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  Αξηζκόο Πξαθηηθνύ 19 

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

ζήκεξα ζηηο 29 Μαΐνπ 2017, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 11:00 π.κ., ζπλήιζε ζε (ηαθηηθή) ζπλεδξίαζε 
ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 44/5-3-2017 (ΑΓΑ:ΧΖΣΗ7ΛΖ-Ζ07) 
απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεξεάο Διιάδαο, πξνεδξεχνληνο ηνπ Βαζηιείνπ Φαθίηζα, 
Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ιφγσ απνπζίαο ηνπ Πξνέδξνπ απηήο, ν νπνίνο 
νξίζζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 396/21-3-2017 απφθαζή ηεο (ΑΓΑ:7ΓΓΦ7ΛΖ-ΝΝ1), θαη δπλάκεη ηεο ππ’ 
αξηζκ. (νηθ.) 109285/1102/23-5-2017 πξφζθιεζεο ηνπ πξνέδξνπ ηεο, πνπ επηδφζεθε λφκηκα ζε φια 
ηα κέιε ηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010, γηα λα απνθαζίζεη επί ησλ θάησζη 
ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 
 
 
ΝΟΜΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 
 
ΘΔΜΑ 1o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «KEGO 
– Κηελνπηελνηξνθηθά Δίδε – Τπεξεζίεο Αλψλπκε Δηαηξεία», ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ 
Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
 
ΘΔΜΑ 2o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«KERAKOLL ΔΛΛΑ – ΥΖΜΗΚΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ Δ.Π.Δ.», ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ 
Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
 
ΘΔΜΑ 3o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«PEPSICO-HBH Αλψλπκνο Βηνκεραληθή Δηαηξεία», ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ 
Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
 
ΘΔΜΑ 4o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«SIRCAHELLAS – ΑΝΧΝΤΜΖ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΔΡΝΗΚΗΧΝ, 
ΥΡΧΜΑΣΧΝ, ΥΖΜΗΚΧΝ», ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
 
ΘΔΜΑ 5o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«ΜΠΑΣΑΝΟΝΣ – ΜΔΣΑΛΣΑΡ  ΜΠΑΣΑΡΗΔ – ΑΝΑΚΤΚΛΧΔΗ – ΑΝΟΓΗΑ Δ.Π.Δ.», ελψπηνλ ηνπ 
Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
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ΘΔΜΑ 6o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«STAMPA GROUP A.E.», ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
 
ΘΔΜΑ 7o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«ΒΗΟΚΟΣ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ», ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο 
Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
 
ΘΔΜΑ 8o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«ΜΔΣΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ Δ.Π.Δ.», ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
 
ΘΔΜΑ 9o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο 
θαη Απνρέηεπζεο Λεηβαδηάο (Γ.Δ.Τ.Α.Λ.)», ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ 
Ληβαδεηάο. 
 
ΘΔΜΑ 10o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο νκφξξπζκεο εηαηξείαο κε ηελ 
επσλπκία «Δ. ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΚΑΗ ΗΑ ΟΔ», ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ 
Ληβαδεηάο. 
 
ΘΔΜΑ 11o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Η. 
ΜΑΤΡΟΤΛΖ - Γ.ΠΡΗΟΒΟΛΟ ΑΒΔΔ», ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ 
Ληβαδεηάο. 
 
ΘΔΜΑ 12o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηνπ Διαηνπξγηθνχ πλεηαηξηζκνχ κε 
ηελ επσλπκία «Γ. Π Β ΔΛΑΗΟΤΡΓΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΑΡΑΥΧΒΑ», ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο 
Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
 
ΘΔΜΑ 13o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Ν. ΚΑΕΖ ΑΒΔΔ», ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
 
ΘΔΜΑ 14o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«ΠΟΛΤΦΟΡΜΑ ΓΗΟΓΚΧΜΔΝΖ ΠΟΛΤΣΔΡΗΝΖ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ 
ΔΣΑΗΡΔΗΑ», ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
 
ΘΔΜΑ 15o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«ΕΟΤΡΑ FARM Α.Δ.», ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
 
ΘΔΜΑ 16o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«Sygenta Hellas Αλψλπκε Βηνκεραληθή Δκπνξηθή Δηαηξεία- Πξντφληα Φπηνπξνζηαζίαο & πφξνη», 
ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
 
ΘΔΜΑ 17o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«ΔΤΡΧΣΡΟΦΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟΜΗΚΧΝ 
ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ  ΚΑΗ ΕΧΟΣΡΟΦΧΝ», ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
 
ΘΔΜΑ 18o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία “Γήκνο 
Λεβαδέσλ”, ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
 
ΘΔΜΑ 19o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«ΘΔΑΛΗΚΖ ΑΣΔ», ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
 
ΘΔΜΑ 20o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «. 
ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΖ Α.Δ. ΠΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ», ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ 
Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
 
ΘΔΜΑ 21o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ηνπ Κσλζηαληίλνπ 
ηάτθνπ, ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά.  
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ΘΔΜΑ 22o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηνπ Παλαγηψηε Καινγεξάθε θαη ηνπ 
Ησάλλε Μπέιινπ, ελψπηνλ ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
 
ΘΔΜΑ 23o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηνπ Νηθφιανπ ηεξγίνπ, ελψπηνλ ηνπ 
Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
 
ΘΔΜΑ 24o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηνπ Αρηιιέα Σζφηξα, ελψπηνλ ηνπ 
Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
 
ΘΔΜΑ 25o:Καζνξηζκφο ακνηβήο πιεξεμνπζίνπ δηθεγφξνπ ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» - 
Γηφξζσζε ηεο ππ΄αξηζκ. 636/2017 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο. 
 
ΘΔΜΑ 26o:Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 104982/792/18.05.2017 απφθαζεο ηνπ 
Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο, λνκίκσο αλαπιεξνχκελνπ, πεξί δηνξηζκνχ πιεξεμνπζίνπ 
δηθεγφξνπ γηα ηελ ζχληαμε λνκηθήο γλσκνδφηεζεο επί δεηεκάησλ εξκελείαο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 
4412/2016 - “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 
2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)” [ΦΔΚ Α΄/147/08.08.2016]. 
 
 
ΔΚΣΑΚΣΔ ΑΝΑΓΚΔ 
 
ΘΔΜΑ 27o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 99502/225/12-5-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ (βξνρνπηψζεηο - πιεκκπξηθά θαηλφκελα απφ 22/04/2017). 
 
ΘΔΜΑ 28o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 101677/231/17-5-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ (βξνρνπηψζεηο - πιεκκπξηθά θαηλφκελα απφ 16/05/2017). 
 
ΘΔΜΑ 29o: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ ζηελ Π.Δ  
Φσθίδαο.   
 

 
ΓΖΜΟΗΑ ΔΡΓΑ – ΜΔΛΔΣΔ – ΠΑΡΑΣΑΔΗ 
 
ΘΔΜΑ 30o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ άγνλεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «Βειηίσζε νδηθήο αζθάιεηαο – 
Σερληθά – Οδηθνχ δηθηχνπ Κξπνλέξη – Γέθπξα Σαηάξλαο», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 
70.000,00 € κε ΦΠΑ. 
 
ΘΔΜΑ 31o: Έγθξηζε 1νππξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ 
δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε – Απνθαηάζηαζε βιαβψλ Οδηθνχ Γηθηχνπ Γνκηαλνί – 
Μνλαζηήξη Γνκηαλψλ – Δπαξρηαθνχ Γηθηχνπ Αγίαο Σξηάδαο», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 
130.000,00 € κε ΦΠΑ. 
 
ΘΔΜΑ 32o: Έγθξηζε απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ 
δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε επαξρηαθψλ νδψλ πεξηνρήο Γήκνπ Καξχζηνπ», Π.Δ. Δχβνηαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 1.200.000,00 € κε ΦΠΑ. 
 
ΘΔΜΑ 33o: Έγθξηζε 2νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε – Βειηίσζε Δ.Ο. Φαρλά – Πξνθφπη», Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 
3.000.000,00 € κε ΦΠΑ. 
 
ΘΔΜΑ 34o: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «Γηακφξθσζε αίζνπζαο εθδειψζεσλ 
ζην Μνπζηθφ ρνιείν Λακίαο», Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 60.000,00 € κε ΦΠΑ. 
 
ΘΔΜΑ 35o: Δμέηαζε έλζηαζεο αλαθνξηθά κε ηελ επηζηξνθή ή κε παξαβφινπ ζηνλ Υξήζην 
Λεβεληάθν, Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
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ΘΔΜΑ 36o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ΗΗΗ θαη αλάζεζε ηεο κειέηεο: «Μειέηε γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο 
γέθπξαο Βίζηξηδαο θαη πξνζβάζεσλ απηήο», πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο 443.000,00 € κε ΦΠΑ. 
 
ΘΔΜΑ 37o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ IIΗ θαη αλάζεζε ηεο κειέηεο: «Οξηνζέηεζε & ηνπηθέο δηεπζεηήζεηο 
ζηνλ Αζσπφ πνηακφ ζε ηκήκα 10 ρικ. εληφο ηνπ Ν. Βνησηίαο», πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο 305.762,08 
€ κε ΦΠΑ. 
 
 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 
 
ΘΔΜΑ 38o: Έγθξηζε α) δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 
ππνέξγνπ:«Πξνκήζεηα εθαηφλ είθνζη πέληε ηφλσλ (125 tn) ζάθσλ ςπρξήο αζθάιηνπ, έηνπο 2017 
ηεο Π.Δ. Δχβνηαο», απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη κέρξη 31/12/2017, 
πξνυπνινγηζκνχ 30.000,00 € ρσξίο ΦΠΑ (37.200,00 € κε ΦΠΑ 24%) θαη β) ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο 
δηαθήξπμεο. 
 
ΘΔΜΑ 39o: Έγθξηζε α)δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 
ππνέξγνπ:«Πξνκήζεηα ρξψκαηνο δηαγξάκκηζεο νδψλ γηα ην έηνο 2017 ηεο Π.Δ. Δχβνηαο», απφ ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη κέρξη 31/12/2017, πξνυπνινγηζκνχ 59.274,20 € ρσξίο ΦΠΑ 
(73.500,00 € κε ΦΠΑ 24%) θαη β) ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. 
 
ΘΔΜΑ 40o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ 1/2017 ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα 
ηελ «Πξνκήζεηα εηδψλ βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο γηα ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα (Δ.Π.) 
Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο (ΣΔΒΑ) γηα ηελ Π.Δ. Δπξπηαλίαο», πξνυπνινγηζκνχ 
31.239,58 € κε ΦΠΑ. 
 
ΘΔΜΑ 41o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ 2/2017 ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα γάιαθηνο εβαπνξέ, εηδψλ παληνπσιείνπ, ειαηφιαδνπ, 
γαιαθηνθνκηθψλ, νπσξνθεπεπηηθψλ γηα ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα (Δ.Π) Δπηζηηηζηηθήο θαη 
Βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο (ΣΔΒΑ) γηα ηνλ Ννκφ Δπξπηαλίαο», πξνυπνινγηζκνχ 134.223,93 € κε 
ΦΠΑ. 
 
ΘΔΜΑ 42o: Έγθξηζε 2νππξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε ηνπ δεκφζηνπ, πξφρεηξνπ 
δηαγσληζκνχ αλάδεημεο αλαδφρνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα κειαληψλ (toner) γηα ηνπο εθηππσηέο, ηα 
θσηνηππηθά κεραλήκαηα θαη ηηο ζπζθεπέο θαμ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο», πξνυπνινγηζκνχ 73.800,00 € κε ΦΠΑ. 
 
ΘΔΜΑ 43o: Έγθξηζε 1νππξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ, δεκφζηνπ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ κεραλεκάησλ 
έξγνπ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηελ Φζηψηηδα, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 140.895,00 €.  
 
 
ΜΑΘΖΣΗΚΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΑ 
 
ΘΔΜΑ 44o: Έγθξηζε α) δηελέξγεηαο αλνηθηνχ, δηεζλή, ειεθηξνληθνχ, δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
αλάζεζε ππεξεζηψλ κεηαθνξάο καζεηψλ ησλ δεκφζησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Α΄/ζκηαο θαη Β΄/ζκηαο 
Δθπ/ζεο, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Φσθίδαο, γηα ηξία ζρνιηθά έηε 2017 - 2018, 2018 - 2019  θαη 
2019 - 2020, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 2.926.018,79 € θαη β) ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. 
 
ΘΔΜΑ 45o: Έγθξηζε δαπαλψλ δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζρνιηθνχ 
έηνπο 2016-17. 
 
ΘΔΜΑ 46o: Έγθξηζε πιεξσκήο δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, ζρνιηθνχ 
έηνπο 2016-2017. 
 
ΘΔΜΑ 47o:Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πιεξσκή ησλ δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ κε 
Μηζζσκέλα Λεσθνξεία γηα νιφθιεξν ην δηάζηεκα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2015-2016, Π.Δ. Δχβνηαο. 
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ΜΗΘΧΔΗ 
 
ΘΔΜΑ 48o: Γηελέξγεηα δεκφζηνπ, αλνηθηνχ, πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ 
θπιηθείνπ ηνπ Μεγάξνπ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο. 
 
 
ΓΑΠΑΝΔ 
 
ΘΔΜΑ 49o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο. 
 
ΘΔΜΑ 50o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Φσθίδαο. 
 
ΘΔΜΑ 51o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα έξγα - κειέηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Φσθίδαο. 
 
ΘΔΜΑ 52o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Δχβνηαο. 
 
ΘΔΜΑ 53o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Βνησηίαο. 
 
ΘΔΜΑ 54o: Έγθξηζε δαπάλεο, δέζκεπζεο πίζησζεο θαη έθδνζεο Υξεκαηηθνχ Δληάικαηνο 
Πξνπιεξσκήο (Υ.Δ.Π.), Π.Δ. Βνησηίαο. 
 
ΘΔΜΑ 55o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, εξγαζίεο θαη παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Φζηψηηδαο. 
 
ΘΔΜΑ 56o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ εμφθιεζε νθεηιψλ έηνπο 2017 ηεο 
Π.Δ. Φζηψηηδαο απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ.  
 
ΘΔΜΑ 57o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε κε ην Πλεπκαηηθφ Κέληξν Ρνπκειησηψλ θαη ηε ζπκκεηνρή 
ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηελ εθδήισζε κε ζέκα «Όια ηα παηδηά ηνπ Κόζκνπ». 
 
ΘΔΜΑ 58o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε κε ην Φηινδσηθφ χιινγν Φζηψηηδαο θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηηο «Εθδειώζεηο Ζωνθηιίαο 2017». 
 
ΘΔΜΑ 59o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε κε ην χιινγν Νενιαίαο Γνξγνπνηάκνπ «Ζ Εσνδφρνο 
Πεγή» θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαοζηελ εθδήισζε κε ζέκα «3ε Γηνξηή 
Παξαδνζηαθώλ  Χνξώλ». 
 
 
ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΔΠΗΣΡΟΠΧΝ 
 
ΘΔΜΑ 60o: πγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «Καζαξηζκφο 
αξδεπηηθψλ θαλαιηψλ Κσπαΐδαο», Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 1.500.000,00 € κε ΦΠΑ, 
ρξήζεο 2017.   
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ΘΔΜΑ 61o: πγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο, αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ θαη δηαδηθαζηψλ 
δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ δηεζλνχο, αλνηθηνχ, δεκφζηνπ, ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ κεηαθνξάο 
καζεηψλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Φζηψηηδαο, ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, γηα ηξία 
ζρνιηθά έηε 2017 – 2018, 2018-2019  θαη 2019-2020, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 10.540.816,23 € 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη δηθαησκάησλ πξναίξεζεο. 
 
 
ΓΑΚΟΚΣΟΝΗΑ 
 
ΘΔΜΑ 62o: Έγθξηζε 2νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ 
δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ απφ εδάθνπο δνισκαηηθφ ςεθαζκφ 
ειαηνδέληξσλ ηεο Πξψελ Δπαξρίαο Θεβψλ (Γ Σκήκα), ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πιινγηθήο 
Καηαπνιέκεζεο ηνπ Γάθνπ ηεο Διηάο, γηα ην έηνο 2017», Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 
95.930,37 € κε ΦΠΑ. 
 
