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 
ΓΔΧΡΓΗΟΤ (ΣΑΔ 
2287) -24,80€ 
 
2.ΦΡΑΓΚΑ 
ΠΤΡΗΓΧΝ (ΣΑΔ 
2377) -28,00€ 

3 ΛΔΜΠΔΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΑΔ2656 3 
ΑΓΓΗΝΔ-
ΓΟΤΒΔ & 
ΔΠΗΣΡ. -3 

898 32,56€ 
 
- 
 

4 ΚΑΠΠΔ ΑΝΑΡΓΤΡΟ ΣΑΔ2629 5 

ΛΟΤΣΡΑ 
ΑΗΓΖΦΟΤ-ΑΓ. 
ΝΗΚΟΛΑΟ 
ΟΛΟΖΜΔΡΟ 

900 8,88€ 

1.ΑΒΒΟΠΟΤΛΟ 
ΗΧΑΝΝΖ (ΣΑΔ 
2668) -8,90€ 
 
2.ΣΡΗΚΚΑ 
ΚΤΡΗΑΚΖ (ΣΑΔ 
2665) -11,00€ 

5 ΣΡΗΚΚΑ ΚΤΡΗΑΚΖ ΣΑΔ2665 6 
ΑΓΗΟ ΛΟΤΣΡΑ 
ΑΗΓΖΦΟΤ 
&ΔΠΗΣΡΟΦ. 

901 34,00€ 

ΑΒΒΟΠΟΤΛΟ 
ΗΧΑΝΝΖ (ΣΑΔ 
2668) -34,90€ 

 

6 ΚΑΠΠΔ ΑΝΑΡΓΤΡΟ  ΣΑΔ2629 7 
ΓΑΛΑΣΑΓΔ 
ΚΑΜΑΣΡΗΑΓΔ-
ΗΣΗΑΗΑ &ΔΠΗΣΡ. 

902 30,00€ 

ΚΑΡΑΓΚΟΤΝΖ 
ΠΤΡΗΓΧΝ (ΣΑΔ 
2609) -30,90€ 

 

 

3. Κεξχζζεη άγνλν ην θάησζη έλα (1) ηκήκα/δξνκνιφγην: 
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Α/Α ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΓΡΟΜΖ 
ΚΩΓΗΚΟ 

ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΟΤ 
ΜΔΟΝ 

1 4 
ΜΖΛΗΔ ΚΡΤΟΝΔΡΗΣΖ & ΔΠΗΣΡ.) 
 

899 
 

ΣΑΞΗ 
 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 42 

 
ΘΔΜΑ 32ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ – θαηαθχξσζε (ηνπ κε θσδ. 147 δξνκνινγίνπ) ηεο δηα-
πξαγκάηεπζεο ηεο 11εο Οθησβξίνπ 2016 γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ κεηαθνξάο καζεηψλ, 
ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Δχβνηαο, ζρνιηθνχ έηνπο 2016-2017. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. νηθ. 305/11/2-1-2017 
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 
 

απνθαζίδεη νκόθσλα 
1. Δγθξίλεη ην απφ 23-12-2016 πξαθηηθφ δηαπξαγκάηεπζεο ηεο 11εο Οθησβξίνπ 2016 γηα 

ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ κεηαθνξάο καζεηψλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Δχβνηαο, κε 
Μηζζσκέλα Μηθξά – Μεγάια Λεσθνξεία θαη Σαμί – Γ.Υ. Δπηβαηηθά γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2016-
2017, πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ δξνκνινγίνπ κε θσδ. 147 
«Ακθηζέα – Καζελνί & επηζηξνθή». 

2. Καηαθπξψλεη ην δξνκνιφγην κε θσδ. 147 ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 43 

 
 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 
 
ΘΔΜΑ 33ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο ηνπ αλνηθηνχ, δηεζλνχο, ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ 
γηα ηελ «Πξνκήζεηα νρεκάησλ κέζσ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing) γηα ηηο αλάγθεο ησλ 
ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 1.047.552,00 € κε 
Φ.Π.Α.. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. νηθ. 7275/27-12-2016 
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 
 

απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 
1. Δγθξίλεη ην ππ΄αξηζκ. 2/27-12-2016 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο ηνπ αλνηθηνχ, δηεζλνχο, 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα νρεκάησλ κέζσ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 
(leasing) γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 1.047.552,00 € κε ΦΠΑ, πνπ αθνξά ζηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηεο 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηεο εηαηξείαο «AUTOHELLAS ΑΝΧΝΤΜΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ 
ΔΣΑΗΡΔΗΑ». 

2. Αλαδεηθλχεη κεηνδφηε ηελ εηαηξεία «AUTOHELLAS ΑΝΧΝΤΜΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ 
ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», κε ηηκή πξνζθνξάο 977.393€ κε Φ.Π.Α., φπσο θαίλεηαη ζηνλ θάησζη 
πίλαθα: 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ 
ΑΡΗΘ. 

ΚΤΚΛΟΦ. 
ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΓΡΟΜΖ 

ΚΩΓΗΚ
Ο 

ΓΡΟΜ. 
ΣΗΜΖ 

1 
ΜΧΡΑΨΣΖ ΥΑΡ. 
ΦΧΣΗΟ 

ΣΑΔ 2467 11 
ΑΜΦΗΘΔΑ-
ΚΑΘΔΝΟΗ & 
ΔΠΗΣΡ. 

147 22,00€ 
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A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΥΖΜΑΣΟ 
ΠΟΟΣΖΣΑ Δ 

ΣΔΜΑΥΗΑ 

ΜΖΝΗΑΗΟ 
ΜΗΘΩΜΑ ΑΝΑ 

ΣΔΜΑΥΗΟ 

ΜΖΝΗΑΗΟ 
ΜΗΘΩΜΑ ΑΝΑ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 
ΟΥΖΜΑΣΟ 

1 FIAT PANDA 1.3 DIESEL LOUNGE 5D 9 
 

273€ 
 

2.457€ 

2 
FIAT PANDA CLIMBING 4x4 1.3 DIESEL 
MULTIJET 5D 

22 
 

300€ 
 

6.600€ 

3 
FIAT DOBLO WORK UP 1.3 DIESEL 
EURO6 90HP 

5 
 

340€ 
 

1.700€ 

4 
NISSAN NAVARA NP 300 2.3 DIESEL 
DOUBLE CAB 4x4 PRO CC 

2 450€ 900€ 

5 
FIAT TALENTO COMBI LONG 1.6 DIESEL 
EURO6 9SEATS 

1 580€ 580€ 

6 
MERCEDES VITO TOURNER 2.1 DIESEL 
PRO 114CDI LONG 136HP 

2 450€ 900€ 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΜΖΝΗΑΗΟ ΜΗΘΧΜΑ (ΥΧΡΗ Φ.Π.Α.) 13.137€ 

ΤΝΟΛΗΚΑ ΔΣΖΗΑ ΜΗΘΧΜΑΣΑ (ΥΧΡΗ Φ.Π.Α.) 157.644€ 

ΤΝΟΛΗΚΑ ΜΗΘΧΜΑΣΑ 5-ΔΣΗΑ (ΥΧΡΗ Φ.Π.Α.) 788.220€ 

Φ.Π.Α. 24% 189.173€ 

ΤΝΟΛΗΚΑ ΜΗΘΩΜΑΣΑ 5-ΔΣΗΑ (ΜΔ Φ.Π.Α.) 977.393€ 

 

Ζ θαηαθχξσζε ζα γίλεη κεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα 
κε ηελ δηαθήξπμε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ., πνπ ζα ππνβάιεη ε εηαηξεία κεηά απφ 
ζρεηηθή εηδνπνίεζε. 
 

Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο έδσζε αξλεηηθή ςήθν κε ηελ αηηηνινγία φηη “δεν θεωρεί 
ζυμθέρουζα ηην προμήθεια οχημάηων με ηη μέθοδο leasing”, ελψ ν θ. Ησάλλεο Αγγειέηνο 
δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 44 

 
ΜΗΘΩΔΗ – ΔΚΜΗΘΩΔΗ 
 
ΘΔΜΑ 34ν: Έγθξηζε α) επαλάιεςεο ηνπ δεκφζηνπ, αλνηθηνχ, πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
εθκίζζσζε ηνπ θπιηθείνπ ηνπ Μεγάξνπ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο θαη β) ησλ λέσλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο 
δηαθήξπμεο (εμ’ αλαβνιήο). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. νηθ. 402/17/2-1-2017 
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 
 

απνθαζίδεη νκόθσλα 
Δγθξίλεη: 
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1. ηελ επαλάιεςε ηνπ δεκφζηνπ, αλνηθηνχ, πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθκίζζσζε 
ηνπ θπιηθείνπ ηνπ Μεγάξνπ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, ζε βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδφηε θαη ηνπ εγγπεηή 
ηνπ, 

2. ηελ θαηάπησζε ππέξ ηεο Π.Δ Δπβνίαο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο,  
   3. ηνπο λένπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο επαλάιεςεο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 45 

 
 
ΓΑΠΑΝΔ 
 
ΘΔΜΑ 35ν: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα έξγα – κειέηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Φσθίδαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 363/2/2-1-2017 
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 
 

απνθαζίδεη νκόθσλα 
Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή ησλ παξαθάησ 

Πηζηνπνηήζεσλ - ινγαξηαζκψλ - έξγσλ - κειεηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, 
Π.Δ. Φσθίδαο, ζχκθσλα κε ην αξζ.5 ηνπ Ν.4071/2012, σο εμήο:    

                                                                                                                                                                                                               
α/α ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ ΔΗΓ.ΦΟΡΔΑ     

ΚΑΔ 
ΑΝΑΓΟΥΟ ΠΟΟ 

1 ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΗ ΔΚΣΟ ΔΓΡΑ ΚΗΝΖΖ ΚΑΗ 
ΑΜΟΗΒΔ  ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ   ΓΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ    
ΑΔΠ-066 

  071 
ΚΑΔ 9417.02 

ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ Γ.Σ.Δ  
Π.Δ.ΦΧΚΗΓΑ 

694,80 

2 ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΗ ΔΚΣΟ ΔΓΡΑ ΚΗΝΖΖ ΚΑΗ 
ΑΜΟΗΒΔ  ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ   ΓΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ    
ΑΔΠ-566 

071 
ΚΑΔ 9417.02 

ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ Γ.Σ.Δ  
Π.Δ.ΦΧΚΗΓΑ 

1.239,80 

3 ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΓΡΟΜΟΤ 
ΣΡΗΚΟΡΦΟΤ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ:225.142,89 
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ :ΑΔ-409 
ΠΛΖΡΧΜΔ ΜΔΥΡΗ ΖΜΔΡΑ:8.241,90 
ΠΑΡΟΝ ΛΟΓ/ΜΟ:21.758,10 
ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΔΓΚΡΗΔΧΝ:195.142,89 

071 
KAE9479.02 

ΤΜΠΡΑΣΣΟΝΣ
Α ΓΡΑΦΔΗΑ 
ΗΓΜΑ 
ΜΔΛΔΣΧΝ Α.Δ-
Γ.ΦΡΑΓΚΟ 
ΚΛΠ 

21.758,1
0 

4 ΓΑΠΑΝΖ ΜΗΘΧΖ ΜΖΥ/ΣΟ ΔΡΓΟΤ 
(ΚΛΑΡΚ) ΜΔ ΑΠΔΤΘΔΗΑ  ΑΝΑΘΔΖ ΓΗΑ 
ΔΠΔΗΓΟΔ ΑΝΑΓΚΔ ΓΗΑΝΟΜΖ 
ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
ΔΠΗΗΣΗΣΗΚΖ  ΚΑΗ ΒΑΗΚΖ ΤΛΖ 
ΤΝΓΡΟΜΖ ΓΗΑ ΑΠΟΡΟΤ (ΣΔΒΑ) 

071 
9475.02 

ΑΝΑΓΝΧΣΖ 
ΠΑΤΛΟΣΑΘΖ 

1.199,64 

5 ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΗ ΔΚΣΟ ΔΓΡΑ ΚΗΝΖΖ ΚΑΗ 
ΑΜΟΗΒΔ  ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ   ΓΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ    
ΑΔΠ-566 

071 
9417.01 

ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ 
Γ.Σ.Δ  
Π.Δ.ΦΧΚΗΓΑ 

7.490,40 

6 ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΗ ΔΚΣΟ ΔΓΡΑ ΚΗΝΖΖ ΚΑΗ 
ΑΜΟΗΒΔ  ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ   ΓΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ    
ΑΔΠ-066 

071 
9417.01 

ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ 
Γ.Σ.Δ  
Π.Δ.ΦΧΚΗΓΑ 

4.782,38 
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7 ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΦΑΛΣΗΚΟΤ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΟ 
ΣΖΝ ΤΠ.ΑΡΗΘΜ.3  ΔΠ. ΟΓΟ ΠΔΡΗΟΥΖ 
ΠΑΡΑΛΗΑ ΠΑΝΟΡΜΟΤ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ:13.176,54 
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ :ΓΗΑΦΟΡΟΗ ΦΟΡΔΗ 
ΠΛΖΡΧΜΔ ΜΔΥΡΗ ΖΜΔΡΑ:0 
ΠΑΡΟΝ ΛΟΓ/ΜΟ:8.099,73 
ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΔΓΚΡΗΔΧΝ:268,98 

071 
9571.01 

ΝΗΚΟΛΑΟ 
ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ 

8.099,73 
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ΘΔΜΑ 36ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Βνησηίαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. νηθ. 10/2-1-2017 
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 
 

απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 
Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο γηα πξνκήζεηεο, 

ζπληεξήζεηο θαη παξνρή ππεξεζηψλ, πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ην Οηθνλνκηθφ 
Έηνο 2017 ζηελ Π.Δ. Βνησηίαο, σο θαησηέξσ:  
 

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ Κ.Α.Δ. 
ΠΔΡΗΓΡΑ
ΦΖ Κ.Α.Δ. 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤ

Ζ 
ΠΗΣΩΖ

 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜ

ΔΝΟΤ 
ΠΡΟΫ/ΜΟ

Τ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦ

ΩΔΗ 
ΔΣΟΤ 
2016 

ΓΔΜ
ΔΤΘΔ

Ν 
ΠΟΟ 
ΠΡΗΝ 
ΣΖΝ 

ΠΑΡΟ
ΤΑ 

ΔΗΖΓ
ΖΖ 

ΤΠΟΛΟΗΠ
Ο 

ΠΗΣΩΖ
 

ΓΗΑΘΔΗΜ
Ο ΓΗΑ 

ΓΔΜΔΤ
Ζ 

1 

 
Γαπάλε γηα  
αλαιπηηθή 
Καηαγξαθή φισλ ησλ 
Ρππαληηθψλ 
Φνξηίσλ πνπ 
ππάξρνπλ ζε 
Δπηθάλεηα πέληε ηεηξ. 
ρικ 
Πιεζίνλ ηνπ Αζσπνχ 
Πνηακνχ ηεο ΠΔ 
Βνησηίαο 
 

02.05.073.089
9.01 

Λνηπέο 
εηδηθέο 
ακνηβέο 

18600,00 

 

02.05.073.
0899.01 

Λνηπέο 
Γεσξγηθέο 
δαπάλεο 
(Ο.Κ) 

10000,00 40000,00 0 40000,00 

2 
Ακνηβή ζηνλ Γηθεγφξν Γξίηζα Αλαζηαζία, ζχκθσλα κε ηελ αξ. 34/20-
1-16 (πξάμε 2) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  

02.05.073.
0871.01 

ακνηβέο 
θπζηθψλ 
πξνζψπσ
λ 

357,12 40000,00 0 40000,00 

3 
Δηζθνξέο  αζθαιηζηηθέο ζην ΗΚΑ θαη άιινπο αζθαιηζηηθνχο 
νξγαληζκνχο 

02.05.071.
9412.01 

Δηζθνξέο  
αζθαιηζηηθ
έο ζην ΗΚΑ 
θαη άιινπο 
αζθαιηζηηθ
νχο 
νξγαληζκν
χο 

2000,00 20000,00  20000,00 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 12357.12 100000,00 0 
100000,00 
 

 

Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ςεθίδεη ηηο αλσηέξσ δαπάλεο πιελ εθείλεο κε α/α 
1, ηελ νπνία ζεσξεί φηη, ιφγσ ηδηαίηεξεο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ δεηήκαηνο, είλαη ππνρξέσζε ηνπ 
αξκφδηνπ ππνπξγείνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. 
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ΘΔΜΑ 37ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 γηα πξνκήζεηεο, εξγαζίεο, παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Φζηψηηδαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 627/5/1-1-2017 
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 
 

απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 
Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο γηα πξνκήζεηεο, 

εξγαζίεο θαη παξνρή ππεξεζηψλ ζηελ Π.Δ. Φζηψηηδαο, πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά 
ην Οηθνλνκηθφ Έηνο 2017, σο θαησηέξσ:  

 
 
 

α/α ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ Λνγαξηαζκόο Πεξηγξαθή ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤΖ 

ΠΗΣΩΖ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ

Τ 
ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+Α
ΝΑΜΟΡΦΩΔΗ
 ΔΣΟΤ 2017 

ΓΔΜΔΤΘΔ
Ν ΠΟΟ 

ΠΡΗΝ ΣΖΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΓΔΜΔΤΖ 

ΠΗΣΩΖ 

1 

Δθηππψζεηο γηα 
ηηο αλάγθεο 
ηερληθψλ 
ππεξεζηψλ 

02.01.073.0843.01 

Δθδφζεηο-
εθηππψζεηο-
βηβιηνδεζία 
(πεξηιακβάλε
ηαη θαη ε 
πξνκήζεηα 
ραξηηνχ) 

10.000,00 13.000,00 3.000,00 0,00 

2 

Δθζέζεηο, 
νξγάλσζε 
ζπλεδξίσλ θαη 
πνιηηηζηηθψλ 
εθδειψζεσλ  
ΠΟΔ 

02.01.073.0844.02 

Δθζέζεηο, 
νξγάλσζε 
ζπλεδξίσλ 
θαη 
πνιηηηζηηθψλ 
εθδειψζεσλ 

5.000,00 25.000,00 20.000,00 0,00 

3 

Δπηζθεπή 
ζπληήξεζε 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ ΠΔ 
Φζηψηηδαο 

02.01.073.0861.01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε 
θαη επηζθεπή 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 
γεληθά        

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

4 

Δπηζθεπή 
ζπληήξεζε 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ ΠΔ 
Φζηψηηδαο Π.Ο.Δ. 

02.01.073.0861.02 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε 
θαη επηζθεπή 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 
γεληθά        

6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 

5 
Δξγαζία 
ζπληήξεζεο 
ινγηζκηθνχ 

02.01.073.0869.01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε 
θαη επηζθεπή 
ινηπνχ 
εμνπιηζκνχ 

4.510,00 30.000,00 0,00   

6 

πληήξεζε θαη 
επηζθεπή 
θσηνηππηθψλ 
κεραλεκάησλ, 
fax θ.ι.π. 

02.01.073.0869.01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε 
θαη επηζθεπή 
ινηπνχ 
εμνπιηζκνχ 

2.000,00   0,00   
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7 

πιεξσκή 
δαπάλεο γηα ηελ 
ηερληθή 
ππνζηήξημε 
έμη(6)θσηνηππηθψ
λ κεραλεκάησλ 

02.01.073.0869.01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε 
θαη επηζθεπή 
ινηπνχ 
εμνπιηζκνχ 

3.100,00   0,00   

8 

πιεξσκή 
δαπάλεο γηα ηελ 
ηερληθή 
ππνζηήξημε 
έμη(4)θσηνηππηθψ
λ κεραλεκάησλ 

02.01.073.0869.01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε 
θαη επηζθεπή 
ινηπνχ 
εμνπιηζκνχ 

2.000,00   0,00   

9 

πληήξεζε θαη 
επηζθεπή 
θσηνηππηθψλ 
κεραλεκάησλ, 
fax θ.ι.π. 
πξσηνβάζκηαο, 
δεπηεξνβάζκηαο 
θαη ΚΔΓΓΤ 

02.01.073.0869.01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε 
θαη επηζθεπή 
ινηπνχ 
εμνπιηζκνχ 

500,00   0,00 17.890,00 

10 

Ακνηβή 
εμσηεξηθνχ 
ζπλεξγάηε γηα 
ππνζηήξημε 
πιεξνθνξηαθψλ 
ζπζηεκάησλ 

02.01.073.0871.01 
Ακνηβέο 
θπζηθψλ 
πξνζψπσλ                                                         

7.000,00 60.000,00 0,00   

11 

Ακνηβέο 
δηθεγφξσλ, 
δηθαζηηθψλ 
επηκειεηψλ 

02.01.073.0871.01 
Ακνηβέο 
θπζηθψλ 
πξνζψπσλ                                                         

10.000,00   0,00 43.000,00 

12 

Ακνηβή 
εμσηεξηθνχ 
ζπλεξγάηε γηα 
ππνζηήξημε 
πιεξνθνξηαθψλ 
ζπζηεκάησλ 

02.01.073.0871.02 
Ακνηβέο 
θπζηθψλ 
πξνζψπσλ                                                         

1.650,00 15.000,00 0,00   

13 

Ακνηβέο 
δηθεγφξσλ, 
δηθαζηηθψλ 
επηκειεηψλ 

02.01.073.0871.02 
Ακνηβέο 
θπζηθψλ 
πξνζψπσλ                                                         

2.500,00   0,00 10.850,00 

14 

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

02.01.073.0873.01 
Ακνηβέο 
Ννκηθψλ 
Πξνζψπσλ 

25.000,00 35.000,00 0,00   
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15 

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

02.01.073.0873.01 
Ακνηβέο 
Ννκηθψλ 
Πξνζψπσλ 

10.000,00   0,00 0,00 

16 

Γηα ηελ 
θπζηθνρεκηθή θαη 
κηθξνβηνινγηθή 
εμέηαζε ηνπ 
πφζηκνπ λεξνχ 
θαη ησλ πδάησλ 
θνιχκβεζεο ησλ 
ΠΔ Φζηψηηδαο, 
Δπξπηαλίαο, 
Φσθίδαο απφ ην 
Πεξηθεξεηαθφ 
Δξγαζηήξην 
Γεκφζηαο Τγείαο 
Θεζζαιίαο 

02.01.073.0899.01 

Λνηπέο 
δαπάλεο θαη 
εηδηθέο 
ακνηβέο     

20.000,00 250.000,00 0,00   

17 

Τπεξεζίεο Ηαηξνχ 
εξγαζίαο θαη 
ηερληθνχ 
αζθαιείαο γηα ην 
πξνζσπηθφ ηεο 
Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο 

02.01.073.0899.01 

Λνηπέο 
δαπάλεο θαη 
εηδηθέο 
ακνηβέο     

17.000,00   0,00   

18 

παξνρή 
ινγηζηηθψλ 
ππεξεζηψλ απφ 
εμσηεξηθφ 
ζπλεξγάηε 
ινγηζηή Α΄ηάμεο 

02.01.073.0899.01 

Λνηπέο 
δαπάλεο θαη 
εηδηθέο 
ακνηβέο     

15.744,00   0,00   

19 

παξνρή απφ 
νξθσηφ ινγηζηή 
γηα έιεγρν 
ρξήζεο 1-1-2015 
έσο 31-12-2015 

02.01.073.0899.01 

Λνηπέο 
δαπάλεο θαη 
εηδηθέο 
ακνηβέο     

15.375,00   0,00   
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20 

δαπάλε εηήζηαο 
ζπλδξνκήο ηεο 
Ζιεθηξνληθήο 
Ννκηθήο 
Πιεξνθφξεζεο 
"ΝΟΜΟΣΔΛΔΗΑ" 

02.01.073.0899.01 

Λνηπέο 
δαπάλεο θαη 
εηδηθέο 
ακνηβέο     

1.500,00   0,00   

21 

δαπάλε εηήζηαο 
ζπλδξνκήο ηεο 
Ζιεθηξνληθήο 
Βηβιηνζήθεο 
Γεκνζηνλνκηθήο 
Ννκνζεζίαο 
"DOCMAN.gr" 

02.01.073.0899.01 

Λνηπέο 
δαπάλεο θαη 
εηδηθέο 
ακνηβέο     

900,00   0,00   

22 

δαπάλε εξγαζίαο 
εγθαηάζηαζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο 
ζπζηήκαηνο 
ελεξγεηαθήο 
θαηαλάισζεο ζην 
αλαθαηληζκέλν 
θηήξην ηεο 
ΜΔΡΤΠ 