ΘΔΜΑ 63o: Έγθξηζε πξαθηηθψλ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Παξνρή ππεξεζηψλ γηα 
ηνλ έιεγρν ησλ δαθνπιεζπζκψλ κε ηελ κέζνδν ηεο παγηδνζεζίαο κε παγίδεο ηχπνπ Mcphail ζηνπο 
ειαηψλεο (CPV 77100000-1), ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πιινγηθήο Καηαπνιέκεζεο ηνπ 
Γάθνπ ηεο Διηάο, έηνπο 2017», Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 66.560,10€ κε ΦΠΑ (εμ΄αλαβνιήο). 
 
 

Απφ ηε ζπλεδξίαζε απνπζίαδε, ιφγσ θσιχκαηνο, ν Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
θαη Πεξηθεξεηάξρεο ηεξεάο Διιάδαο, Κσλζηαληίλνο Μπαθνγηάλλεο, θαη πξνήδξεπζε ν 
Αληηπξφεδξφο ηεο Βαζίιεηνο Φαθίηζαο. 
 

Παξφληα κέιε νθηψ (8) νη θ.θ. Βαζίιεηνο Φαθίηζαο, Γεκήηξηνο Αξγπξίνπ, Υάξεο αληδάο, 
Δπζηάζηνο Κάππνο, Κσλζηαληίλνο Βαξδαθψζηαο, Θσκάο Γξεβελίηεο, Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο θαη 
Παλαγηψηεο Δπαγγειίνπ.  

Αθνχ δηαπηζηψζεθε απαξηία, ν Αληηπξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Βαζίιεηνο 
Φαθίηζαο 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 

ΠΔ, 
2. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ 

Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ ΠΔ, 
3. ηαχξνο Σζειάο, Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & 

Κηεληαηξηθήο ΠΔ θαη 
4. Βαΐα Σφιιηιε, Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ – 

Γεκνζηννηθνλνκηθνχ Διέγρνπ ΠΔ. 
 

 
Με ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο έθαλε ππφκλεζε ησλ 

εξσηεκάησλ, πνπ έρεη ππνβάιεη εδψ θαη θαηξφ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο, θαη δήηεζε απηά λα απαληεζνχλ πξηλ ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ. 
πγθεθξηκέλα δήηεζε λα κάζεη: 

- Πνηνο θαη γηαηί απνθάζηζε ε πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηε ζηειέρσζε 
νκάδαο έξγνπ γχξσ απφ ηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηεο Πεξηθέξεηαο λα γίλεη απφ ην 
Πεξηθεξεηαθφ Σακείν, φηαλ είλαη γλσζηφ πσο κε απηά ηα πξνγξάκκαηα αζρνινχληαη ην 
Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην θαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή;  

- Πφηε ζα έξζεη ζηα ζπιινγηθά φξγαλα ε ζπγθξφηεζε ηεο δνκήο ππνζηήξημεο ησλ 
θνηλσληθψλ δξάζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο κε ην φλνκα “ΓΔΦΤΡΑ”; Πψο απνθαζίζηεθαλ νη 
ζθνπνί θαη ν ηξφπνο δνπιεηάο ηεο; Πψο ζα γίλνπλ νη πξνζιήςεηο; 
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- Πψο εθηηκάηαη ε απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σακείνπ λα δηαζέζεη 9.500 € γηα έξεπλα 
ζρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πνιηηψλ απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο; 

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

θαη πξνεδξεχσλ ζηελ ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε πξφηεηλε ζηα κέιε λα ζπδεηεζνχλ θαη ηα παξαθάησ 
ζέκαηα, σο έθηαθηα: 

 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 1ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηε κεηαθνξά 
καζεηψλ ηεο Π.Δ. Φσθίδαο θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ Παλειιελίσλ εμεηάζεσλ 2017 (ρσξίο ηε 
δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο). 

 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 2ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε εθδήισζεο κε ηνλ χιινγν 
Διιεληθήο Πνιηηηζηηθήο Παξάδνζεο Υαιθίδαο “Σ’ Αισλάθη” κε ηίηιν: «θνπνί ζην Γξηπνλήζη, από ην 
ρζεο ζην ζήκεξα». 

 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 3ν: Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο δαπαλψλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ γηα ηελ 
Π.Δ. Δχβνηαο. 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 4ν: Έγθξηζε  απεπζείαο αλάζεζεο δαπαλψλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ γηα ηελ  
Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο ζηε Φζηψηηδα θαη δηφξζσζε ηεο ππ’αξηζκ. 833/2017 απφθαζεο ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΠΔ. 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 5ν: Έγθξηζε ηεο αξηζκ. 3154/26-05-2017 (ΑΓΑ: 6ΒΟ87ΛΖ-Υ8) απφθαζεο ηνπ 
Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο πεξί α) έγθξηζεο πξαθηηθνχ 1/26-05-2017 ηεο ππ΄αξηζκ. 2901/18-
05-2017 «Πξφζθιεζεο γηα ελλέα έθηαθηα δξνκνιφγηα παλειιελίσλ εμεηάζεσλ 2017» θαη β) 
επαλάιεςεο ηεο δηαδηθαζίαο αλαδήηεζεο αλαδφρνπ. 
 

ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 6ν: Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο δαπαλψλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ γηα ηελ 
Π.Δ. Βνησηίαο. 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 7ν: Έγθξηζε πξαθηηθψλ ηεο επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο θαη θαηαθχξσζε 
απνηειέζκαηνο γηα ην έξγν «Μεηαθνξά καζεηψλ ηεο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Βνησηίαο θαηά ηε 
δηεμαγσγή ησλ Παλειιελίσλ εμεηάζεσλ 2017» θαηφπηλ πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 8ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – αλάδεημε κεηνδφηε ηνπ ζπλνπηηθνχ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Καζαξηφηεηα ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Π.Δ. Βνησηίαο, έηνπο 2017-
2018», πξνυπνινγηζκνχ 49.600,00 € κε ΦΠΑ. 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 9ν: Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο δαπαλψλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ γηα ηελ 
εθδήισζε ενξηαζκνχ ηεο Παγθφζκηαο Ζκέξαο Πεξηβάιινληνο απφ ηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο 
Διιάδαο. 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 10ν: Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζκ 894/2017 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο ΠΔ πεξί έγθξηζεο δαπάλεο - δέζκεπζε πίζησζεο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο ζηε δηνξγάλσζε ηνπ δηεζλνχο αγψλα Μεραλνθίλεηνπ Αζιεηηζκνχ «SEAJETS 
ΡΑΛΛΤ ΑΚΡΟΠΟΛΗ 2017» θαη αλάζεζεο ηεο δηνξγάλσζεο. 

Ζ εηζαγσγή ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ πξν εκεξεζίαο δηάηαμεο θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ιφγσ ηεο 
θαηεπείγνπζαο θχζεο ηνπο. 
 

 
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή νκόθσλα απνδέρηεθε ηελ πξφηαζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ θαη 

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

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 900 
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ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 1ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηε κεηαθνξά 
καζεηψλ ηεο Π.Δ. Φσθίδαο θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ Παλειιήλησλ εμεηάζεσλ 2017 (ρσξίο ηε 
δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 111526/1041/25-5-
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 θαηά πιεηνςεθία 

1. Δγθξίλεη ην απφ 23-5-2017 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηε κεηαθνξά 
καζεηψλ ηεο Π.Δ. Φσθίδαο θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ Παλειιήλησλ εμεηάζεσλ, πνπ αθνξά ζηνλ 
έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ 
ππνςεθίσλ αλαδφρσλ. 

2. Αλαζέηεη ηα λέα δξνκνιφγηα, φπσο απηά πξνέθπςαλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο 
δηαπξαγκάηεπζεο ηεο αξηζκ. 104337/1005/18-05-2017 (ΑΓΑ: ΧΘΓΤ7ΛΖ-Υ4Σ) πξφζθιεζεο γηα ηελ 
κεηαθνξά ησλ καζεηψλ θαηά ηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο, ζηνπο παξαθάησ: 

Σκήκα 1. Γεζθίλα - ΓΔΛ Ηηέαο: κεηνδφηεο ην ΚΣΔΛ Ν. ΦΧΚΗΓΑ Α.Δ., κε ηειηθή ηηκή 
δξνκνινγίνπ 70,22 € πιένλ ΦΠΑ, 

Σκήκα 2. Καιιηζέα - Αγ. Νηθφιανο - Παξ. Σνινθψλαο – Δξαηεηλή: κεηνδφηεο ην ΚΣΔΛ Ν. 
ΦΧΚΗΓΑ Α.Δ., κε ηειηθή ηηκή δξνκνινγίνπ 72,03 € πιένλ ΦΠΑ, 

Σκήκα 3.Δξαηεηλή - Αγ. Πάληεο - ΓΔΛ Γαιαμηδίνπ: κεηνδφηεο ην ΚΣΔΛ Ν. ΦΧΚΗΓΑ Α.Δ., κε 
ηειηθή ηηκή δξνκνινγίνπ 74,39 € πιένλ ΦΠΑ, 

Σκήκα 4.Γξαβηά - ΓΔΛ Άκθηζζαο θαη επηζηξνθή: κεηνδφηεο ν Κνξδάο Υξ. ίκνο, κε ηειηθή 
ηηκή δξνκνινγίνπ 75,73 € πιένλ ΦΠΑ, 

Σκήκα 5.Γαιαμίδη - ΓΔΛ Ηηέαο θαη επηζηξνθή: κεηνδφηεο ν Αλάγλνο Κ. Νηθφιανο, κε ηειηθή 
ηηκή δξνκνινγίνπ 27,39 € πιένλ ΦΠΑ. 

 
Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, κε ηελ αηηηνινγία φηη “δελ ζπκθωλεί κε ηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο ηωλ λέωλ δξνκνινγίωλ ρωξίο πξνθήξπμε, ε νπνία πξνζδηνξίδεη δηαγωληζηηθή 
δηαδηθαζία”. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 901 

 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 2ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017,γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε εθδήισζεο κε ηνλ χιινγν 
Διιεληθήο Πνιηηηζηηθήο Παξάδνζεο Υαιθίδαο “Σ’ Αισλάθη” κε ηίηιν: «θνπνί ζην Γξηπνλήζη, από ην 
ρζεο ζην ζήκεξα». 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 109878/2506/24-5-
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 θαηά πιεηνςεθία 
Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο, πνζνχ δπν ρηιηάδσλ 

πεληαθνζίσλ επξψ (2.500,00 €), γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε εθδήισζεο κε ηνλ χιινγν Διιεληθήο 
Πνιηηηζηηθήο Παξάδνζεο Υαιθίδαο “Σ’ Αισλάθη” κε ηίηιν: «θνπνί ζην Γξηπνλήζη, από ην ρζεο ζην 
ζήκεξα», ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελψλ, ζηηο 7 Ηνπλίνπ 2017. 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 10.636,00 €, εθ ησλ νπνίσλ ε Π.Δ. 
Δχβνηαο ζα θαιχςεη ηηο παξαθάησ δαπάλεο: 

- Γέθα ιεσθνξεία γηα ηε κεηαθίλεζε ζπληειεζηψλ θαηνίθσλ, νκάδα δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ 
.… 2.500€ κε ην ΦΠΑ. 

 
Ζ αλσηέξσ δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο 

νηθνλνκηθνχ  έηνπο 2017, Δ.Φ. 02073, ΚΑΔ 0844. 
 

Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ζπκθσλεί κε ην 50 % ηεο δαπάλεο. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 902 
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ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 3ν: Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο δαπαλψλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ γηα ηελ 
Π.Δ. Δχβνηαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. νηθ. 112179/2542/26-
5-2017 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 ηελ απεπζείαο αλάζεζε ησλ δαπαλψλ, νη νπνίεο απνηππψλνληαη ζηνλ πίλαθα Η ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Η ηνπ παξφληνο, ζηνπο πξνκεζεπηέο, πνπ αλαδείρζεθαλ ππνςήθηνη αλάδνρνη 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 118 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α’ 147/2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 
Πξνκεζεηψλ & Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ & 2014/25/ΔΔ)», κεηά ηνλ έιεγρν 
θαη ηε δηαπίζησζε φηη πιεξνχλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν. 4412/2016 
(ΦΔΚ Α’ 147/2016). 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 903 

 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 4ν: Έγθξηζε  απεπζείαο αλάζεζεο δαπαλψλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ γηα ηελ  
Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο ζηε Φζηψηηδα θαη δηφξζσζε ηεο ππ’αξηζκ. 833/2017 απφθαζεο ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΠΔ. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. νηθ. 112279/3161/26-
5-2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - 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 ηελ απεπζείαο αλάζεζε ησλ δαπαλψλ, νη νπνίεο απνηππψλνληαη ζηνλ πίλαθα ΗΗ 
ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηνπ παξφληνο, ζηνπο πξνκεζεπηέο, πνπ αλαδείρζεθαλ ππνςήθηνη αλάδνρνη 
έπεηηα απφ πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 118 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 
Α΄ 147) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ & Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 
2014/24/ΔΔ & 2014/25/ΔΔ)» θαη κεηά ηνλ έιεγρν θαη ηε δηαπίζησζε φηη πιεξνχλ ηα θξηηήξηα 
επηινγήο, ζχκθσλα κε ηελ παξ.1&2  ηνπ άξζξνπ 73   ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄ 147). 
 2. Γηνξζψλεη ηελ ππ’ αξηζκ 833/2017 απφθαζή ηεο σο πξνο ηηο απεπζείαο αλαζέζεηο κε α/α  
1, 31, 32, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα ΗΗΗ πνπ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα Η ηνπ παξφληνο. 

 
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ζπκθσλεί κε φιεο ηηο δαπάλεο πιελ εθείλεο κε α/α 2 

ηνπ πίλαθα ΗΗ, πνπ αθνξά ζηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζην Σνπξλνπά Pool 
Day 2017. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 904 

 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 5ν: Έγθξηζε ηεο αξηζκ. 3154/26-05-2017 (ΑΓΑ: 6ΒΟ87ΛΖ-Υ8) απφθαζεο ηνπ 
Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο πεξί α) έγθξηζεο πξαθηηθνχ 1/26-05-2017 ηεο ππ΄αξηζκ. 2901/18-
05-2017 «Πξφζθιεζεο γηα ελλέα έθηαθηα δξνκνιφγηα παλειιελίσλ εμεηάζεσλ 2017» θαη β) 
επαλάιεςεο ηεο δηαδηθαζίαο αλαδήηεζεο αλαδφρνπ. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 112055/3155/26-5-
2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο 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 ηελ αξηζκ. 3154/26-05-2017 (ΑΓΑ 6ΒΟ87ΛΖ-Υ8) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 

ηεξεάο Διιάδαο κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ: 
1. ην ππ΄αξηζκ. 1/26-05-2017 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηεο αξηζκ. 2901/18-05-

2017 δηαπξαγκάηεπζεο γηα ελλέα (9) έθηαθηα λέα δξνκνιφγηα κεηαθνξάο καζεηψλ ηεο Π.Δ. 
Φζηψηηδαο θαηά ηηο Παλειιήληεο εμεηάζεηο 2017 θαη  
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2. ε επαλάιεςε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηα σο άλσ δξνκνιφγηα, δηφηη θακία πξνζθνξά δελ 
θαηαηέζεθε θαη ε δηαδηθαζία θεξχρζεθε άγνλε. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 905 
 

ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 6ν: Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο δαπαλψλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ γηα ηελ 
Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο ζηε Βνησηία. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. νηθ. 112608/2406/26-
5-2017 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 νκόθσλα  
 Δγθξίλεη ηηο απεπζείαο αλαζέζεηο ησλ θάησζη δαπαλψλ ζηνπο πξνκεζεπηέο, νη νπνίνη 
αλαδείρζεθαλ ππνςήθηνη αλάδνρνη έπεηηα απφ πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 118 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄ 147) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ & 
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ & 2014/25/ΔΔ)» θαη κεηά ηνλ έιεγρν θαη ηε 
δηαπίζησζε φηη πιεξνχλ ηα θξηηήξηα επηινγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄ 
147). 
  

A/A Δαπάνη Προμηθεστής 

 
  Αρ. Πρωτ.      
Εισήγησης   
Υπηρεσίας 

Απόυαση 
Έγκρισης 

Δαπάνης της 
Οικονομικής 
Επιτροπής 

Ε.Φ. 
Κ.Α.Ε. 

Απόυαση 
Δέσμεσσης 

Ποσό 

1 

Κάιπςε εμφδσλ 
(Ζρεηηθή θαη 
θσηηζηηθή 
θάιπςε),  ηεο 
ζπλδηνξγάλσζεο   
εθδειψζεσλ κε 
ηνλ Γήκν 
Γηζηφκνπ-
Αξάρνβαο  -
Αληίθπξαο, πνπ 
ζα δηεμαρζεί ην 
πξψην 10ήκεξν 
ηνπ Ηνπλίνπ 2017, 
ζηα πιαίζηα ηεο 
73

εο
 Δπεηείνπ ηεο 

ζθαγήο ηνπ 
Γηζηφκνπ. 

 
.ΓΗΑΥΡΗΣΖ ΚΑΗ ΗΑ 
ΟΔΒΔ ΑΦΜ     
082567166       ΓΟΤ 
ΛΗΒΑΓΔΗΑΣ Γ/ΝΖ 
ΟΦΟΚΛΔΟΤ 26 
ΛΗΒΑΓΔΗΑ  ΑΡ. 
ΠΡΧΣ. 111779/2392. 

 
112533-

2402 

 
834/22-5-
2017 
(ΑΓΑ: 
Χ2ΜΥ7ΛΖ-
Π5Γ) 

Δ.Φ.: 
073  
ΚΑΔ:084
4 
 

 
Αξ. 
Γέζκεπζεο 
2074/24-5-
2017 
ΑΓΑ: 
Φ75Α7ΛΖ-
ΦΤΞ 
ΑΓΑΜ: 
17REQ00620
9988 

5.000,00 

2 

Κάιπςε εμφδσλ   
ηεο δηνξγάλσζεο   
ζπλαπιίαο , πνπ 
ζα δηεμαρζεί ηελ 
6-6-2017, ζηα 
πιαίζηα ηεο 
Ζκέξαο ηνπ 
Πεξηβάιινληνο, 
ζην δεχηεξν 
Γεκνηηθφ ρνιείν 
ρεκαηαξίνπ.  

ΣΑΜΑΣΗΟ Ν.ΣΔΒΖ 
ΑΦΜ 113236453 
ΓΟΤ Γ ΠΔΗΡΑΗΑ  
Γ/ΝΖ ΔΒΡΟΤ 72  
Σ.Κ 18544 ΠΔΗΡΑΗΑ 
ΑΡ.ΠΡΧΣ. 
111776/2391. 

 
112545-

2404 

 
834/22-05-
2017 
 (ΑΓΑ: 
Χ2ΜΥ7ΛΖ-
Π5Γ) 

Δ.Φ.: 
073  
ΚΑΔ:084
4 
 

 
Αξ. 
Γέζκεπζεο: 
2075/24-5--
2017 
ΑΓΑ:  
Φ75Α7ΛΖ-
ΦΤΞ,  
ΑΓΑΜ: 
17REQ00622
0527 

11.480,00 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 906 

 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 7ν: Έγθξηζε πξαθηηθψλ ηεο επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο θαη θαηαθχξσζε 
απνηειέζκαηνο γηα ην έξγν «Μεηαθνξά καζεηψλ ηεο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Βνησηίαο θαηά ηε 
δηεμαγσγή ησλ Παλειιελίσλ εμεηάζεσλ 2017» θαηφπηλ πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. 

ΑΔΑ: 6ΞΕΒ7ΛΗ-ΙΦΖ
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Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 112741/2415/26-5-
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 νκόθσλα  
1. Δγθξίλεη ηα ππ΄αξηζκ. 1/25-5-2017, 2/26-5-2017 θαη 3/26-5-2017 πξαθηηθά ηεο επηηξνπήο 

δηαπξαγκάηεπζεο γηα ην έξγν «Μεηαθνξά καζεηψλ ηεο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Βνησηίαο θαηά ηε 
δηεμαγσγή ησλ Παλειιελίσλ εμεηάζεσλ 2017», πνπ αθνξνχλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ζθξαγηζκέλσλ 
πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαηφπηλ ησλ αξηζ. 106537_2238 (ΑΓΑ: 7Υ707ΛΖ-Θ90, ΑΓΑΜ: 
17PROC006212444) θαη 111769_2390/25-5-2017 πξνζθιήζεσλ ζε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο 
(ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο). 

2. Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ησλ 
παξαθάησ δξνκνινγίσλ ζηνπο θάησζη κεηνδφηεο: 

 
ΠΗΝΑΚΑ  Η 

Α/Α 
ΓΡΟΜ 

ΣΟΠΟ 
ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

ΣΟΠΟ 
ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ 

ΥΟΛΗΚΖ  
ΜΟΝΑΓΑ 

ΑΡΗΘ. 
ΜΑΘ/Χ
Ν 

ΜΔΟ 
ΜΔΣ/ΡΑ 

ΥΛΜ ΠΡΟΦΔΡΟ
ΜΔΜΖ ΣΗΜΖ 
ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

ΑΝΑΓΟΥΟ 

1 

ΑΓ.ΣΡΗΑΓΑ 
ΑΓ.ΓΔΧΡΓΗΟ 

ΚΟΡΧΝΔΗΑ 
ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΖ 

 
ΛΗΒΑΓΔΗΑ 

2νΓΔΛ 
ΛΗΒΑΓΔΗΑ 

11 
ΜΗΚΡΟ 
ΛΔΧΦ. 83,4 119,92 ΚΣΔΛ 

ΛΗΒΑΓΔΗΑ 

2 ΓΑΤΛΔΗΑ 
ΜΑΤΡΟΝΔΡΗ 

 
ΛΗΒΑΓΔΗΑ 

2νΓΔΛ 
ΛΗΒΑΓΔΗΑ 9 

ΜΗΚΡΟ 
ΛΔΧΦ 57,4 79,11 ΚΣΔΛ 

ΛΗΒΑΓΔΗΑ 

3 

ΚΟΚΚΗΝΟ 
ΑΚΡΑΗΦΝΗΟ 

ΚΑΣΡΟ ΠΑΤΛΟ 
ΛΟΤΣΗ 

ΟΡΥΟΜΔΝΟ ΓΔΛ 
ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ 17 

ΜΗΚΡΟ 
ΛΔΧΦ. 89,4 146,64 ΚΣΔΛ ΘΖΒΑ 

4 ΑΓ.ΓΖΜΖΣΡΗΟ 
ΚΑΡΤΑ ΟΡΥΟΜΔΝΟ ΓΔΛ 

ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ 3 ΣΑΞΗ 16,2 31,27 
ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ 

ΣΑΞΗ 
ΛΗΒΑΓΔΗΑ 

5 ΑΝΣΗΚΤΡΑ  
ΑΠΡΑ ΠΗΣΗΑ ΓΗΣΟΜΟ ΓΔΛ 

ΓΗΣΟΜΟΤ 30 
ΜΔΓΑΛΟ 
ΛΔΧΦ. 26,6 74,74 ΚΑΝΣΕΟ 

6 ΑΡΑΥΟΒΑ ΓΗΣΟΜΟ ΓΔΛ 
ΓΗΣΟΜΟΤ 21 ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΧΦ. 31,2 78,02 ΚΑΝΣΕΟ 

7 ΚΤΡΗΑΚΗ ΣΔΗΡΗ ΓΗΣΟΜΟ ΓΔΛ 
ΓΗΣΟΜΟΤ 11 ΜΗΚΡΟ 

ΛΔΧΦ 35,2 58,87 ΚΑΝΣΕΟ 

8 

ΛΔΤΚΣΡΑ 
ΚΑΠΑΡΔΛΗ 

ΜΔΛΛΗΟΥΧΡΗ 
ΛΟΤΣΟΤΦΗ ΣΑΥΗ 

ΘΖΒΑ 1ν  & 2ν ΓΔΛ 
ΘΖΒΑ 25 ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΧΦ. 41,8 113,29 ΚΣΔΛ ΘΖΒΑ 

9 ΠΛΑΣΑΗΔ 
ΔΡΤΘΡΔ ΘΖΒΑ 1ν  & 2ν ΓΔΛ 

ΘΖΒΑ 2 ΣΑΞΗ 38 51,87 ΚΣΔΛ ΘΖΒΑ 

10 ΞΖΡΟΝΟΜΖ 
ΑΜΠΔΛΟΥΧΡΗ ΘΖΒΑ 1ν  & 3ν ΓΔΛ 

ΘΖΒΑ 3 ΣΑΞΗ 53,4 64,22 ΣΟΣΡΑ ΝΗΚ. 

11 

ΣΔΦΑΝΖ 
ΚΟΤΡΣΑ 
ΚΑΛΛΗΘΔΑ 

ΝΔΟΥΧΡΑΚΗ 

ΘΖΒΑ 1ν  & 2ν ΓΔΛ 
ΘΖΒΑ 13 ΜΗΚΡΟ 

ΛΔΧΦ. 93,4 106,27 ΚΣΔΛ ΘΖΒΑ 

12 ΒΑΓΗΑ ΘΖΒΑ 3ν ΓΔΛ 18 ΜΗΚΡΟ 
ΛΔΧΦ. 26 48,78 ΚΣΔΛ ΘΖΒΑ 

13 ΥΧΣΗΑ 
ΓΟΜΒΡΑΗΝΑ ΘΖΒΑ 3ν ΓΔΛ 4 ΣΑΞΗ 84 92,48 ΣΟΣΡΑ ΝΗΚ. 

14 ΔΛΑΗΧΝΑ ΘΖΒΑ 2ν ΓΔΛ ΘΖΒΑ 2 ΣΑΞΗ 27,4 40,19 ΣΟΣΡΑ ΝΗΚ. 

15 ΜΟΤΡΗΚΗ ΘΖΒΑ 2ν ΓΔΛ ΘΖΒΑ 1 ΣΑΞΗ 26,2 39,09 ΣΟΣΡΑ ΝΗΚ. 

16 ΚΑΛΛΗΘΔΑ ΥΖΜΑΣΑΡΗ ΓΔΛ 15 ΜΗΚΡΟ 60,4 96,14 ΚΣΔΛ ΘΖΒΑ 

ΑΔΑ: 6ΞΕΒ7ΛΗ-ΙΦΖ
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ΑΧΠΗΑ ΣΑΝΑΓΡΑ 
ΑΡΜΑ 

ΥΖΜΑΣΑΡΗ ΛΔΧΦ. 

17 
ΓΖΛΔΗ 

ΟΗΝΟΦΤΣΑ 
ΟΗΝΟΖ 

ΟΗΝΟΦΤΣΑ 
ΥΖΜΑΣΑΡΗ 

ΓΔΛ 
ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 

ΓΔΛ 
ΥΖΜΑΣΑΡΗΟ

Τ 

26 ΜΔΓΑΛΟ 
ΛΔΧΦ. 51,2 125,12 ΚΣΔΛ ΘΖΒΑ 

18 ΚΛΔΗΓΗ ΑΓ.ΘΧΜΑ 
ΟΗΝΟΦΤΣΑ 

ΟΗΝΟΦΤΣΑ 
ΥΖΜΑΣΑΡΗ 

ΓΔΛ 
ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 

ΓΔΛ 
ΥΖΜΑΣΑΡΗΟ

Τ 

10 ΜΗΚΡΟ 
ΛΔΧΦ 41,6 72,95 ΚΣΔΛ ΘΖΒΑ 

19 

ΞΖΡΟΝΟΜΖ 
ΔΛΛΟΠΗΑ 

ΛΔΟΝΣΑΡΗ 
ΘΔΠΗΔ 

ΝΔΟΥΧΡΗ ΑΚΡΖ 
ΜΑΤΡΟΜΜΑΣΗ 

ΑΛΗΑΡΣΟ ΓΔΛ 
ΑΛΗΑΡΣΟΤ 20 ΜΗΚΡΟ 

ΛΔΧΦ. 65,6 109,32 ΚΣΔΛ ΘΖΒΑ 

20 

ΞΖΡΟΝΟΜΖ 
ΔΛΛΟΠΗΑ  
ΘΔΠΗΔ  

ΜΑΤΡΟΜΜΑΣΗ 
ΑΛΗΑΡΣΟ 

ΛΗΒΑΓΔΗΑ 1ν ΔΠΑΛ 
ΛΗΒΑΓΔΗΑ 12 ΜΗΚΡΟ 

ΛΔΧΦ. 101,4 152,21 ΚΣΔΛ ΘΖΒΑ 

21 

ΛΟΤΣΗ ΠΑΤΛΟ 
ΚΑΣΡΟ 

ΟΡΥΟΜΔΝΟ 
ΚΑΡΤΑ 

ΛΗΒΑΓΔΗΑ 1ν ΔΠΑΛ 
ΛΗΒΑΓΔΗΑ 9 ΜΗΚΡΟ 

ΛΔΧΦ. 93,4 133,55 ΚΣΔΛ 
ΛΗΒΑΓΔΗΑ 

22 ΑΝΣΗΚΤΡΑ ΛΗΒΑΓΔΗΑ 1ν ΔΠΑΛ 
ΛΗΒΑΓΔΗΑ 1 ΣΑΞΗ 70 81,90 

ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ 
ΣΑΞΗ 

ΛΗΒΑΓΔΗΑ 

23 ΘΟΤΡΗΟ  ΛΗΒΑΓΔΗΑ 1ν ΔΠΑΛ 
ΛΗΒΑΓΔΗΑ 1 ΣΑΞΗ 23 36,86 

ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ 
ΣΑΞΗ 

ΛΗΒΑΓΔΗΑ 

24 ΑΝΑΛΖΦΖ ΛΗΒΑΓΔΗΑ 1ν ΔΠΑΛ 
ΛΗΒΑΓΔΗΑ 1 ΣΑΞΗ 14,2 28,54 

ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ 
ΣΑΞΗ 

ΛΗΒΑΓΔΗΑ 

25 

ΓΖΛΔΗ 
ΟΗΝΟΦΤΣΑ 

ΟΗΝΟΖ 
(ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ) 

ΥΖΜΑΣΑΡΗ 
ΔΛΑΗΧΝΑ 

ΘΖΒΑ 1ν ΔΠΑΛ 
ΘΖΒΑ 38 ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΧΦ. 87 199,93 ΚΣΔΛ ΘΖΒΑ 

26 

ΑΓ. ΘΧΜΑ 
ΑΧΠΗΑ ΣΑΝΑΓΡΑ 

ΑΡΜΑ 
ΝΔΟΥΧΡΑΚΗ 

ΘΖΒΑ 1ν ΔΠΑΛ 
ΘΖΒΑ 8 ΜΗΚΡΟ 

ΛΔΧΦ. 87 111,08 ΚΣΔΛ ΘΖΒΑ 

27 ΣΑΥΗ - ΠΤΡΗ ΘΖΒΑ 1ν ΔΠΑΛ 
ΘΖΒΑ 15 ΜΗΚΡΟ 

ΛΔΧΦ. 10 35,78 ΚΣΔΛ ΘΖΒΑ 

28 
ΑΡΑΝΣΖ 

ΓΟΜΒΡΑΗΝΑ 
ΞΖΡΟΝΟΜΖ 

ΘΖΒΑ 1ν ΔΠΑΛ 
ΘΖΒΑ 3 ΣΑΞΗ 106,8 113,44 ΣΟΣΡΑ ΝΗΚ. 

29 ΜΑΤΡΟΜΑΣΗ 
ΒΑΓΗΑ ΘΖΒΑ 1ν ΔΠΑΛ 

ΘΖΒΑ 4 ΣΑΞΗ 48,4 60,96 ΣΟΣΡΑ ΝΗΚ. 

30 ΠΛΑΣΑΗΔ 
ΔΡΤΘΡΔ ΘΖΒΑ 1ν ΔΠΑΛ 

ΘΖΒΑ 4 ΣΑΞΗ 40,2 52,13 ΣΟΣΡΑ ΝΗΚ. 