02.01.073.0899.01 

Λνηπέο 
δαπάλεο θαη 
εηδηθέο 
ακνηβέο     

8.060,00   56.000,00 115.421,00 

23 

ζχληαμε κειέηεο 
πξφηαζεο γηα ηνλ 
νξγαληζκφ ηεο 
Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο 

02.01.073.0899.02 

Λνηπέο 
δαπάλεο θαη 
εηδηθέο 
ακνηβέο     

24.600,00 29.520,00 0,00   

24 

πιεξσκή 
δαπάλεο 
ρξνλνπαξνπζίαζ
εο πξνζσπηθνχ 

02.01.073.0899.02 

Λνηπέο 
δαπάλεο θαη 
εηδηθέο 
ακνηβέο     

4.920,00   0,00 0,00 

25 

πξνκήζεηα εηδψλ 
θαζαξηφηεηαο γηα 
ηελ 
Γεπηεξνβάζκηα 
Δθπαίδεπζε 

02.01.073.1231.01 
Πξνκήζεηα 
εηδψλ 
θαζαξηφηεηαο                                                     

1.000,00 2.000,00 0,00 1.000,00 

26 

Πξνκήζεηα εηδψλ 
ζπληήξεζεο & 
επηζθεπήο  
θσηνηππηθψλ 
κεραλεκάησλ, 
fax, ινηπψλ 
κεραλεκάησλ 
Π/ζκηαο, Γ/ζκηαο 
Δθπ/ζεο θαη 
ΚΔΔΓΤ 

02.01.073.1329.01 

Πξνκήζεηα 
εηδψλ 
ζπληήξεζεο 
& επηζθεπήο  
θάζε είδνπο 
ινηπνχ 
εμνπιηζκνχ            

2.500,00 8.500,00 0,00   

27 

Πξνκήζεηα εηδψλ 
ζπληήξεζεο & 
επηζθεπήο  
θσηνηππηθψλ 
κεραλεκάησλ, 
fax, ινηπψλ 
κεραλεκάησλ ΠΔ 
Φζηψηηδαο 

02.01.073.1329.01 

Πξνκήζεηα 
εηδψλ 
ζπληήξεζεο 
& επηζθεπήο  
θάζε είδνπο 
ινηπνχ 
εμνπιηζκνχ            

6.000,00   0,00 0,00 
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28 

Πξνκήζεηα 
α)ελφο 
πηζηνπνηεκέλνπ 
ζπζηήκαηνο 
κεηξεηή ξνήο 
κάδαο γηα ηνλ 
έιεγρν ησλ 
δηαλνκέσλ 
πγξαεξίνπ 
θίλεζεο(πξαηήξη
α πγξψλ 
θαπζίκσλ) θαη 
β)ελφο 
κεηαιιηθνχ 
ιηηξνκέηξνπ 
ΗΝΟΥ 
ρσξεηηθφηεηαο 20 
ιίηξσλ γηα ηελ 
κέηξεζε ηεο 
αθξίβεηαο ησλ 
κεηξεηψλ ησλ 
δηαλνκέσλ πγξψλ 
θαπζίκσλ, γηα ηελ 
εχξπζκε 
ιεηηνπξγία ησλ 
ειεγθηηθψλ 
ππεξεζηψλ ηεο 
Γ/λζεο 
Αλάπηπμεο ΠΔ 
Φζηψηηδαο 

02.01.073.1699.01 
Λνηπέο 
πξνκήζεηεο  

10.000,00 17.000,00 0,00   

29 

Πξνκήζεηα θαη 
ηνπνζέηεζε 
ζπζηεκάησλ 
ζθίαζεο roller γηα 
ηα γξαθεία ηεο 
Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο 

02.01.073.1699.01 
Λνηπέο 
πξνκήζεηεο  

5.000,00   2.000,00 0,00 

30 

Πξνκήζεηα  δχν 
(2) ειεθηξνληθψλ 
ππνινγηζηψλ θαη 
ελφο(1) scaner 
γηα ηηο αλάγθεο 
ηνπ Σκήκαηνο 
Κηεληαηξηθήο 
Λακίαο-
Πξφγξακκα 
ΟΓΔ 

02.01.073.1723.01 

Πξνκήζεηα 
ειεθηξνληθψλ 
ππνινγηζηψλ
, 
πξνγξακκάη
σλ θαη 
ινηπψλ 
πιηθψλ    

2.000,00 10.000,00     

31 

πξνκήζεηα 5 
ηεκαρίσλ CISCO 
mini GBIC:GLC-
SX-MMD γηα ηελ 
δηαζχλδεζε ησλ 
νπηηθψλ ηλψλ ηνπ 
backdone 
δηθηχνπ ηεο 
ΜΔΡΤΠ κε ηηο 
νπηηθέο πφξηεο 
ηνπ LanSwitch 

02.01.073.1723.01 

Πξνκήζεηα 
ειεθηξνληθψλ 
ππνινγηζηψλ 
πξνγξακκάη
σλ θαη 
ινηπψλ 
πιηθψλ    

2.500,00     5.500,00 
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Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ςεθίδεη ηηο αλσηέξσ δαπάλεο πιελ εθείλσλ κε α/α 

14, 18, 23, 35 θαη 36. 
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ΘΔΜΑ 38ν: Έγθξηζε έθδνζεο Υξεκαηηθνχ Δληάικαηνο Πξνπιεξσκήο, νηθ. έηνπο 2017, Π.Δ. 
Φζηψηηδαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 592/4/2-1-2017 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην 
ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 

32 

Πξνκήζεηα 
δχν(2)  θνληέηλεξ 
γηα ηηο αλάγθεο 
ζπγθέληξσζεο-
δηαηήξεζεο 
αξρεηαθνχ πιηθνχ 
ησλ ππεξεζηψλ 
ηεο ΠΔ 
Φζηψηηδαο 

02.01.073.1729.01 

Πξνκήζεηα 
θάζε είδνπο 
κεραληθνχ 
θαη ινηπνχ 
εμνπιηζκνχ   

5.000,00 10.000,00     

33 

Πξνκήζεηα δχν 
(2) θακεξψλ 
αζθαιείαο & έλα 
(1) ηξίπνδα 
ζηήξημεο, γηα ηηο 
αλάγθεο 
βηληενεπηηήξεζεο 
ηνπ ρψξνπ Data 
Center ζην λέν 
Γηνηθεηήξην(πξψ
ελ ΜΔΡΤΠ) θαη 
γηα ηελ θάιπςε 
ησλ 
ζπλεδξηάζεσλ 
ηνπ 
Πεξηθεξεηαθνχ 
πκβνπιίνπ 
ηεξεάο Διιάδαο   

02.01.073.1729.01 

Πξνκήζεηα 
θάζε είδνπο 
κεραληθνχ 
θαη ινηπνχ 
εμνπιηζκνχ   

850,00     4.150,00 

34 

Πξνκήζεηα 
πεξίπνπ 20tn 
δσνηξνθψλ γηα 
ηελ θάιπςε 
άκεζσλ αλαγθψλ 
ησλ θηελνηξφθσλ 
ηνπ Γήκνπ 
θχξνπ 

 
. 
 
 
02.01.073.5152.01 

Κάζε είδνπο 
δαπάλεο 
πνιηηηθήο 
ζρεδίαζεο 
εθηάθησλ 
αλαγθψλ 
(ΠΔΑ) 

8.000,00 150.000,00 50.000,00 92.000,00 

35 

Έθδνζε 
ελεκεξσηηθνχ 
εληχπνπ γηα ηα 
κέηξα ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο 
Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο 2014-
2020 

02.01.073.5244.01 

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

5.000,00 10.000,00   5.000,00 

36 
Γαπάλεο 
δαθνθηνλίαο ΠΟΔ 

02.01.073.5241.02 Γαπάλεο 
πξνζηαζίαο 
ειαηνπαξαγσ
γήο 

341.613,60 341.613,60   0,00 

ΓΔΝΗΚΑ ΤΝΟΛΑ 606.822,60 1.032.633,60 131.000,00 294.811,00 
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 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

απνθαζίδεη νκόθσλα 
Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο, ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο θαη 

ηελ δέζκεπζε πίζησζεο, ζε βάξνο ηνπ Δ.Φ 01.073, ΚΑΔ 0899.01, πνζνχ 8.000,00 €, ζην φλνκα 
ηνπ ππνιφγνπ θ. Δπζχκηνπ πξάθε, ππαιιήινπ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, γηα ηελ 
πιεξσκή δηνδίσλ, πηλαθίδσλ θαη ΚΣΔΟ ησλ νρεκάησλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο.  