31 ΜΟΤΡΗΚΗ  ΘΖΒΑ 1ν ΔΠΑΛ 
ΘΖΒΑ 1 ΣΑΞΗ 24,8 37,61 ΣΟΣΡΑ ΝΗΚ 

32 Ν.ΚΟΚΚΗΝΟ ΘΖΒΑ 1ν ΔΠΑΛ 
ΘΖΒΑ 2 ΣΑΞΗ 58 65,93 

ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ 
ΣΑΞΗ 

ΛΗΒΑΓΔΗΑ 

33 ΟΗΝΟΦΤΣΑ ΘΖΒΑ ΛΗΒΑΓΔΗΑ 2ν  ΓΤΜΝ. 7 ΜΗΚΡΟ 164,8 177,16  ΚΣΔΛ ΘΖΒΑ 

ΑΔΑ: 6ΞΕΒ7ΛΗ-ΙΦΖ
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ΑΛΗΑΡΣΟ ΛΗΒΑΓΔΗΑ ΛΔΧΦ. 

34 ΔΛΛΟΠΗΑ 

ΑΛΗΑΡΣΟ 
(κεηαβίβαζε 
ζηε Γηαζ/ζε 
πξνο Αζθξε) 

2ν  ΓΤΜΝ. 
ΛΗΒΑΓΔΗΑ 1 ΣΑΞΗ 30 40,86 

ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ 
ΣΑΞΗ 

ΛΗΒΑΓΔΗΑ 

35 ΜΔΛΗΟΥΧΡΗ ΘΖΒΑ 1ν ΔΠΑΛ 
ΘΖΒΑ 2 ΣΑΞΗ 26,2 38,89 ΣΟΣΡΑ ΝΗΚ. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 907 

 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 8ν: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – αλάδεημε κεηνδφηε ηνπ ζπλνπηηθνχ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Καζαξηφηεηα ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Π.Δ. Βνησηίαο, έηνπο 2017-
2018», πξνυπνινγηζκνχ 49.600,00 € κε ΦΠΑ. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. νηθ. 112806/2418/26-
5-2017 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  
1. Δγθξίλεη ην απφ 25-5-2017 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Καζαξηφηεηα 

ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Π.Δ. Βνησηίαο, έηνπο 2017-2018», πξνυπνινγηζκνχ 49.600,00 € 
κε ΦΠΑ, πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ. 

2. Αλαδεηθλχεη κεηνδφηε θαη θαηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ζηελ 
«Κνηλσληθή πλεηαηξηζηηθή Δπηρείξεζε πιινγηθνχ θαη Παξαγσγηθνχ θνπνχ «ΔΡΚΤΝΑ», κε 
πξνζθεξφκελε εηήζηα ηηκή 36.424,02€ ρσξίο ΦΠΑ. 
 

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

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 908 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 9ν: Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο δαπαλψλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ γηα ηελ 
εθδήισζε ενξηαζκνχ ηεο Παγθφζκηαο Ζκέξαο Πεξηβάιινληνο απφ ηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο 
Διιάδαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 247/112798/26-5-2017 
έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο & Κνηλσληθήο Μέξηκλαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 

Δγθξίλεη ηελ απεπζείαο αλάζεζε ησλ θάησζη δαπαλψλ ζηνπο πξνκεζεπηέο, νη νπνίνη 
αλαδείρζεθαλ ππνςήθηνη αλάδνρνη έπεηηα απφ πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ζπκθψλα κε ην 
άξζξν 118 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄ 147) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ & 
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ & 2014/25/ΔΔ)» θαη κεηά ηνλ έιεγρν θαη ηε 
δηαπίζησζε φηη πιεξνχλ ηα θξηηήξηα επηινγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄ 
147). 
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Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, ν νπνίνο είρε εμαξρήο εθθξάζεη ηελ αληίζεζή ηνπ 

ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 909 
 

ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 10ν: Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζκ 894/2017 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο ΠΔ πεξί έγθξηζεο δαπάλεο - δέζκεπζεο πίζησζεο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο ζηε δηνξγάλσζε ηνπ δηεζλνχο αγψλα Μεραλνθίλεηνπ Αζιεηηζκνχ «SEAJETS 
ΡΑΛΛΤ ΑΚΡΟΠΟΛΗ 2017» θαη αλάζεζεο ηεο δηνξγάλσζεο. 

A/A Δαπάνη Προμηθεστής 

Αρ. Πρωτ.       
Εισήγησης      
Υπηρεσίας 

Απόυαση 
Έγκρισης 
Δαπάνης  

Οικονομικής 
Επιτροπής 

Ε.Φ. 
Κ.Α.Ε. 

Απόυαση 
Δέσμεσσης 

Ποσό 

1 
Ζκέξα 

πεξηβάιινληνο 
ζηελ ΠΔ Βνησηίαο 

Prisma 
Υξηζηφπνπινο 
(εθηππψζεηο):  

 

219/102975/ 
16-05-2017  

 
 

830/22-05-
2017 
(ΑΓΑ: 

Χ2ΜΥ7ΛΖ-
Π5Γ) 

Δ.Φ.:   
ΚΑΔ:98

99 
 

Αξ. 
Γέζκεπζεο 
4756/24-05-

2017 
ΑΓΑ: 

7ΕΥΤ7ΛΖ-
ΘΒΤ, ΑΓΑΜ: 

17REQ006230
075 

4.996.46  

2 
Ζκέξα 

πεξηβάιινληνο 
ζηελ ΠΔ Βνησηίαο 

αληδα Διέλε 
(Γξαθηζηηθά) 

219/102975/ 
16-05-2017  

  
830/22-05-

2017 
(ΑΓΑ: 

Χ2ΜΥ7ΛΖ-
Π5Γ) 

Δ.Φ.:   
ΚΑΔ:98

99 
 

Αξ. 
Γέζκεπζεο 
4756/24-05-

2017 
ΑΓΑ: 

7ΕΥΤ7ΛΖ-
ΘΒΤ, ΑΓΑΜ: 

17REQ006230
075 

1.860,00 

3 
Ζκέξα 

πεξηβάιινληνο 
ζηελ ΠΔ Βνησηίαο 

Top Cut 
Modiano 

Production 
House   

219/102975/ 
16-05-2017  

 
 

830/22-05-
2017 
(ΑΓΑ: 

Χ2ΜΥ7ΛΖ-
Π5Γ) 

Δ.Φ.:   
ΚΑΔ:98

99 
 

Αξ. 
Γέζκεπζεο 
4756/24-05-

2017 
ΑΓΑ: 

7ΕΥΤ7ΛΖ-
ΘΒΤ, ΑΓΑΜ: 

17REQ006230
075 

6.448,00 

4 
Ζκέξα 

πεξηβάιινληνο 
ζηελ ΠΔ Βνησηίαο 

Γεκήηξεο 
Αγγειφπνπινο 

(Δλνηθίαζε 
Οζνλψλ) (Αξ. 

Πξ.: 
89675/2392/3-

5-2017) 

219/102975/ 
16-05-2017  

  
830/22-05-

2017 
(ΑΓΑ: 

Χ2ΜΥ7ΛΖ-
Π5Γ) 

Δ.Φ.:   
ΚΑΔ:98

99 
 

 
Αξ. 

Γέζκεπζεο 
4756/24-05-

2017 
ΑΓΑ: 

7ΕΥΤ7ΛΖ-
ΘΒΤ, ΑΓΑΜ: 

17REQ006230
075 

3.968,00 

5 
Ζκέξα 

πεξηβάιινληνο 
ζηελ ΠΔ Βνησηίαο 

Αθνί Σδακάια 
ΔΠΔ (Catering 
ζην ρψξν ηεο 
εθδήισζεο) ) 

219/102975/ 
16-05-2017  

 
 

830/22-05-
2017 
(ΑΓΑ: 

Χ2ΜΥ7ΛΖ-
Π5Γ) 

Δ.Φ.:   
ΚΑΔ:98

99 
 

Αξ. 
Γέζκεπζεο 
4756/24-05-

2017 
ΑΓΑ: 

7ΕΥΤ7ΛΖ-
ΘΒΤ, ΑΓΑΜ: 

17REQ006230
075 

1.860,00 

6 
Ζκέξα 

πεξηβάιινληνο 
ζηελ ΠΔ Βνησηίαο 

Star KE 
(Σειενπηηθή 

Κάιπςε 
εθδήισζεο, 
παξαγσγή 
δνξπθνξηθή 
κεηάδνζε, 

κνληάδ, 
ξεπνξηάδ) 

219/102975/ 
16-05-2017  

 
 

830/22-05-
2017 
(ΑΓΑ: 

Χ2ΜΥ7ΛΖ-
Π5Γ) 

Δ.Φ.:   
ΚΑΔ:98

99 
 

Αξ. 
Γέζκεπζεο 
4756/24-05-

2017 
ΑΓΑ: 

7ΕΥΤ7ΛΖ-
ΘΒΤ, ΑΓΑΜ: 

17REQ006230
075 

10.500,00 
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Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. νηθ. 248/113258/29-5-
2017 έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο & Κνηλσληθήο Μέξηκλαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην 
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία  
1. Σξνπνπνηεί ηελ παξάγξαθν Β ηεο ππ΄ αξηζκ 894/2017 απφθαζήο ηεο, σο εμήο: 
B. “Δγθξίλεη ηελ αλάζεζε ηεο δηνξγάλσζεο ηνπ δηεζλνχο αγψλα Μεραλνθίλεηνπ Αζιεηηζκνχ 

«SEAJETS ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙ 2017», πνπ ζα δηεμαρζεί απφ ηηο 2 έσο ηηο 4 Ηνπλίνπ 2017 ζηελ 
επξχηεξε πεξηνρή ηεο Φζηψηηδαο, πξνζθεχγνληαο ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο 
δεκνζίεπζε ζχκθσλα κε ηελ παξαγξ. 2β ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν 4412/16, ιφγσ απνθιεηζηηθφηεηαο 
θαηνρήο άδεηαο ηέιεζεο δηεζλψλ αγψλσλ απηνθηλήησλ, ζηελ Οκνζπνλδία Μεραλνθίλεηνπ 
Αζιεηηζκνχ Διιάδαο - Ο.Μ.Α.Δ θαη ηελ επηζπλαπηφκελε κειέηε”. 

2. Γηαγξάθεη ηελ παξάγξαθν Γ ηεο σο άλσ απφθαζεο. 

Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ε αξηζκ 894/2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΠΔ. 
 

Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη απέρεη απφ ηελ ςεθνθνξία. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 910 
 
 
ΝΟΜΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 
 
ΘΔΜΑ 1o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «KEGO 
– Κηελνπηελνηξνθηθά Δίδε – Τπεξεζίεο Αλψλπκε Δηαηξεία», ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ 
Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. ΣΣ. 99380/753/22-5-
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 

1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ηε δηθεγφξν Διέλε 
Πεηξνπλάθε ηνπ Διεπζεξίνπ [Α.Μ./Γ.. Ληβαδεηάο: 187], θάηνηθν Ληβαδεηάο, νδφο νθνθιένπο, αξηζ. 
48, ε νπνία λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Μνλνκειέο Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν Ληβαδεηάο, ζηε δηθάζηκν 
ηεο 15/06/2017 ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα απνθξνχζεη ηελ απφ 
05/03/2008 θαη κε αξηζκφ δηθνγξάθνπ ΠΡ23/7-3-2008 πξνζθπγή, πνπ άζθεζε ε εηαηξεία κε ηελ 
επσλπκία «KEGO – Κηελνπηελνηξνθηθά Δίδε – Τπεξεζίεο Αλψλπκε Δηαηξεία», 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 ζπλνιηθό πνζό [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, κε πνζφ 80 €, γηα ηε κειέηε θαθέινπ 
ππφζεζεο ελψπηνλ πξσηνβάζκηνπ Γηθαζηεξίνπ, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο θχζεο ηεο ππφζεζεο. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 911 

 
ΘΔΜΑ 2o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«KERAKOLL ΔΛΛΑ – ΥΖΜΗΚΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ Δ.Π.Δ.», ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ 
Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. ΣΣ. 99406/758/22-5-
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 
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απνθαζίδεη νκόθσλα 

1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ηε δηθεγφξν Διέλε 
Πεηξνπλάθε ηνπ Διεπζεξίνπ [Α.Μ./Γ.. Ληβαδεηάο: 187], θάηνηθν Ληβαδεηάο, νδφο νθνθιένπο, αξηζ. 
48, ε νπνία λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Μνλνκειέο Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν Ληβαδεηάο, ζηε δηθάζηκν 
ηεο 15/06/2017 ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα απνθξνχζεη ηελ απφ 
11/02/2008 θαη κε αξηζκφ δηθνγξάθνπ ΠΡ49/1-7-2009 πξνζθπγή, πνπ άζθεζε ε εηαηξεία κε ηελ 
επσλπκία «KERAKOLL ΔΛΛΑ – ΥΖΜΗΚΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ Δ.Π.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 149 € ζπλ ΦΠΑ 24% (= 
35,76), ήηνη ζπλνιηθό πνζό [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 184,76 €, 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. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 912 

 
ΘΔΜΑ 3o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«PEPSICO-HBH Αλψλπκνο Βηνκεραληθή Δηαηξεία», ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ 
Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. ΣΣ. 99412/759/22-5-
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 

1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ηε δηθεγφξν Διέλε 
Παπαγεσξγίνπ ηνπ Μηιηηάδε [Α.Μ./Γ.. Ληβαδεηάο: 205], θάηνηθν Ληβαδεηάο, νδφο Γεσξγαληά 4 θαη 
Πξσηέσο, ε νπνία λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Μνλνκειέο Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν Ληβαδεηάο, ζηε 
δηθάζηκν ηεο 15/06/2017 ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα απνθξνχζεη απφ 
23/11/2006 θαη κε αξηζκφ δηθνγξάθνπ ΠΡ45/05.06.2008 πξνζθπγή, πνπ άζθεζε ε εηαηξεία κε ηελ 
επσλπκία «PEPSICO-HBH Αλψλπκνο Βηνκεραληθή Δηαηξεία», 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 149 € ζπλ ΦΠΑ 24% (= 
35,76), ήηνη ζπλνιηθό πνζό [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 184,76 €, 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. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 913 

 
ΘΔΜΑ 4o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«SIRCAHELLAS – ΑΝΧΝΤΜΖ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΔΡΝΗΚΗΧΝ, 
ΥΡΧΜΑΣΧΝ, ΥΖΜΗΚΧΝ», ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. ΣΣ. 99394/756/22-5-
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 

1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ηε δηθεγφξν Διέλε 
Παπαγεσξγίνπ ηνπ Μηιηηάδε [Α.Μ./Γ.. Ληβαδεηάο: 205], θάηνηθν Ληβαδεηάο, νδφο Γεσξγαληά 4 θαη 
Πξσηέσο, ε νπνία λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Μνλνκειέο Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν Ληβαδεηάο, ζηε 
δηθάζηκν ηεο 15/06/2017 ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα απνθξνχζεη ηελ απφ 
04/01/2007 θαη κε αξηζκφ δηθνγξάθνπ ΠΡ3/7-1-2008 πξνζθπγή, πνπ άζθεζε ε εηαηξεία κε ηελ 
επσλπκία «SIRCAHELLAS – ΑΝΧΝΤΜΖ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΔΡΝΗΚΗΧΝ, 
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ΥΡΧΜΑΣΧΝ, ΥΖΜΗΚΧΝ» , 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 ζπλνιηθό πνζό [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, κε πνζφ 80 €, γηα ηε κειέηε θαθέινπ 
ππφζεζεο ελψπηνλ πξσηνβάζκηνπ Γηθαζηεξίνπ, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο θχζεο ηεο ππφζεζεο. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 914 

 
ΘΔΜΑ 5o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«ΜΠΑΣΑΝΟΝΣ – ΜΔΣΑΛΣΑΡ  ΜΠΑΣΑΡΗΔ – ΑΝΑΚΤΚΛΧΔΗ – ΑΝΟΓΗΑ Δ.Π.Δ.», ελψπηνλ ηνπ 
Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. ΣΣ. 99329/743/22-5-
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 