Ζκεξνκελία ιήμεσο ηνπ παξαπάλσ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο νξίδεηαη ε 30-
06-2017. 
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ΘΔΜΑ 39ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Δχβνηαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ηα ππ΄αξηζκ. 370/14/2-1-2017 θαη 
3348/89/9-1-2017 έγγξαθα ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ 
Δπηηξνπή, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

απνθαζίδεη νκόθσλα 
Δγθξίλεη: 
Α. ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο γηα πξνκήζεηεο, 

ζπληεξήζεηο θαη παξνρή ππεξεζηψλ πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ην νηθνλνκηθφ 
έηνο 2017 ζηελ Π.Δ. Δχβνηαο, σο θαησηέξσ: 

 

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΔ 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΚΑΔ 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤ

Ζ 
ΠΗΣΩΖ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔ

ΝΟΤ 
ΠΡΟΫ/ΜΟΤ

+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΔΗ 
ΔΣΟΤ 2017 

ΓΔΤΜΔΤΘ
ΔΝ 

ΠΟΟ 
ΠΡΗΝ 
ΣΖΝ 

ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΠΗΣΩΖ 

ΓΗΔΘΔΗΜΟ 
ΓΗΑ 

ΓΔΜΔΤΖ 

1 

Πξνκήζεηα 
αλακλεζηηθψλ δψξσλ 
γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 
Γξαθείνπ 
Αληηπεξηθεξεηάξρε ηεο 
ΠΔ Δπβνίαο. 

02.02.073.0
845.01 

Κάζε είδνπο 
δαπάλεο 
δεκνζίσλ 
ζρέζεσλ                                             
 

44,00 5.000,00 0 4.956,00 

2 

Πξνκήζεηα αηδέλησλ 
θαη εκεξνδεηθηψλ γηα 
ηηο αλάγθεο ηνπ 
Γξαθείνπ 
Αληηπεξηθεξεηάξρε ηεο 
ΠΔ Δπβνίαο. 

02.02.073.1
111.01 

Πξνκήζεηα 
ραξηηνχ, 
γξαθηθψλ εηδψλ 
θαη ινηπψλ 
ζπλαθψλ 
πιηθψλ                    

37,90 45.000,00 0 44.962,10 

3 

Πξνκήζεηα ζεκάησλ 
νδνπνηίαο θαη πιηθψλ 
εγθαηάζηαζήο ηνπο γηα 
ηηο αλάγθεο ηνπ 
Σκήκαηνο 
πγθνηλσληαθψλ 
Έξγσλ ηεο ΠΔ 
Δπβνίαο. 

02.02.073.1
699.01 

Λνηπέο 
πξνκήζεηεο                                                       
 

400,52 25.000,00 0 24.599,48 

4 

Πξνκήζεηα  120kg 
ηξηρισξναηζπιελίνπ 
γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 
εξγαζηεξίνπ ηνπ 
Σκήκαηνο 

02.02.073.1
699.01 

Λνηπέο 
πξνκήζεηεο                                                       
 849,60 25.000,00 400,52 23.749,88 
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πγθνηλσληαθψλ 
Έξγσλ ηεο ΠΔ 
Δπβνίαο. 

5 

Πξνκήζεηα πιηθψλ γηα 
ην πξφγξακκα 
Γεσξγηθψλ 
Πξνεηδνπνηήζεσλ ηεο 
Βακβαθνθαιιηέξγεηαο 
ζηελ ΠΔ Δπβνίαο 

02.02.073.5
244.01 

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

271,56 7.000,00 0 6.728,44 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 1.603,58 107.000,00 400,52 104.995,90 

 
Β. ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο γηα δαπάλεο ηεο Π.Δ 

Δχβνηαο πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2017, σο θαησηέξσ: 
 

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΔ 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΚΑΔ 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤ

Ζ 
ΠΗΣΩΖ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟΤ 

ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΔΗ 

ΔΣΟΤ 2016 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΠΗΣΩΖ 

ΓΗΔΘΔΗΜΟ 
ΓΗΑ 

ΓΔΜΔΤΖ 

1 Γηθαζηηθά –
πκβνιαηνγξαθηθά 
έμνδα  

02.02.073.08
94.01 
 

Γηθαζηηθά – 
ζπκβνιαηνγξα
θηθά έμνδα 
 

10.000,00 10.000,00 
 

0,00 
 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 10.000,00   
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ΘΔΜΑ 40ν: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή έξγσλ – κειεηψλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 375/15/2-1-2017 
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 
 

απνθαζίδεη νκόθσλα 
        Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο, γηα ηελ πιεξσκή ησλ παξαθάησ 
πηζηνπνηήζεσλ - ινγαξηαζκψλ έξγσλ, κειεηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. 
Δχβνηαο (Δ.Φ. 02071), σο εμήο:  
 
α/α Σίηινο Έξγνπ Αλάδνρνο / Πξνκεζεπηήο Πνζό ζε € Κ.Α.Δ 

 
 
 
 
1 

6νο ινγαξηαζκφο ηνπ έξγνπ: «Παξνρή 
ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο, επηζθεπήο, 
ζπληήξεζεο ειεθηξνληθνχ, 
ειεθηξνινγηθνχ θαη κεραλνγξαθηθνχ 
εμνπιηζκνχ ηνπ Γηνηθεηεξίνπ ηεο ΠΔ 
Δπβνίαο γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία 
θαη ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ» - 
ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ  
ρεη: αξ. πξση.: 201516/5384/19-12-
2016  έγγξαθν ηεο ΓΣΔ ηεο ΠΔ Δπβνίαο. 

 
 
 
ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ 
ΑΘΑΝΑΗΟ 3.000,00 9779 

 

 Πξνυπνινγηζκφο έξγνπ:        24.000,00 
 Πιεξσκέο κέρξη ζήκεξα        15.000,00 
 Παξφληαο ινγαξηαζκφο:           3.000,00 
 χλνιν:                                   18.000,00 
 Τπφινηπν εγθξίζεσλ:               6.000,00 
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2 

8νο ινγαξηαζκφο ηεο κειέηεο: 
«Αληηκεηψπηζε θαηαπηψζεσλ – 
θαηνιηζζήζεσλ επί ηεο Γεκνηηθήο Οδνχ 
ηφκην – Γηαζηαχξσζε κε Δ.Ο. 8 
(Ομχιηζνο – Πιαηάλα)» - ΑΜΠ 066. 
ρεη: αξ. πξση.: 185905/4994/16-12-
2016  έγγξαθν ηεο ΓΣΔ ηεο ΠΔ Δπβνίαο 

ΛΗΟΝΣΟ & 
ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΔΠΔ –
ΣΑΜΑΣΖ 
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ – 
ANALYSIS E.E. – 
ΜΠΡΔΗΑΚΑ 
ΑΝΑΣΑΗΟ – 
ΚΟΤΣΔΛΛΖ ΗΧΑΝΝΖ 

21.974,58 9362 

 

 Πξνυπνινγηζκφο έξγνπ:         393.854,86 
 Πιεξσκέο κέρξη ζήκεξα         352.044,43 
 Παξφληαο ινγαξηαζκφο:            21.974,58 
 χλνιν:                                      374.019,01 
 Τπφινηπν εγθξίζεσλ:                19.835,85 
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ΘΔΜΑ 41ν: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα επηζηξνθή πνζψλ αρξεσζηήησο 
εηζπξαρζέλησλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 377/16/2-1-2017 
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 
 

απνθαζίδεη νκόθσλα 
     Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη δηάζεζε πίζησζεο χςνπο δηαθνζίσλ ελελήληα δχν επξψ θαη 
πελήληα (292,50€), γηα επηζηξνθή πνζψλ αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλησλ απφ κε ρξήζε 
παξαβφισλ, Π.Δ. Δχβνηαο, ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

 

Α/Α ΔΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΟ 

1 ΔΤΑΓΓΔΛΗΝΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΤΡΗΓΧΝ ΠΔΗΡΑΗΧ 30,00 

2 ΜΠΑΗΝΑ  ΚΧΝ/ΝΑ ΑΘΑΝΑΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ 135,00 

3 ΥΑΣΕΖΝΗΚΟΛΑΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΝΗΚΟΛΑΟ ALPHA 57,50 

4 ΛΔΜΟΝΗΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ΠΔΣΡΟ ΔΘΝΗΚΖ 70,00 

    ΤΝΟΛΟ 292,50 

 
            Όιεο νη αλσηέξσ επηζηξνθέο πνζψλ ζα βαξχλνπλ ηηο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 
ηεο Π.Δ. Δπβνίαο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, Δ.Φ. 02073, ΚΑΔ 3199 “Λνηπέο επηζηξνθέο εζφδσλ”. 
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ΘΔΜΑ 42ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. 
Δχβνηαο ζηε ζπλδηνξγάλσζε κε ηελ Οκνζπνλδία Πνιηηηζηηθψλ πιιφγσλ Δπβνίαο, ρνξεπηηθήο 
εθδήισζεο θαη θνπήο πξσηνρξνληάηηθεο πίηαο. 
(Δηζεγεηήο θ. Φάλεο παλφο, Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Δχβνηαο). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 886/214952/29-12-
2016 έγγξαθν ηνπ γξαθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 
Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο πνζνχ ρηιίσλ 

πεληαθνζίσλ επξψ (1500,00€) γηα ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. Δχβνηαο ζηε δηνξγάλσζε, κε ηελ 
Οκνζπνλδία Πνιηηηζηηθψλ πιιφγσλ Δπβνίαο, ρνξεπηηθήο εθδήισζεο θαη θνπήο 
πξσηνρξνληάηηθεο πίηαο, ηελ Κπξηαθή 22 Ηαλνπαξίνπ 2017. 
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  Ζ  ζπγθεθξηκέλε δαπάλε, ε νπνία αθνξά πξνσζεηηθφ πιηθφ, ερεηηθή θάιπςε θαη αγνξά 
βαζηιφπηηαο, ζα βαξχλεη ηνλ Δηδηθφ Φνξέα 02.073 θαη ηνλ Κ.Α.Δ. 0844.  

 
Οη θ.θ Γθηθφπνπινο θαη Αγγειέηνο δήισζαλ φηη ζπκθσλνχλ κε ην 1/3 ηεο δαπάλεο. 
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ΘΔΜΑ 43ν: Έγθξηζε δαπάλεο – δέζκεπζε πίζησζεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαλνκήο 
αδηάζεησλ νπσξνθεπεπηηθψλ πξντφλησλ.   
(Δηζεγεηήο θ. ηαχξνο Σζειάο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο & 
Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Π..Δ.). 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. νηθ. 3755/21-12-2016 
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 
 

απνθαζίδεη νκόθσλα 
Δγθξίλεη, ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαλνκήο αδηάζεησλ 

νπσξνθεπεπηηθψλ πξντφλησλ βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 1369/2015, ηε δαπάλε - δέζκεπζε 
πίζησζεο πνζνχ ηξηψλ ρηιηάδσλ επξψ (3.000 €), γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θφξησζεο - 
εθθφξησζεο νπσξνθεπεπηηθψλ πξντφλησλ κε ηε ρξήζε ελφο κεραλήκαηνο (θιαξθ) κεηά ηνπ 
ρεηξηζηνχ θαη κε ηε δπλαηφηεηα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ησλ πξντφλησλ ζε πεξίπησζε κε 
έγθαηξεο παξαιαβήο απφ ηνπο Γήκνπο ηεο Π.Δ. Βνησηίαο. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο - 
Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Βνησηίαο  ΔΦ. 073  ΚΑΔ 0879 (2000 €) 0813 (1000 €).     

 
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ςεθίδεη ζεηηθά, αιιά δήηεζε πεξηζζφηεξα ζηνηρεία 

θαη νπζηαζηηθή ελεκέξσζε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 54 
 

 
Πεξαησζέλησλ ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ησλ εθηάθησλ ιχεηαη ε παξνχζα 

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

Ησάλλεο Πεξγαληάο               
 

Βαζίιεηνο Φαθίηζαο    
   

Κσλζηαληίλνο Καξαγηάλλεο 
 
Δπζηάζηνο Κάππνο 
 
Ησάλλεο Αγγειέηνο 

 
Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο 

 
                                                           Αδακάληηνο Γεσξγνχιεο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 
 

ΝΔΑ ΔΚΣΑΚΣΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΑΘΖΣΧΝ Π.Δ. ΦΘΗΧΣΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ 
ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΖ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΣΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΣΖ ΚΟΛΤΜΒΖΖ ΓΗΑ ΣΟ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 

2016-2017 
ΑΝΑΘΔΖ ΜΔ ΣΖΝ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΣΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ 

 Σηκή θαπζίκνπ ππνινγηζκνύ (πεηξέιαην θίλεζεο): 1,108 €/ιίηξν 
 

Α/Α ΑΦΔΣΖΡΗΑ 
ΑΡ.  

ΜΑΘ 
ΠΡΟΟΡΗΜΟ

 
ΓΡΟΜ. 

ΔΗΓΟ 
ΑΤΣ. 

ΔΝΣΟ 
ΠΟΛΔΩ 
ΜΗΚΡΖ 
ΚΛΗΖ 

ΔΝΣΟ ΠΟΛΔΩ ΜΔΓΑΛΖ 
ΚΛΗΖ 

ΔΚΣΟ 
ΠΟΛΔ

Ω 
ΜΗΚΡΖ 
ΚΛΗΖ 

ΔΚΣΟ 
ΠΟΛΔΩ 
ΜΔΓΑΛΖ 

ΚΛΗΖ 

ΥΛΜ 
ΑΝΩΣΑΣΟ 
ΖΜΔΡΖΗΟ 

ΚΟΣΟ 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

ΝΔΟ 44     
(1) 

1ν Γεκνηηθφ 
ρνιείν 
ηπιίδαο 

14 

Γεκνηηθφ 
Κνιπκβεηήξην 
Γ.Δ. Λακίαο 
(Φιέκηλγθ & 

Δξπζξνχ 
ηαπξνχ) 

δηπιφ 
δξνκνιφγην 

(κε 
επηζηξνθή) 

ρσξίο 
ζπλνδό 

Μηθξό 
Λεσθνξ

είν 
4,2  - 31,8  - 36 54,99 

ρεηηθά:                                       
1} Ζ παξ 8 ηνπ 
αξ. 63 ηνπ         
Ν. 4415/2016 
(ΦΔΚ 159 Α)                
2} Σν αξηζ. 
Φ.24/8305/28-11-
2016 έγγξαθν 
ηεο Γ/λζεο 
Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο 
Φζ/δαο     

ΝΔΟ 44     
(2) 

2ν Γεκνηηθφ 
ρνιείν 
ηπιίδαο 

24 

Γεκνηηθφ 
Κνιπκβεηήξην 
Γ.Δ. Λακίαο 
(Φιέκηλγθ & 

Δξπζξνχ 
ηαπξνχ) 

δηπιφ 
δξνκνιφγην 

(κε 
επηζηξνθή) 

ρσξίο 
ζπλνδό 

Μεγάιν 
Λεσθνξ

είν 
4,2  - 32,8  - 37 83,8 

ρεηηθά:                                       
1} Ζ παξ 8 ηνπ 
αξ. 63 ηνπ         
Ν. 4415/2016 
(ΦΔΚ 159 Α)                
2} Σν αξηζ. 
Φ.24/8305/28-11-
2016 έγγξαθν 
ηεο Γ/λζεο 
Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο 
Φζ/δαο     

ΝΔΟ 44     
(3) 

6ν Γεκνηηθφ 
ρνιείν 
Λακίαο 

(Καβάθε 30) 

21 

Γεκνηηθφ 
Κνιπκβεηήξην 
Γ.Δ. Λακίαο 
(Φιέκηλγθ & 

Δξπζξνχ 
ηαπξνχ) 

δηπιφ 
δξνκνιφγην 

(κε 
επηζηξνθή) 

ρσξίο 
ζπλνδό 

Μεγάιν 
Λεσθνξ

είν 
6,2  -  -  - 6,2 50,19 

ρεηηθά:                                       
1} Ζ παξ 8 ηνπ 
αξ. 63 ηνπ         
Ν. 4415/2016 
(ΦΔΚ 159 Α)                
2} Σν αξηζ. 
Φ.24/8305/28-11-
2016 έγγξαθν 
ηεο Γ/λζεο 
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Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο 
Φζ/δαο     

ΝΔΟ 44     
(4) 

11ν Γεκνηηθφ 
ρνιείν 
Λακίαο 

(Οδπζ.Διχηε 
2)  

24 

Γεκνηηθφ 
Κνιπκβεηήξην 
Γ.Δ. Λακίαο 
(Φιέκηλγθ & 

Δξπζξνχ 
ηαπξνχ) 

δηπιφ 
δξνκνιφγην 

(κε 
επηζηξνθή) 

ρσξίο 
ζπλνδό 

Μεγάιν 
Λεσθνξ

είν 
6,2  -  -  - 6,2 50,19 

ρεηηθά:                                       
1} Ζ παξ 8 ηνπ 
αξ. 63 ηνπ         
Ν. 4415/2016 
(ΦΔΚ 159 Α)                
2} Σν αξηζ. 
Φ.24/8305/28-11-
2016 έγγξαθν 
ηεο Γ/λζεο 
Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο 
Φζ/δαο     

ΝΔΟ 44     
(5) 

1ν Γεκνηηθφ 
ρνιείν 
Λακίαο   

(ίθλνπ & 
Αηγίλεο) 

18 

Γεκνηηθφ 
Κνιπκβεηήξην 
Γ.Δ. Λακίαο 
(Φιέκηλγθ & 

Δξπζξνχ 
ηαπξνχ) 

δηπιφ 
δξνκνιφγην 

(κε 
επηζηξνθή) 

ρσξίο 
ζπλνδό 

Μηθξό 
Λεσθνξ

είν 
2,4  -  -  - 2,4 35,19 

ρεηηθά:                                       
1} Ζ παξ 8 ηνπ 
αξ. 63 ηνπ         
Ν. 4415/2016 
(ΦΔΚ 159 Α)                
2} Σν αξηζ. 
Φ.24/8305/28-11-
2016 έγγξαθν 
ηεο Γ/λζεο 
Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο 
Φζ/δαο     

ΝΔΟ 44     
(6) 

3ν Γεκνηηθφ 
ρνιείν 
Λακίαο 

(Αηληάλσλ 15) 

20 

Γεκνηηθφ 
Κνιπκβεηήξην 
Γ.Δ. Λακίαο 
(Φιέκηλγθ & 

Δξπζξνχ 
ηαπξνχ) 

δηπιφ 
δξνκνιφγην 

(κε 
επηζηξνθή) 

ρσξίο 
ζπλνδό 

Μηθξό 
Λεσθνξ

είν 
4,2  -  -  - 4,2 35,19 

ρεηηθά:                                       
1} Ζ παξ 8 ηνπ 
αξ. 63 ηνπ         
Ν. 4415/2016 
(ΦΔΚ 159 Α)                
2} Σν αξηζ. 
Φ.24/8305/28-11-
2016 έγγξαθν 
ηεο Γ/λζεο 
Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο 
Φζ/δαο     

ΝΔΟ 44     
(7) 

7ν Γεκνηηθφ 
ρνιείν 
Λακίαο        

( Πξεβέδεο 
22) 

22 

Γεκνηηθφ 
Κνιπκβεηήξην 
Γ.Δ. Λακίαο 
(Φιέκηλγθ & 

Δξπζξνχ 
ηαπξνχ) 

δηπιφ 
δξνκνιφγην 

(κε 
επηζηξνθή) 

ρσξίο 
ζπλνδό 

Μεγάιν 
Λεσθνξ

είν 
6  -  -  - 6 50,19 

ρεηηθά:                                       
1} Ζ παξ 8 ηνπ 
αξ. 63 ηνπ         
Ν. 4415/2016 
(ΦΔΚ 159 Α)                
2} Σν αξηζ. 
Φ.24/8305/28-11-
2016 έγγξαθν 
ηεο Γ/λζεο 
Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο 
Φζ/δαο     
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ΝΔΟ 44     
(8) 

8ν Γεκνηηθφ 
ρνιείν 
Λακίαο 

(Καιχβηα) & 
2ν Γεκνηηθφ 

ρνιείν 
Λακίαο 

(Τςειάληε 
27) 

27 

Γεκνηηθφ 
Κνιπκβεηήξην 
Γ.Δ. Λακίαο 
(Φιέκηλγθ & 

Δξπζξνχ 
ηαπξνχ) 

δηπιφ 
δξνκνιφγην 

(κε 
επηζηξνθή) 

ρσξίο 
ζπλνδό 

Μεγάιν 
Λεσθνξ

είν 
6  - 3  - 9 50,19 

ρεηηθά:                                       
1} Ζ παξ 8 ηνπ 
αξ. 63 ηνπ         
Ν. 4415/2016 
(ΦΔΚ 159 Α)                
2} Σν αξηζ. 
Φ.24/8305/28-11-
2016 έγγξαθν 
ηεο Γ/λζεο 
Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο 
Φζ/δαο     

ΝΔΟ 44     
(9) 

14ν Γεκνηηθφ 
ρνιείν 
Λακίαο    

(Ακθηθηπφλσλ 
42) 

22 

Γεκνηηθφ 
Κνιπκβεηήξην 
Γ.Δ. Λακίαο 
(Φιέκηλγθ & 

Δξπζξνχ 
ηαπξνχ) 

δηπιφ 
δξνκνιφγην 

(κε 
επηζηξνθή) 

ρσξίο 
ζπλνδό 

Μεγάιν 
Λεσθνξ

είν 
6  -  -  - 6 50,19 

ρεηηθά:                                       
1} Ζ παξ 8 ηνπ 
αξ. 63 ηνπ         
Ν. 4415/2016 
(ΦΔΚ 159 Α)                
2} Σν αξηζ. 
Φ.24/8305/28-11-
2016 έγγξαθν 
ηεο Γ/λζεο 
Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο 
Φζ/δαο     

ΝΔΟ 44     
(10) 

9ν Γεκνηηθφ 
ρνιείν 
Λακίαο    

(Αβέξσθ 1) 

23 

Γεκνηηθφ 
Κνιπκβεηήξην 
Γ.Δ. Λακίαο 
(Φιέκηλγθ & 

Δξπζξνχ 
ηαπξνχ) 

δηπιφ 
δξνκνιφγην 

(κε 
επηζηξνθή) 

ρσξίο 
ζπλνδό 

Μεγάιν 
Λεσθνξ

είν 
3,2  -  -  - 3,2 50,19 

ρεηηθά:                                       
1} Ζ παξ 8 ηνπ 
αξ. 63 ηνπ         
Ν. 4415/2016 
(ΦΔΚ 159 Α)                
2} Σν αξηζ. 
Φ.24/8305/28-11-
2016 έγγξαθν 
ηεο Γ/λζεο 
Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο 
Φζ/δαο     

ΝΔΟ 44     
(11) 

10ν Γεκνηηθφ 
ρνιείν 
Λακίαο 

(Όζσλνο 46) 

15 

Γεκνηηθφ 
Κνιπκβεηήξην 
Γ.Δ. Λακίαο 
(Φιέκηλγθ & 

Δξπζξνχ 
ηαπξνχ) 

δηπιφ 
δξνκνιφγην 

(κε 
επηζηξνθή) 

ρσξίο 
ζπλνδό 

Μηθξό 
Λεσθνξ

είν 
3  -  -  - 3 35,19 

ρεηηθά:                                       
1} Ζ παξ 8 ηνπ 
αξ. 63 ηνπ         
Ν. 4415/2016 
(ΦΔΚ 159 Α)                
2} Σν αξηζ. 
Φ.24/8305/28-11-
2016 έγγξαθν 
ηεο Γ/λζεο 
Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο 
Φζ/δαο     
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ΝΔΟ 44     
(12) 

12ν Γεκνηηθφ 
ρνιείν 
Λακίαο       

(Ακπιηαλίηε 
22) 

18 

Γεκνηηθφ 
Κνιπκβεηήξην 
Γ.Δ. Λακίαο 
(Φιέκηλγθ & 

Δξπζξνχ 
ηαπξνχ) 

δηπιφ 
δξνκνιφγην 

(κε 
επηζηξνθή) 

ρσξίο 
ζπλνδό 

Μηθξό 
Λεσθνξ

είν 
6  -  -  - 6 35,19 

ρεηηθά:                                       
1} Ζ παξ 8 ηνπ 
αξ. 63 ηνπ         
Ν. 4415/2016 
(ΦΔΚ 159 Α)                
2} Σν αξηζ. 
Φ.24/8305/28-11-
2016 έγγξαθν 
ηεο Γ/λζεο 
Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο 
Φζ/δαο     