1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ηε δηθεγφξν 
Κσλζηαληίλα Φνξηάηνπ ηνπ Γεσξγίνπ [Α.Μ./Γ.. Ληβαδεηάο: 240], θάηνηθν Ληβαδεηάο, νδφο 
Γεσξγαληά, αξηζ. 4, ε νπνία λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Μνλνκειέο Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν 
Ληβαδεηάο, ζηε δηθάζηκν ηεο 15/06/2017 ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα 
απνθξνχζεη ηελ απφ 25/06/2003 θαη κε αξηζκφ δηθνγξάθνπ ΠΡ56/11.07.2013 πξνζθπγή, πνπ 
άζθεζε ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΜΠΑΣΑΝΟΝΣ – ΜΔΣΑΛΣΑΡ ΜΠΑΣΑΡΗΔ – 
ΑΝΑΚΤΚΛΧΔΗ – ΑΝΟΓΗΑ Δ.Π.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 149 € ζπλ ΦΠΑ 24% (= 
35,76), ήηνη ζπλνιηθό πνζό [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 184,76 €, 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. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 915 

 
ΘΔΜΑ 6o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«STAMPA GROUP A.E.», ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. ΣΣ. 99385/754/22-5-
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 

1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ηε δηθεγφξν 
Γήκεηξα ηαξάπε ηνπ Νηθνιάνπ [Α.Μ./Γ.. Υαιθίδαο: 784], θάηνηθν Υαιθίδαο, νδφο 
Καξακνπξηδνχλε, αξηζ. 15, ε νπνία λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Μνλνκειέο Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν 
Ληβαδεηάο, ζηε δηθάζηκν ηεο 15/06/2017 ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα 
απνθξνχζεη ηελ απφ 25/02/2006 θαη κε αξηζκφ δηθνγξάθνπ ΠΡ17/29-2-2008 πξνζθπγή, πνπ 
άζθεζε ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «STAMPA GROUP A.E.», 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 149 € ζπλ ΦΠΑ 24% (= 
35,76), ήηνη ζπλνιηθό πνζό [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 184,76 €, ε νπνία πξνθχπηεη σο εμήο:  
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- Παξάζηαζε θαη ππφκλεκα 149 € [64 € παξάζηαζε ζπλ 85 € ππφκλεκα], κε βάζε ηνλ 
πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 4194/2013. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 916 

 
ΘΔΜΑ 7o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«ΒΗΟΚΟΣ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ», ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο 
Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. ΣΣ. 99349/747/22-5-
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 

1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ηε δηθεγφξν Διέλε 
Κνχηζηθνπ ηνπ Αιεμάλδξνπ [Α.Μ./Γ.. Λακίαο: 355], θάηνηθν Λακίαο, νδφο Λεσλίδνπ, αξηζ. 6, ε 
νπνία λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Μνλνκειέο Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν Ληβαδεηάο, ζηε δηθάζηκν ηεο 
15/06/2017 ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα απνθξνχζεη ηελ απφ 26/05/2010 
θαη κε αξηζκφ δηθνγξάθνπ ΠΡ38/26-5-2010 πξνζθπγή, πνπ άζθεζε ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία 
«ΒΗΟΚΟΣ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ», 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 309 € ζπλ ΦΠΑ 24% (= 
74,16), ήηνη ζπλνιηθό πνζό [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 383,16 €, 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 δχν (2) ψξεο, κε πνζφ 80 €/ψξα, ήηνη πνζνχ [80€ Υ 
2=] 160 €, γηα ηε κειέηε θαθέινπ ππφζεζεο ελψπηνλ πξσηνβάζκηνπ Γηθαζηεξίνπ, ιακβαλνκέλεο 
ππφςε ηεο θχζεο ηεο ππφζεζεο. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 917 

 
ΘΔΜΑ 8o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«ΜΔΣΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ Δ.Π.Δ.», ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. ΣΣ. 99357/748/22-5-
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 

1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ηε δηθεγφξν 
Γήκεηξα ηαξάπε ηνπ Νηθνιάνπ [Α.Μ./Γ.. Υαιθίδαο: 784], θάηνηθν Υαιθίδαο, νδφο 
Καξακνπξηδνχλε, αξηζ. 15, ε νπνία λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Μνλνκειέο Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν 
Ληβαδεηάο, ζηε δηθάζηκν ηεο 15/06/2017 ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα 
απνθξνχζεη ηελ απφ 04/12/2008 θαη κε αξηζκφ δηθνγξάθνπ ΠΡ97/04.12.2008 πξνζθπγή, πνπ 
άζθεζε ε εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κε ηελ επσλπκία «ΜΔΣΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ Δ.Π.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 229 € ζπλ ΦΠΑ 24% (= 
54,96), ήηνη ζπλνιηθό πνζό [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, κε πνζφ 80 €, γηα κειέηε θαθέινπ 
ππφζεζεο ελψπηνλ πξσηνβαζκίνπ Γηθαζηεξίνπ, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο θχζεο ηεο ππφζεζεο. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 918 
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ΘΔΜΑ 9o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο 
θαη Απνρέηεπζεο Λεηβαδηάο (Γ.Δ.Τ.Α.Λ.)», ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ 
Ληβαδεηάο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. ΣΣ. 99416/760/22-5-
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 

1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ηε δηθεγφξν 
Παλαγηψηα Βιαρά ηνπ ππξίδσλνο [Α.Μ./Γ.. Λακίαο: 426], θάηνηθν Λακίαο, νδφο Λεσλίδνπ, αξηζ. 
6, ε νπνία λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Μνλνκειέο Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν Ληβαδεηάο, ζηε δηθάζηκν 
ηεο 15/06/2017 ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα απνθξνχζεη ηελ απφ 
08/04/2009 θαη κε αξηζκφ δηθνγξάθνπ ΠΡ18/9-4-2009 πξνζθπγή, πνπ άζθεζε ε Γεκνηηθή 
Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο Ληβαδεηάο (Γ.Δ.Τ.Α.Λ.), 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 309 € ζπλ ΦΠΑ 24% (= 
74,16), ήηνη ζπλνιηθό πνζό [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 383,16 €, 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 δχν (2) ψξεο, κε πνζφ 80 €/ψξα, ήηνη πνζνχ [80€ Υ 
2= 160 €], γηα ηε κειέηε θαθέινπ ππφζεζεο ελψπηνλ πξσηνβάζκηνπ Γηθαζηεξίνπ, ιακβαλνκέλεο 
ππφςε ηεο θχζεο ηεο ππφζεζεο. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 919 

 
ΘΔΜΑ 10o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο νκφξξπζκεο εηαηξείαο κε ηελ 
επσλπκία «Δ. ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΚΑΗ ΗΑ ΟΔ», ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ 
Ληβαδεηάο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. ΣΣ. 99366/750/22-5-
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 

1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ηε δηθεγφξν 
Κσλζηαληίλα Φνξηάηνπ ηνπ Γεσξγίνπ [Α.Μ./Γ.. Ληβαδεηάο: 240], θάηνηθν Ληβαδεηάο, νδφο 
Γεσξγαληά, αξηζ. 4, ε νπνία λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Μνλνκειέο Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν 
Ληβαδεηάο, ζηε δηθάζηκν ηεο 15/06/2017 ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα 
απνθξνχζεη ηελ απφ 22/09/2010 θαη κε αξηζκφ δηθνγξάθνπ ΠΡ78/24-9-2010 πξνζθπγή, πνπ 
άζθεζε ε νκφξξπζκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Δ. ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΚΑΗ ΗΑ ΟΔ», 
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 ζπλνιηθό πνζό [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, κε πνζφ 80 €, γηα κειέηε θαθέινπ 
ππφζεζεο ελψπηνλ πξσηνβαζκίνπ Γηθαζηεξίνπ, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο θχζεο ηεο ππφζεζεο. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 920 
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ΘΔΜΑ 11o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Η. 
ΜΑΤΡΟΤΛΖ - Γ.ΠΡΗΟΒΟΛΟ ΑΒΔΔ», ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ 
Ληβαδεηάο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. ΣΣ. 99424/761/22-5-
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 

1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ηελ δηθεγφξν 
Δπαγγειία Υνλδξνγηάλλε ηνπ Κσλζηαληίλνπ [Α.Μ./Γ.. Λακίαο: 361], θάηνηθν Λακίαο, Πιαηεία 
Διεπζεξίαο, αξηζ. 12, ε νπνία λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Μνλνκειέο Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν 
Ληβαδεηάο, ζηε δηθάζηκν ηεο 15/06/2017 ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα 
απνθξνχζεη ηελ απφ 30/06/2008 θαη κε αξηζκφ δηθνγξάθνπ ΠΡ62/19.10.2012 πξνζθπγή, πνπ 
άζθεζε ε αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Η. ΜΑΤΡΟΤΛΖ - Γ.ΠΡΗΟΒΟΛΟ ΑΒΔΔ», 
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 309 € ζπλ ΦΠΑ 24% (= 
107,52), ήηνη ζπλνιηθό πνζό [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 383,16 €, 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 δχν (2) ψξεο, κε πνζφ 80 €/ ψξα, ήηνη πνζφ [80€ Υ 2 
= 160 €], γηα κειέηε θαθέινπ ππφζεζεο ελψπηνλ πξσηνβαζκίνπ Γηθαζηεξίνπ, ιακβαλνκέλεο 
ππφςε ηεο θχζεο ηεο ππφζεζεο. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 921 

 
ΘΔΜΑ 12o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηνπ Διαηνπξγηθνχ πλεηαηξηζκνχ κε 
ηελ επσλπκία «Γ. Π Β ΔΛΑΗΟΤΡΓΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΑΡΑΥΧΒΑ», ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο 
Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. ΣΣ. 99292/736/22-5-
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 

1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ηε δηθεγφξν Δηξήλε 
Σζνχθα ηνπ πχξνπ [Α.Μ./Γ.. Λακίαο: 358], θάηνηθν Λακίαο, νδφο Ρνδάθε Αγγειή, αξηζ. 26, ε 
νπνία λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Μνλνκειέο Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν Ληβαδεηάο, ζηε δηθάζηκν ηεο 
15/06/2017 ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα απνθξνχζεη ηελ απφ 21/09/2010 
θαη κε αξηζκφ δηθνγξάθνπ ΠΡ81/27.09.2010 πξνζθπγή, πνπ άζθεζε ν Διαηνπξγηθφο πλεηαηξηζκφο 
κε ηελ επσλπκία «Γ. Π Β ΔΛΑΗΟΤΡΓΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΑΡΑΥΧΒΑ», 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 309 € ζπλ ΦΠΑ 24% (= 
107,52), ήηνη ζπλνιηθό πνζό [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 383,16 €, 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 δχν (2) ψξεο, κε πνζφ 80 €/ψξα, ήηνη πνζφ [80€ Υ 2 
= 160 €], γηα κειέηε θαθέινπ ππφζεζεο ελψπηνλ πξσηνβαζκίνπ Γηθαζηεξίνπ, ιακβαλνκέλεο 
ππφςε ηεο θχζεο ηεο ππφζεζεο. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 922 

 
ΘΔΜΑ 13o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Ν. ΚΑΕΖ ΑΒΔΔ», ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
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Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. ΣΣ. 99388/755/22-5-
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 

1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ηε δηθεγφξν 
Αηθαηεξίλε Σζάγθα ηνπ Ζξαθιή [Α.Μ./Γ.. Ληβαδεηάο: 216], θάηνηθν Ληβαδεηάο, νδφο 
Καξαγηαλλνπνχινπ, αξηζ. 22, ε νπνία λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Μνλνκειέο Γηνηθεηηθφ 
Πξσηνδηθείν Ληβαδεηάο, ζηε δηθάζηκν ηεο 15/06/2017 ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ 
εληνιή λα απνθξνχζεη ηελ απφ 26/02/2008 θαη κε αξηζκφ δηθνγξάθνπ ΠΡ16/28-2-2008 πξνζθπγή, 
πνπ άζθεζε ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Ν. ΚΑΕΖ ΑΒΔΔ», 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% (= 
35,76), ήηνη ζπλνιηθό πνζό [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 184,76 €, 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, κε πνζφ 80 €, γηα ηε κειέηε θαθέινπ 
ππφζεζεο ελψπηνλ πξσηνβάζκηνπ Γηθαζηεξίνπ, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο θχζεο ηεο ππφζεζεο. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 923 

 
ΘΔΜΑ 14o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«ΠΟΛΤΦΟΡΜΑ ΓΗΟΓΚΧΜΔΝΖ ΠΟΛΤΣΔΡΗΝΖ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ 
ΔΣΑΗΡΔΗΑ», ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. ΣΣ. 99376/752/22-5-
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 

1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ηε δηθεγφξν Μαξία 
Καινκνίξε ηνπ ππξίδσλνο [Α.Μ./Γ.. Ληβαδεηάο: 207], θάηνηθν Ληβαδεηάο, νδφο Φίισλνο, αξηζ. 12, 
ε νπνία λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Μνλνκειέο Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν Ληβαδεηάο, ζηε δηθάζηκν ηεο 
15/06/2017 ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα απνθξνχζεη ηελ απφ 22/04/2008 
θαη κε αξηζκφ δηθνγξάθνπ ΠΡ35/24-4-2008 πξνζθπγή, πνπ άζθεζε ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία 
«ΠΟΛΤΦΟΡΜΑ ΓΗΟΓΚΧΜΔΝΖ ΠΟΛΤΣΔΡΗΝΖ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ 
ΔΣΑΗΡΔΗΑ», 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 ζπλνιηθό πνζό [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, κε πνζφ 80 €, γηα ηε κειέηε θαθέινπ 
ππφζεζεο ελψπηνλ πξσηνβάζκηνπ Γηθαζηεξίνπ, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο θχζεο ηεο ππφζεζεο. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 924 

 
ΘΔΜΑ 15o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«ΕΟΤΡΑ FARM Α.Δ.», ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. ΣΣ. 99430/762/22-5-
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 
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απνθαζίδεη νκόθσλα 
1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ηε δηθεγφξν Μαξία 

Καινκνίξε ηνπ ππξίδσλνο [Α.Μ./Γ.. Ληβαδεηάο: 207], θάηνηθν Ληβαδεηάο, νδφο Φίισλνο, αξηζ. 12, 
ε νπνία λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Μνλνκειέο Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν Ληβαδεηάο, ζηε δηθάζηκν ηεο 
15/06/2017 ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα απνθξνχζεη ηελ απφ 05/02/2008 
θαη κε αξηζκφ δηθνγξάθνπ ΠΡ72/12.11.2012 πξνζθπγή, πνπ άζθεζε ε αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ 
επσλπκία «ΕΟΤΡΑ FARM Α.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 229 € ζπλ ΦΠΑ 24% (= 
54,96), ήηνη ζπλνιηθό πνζό [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, κε πνζφ 80 €, γηα κειέηε θαθέινπ 
ππφζεζεο ελψπηνλ πξσηνβαζκίνπ Γηθαζηεξίνπ, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο θχζεο ηεο ππφζεζεο. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 925 

 
ΘΔΜΑ 16o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«Sygenta Hellas Αλψλπκε Βηνκεραληθή Δκπνξηθή Δηαηξεία - Πξντφληα Φπηνπξνζηαζίαο & πφξνη», 
ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. ΣΣ. 99362/749/22-5-
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 
1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ηε δηθεγφξν Μαξία 

Σζαηζάλε ηνπ Νηθνιάνπ [Α.Μ./Γ.. Λακίαο: 325], θάηνηθν Λακίαο, νδφο Ρνδάθε Αγγειή, αξηζ. 32, ε 
νπνία λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Μνλνκειέο Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν Ληβαδεηάο, ζηε δηθάζηκν ηεο 
15/06/2017 ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα απνθξνχζεη ηελ απφ 09/07/2007 
θαη κε αξηζκφ δηθνγξάθνπ ΠΡ54/09.07.2008 πξνζθπγή, πνπ άζθεζε ε εηαηξεία κε ηελ αλψλπκε  
εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Syngenta Hellas Αλψλπκε Βηνκεραληθή Δκπνξηθή Δηαηξεία - Πξντφληα 
Φπηνπξνζηαζίαο & πφξνη», 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 309 € ζπλ ΦΠΑ 24% (= 
74,16), ήηνη ζπλνιηθό πνζό [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 383,16 €, 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 δχν (2) ψξεο, κε πνζφ 80 €/ ψξα, ήηνη πνζφ [80€ Υ 2 
=] 160 €, γηα κειέηε θαθέινπ ππφζεζεο ελψπηνλ πξσηνβαζκίνπ Γηθαζηεξίνπ, ιακβαλνκέλεο 
ππφςε ηεο θχζεο ηεο ππφζεζεο. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 926 

 
ΘΔΜΑ 17o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«ΔΤΡΧΣΡΟΦΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟΜΗΚΧΝ 
ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ  ΚΑΗ ΕΧΟΣΡΟΦΧΝ», ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. ΣΣ. 99373/751/22-5-
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 

1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ηε δηθεγφξν 
Αηθαηεξίλε Σζάγθα ηνπ Ζξαθιή [Α.Μ./Γ.. Ληβαδεηάο: 216], θάηνηθν Ληβαδεηάο, νδφο 
Καξαγηαλλνπνχινπ, αξηζ. 22, ε νπνία λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Μνλνκειέο Γηνηθεηηθφ 
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Πξσηνδηθείν Ληβαδεηάο, ζηε δηθάζηκν ηεο 15/06/2017 ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ 
εληνιή λα απνθξνχζεη ηελ απφ 09/08/2010 θαη κε αξηζκφ δηθνγξάθνπ ΠΡ69/17.08.2010 πξνζθπγή, 
πνπ άζθεζε ε αλψλπκε  εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΔΤΡΧΣΡΟΦΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ 
ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΚΑΗ ΕΧΟΣΡΟΦΧΝ» θαη ην δηαθξηηηθφ 
ηίηιν «ΔΤΡΧΣΡΟΦΔ Α.Β.Δ.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 149 € ζπλ ΦΠΑ 24% (= 
35,76), ήηνη ζπλνιηθό πνζό [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 184,76 €, 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. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 927 

 
ΘΔΜΑ 18o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία “Γήκνο 
Λεβαδέσλ”, ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. ΣΣ. 99340/745/22-5-
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. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ηε δηθεγφξν 
Γήκεηξα ηαξάπε ηνπ Νηθνιάνπ [Α.Μ./Γ.. Υαιθίδαο: 784], θάηνηθν Υαιθίδαο, νδφο 
Καξακνπξηδνχλε, αξηζ. 15, ε νπνία λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Μνλνκειέο Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν 
Ληβαδεηάο, ζηε δηθάζηκν ηεο 15/06/2017 ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα 
απνθξνχζεη ηελ απφ 07/05/2010 θαη κε αξηζκφ δηθνγξάθνπ ΠΡ28/07.05.2010 πξνζθπγή, πνπ 
άζθεζε ην Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία “Γήκνο Λεβαδέσλ”, 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 ζπλνιηθό πνζό [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, κε πνζφ 80 €, γηα ηε κειέηε θαθέινπ 
ππφζεζεο ελψπηνλ πξσηνβάζκηνπ Γηθαζηεξίνπ, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο θχζεο ηεο ππφζεζεο. 

 
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο πξφηεηλε λα γίλεη εμσδηθαζηηθφο ζπκβηβαζκφο ιφγσ ηεο θχζεο 

ηεο δηαθνξάο θαη κε δεδνκέλε ηελ επαηζζεζία ηνπ ζηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ, 
εθφζνλ ππήξμαλ θαζπζηεξήζεηο ζηε λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηνπ δεηήκαηνο θαη αλεπαξθήο 
ρξεκαηνδφηεζε ησλ αλαγθαίσλ έξγσλ.   

Οκνίσο ν θ. Θσκάο Γξεβελίηεο δήηεζε λα πξνρσξήζνπλ ζε εμσδηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 928 
 
ΘΔΜΑ 19o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«ΘΔΑΛΗΚΖ ΑΣΔ», ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. ΣΣ. 99279/733/22-5-
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 

1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ην δηθεγφξν Βαζίιεην 
Σζαηζάλε ηνπ Νηθνιάνπ [Α.Μ./Γ.. Λακίαο: 292], θάηνηθν Λακίαο, νδφο Ρνδάθε Αγγειή, αξηζ. 32, ν 
νπνίνο λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Μνλνκειέο Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν Ληβαδεηάο, ζηε δηθάζηκν ηεο 
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15/06/2017 ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα απνθξνχζεη ηελ απφ 11/05/2005 
θαη κε αξηζκφ δηθνγξάθνπ ΠΡ5/27.01.2014 πξνζθπγή, πνπ άζθεζε ε αλψλπκε  εηαηξεία κε ηελ 
επσλπκία «ΘΔΑΛΗΚΖ ΑΣΔ», 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 ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζην πνζφ ησλ 309 € ζπλ ΦΠΑ 24% 
(= 107,52), ήηνη ζπλνιηθό πνζό [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 383,16 €, 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 δχν (2) ψξεο, κε πνζφ 80 €/ψξα, ήηνη πνζφ [80€ Υ 2 
= 160 €], γηα κειέηε θαθέινπ ππφζεζεο ελψπηνλ πξσηνβαζκίνπ Γηθαζηεξίνπ, ιακβαλνκέλεο 
ππφςε ηεο θχζεο ηεο ππφζεζεο. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 929 

 
ΘΔΜΑ 20o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «. 
ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΖ Α.Δ. ΠΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ», ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ 
Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. ΣΣ. 99342/746/22-5-
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 

1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ην δηθεγφξν Νηθφιαν 
Κνπινπξγηψηε ηνπ Ησάλλε [Α.Μ./Γ.. Ληβαδεηάο: 214], θάηνηθν Ληβαδεηάο, Πιαηεία Δζληθήο 
Αληηζηάζεσο, αξηζ. 2, ν νπνίνο λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Μνλνκειέο Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν 
Ληβαδεηάο, ζηε δηθάζηκν ηεο 15/06/2017 ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα 
απνθξνχζεη ηελ απφ 30/04/2010  θαη κε αξηζκφ δηθνγξάθνπ ΠΡ36/17.05.2010 πξνζθπγή, πνπ 
άζθεζε ε αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «. ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΖ Α.Δ. ΠΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ», 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 229 € ζπλ ΦΠΑ 24% (= 
54,96), ήηνη ζπλνιηθό πνζό [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, κε πνζφ 80 €, γηα κειέηε θαθέινπ 
ππφζεζεο ελψπηνλ πξσηνβαζκίνπ Γηθαζηεξίνπ, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο θχζεο ηεο ππφζεζεο. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 930 

 
ΘΔΜΑ 21o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ηνπ Κσλζηαληίλνπ 
ηάτθνπ, ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά.  

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. ΣΣ. 105616/799/22-5-
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. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ην δηθεγφξν 
Γεµήηξην Γνπβέηα ηνπ Κιεάλζνπο (Α.Μ. Γ..Α. 28125), θάηνηθν Αζελψλ, Καξλεάδνπ αξηζµ.44-46, ν 
νπνίνο λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Πεηξαηά [Σκήκα Α3 Αθπξσηηθφ], ζηε δηθάζηκν 
ηεο8/06/2017 ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα απνθξνχζεη ηελ απφ 23/04/2017 
θαη κε αξηζκφ θαηαρψξηζεο ΑΜ78/24.04.2017 αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, πνπ άζθεζε ν 
Κσλζηαληίλνο ηάτθνο, ζπληάζζνληαο ππφκλεκα, πξνβάιινληαο ελζηάζεηο θαη ηζρπξηζκνχο θαη 
γεληθά λα πξάμεη φ, ηη θαηά ηελ θξίζε ηνπ απαηηείηαη γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο ππνζέζεσο.  
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2. Καζνξίδεη ηελ ακνηβή ηνπ αλσηέξσ δηθεγφξνπ, κε βάζε ηελ ππ’ αξηζ. 376/2015 απφθαζε 
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζην πνζφ ησλ 490,50 € ζπλ ΦΠΑ 24% 
(= 117,72), ήηνη ζπλνιηθό πνζό [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 608,22 €, ε νπνία πξνθχπηεη σο εμήο:  

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

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

 
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη απέρεη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ςεθνθνξία, θαζψο 

αθνξά ζηνλ δηαγσληζκφ γηα ηε ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία άξδεπζεο ηεο Κσπαΐδαο, κε ηνλ νπνίν είρε 
εμαξρήο δηαθσλήζεη. εκείσζε, επίζεο, φηη “είλαη πνιηηηθά απαξάδεθην λα απνξξίπηνληαη 
πξνζθπγέο ωο αλαπάληεηεο, ιόγω πξνζεζκίαο, από ηελ επηηξνπή δηαγωληζκνύ θαη ηελ Οηθνλνκηθή 
Επηηξνπή”. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 931 

 
ΘΔΜΑ 22o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηνπ Παλαγηψηε Καινγεξάθε θαη ηνπ 
Ησάλλε Μπέιινπ, ελψπηνλ ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. ΣΣ. 99288/735/22-5-
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 

1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ηε δηθεγφξν 
Αξγπξνχια Σζαδήκα ηνπ Γεκεηξίνπ [Α.Μ./Γ.. Λακίαο: 425], θάηνηθνο Λακίαο, νδφο Κνπθνθψζηα, 
ε νπνία λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Σξηκειέο Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν Ληβαδεηάο, ζηε δηθάζηκν ηεο 
15/06/2017 ήζε θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα απνθξνχζεη ηελ απφ 03/05/2010 θαη 
κε αξηζκφ δηθνγξάθνπ ΠΡ36/14.05.2010 πξνζθπγή, πνπ άζθεζαλ ν Παλαγηψηεο Καινγεξάθεο θαη 
ν Ησάλλεο Μπέιινο, 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 288 € ζπλ ΦΠΑ 24% (= 
69,12), ήηνη ζπλνιηθό πνζό [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 357,12 €, ε νπνία πξνθχπηεη σο εμήο:  

- Παξάζηαζε θαη ππφκλεκα 288 € [203 € παξάζηαζε ζπλ 85 € ππφκλεκα], κε βάζε ηνλ 
πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 4194/2013. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 932 

 
ΘΔΜΑ 23o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηνπ Νηθφιανπ ηεξγίνπ, ελψπηνλ ηνπ 
Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. ΣΣ. 99401/757/22-5-
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 

1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ην δηθεγφξν Νηθφιαν 
Κνπινπξγηψηε ηνπ Ησάλλε [Α.Μ./Γ.. Ληβαδεηάο: 214], θάηνηθν Ληβαδεηάο, Πιαηεία Δζληθήο 
Αληηζηάζεσο, αξηζ. 2, ν νπνίνο λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Μνλνκειέο Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν 
Ληβαδεηάο, ζηε δηθάζηκν ηεο 15/06/2017 ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα 
απνθξνχζεη ηελ απφ 02/01/2008 θαη κε αξηζκφ δηθνγξάθνπ ΠΡ2/3-1-2008 πξνζθπγή, πνπ άζθεζε 
ν Νηθφιανο ηεξγίνπ, ζπληάζζνληαο ππφκλεκα, πξνβάιινληαο ελζηάζεηο θαη ηζρπξηζκνχο θαη 
γεληθά λα πξάμεη φ, ηη θαηά ηε 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 149 € ζπλ ΦΠΑ 24% (= 
35,76), ήηνη ζπλνιηθό πνζό [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 184,76 €, ε νπνία πξνθχπηεη σο εμήο:  
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- Παξάζηαζε θαη ππφκλεκα 149 € [64 € παξάζηαζε ζπλ 85  € ππφκλεκα], κε βάζε ηνλ 
πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 4194/2013. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 933 

 
ΘΔΜΑ 24o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηνπ Αρηιιέα Σζφηξα, ελψπηνλ ηνπ 
Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. ΣΣ. 99283/734/22-5-
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 
1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ηε δηθεγφξν νθία 

Κξαληψηε ηνπ Υαξαιάκπνπο, θάηνηθν Λακίαο, νδφο Λεσλίδνπ, αξηζ. 6, ε νπνία λα ηελ 
εθπξνζσπήζεη ζην Σξηκειέο Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν Ληβαδεηάο, ζηε δηθάζηκν ηεο 15/06/2017 ή ζε 
θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα απνθξνχζεη ηελ απφ 14/12/2009 θαη κε αξηζκφ 
δηθνγξάθνπ ΠΡ100/16.12.2009 πξνζθπγή, πνπ άζθεζε ν Αρηιιέαο Σζφηξαο, 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 288 € ζπλ ΦΠΑ 24% (= 
69,12), ήηνη ζπλνιηθό πνζό [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 357,12 €, ε νπνία πξνθχπηεη σο εμήο:  

- Παξάζηαζε θαη ππφκλεκα 288 € [203 € παξάζηαζε ζπλ 85 € ππφκλεκα], κε βάζε ηνλ 
πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 4194/2013. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 934 

 
ΘΔΜΑ 25o: Καζνξηζκφο ακνηβήο πιεξεμνπζίνπ δηθεγφξνπ ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» - 
Γηφξζσζε ηεο ππ΄αξηζκ. 636/2017 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. νηθ. 108058/817/22-5-
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 

1. Γηνξζψλεη ηελ ππ’ αξηζ. 636/2017 απφθαζή ηεο πεξί δηνξηζκνχ δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε 
αγσγήο ηεο Κσλζηαληίαο βεξψλε θαη ινηπψλ (ζπλ. 6), ελψπηνλ ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ 
Πξσηνδηθείνπ Λακίαο, θαηά ην κέξνο πνπ θαζνξίδεη ηελ ακνηβή ηνπ δηνξηζζέληνο δηθεγφξνπ.  

 2. Καζνξίδεη ηελ ακνηβή ηνπ δηθεγφξνπ Αζαλαζίνπ Γαιαλνχ (Α.Μ.: 38, Γ.. Δπξπηαλίαο), κε 
βάζε ηελ ππ’ αξηζ. 376/2015 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, 
ζην πνζφ ησλ 1.292 € ζπλ ΦΠΑ 24% (= 310,08), ήηνη ζπλνιηθό πνζό [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 1.602,08 
€, ε νπνία πξνθχπηεη σο εμήο:  

- Παξάζηαζε θαη ππφκλεκα ελψπηνλ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ γηα αγσγή κε 
αληηθείκελν απφ 800.001 έσο 1.500.000 €, 1.132 € [566 € παξάζηαζε ζπλ 566 € ππφκλεκα],  κε 
βάζε ηνλ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 4194/2013. 