ΝΔΟ 44     
(13) 

17ν Γεκνηηθφ 
ρνιείν 
Λακίαο   

(ίθλνπ & 
Αηγίλεο) & 

21ν Γεκνηηθφ 
ρνιείν 
Λακίαο   

(ηαπξφο) 

28 

Γεκνηηθφ 
Κνιπκβεηήξην 
Γ.Δ. Λακίαο 
(Φιέκηλγθ & 

Δξπζξνχ 
ηαπξνχ) 

δηπιφ 
δξνκνιφγην 

(κε 
επηζηξνθή) 

ρσξίο 
ζπλνδό 

Μεγάιν 
Λεσθνξ

είν 
8  - 6  - 14 53,64 

ρεηηθά:                                       
1} Ζ παξ 8 ηνπ 
αξ. 63 ηνπ         
Ν. 4415/2016 
(ΦΔΚ 159 Α)                
2} Σν αξηζ. 
Φ.24/8305/28-11-
2016 έγγξαθν 
ηεο Γ/λζεο 
Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο 
Φζ/δαο     

ΝΔΟ 44     
(14) 

Γεκνηηθφ 
ρνιείν 

Καζηξίνπ-
Γεκνηηθφ 

ρνιείν Λ. 
Τπάηεο-
Γεκνηηθφ 
ρνιείν 

Ληαλνθιαδίνπ 

28 

Γεκνηηθφ 
Κνιπκβεηήξην 
Γ.Δ. Λακίαο 
(Φιέκηλγθ & 

Δξπζξνχ 
ηαπξνχ) 

δηπιφ 
δξνκνιφγην 

(κε 
επηζηξνθή) 

ρσξίο 
ζπλνδό 

Μεγάιν 
Λεσθνξ

είν 
6  - 44  - 50 110,59 

ρεηηθά:                                       
1} Ζ παξ 8 ηνπ 
αξ. 63 ηνπ         
Ν. 4415/2016 
(ΦΔΚ 159 Α)                
2} Σν αξηζ. 
Φ.24/8305/28-11-
2016 έγγξαθν 
ηεο Γ/λζεο 
Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο 
Φζ/δαο     

ΝΔΟ 44     
(15) 

20ν Γεκνηηθφ 
ρνιείν 
Λακίαο 

(Ακθηθηπφλσλ 
42) 

20 

Γεκνηηθφ 
Κνιπκβεηήξην 
Γ.Δ. Λακίαο 
(Φιέκηλγθ & 

Δξπζξνχ 
ηαπξνχ) 

δηπιφ 
δξνκνιφγην 

(κε 
επηζηξνθή) 

ρσξίο 
ζπλνδό 

Μηθξό 
Λεσθνξ

είν 
6  -  -  - 6 35,19 

ρεηηθά:                                       
1} Ζ παξ 8 ηνπ 
αξ. 63 ηνπ         
Ν. 4415/2016 
(ΦΔΚ 159 Α)                
2} Σν αξηζ. 
Φ.24/8305/28-11-
2016 έγγξαθν 
ηεο Γ/λζεο 
Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο 
Φζ/δαο     
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ΝΔΟ 44     
(16) 

1ν Γεκνηηθφ 
ρνιείν 

Γνξγνπνηάκν
π - Γεκνηηθφ 

ρνιείν 
Φξαληδή 

31 

Γεκνηηθφ 
Κνιπκβεηήξην 
Γ.Δ. Λακίαο 
(Φιέκηλγθ & 

Δξπζξνχ 
ηαπξνχ) 

δηπιφ 
δξνκνιφγην 

(κε 
επηζηξνθή) 

ρσξίο 
ζπλνδό 

Μεγάιν 
Λεσθνξ

είν 
6  - 31,6  - 37,6 88,43 

ρεηηθά:                                       
1} Ζ παξ 8 ηνπ 
αξ. 63 ηνπ         
Ν. 4415/2016 
(ΦΔΚ 159 Α)                
2} Σν αξηζ. 
Φ.24/8305/28-11-
2016 έγγξαθν 
ηεο Γ/λζεο 
Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο 
Φζ/δαο     

ΝΔΟ 44     
(17) 

18ν Γεκνηηθφ 
ρνιείν 
Λακίαο 
(Σέξκα 

Καξπάζνπ 
Γιαλέτθα) - 

23ν Γεκνηηθφ 
ρνιείν 

Λακίαο Μ. 
Βξχζε 

31 

Γεκνηηθφ 
Κνιπκβεηήξην 
Γ.Δ. Λακίαο 
(Φιέκηλγθ & 

Δξπζξνχ 
ηαπξνχ) 

δηπιφ 
δξνκνιφγην 

(κε 
επηζηξνθή) 

ρσξίο 
ζπλνδό 

Μεγάιν 
Λεσθνξ

είν 
4,2  - 7  - 11,2 50,19 

ρεηηθά:                                       
1} Ζ παξ 8 ηνπ 
αξ. 63 ηνπ         
Ν. 4415/2016 
(ΦΔΚ 159 Α)                
2} Σν αξηζ. 
Φ.24/8305/28-11-
2016 έγγξαθν 
ηεο Γ/λζεο 
Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο 
Φζ/δαο     

ΝΔΟ 44     
(18) 

15ν Γεκνηηθφ 
ρνιείν 
Λακίαο     

(πγθξφηεκα 
Αθαλνχ) 

23 

Γεκνηηθφ 
Κνιπκβεηήξην 
Γ.Δ. Λακίαο 
(Φιέκηλγθ & 

Δξπζξνχ 
ηαπξνχ) 

δηπιφ 
δξνκνιφγην 

(κε 
επηζηξνθή) 

ρσξίο 
ζπλνδό 

Μεγάιν 
Λεσθνξ

είν 
5,2  -  -  - 5,2 50,19 

ρεηηθά:                                       
1} Ζ παξ 8 ηνπ 
αξ. 63 ηνπ         
Ν. 4415/2016 
(ΦΔΚ 159 Α)                
2} Σν αξηζ. 
Φ.24/8305/28-11-
2016 έγγξαθν 
ηεο Γ/λζεο 
Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο 
Φζ/δαο     

ΝΔΟ 44     
(19) 

4ν Γεκνηηθφ 
ρνιείν 
Λακίαο 

(Αβέξσθ 1) 

18 

Γεκνηηθφ 
Κνιπκβεηήξην 
Γ.Δ. Λακίαο 
(Φιέκηλγθ & 

Δξπζξνχ 
ηαπξνχ) 

δηπιφ 
δξνκνιφγην 

(κε 
επηζηξνθή) 

ρσξίο 
ζπλνδό 

Μηθξό 
Λεσθνξ

είν 
3,2  -  -  - 3,2 35,19 

ρεηηθά:                                       
1} Ζ παξ 8 ηνπ 
αξ. 63 ηνπ         
Ν. 4415/2016 
(ΦΔΚ 159 Α)                
2} Σν αξηζ. 
Φ.24/8305/28-11-
2016 έγγξαθν 
ηεο Γ/λζεο 
Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο 
Φζ/δαο     
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ΝΔΟ 44     
(20) 

21ν Γεκνηηθφ 
ρνιείν 
Λακίαο 

(ηαπξφο) - 
13ν Γεκνηηθφ 

ρνιείν 
Λακίαο 
(Σέξκα 

Κάιβνπ) 

28 

Γεκνηηθφ 
Κνιπκβεηήξην 
Γ.Δ. Λακίαο 
(Φιέκηλγθ & 

Δξπζξνχ 
ηαπξνχ) 

δηπιφ 
δξνκνιφγην 

(κε 
επηζηξνθή) 

ρσξίο 
ζπλνδό 

Μεγάιν 
Λεσθνξ

είν 
8  - 6  - 14 53,64 

ρεηηθά:                                       
1} Ζ παξ 8 ηνπ 
αξ. 63 ηνπ         
Ν. 4415/2016 
(ΦΔΚ 159 Α)                
2} Σν αξηζ. 
Φ.24/8305/28-11-
2016 έγγξαθν 
ηεο Γ/λζεο 
Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο 
Φζ/δαο     

    

      
ΤΝΟΛΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ 

ΚΟΣΟ ΝΔΩΝ 
ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΩΝ  

      1.057,75 
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