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

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 935 

 
ΘΔΜΑ 26o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 104982/792/18.05.2017 απφθαζεο ηνπ 
Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο, λνκίκσο αλαπιεξνχκελνπ, πεξί δηνξηζκνχ πιεξεμνπζίνπ 
δηθεγφξνπ γηα ηελ ζχληαμε λνκηθήο γλσκνδφηεζεο επί δεηεκάησλ εξκελείαο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 
4412/2016 - “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 
2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)” [ΦΔΚ Α΄/147/08.08.2016]. 
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Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. νηθ. 108146/818/23-5-
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 

Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζ. πξση. νηθ. 104982/792/18.05.2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 
ηεξεάο Διιάδαο, λνκίκσο αλαπιεξνχκελνπ, κε ηελ νπνία, απνθαζίζηεθε:  
 (i) Να δηνξηζηεί, θαη’ εμαίξεζε θαη ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ηεο ελ ιφγσ ππφζεζεο γηα 
ηα ζπκθέξνληα ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», πιεξεμνχζηνο δηθεγφξνο ηεο «Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο» ν ηακάηηνο ηακφπνπινο ηνπ ηπιηαλνχ [Α.Μ./ Γ.. Αζελψλ: 13272], θάηνηθνο 
Αζελψλ, νδφο Υέυδελ, αξ. 12, ν νπνίνο δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη εκπεηξία, κε ηελ εληνιή, 
λα ζπληάμεη αλαιπηηθή γλσκνδφηεζε επί ησλ δεηεκάησλ ζπκπιήξσζεο ηνπ Σππνπνηεκέλνπ 
Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο [Σ.Δ.Τ.Γ.] ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηεο ππ’ αξηζ. 
15 Καηεπζπληήξηαο Οδεγίαο ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ., θαη εηδηθφηεξα επί ησλ εμήο εξσηεκάησλ: 
 (α) εάλ απνηειεί ιφγν απνθιεηζκνχ ζπκκεηέρνληνο ε κε αλαγξαθή ζην Σ.Δ.Τ.Γ. ηεο ηάμεο 
θαη ηεο θαηεγνξίαο ηνπ ζπκκεηέρνληνο, ζην “Μέξνο ΗΗ - Α. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ 
θνξέα” (ζρεη. ε ππ’ αξηζ. 15 Καηεπζπληήξηα Οδεγία ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ.),  
 (β) εάλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ είλαη έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ [θνηλνπξαμία], 
απνηειεί ιφγν απνθιεηζκνχ ε κε ζπκπιήξσζε ζην Σ.Δ.Τ.Γ., ζην “Μέξνο ΗΗ - Α. Πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα” (ζρεη. ε ππ’ αξηζ. 15 Καηεπζπληήξηα Οδεγία ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ.), 
ησλ πεδίσλ πνπ αθνξνχλ ζην ξφιν ελφο εθάζηνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ απνηεινχλ ηελ 
θνηλνπξαμία, ήηνη ην είδνο ή θαη ε έθηαζε ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε νηθνλνκηθνχ θνξέα, 
 (γ) εάλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ είλαη έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ [θνηλνπξαμία], 
απνηειεί ιφγν απνθιεηζκνχ, ε κε ζπκπιήξσζε ησλ πεδίσλ ηνπ Σ.Δ.Τ.Γ. ζην “Μέξνο ΗΗ - Β. 
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα” (ζρεη. ε ππ’ αξηζ. 15 
Καηεπζπληήξηα Οδεγία ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ.) ή ε αλαγξαθή ζην κέξνο απηφ, δηαθνξεηηθνχ νλφκαηνο 
λνκίκνπ εθπξνζψπνπ απφ έλα έθαζην ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ απνηεινχλ ηελ θνηλνπξαμία, 
 (δ) εάλ απνηειεί ιφγν απνθιεηζκνχ ε κε ζπκπιήξσζε φισλ ή θάπνησλ απφ ηα πεδία ηνπ 
Σ.Δ.Τ.Γ. ζην “Μέξνο IV: Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο - Α. Καηαιιειφηεηα - Β. Οηθνλνκηθή θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα - Γ. Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα”, ελψ δεηνχληαη απφ ηε 
δηαθήξπμε ηεο ζχκβαζεο θαη ελψ έρνπλ ζπκπιεξσζεί ηα άξζξα 22.Γ- Οηθνλνκηθή θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, θαη 22.Γ- Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, 
 (ε) εάλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιεη δηθαηνινγεηηθά φπσο Βεβαίσζε ηνπ 
Μ.Δ.Δ.Π. ή Γήισζε Κνηλνπξαμίαο - Ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ θνηλνπξαμίαο, ρσξίο, σζηφζν, λα έρεη 
ζπκπιεξψζεη ζηα αληίζηνηρα πεδία ηνπ Σ.Δ.Τ.Γ. ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνπλ ηα σο άλσ 
δηθαηνινγεηηθά [ήηνη, ηάμε, θαηεγνξία, είδνο θαη έθηαζε ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ηεο θνηλνπξαμίαο, 
ζηνηρεία λνκίκνπ εθπξνζψπνπ θιπ.], θαζψο θαη εάλ θαη θαηά πφζνλ δχλαηαη ε αξκφδηα Δπηηξνπή 
Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, λα ιάβεη ππφςε ηεο ηα ζηνηρεία απηά, απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
θαηέζεζε ν ζπκκεηέρσλ, παξά ην γεγνλφο φηη δελ ζπκπιεξψζεθαλ ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ηνπ 
Σ.Δ.Τ.Γ., ρσξίο λα ζεσξεζεί φηη δεκηνπξγείηαη θιίκα άληζεο κεηαρείξηζεο πξνο ηνπο έηεξνπο 
ππνςεθίνπο αλαδφρνπο νη νπνίνη ζπκπιήξσζαλ νξζψο ην Σ.Δ.Τ.Γ. κε ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία,  
 (ζη) δεδνκέλνπ φηη, ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 1 ηνπ Ν. 4412/2016 νξίδεη φηη ε 
ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ 
νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ απαξηζκνχληαη 
ζηηο πεξηπηψζεηο α’ έσο ζη΄ ηεο παξ. 1 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 
επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, ε δε ππνρξέσζε ηνπ απηή αθνξά ηδίσο: (αα) ζηηο πεξηπηψζεηο 
εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο 
δηαρεηξηζηέο, (ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο 
θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εξσηάηαη εάλ πξέπεη λα ππνγξάθνπλ ην Σ.Δ.Τ.Γ. φια 
ηα αλσηέξσ πξφζσπα ή δχλαηαη λα ην ππνγξάθεη κφλν ν εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα, θαη 
 (δ) πνηεο απφ ηηο παξαπάλσ ειιείςεηο ζεσξνχληαη επνπζηψδεηο, έηζη ψζηε λα έρεη ε 
αλαζέηνπζα αξρή ηε δπλαηφηεηα λα θαιέζεη εγγξάθσο, δηά ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο, ηνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο, γηα δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 102 ηνπ 
Ν. 4412/2016. 
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(ii) Να θαζνξηζηεί ε ακνηβή ηνπ σο άλσ δηθεγφξνπ, κε βάζε ηελ ππ’ αξηζ. 376/2015 
απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζην πνζφ ησλ 640 € ζπλ ΦΠΑ 
24% (= 153,60), ήηνη ζπλνιηθό πνζό [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 793,60 €, ε νπνία πξνθχπηεη σο εμήο:  
 - χληαμε γλσκνδφηεζεο [παξνρή λνκηθψλ ζπκβνπιψλ] 80 €, κε βάζε ηνλ πίλαθα ηνπ 
παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 4194/2013. 
 - Δπηπιένλ ακνηβή ρξνλνρξέσζεο γηα εθηά (7) ψξεο, κε πνζφ 80 €/ψξα, ήηνη πνζφ [80 
επξψ Υ 7 =] 560 €, ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο πνπ παξνπζηάδεη ε ελ ιφγσ ππφζεζε απφ λνκηθήο 
άπνςεο, θαζψο θαη ηεο εμεηδηθεπκέλεο θχζεο ησλ εξσηεκάησλ.  

 
Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, κε ηελ αηηηνινγία φηη “ε λνκηθή γλωκνδόηεζε είλαη 

επζύλε θαη ππνρξέωζε ηεο Ννκηθήο Υπεξεζίαο ΠΕ”. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 936 
 
 
ΔΚΣΑΚΣΔ ΑΝΑΓΚΔ 
 
ΘΔΜΑ 27o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 99502/225/12-5-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ (βξνρνπηψζεηο - πιεκκπξηθά θαηλφκελα απφ 22/04/2017). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 102311/233/16-5-2017 
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. 99502/225/12-5-2017 απφθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 

Δπξπηαλίαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ (βξνρνπηψζεηο - πιεκκπξηθά θαηλφκελα απφ 22/04/2017), θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 
Σελ απεπζείαο κίζζσζε ησλ παξαθάησ ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ: 
(α) ηνπ ΜΔ 34489 ΗΥ κεραλήκαηνο έξγνπ, ηχπνπ εθζθαθέα – θνξησηή, ηδηνθηεζίαο 

«ΕΑΡΑΒΔΛΖ ΗΧΑΝΝΖ», γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηερληθψλ – νδηθνχ δηθηχνπ ζην νδηθφ δίθηπν Αληάδα – 
πγθξέιν – Άγηνη Θεφδσξνη, 

(β) ηνπ ΜΔ 72730 ΗΥ κεραλήκαηνο έξγνπ, ηχπνπ εθζθαθέα, ηδηνθηεζίαο «GENTEHNICA 
ΔΠΔ», γηα ηε δηεπζέηεζε ηεο θνίηεο ηνπ πνηακνχ Αγξαθηψηε ζηε ζέζε «Βαξβαξηάδα» Γεκνηηθήο 
Δλφηεηαο Αγξάθσλ, γηα ηελ πξνζηαζία πθηζηάκελσλ ηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, 

(γ) ηνπ ΜΔ 122722 ΗΥ κεραλήκαηνο έξγνπ, ηχπνπ θνξησηήο, ηδηνθηεζίαο «ΕΑΥΑΡΑΚΖ 
ΑΠΟΣΟΛΟΤ», γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 
Αζπξνπνηάκνπ (Λεπηαλά – Γέθπξα Σέκπιαο). 

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. 1926/2016 (Πξαθηηθφ 50/19-12-2016) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο. 

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, 
ζηαιίεοθιπ. 

(δ2)  πληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ κεραλήκαηνο. 
(δ3)  Πξνκήζεηα  θαπζίκσλ, ιηπαληηθψλ, αληαιιαθηηθψλ, θιπ. 
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(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 937 

ΘΔΜΑ 28o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 101677/231/17-5-2017 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ (βξνρνπηψζεηο - πιεκκπξηθά θαηλφκελα απφ 16/05/2017). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 104261/240/18-5-2017 
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. 101677/231/17-5-2017 απφθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 

Δπξπηαλίαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ (βξνρνπηψζεηο - πιεκκπξηθά θαηλφκελα απφ 16/05/2017), θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 
Σελ απεπζείαο κίζζσζε ησλ παξαθάησ ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ: 
(α) ηνπ ΜΔ 34460 IX κεραλήκαηνο έξγνπ, ηχπνπ ηζνπεδσηή - γθξέηληεξ, ηδηνθηεζίαο 

«ΚΧΣΟΡΡΗΕΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ», γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο 
Δλφηεηαο Πξνπζνχ, 

(β) ηνπ ΜΔ 72739 ΗΥ κεραλήκαηνο έξγνπ, ηχπνπ εθζθαθέα - θνξησηή, ηδηνθηεζίαο «ΓΚΡΗΕΖ 
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ», γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηερληθψλ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Πξνπζνχ, 

(γ) ηνπ ME 86721 IX κεραλήκαηνο έξγνπ, ηχπνπ εθζθαθέα, ηδηνθηεζίαο «ΚΑΣΑΡΖ 
ΑΝΣΧΝΗΟΤ», γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηερληθψλ - νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 
Πνηακηάο, 

(δ) ηνπ ME 84764 IX κεραλήκαηνο έξγνπ, ηχπνπ εθζθαθέα, ηδηνθηεζίαο «ΚΑΣΗΑΓΑ 
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ», γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηερληθψλ - νδηθνχ δηθηχνπ  ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 
Γνκλίζηαο, 

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

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

(δ) ηνπ ΜΔ 24751 ΗΥ κεραλήκαηνο έξγνπ, ηχπνπ θνξησηή, ηδηνθηεζίαο «ΜΠΟΤΡΑ 
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ», γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Πνηακηάο, 

(ε) ηνπ ΜΔ 93872 ΗΥ κεραλήκαηνο έξγνπ, ηχπνπ εθζθαθέα, ηδηνθηεζίαο «ΝΣΑΛΑΦΟΤΡΑ 
ΗΧΑΝΝΖ», γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηερληθψλ - νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 
Απεξαληίσλ, 

(ζ) ηνπ ΜΔ 86708 ΗΥ κεραλήκαηνο έξγνπ, ηχπνπ θνξησηή, ηδηνθηεζίαο «ΝΣΑΛΛΖ 
ΣΔΦΑΝΟΤ», γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αγξάθσλ, 

(η) ηνπ ΜΔ 20774 ΗΥ κεραλήκαηνο έξγνπ, ηχπνπ θνξησηή, ηδηνθηεζίαο «ΠΑΠΑΡΟΤΠΑ 
ΠΑΝΣΔΛΖ», γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Γνκλίζηαο, 

(θ) ηνπ ME 29488 IX κεραλήκαηνο έξγνπ, ηχπνπ θνξησηή, ηδηνθηεζίαο «ΣΗΑΜΖ 
ΓΔΧΡΓΗΟΤ», γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 
Αζπξνπνηάκνπ, 

(ι) ηνπ ME 122702 IX κεραλήκαηνο έξγνπ, ηχπνπ θνξησηή, ηδηνθηεζίαο «ΣΗΣΑΝΖ 
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ», γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 
Αζπξνπνηάκνπ, 

(κ) ηνπ ME 114347 IX κεραλήκαηνο έξγνπ, ηχπνπ θνξησηή, ηδηνθηεζίαο «ΗΓΖΡΟΜΠΔΣΟΝ 
Α.Δ.», γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Καξπελεζίνπ. 

(λ) ηνπ ME 122704 IX κεραλήκαηνο έξγνπ, ηχπνπ θνξησηή, ηδηνθηεζίαο «ΦΛΧΡΑΚΖ Δ. & 
ΒΑΞΔΒΑΝΟ Θ. Α.Δ.», γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 
Καξπελεζίνπ. 
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(μ) ηνπ ΜΔ 93854 ΗΥ κεραλήκαηνο έξγνπ, ηχπνπ εθζθαθέα, ηδηνθηεζίαο «ΓΟΤΛΑ 
ΓΔΧΡΓΗΟΤ», γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηερληθψλ – νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 
Αγξάθσλ. 

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. 1926/2016 (Πξαθη. 50/19-12-2016), απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο. 

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

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

νπνηνλδήπνηε ρξφλν θαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, θαηά ηελ  θξίζε ηεο Τπεξεζίαο.  
(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 938 

ΘΔΜΑ 29o: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ ζηελ Π.Δ  
Φσθίδαο.   

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 104449/209/18-5-2017 
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 ηηο παξαθάησ δαπάλεο: 
A. γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηνιηζζήζεσλ ζηηο 7/2/2017 ζηελ Π.Δ  Φσθίδαο απφ ηνπο: 

1.ΡΑΠΣΖ ΓΔΧΡΓΗΟ, χςνπο 744,00 € 
2.ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ ΔΤΘΤΜΗΟ, χςνπο 1.587,20 €. 
 

B. γηα ηελ αληηκεηψπηζε ρηνλφπησζεο ζηηο 10/2/2017 ζηελ Π.Δ  Φσθίδαο απφ ηνπο: 
1.ΚΤΡΗΑΕΖ ΓΖΜΖΣΡΑ, χςνπο 4.761,60 €. 
2.ΖΡΑΚΛΖ ΑΔ, χςνπο 7.737,60 €. 
3.ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ ΑΘΑΝΑΗΟ, χςνπο 1.721,12 €. 
4.ΚΡΟΝΟ ΔΣΔ ΟΔ, χςνπο 2.445,28 €. 
5.ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ ΔΤΘΤΜΗΟ, χςνπο 2.291,52 €. 
6.ΘΑΝΟ ΓΖΜΟ, χςνπο 3.124,80 €. 
7.ΣΡΗΒΖΛΟ ΒΑΗΛΔΗΟ, χςνπο 967,20 €. 
 

Γ. γηα ηελ αληηκεηψπηζε ρηνλφπησζεο ζηηο 8/03/1017 απφ ηνλ ΣΡΗΒΖΛΟ ΒΑΗΛΔΗΟ, χςνπο 
446,40 €. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 939 

 
ΓΖΜΟΗΑ ΔΡΓΑ – ΜΔΛΔΣΔ – ΠΑΡΑΣΑΔΗ 
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ΘΔΜΑ 30o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ άγνλεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «Βειηίσζε νδηθήο αζθάιεηαο – 
Σερληθά – Οδηθνχ δηθηχνπ Κξπνλέξη – Γέθπξα Σαηάξλαο», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 
70.000,00 € κε ΦΠΑ. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 108060/1434/23-5-
2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δπξπηαλίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 

 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

απνθαζίδεη νκόθσλα 
1. Δγθξίλεη σο πξνο ηελ λνκηκφηεηά ηνπ ην απφ 25-4-2017 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο 

δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Βειηίσζε νδηθήο αζθάιεηαο – Σερληθά – Οδηθνχ δηθηχνπ Κξπνλέξη – 
Γέθπξα Σαηάξλαο», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 70.000,00 € κε ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ην νπνίν 
θακία πξνζθνξά δελ ππνβιήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεκνπξαζίαο. 

2. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δπξπηαλίαο λα 
νξίζεη λέα εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηεο δηαθήξπμεο θαη 
ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο (άξζξν 98 ηνπ Ν.4412/16). 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 940 

ΘΔΜΑ 31o: Έγθξηζε 1νππξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ 
δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε – Απνθαηάζηαζε βιαβψλ Οδηθνχ Γηθηχνπ Γνκηαλνί – 
Μνλαζηήξη Γνκηαλψλ – Δπαξρηαθνχ Γηθηχνπ Αγίαο Σξηάδαο», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 
130.000,00 € κε ΦΠΑ. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 91012/1064/4-5-2017 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δπξπηαλίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 

 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

απνθαζίδεη νκόθσλα 
1. Δγθξίλεη ην ππ΄αξηζκ. 1/20-4-2017 (νινθιεξψζεθε 3-5-2017) πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο 

δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε – Απνθαηάζηαζε βιαβψλ Οδηθνχ Γηθηχνπ Γνκηαλνί – 
Μνλαζηήξη Γνκηαλψλ – Δπαξρηαθνχ Γηθηχνπ Αγίαο Σξηάδαο», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 
130.000,00 € κε ΦΠΑ, πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ θαη ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ. 

2. Αλαδεηθλχεη πξνζσξηλφ κεηνδφηε ηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε «ΦΟΤΚΑ ΒΑΛΔΝΣΗΝΖ ηνπ 
ΗΧΑΝΝΖ», ε νπνία πξνζέθεξε κέζε έθπησζε πελήληα επηά ηνηο εθαηφ (57,00%). 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 941 

ΘΔΜΑ 32o: Έγθξηζε απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ 
δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε επαξρηαθψλ νδψλ πεξηνρήο Γήκνπ Καξχζηνπ», Π.Δ. Δχβνηαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 1.200.000,00 € κε ΦΠΑ. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 88671/1642/19-5-2017 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 

 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

απνθαζίδεη νκόθσλα 
1. Δγθξίλεη ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε επαξρηαθψλ νδψλ 

πεξηνρήο Γήκνπ Καξχζηνπ», Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 1.200.000,00 € κε ΦΠΑ, ζχκθσλα κε 
ην ππ΄αξηζκ. 1β/19-5-2017 πξαθηηθφ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ . 

2. Αλαδεηθλχεη πξνζσξηλφ κεηνδφηε ηελ «Α.Η.Γ. ΚΟΤΟΤΛΑ Α.Σ.Δ.» κε πξνζθεξφκελε 
έθπησζε 62,33%, επηθπιαζζνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 103 & 106 ηνπ Ν. 4412/2016, 
θαζψο θξίλεηαη επαξθήο ε αηηηνιφγεζε ηεο αζπλήζηζηα ρακειήο πξνζθνξάο ηεο, παξέρνληαο ηηο 
απαηηνχκελεο εμεγήζεηο θαηά ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2 & 3 ηνπ 
άξζξνπ 88 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 942 
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ΘΔΜΑ 33o: Έγθξηζε 2νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε – Βειηίσζε Δ.Ο. Φαρλά – Πξνθφπη», Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 
3.000.000,00 € κε ΦΠΑ. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 104934/1983/18-5-
2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 

 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

απνθαζίδεη νκόθσλα 
1. Δγθξίλεη ην ππ’ αξηζκ. 2/18-5-2017 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: 

«πληήξεζε – Βειηίσζε Δ.Ο. Φαρλά – Πξνθφπη», Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 3.000.000,00 € 
κε ΦΠΑ, πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 2 ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηεο 
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν.4412/2016, ηα νπνία θαηέζεζε ε αλαδεηρζείζα πξνζσξηλή κεηνδφηξηα 
Δ/Δ «ΔΡΑΣΟΘΔΝΖ ΣΔΥΝΗΚΖ Α.Δ.». 

2. Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζηελ Δ/Δ «ΔΡΑΣΟΘΔΝΖ ΣΔΥΝΗΚΖ 
Α.Δ.» κε έθπησζε 65,85%. 

Μεηά ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ε πξνζεζκία άζθεζεο έλζηαζεο είλαη πέληε (5) εκέξεο 
απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα,  
ζχκθσλα  κε ην άξζξν 4 παξ. 2 ηεο δηαθήξπμεο. 

Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο 
επέξρνληαη, εθφζνλ θαη φηαλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο: 

   α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο θείκελεο 
δηαηάμεηο βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ 
ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ, 

   β) νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε ηα 
άξζξα 35 θαη 36 ηνπ λ. 4129/2013, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 

   γ) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ ν 
ηειεπηαίνο ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 80, έπεηηα απφ ζρεηηθή 
πξφζθιεζε. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 943 

ΘΔΜΑ 34o: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «Γηακφξθσζε αίζνπζαο εθδειψζεσλ 
ζην Μνπζηθφ ρνιείν Λακίαο», Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 60.000,00 € κε ΦΠΑ. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 104675/3529/22-5-
2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φζηψηηδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 

 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

απνθαζίδεη νκόθσλα 
1. Δγθξίλεη ην πξαθηηθφ 1 ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «Γηακφξθσζε αίζνπζαο εθδειψζεσλ 

ζην Μνπζηθφ ρνιείν Λακίαο», Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 60.000,00 € κε ΦΠΑ, ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016, άξζξν 98, παξάγξαθνο 1.ε. 

2. Αλαδεηθλχεη πξνζσξηλφ κεηνδφηε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε ηελ επσλπκία «Κ/Ξ 
ΣΔΡΓΗΟΠΟΤΛΟ Υ. – ΚΑΡΑΝΣΕΟΤΝΖ Γ.», ν νπνίνο πξνζέθεξε κέζε ηεθκαξηή έθπησζε 
πελήληα επηά θαη εβδνκήληα δχν ηνηο εθαηφ (57,72%). 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 944 

ΘΔΜΑ 35o: Δμέηαζε έλζηαζεο αλαθνξηθά κε ηελ επηζηξνθή ή κε παξαβφινπ ζηνλ Υξήζην 
Λεβεληάθν, Π.Δ. Φζηψηηδαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 100593/3329/15-5-
2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φζηψηηδαο θαη ηελ απφ 15-4-2017 έλζηαζε ηνπ 
Υξήζηνπ Λεβεληάθνπ πξνο ηελ Δπηηξνπή, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο 
πξαθηηθνχ. Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο παξέζηε ν θ. Λεβεληάθνο, ν νπνίνο θαηέζεζε πξνθνξηθά 
ηηο απφςεηο ηνπ θαη εμέθξαζε ηε δπζαξέζθεηά ηνπ γηα ηελ απφξξηςε ηεο έλζηαζήο ηνπ θαηά ηνπ 
πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε θαηνιίζζεζεο ζην δξφκν 
Αηαιάληε - Καιαπφδη». 

ΑΔΑ: 6ΞΕΒ7ΛΗ-ΙΦΖ
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 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

απνθαζίδεη νκόθσλα 
Αλαβάιιεη ην ζέκα γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 945 

ΘΔΜΑ 36o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ΗΗΗ θαη αλάζεζε ηεο κειέηεο: «Μειέηε γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο 
γέθπξαο Βίζηξηδαο θαη πξνζβάζεσλ απηήο», πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο 443.000,00 € κε ΦΠΑ. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 105489/3559/19-5-
2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φζηψηηδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 

 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

απνθαζίδεη νκόθσλα 
1. Δγθξίλεη ην πξαθηηθφ ΗΗΗ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ηεο κειέηεο: «Μειέηε 

γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο γέθπξαο Βίζηξηδαο θαη πξνζβάζεσλ απηήο», πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο 
443.000,00 € κε ΦΠΑ, πνπ αθνξά ζην άλνηγκα ησλ θαθέισλ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ 
ππνςεθίσλ αλαδφρσλ. 

2. Αλαζέηεη ηελ σο άλσ κειέηε ζηε ζχκπξαμε κειεηεηηθψλ γξαθείσλ «ΗΓΜΑ ΜΔΛΔΣΧΝ 
Α.Δ., ΔΜΠΛΔΚΣΟΝ - ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ ΔΠΔ, ΓΔΧΡΓΗΟ ΦΡΑΓΚΟ, ΝΗΚΟΛΑΟ 
ΦΡΑΓΚΟ, ΑΝΓΡΔΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ», ε νπνία ππέβαιιε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά, ζπγθέληξσζε ηελ κέγηζηε ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία νγδφληα έμη 
κνλάδεο θαη εμήληα ηξία εθαηνζηά (86,63) θαη πξνζέθεξε κέζε ηεθκαξηή έθπησζε εβδνκήληα έμη 
ηνηο εθαηφ (76%) επί ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο, ήηνη πξνζθεξφκελε ζπλνιηθή ακνηβή κειέηεο 
εβδνκήληα νθηψ ρηιηάδεο θαη ελληαθφζηα νγδφληα έλα επξψ (78.981,00 €) ρσξίο ΦΠΑ. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 946 

ΘΔΜΑ 37o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ IIΗ θαη αλάζεζε ηεο κειέηεο: «Οξηνζέηεζε & ηνπηθέο δηεπζεηήζεηο 
ζηνλ Αζσπφ πνηακφ ζε ηκήκα 10 ρικ. εληφο ηνπ Ν. Βνησηίαο», πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο 305.762,08 
€ κε ΦΠΑ. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 2203/106686/22-5-
2017 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 
1. Δγθξίλεη ην ππ΄ αξηζκ. ΗΗΗ/12-05-2017 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

αλάζεζε ηεο κειέηεο: «Οξηνζέηεζε & ηνπηθέο δηεπζεηήζεηο ζηνλ Αζσπφ πνηακφ ζε ηκήκα 10 ρικ. 
εληφο ηνπ Ν. Βνησηίαο», πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο 305.762,08 € κε ΦΠΑ, πνπ αθνξά ζην άλνηγκα 
ησλ θαθέισλ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ. 

2. Αλαζέηεη ηε κειέηε ζηε ζχκπξαμε γξαθείσλ κειεηψλ «ΥΧΡΟΒΑΣΖ ΑΝΧΝΤΜΖ 
ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ - ΗΧΡΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΣΟΤ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ - ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΑΝΧΛΖ 
ΣΟΤ ΑΘΑΝΑΗΟΤ», ε νπνία ππέβαιιε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο απφςεσο 
πξνζθνξά 49.220 € πξν ΦΠΑ, ήηνη κε γεληθή ηεθκαξηή έθπησζε 80,20% επί ηεο πξνεθηηκψκελεο 
ακνηβήο κειέηεο. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 947 

 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 
 
ΘΔΜΑ 38o: Έγθξηζε α) δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 
ππνέξγνπ:«Πξνκήζεηα εθαηφλ είθνζη πέληε ηφλσλ (125 tn) ζάθσλ ςπρξήο αζθάιηνπ, έηνπο 2017 
ηεο Π.Δ. Δχβνηαο», απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη κέρξη 31/12/2017, 
πξνυπνινγηζκνχ 30.000,00 € ρσξίο ΦΠΑ (37.200,00 € κε ΦΠΑ 24%) θαη β) ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο 
δηαθήξπμεο. 

ΑΔΑ: 6ΞΕΒ7ΛΗ-ΙΦΖ
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Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. νηθ. 105929/2440/19-
5-2017 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: 
α) ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ: «Πξνκήζεηα 

εθαηφλ είθνζη πέληε ηφλσλ (125 tn) ζάθσλ ςπρξήο αζθάιηνπ, έηνπο 2017 ηεο Π.Δ. Δχβνηαο», απφ 
ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη κέρξη 31/12/2017, πξνυπνινγηζκνχ 30.000,00 € ρσξίο 
ΦΠΑ (37.200,00 € κε ΦΠΑ 24%), κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή, 

β) ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζρέδην. 
 
Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ ΑΔΠ566. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 948 

ΘΔΜΑ 39o: Έγθξηζε α)δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ: 
«Πξνκήζεηα ρξψκαηνο δηαγξάκκηζεο νδψλ γηα ην έηνο 2017 ηεο Π.Δ. Δχβνηαο», απφ ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη κέρξη 31/12/2017, πξνυπνινγηζκνχ 59.274,20 € ρσξίο ΦΠΑ (73.500,00 
€ κε ΦΠΑ 24%) θαη β) ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. νηθ. 108224/2482/23-
5-2017 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: 
α. ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ: «Πξνκήζεηα 

ρξψκαηνο δηαγξάκκηζεο νδψλ γηα ην έηνο 2017 ηεο Π.Δ. Δχβνηαο» θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ 
πξνκήζεηα i) 36.000kg ιεπθνχ αθξπιηθνχ ρξψκαηνο δηαγξάκκηζεο νδψλ, ii) 1.800kg θίηξηλνπ 
αθξπιηθνχ ρξψκαηνο δηαγξάκκηζεο νδψλ θαη iii) 12.600kg πάιηλσλ αληαλαθιαζηηθψλ ζθαηξηδίσλ 
δηαγξάκκηζεο νδψλ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή, 

β. ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζρέδην. 
 
Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ ΑΔΠ566. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 949 

ΘΔΜΑ 40o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ 1/2017 ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα 
ηελ «Πξνκήζεηα εηδψλ βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο γηα ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα (Δ.Π.) 
Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο (ΣΔΒΑ) γηα ηελ Π.Δ. Δπξπηαλίαο», πξνυπνινγηζκνχ 
31.239,58 € κε ΦΠΑ. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 101859/1069/18-5-
2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δπξπηαλίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

απνθαζίδεη νκόθσλα 
1. Δγθξίλεη ην ππ΄ αξηζκ. 1/2017 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ 

δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα εηδψλ βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο γηα ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα 
(Δ.Π.) Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο (ΣΔΒΑ) γηα ηελ Π.Δ. Δπξπηαλίαο», 
πξνυπνινγηζκνχ 31.239,58 € κε ΦΠΑ, πνπ αθνξά ζηελ απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ 
πξνζθνξψλ πνπ θαηαηέζεθαλ ζην πιαίζην δηελέξγεηάο ηνπ. 

2. Απνδέρεηαη ηηο πξνζθνξέο ησλ αθφινπζσλ δηαγσληδνκέλσλ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην 
επφκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην σο άλσ πξαθηηθφ: 

ΑΔΑ: 6ΞΕΒ7ΛΗ-ΙΦΖ
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Α/α Πξνζθέξσλ 
Οκάδα γηα ηελ νπνία θαηαηέζεθε 

πξνζθνξά 

1 
RAMOS ΑΝΧΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ, 

ΔΜΠΟΡΗΑ - ΔΗΑΓΧΓΔ- 
ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΔ 

ΟΜΑΓΑ (Α) ΔΗΓΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ 
ΠΡΟΧΠΗΚΖ ΤΓΗΔΗΝΖ 

2 
ΜΠΟΤΡΓΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΑΡΣΗΚΧΝ ΑΠΡ/ΚΧΝ 
ΠΛΑΣΗΚΧΝ 

ΟΜΑΓΑ (Α) ΔΗΓΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ 
ΠΡΟΧΠΗΚΖ ΤΓΗΔΗΝΖ 

3 ΔΡΑΦΔΗΜ Η. ΚΔΥΡΗΜΠΑΡΖ 

ΟΜΑΓΑ (Α) 
ΔΗΓΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΗΚΖ 

ΤΓΗΔΗΝΖ 
ΟΜΑΓΑ (Β) ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ 
ΟΜΑΓΑ (Γ) ΤΠΝΟΑΚΟΗ 

4 
ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΧΝ. ΧΚΟ 

ΒΗΒΛΗΟΥΑΡΣΟΠΧΛΔΗΟ- ΣΗΓΑΡΑ 
ΟΜΑΓΑ (Β) ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ 

 
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ςεθίδεη ηελ εηζήγεζε, “κνινλόηη παξακέλεη 

αδηεπθξίληζην ην πώο δηαλέκνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα εθόδηα θαη κε πνηα θνηλωληθά θξηηήξηα, εάλ θαη 
θαηά πόζν απνθιείνληαη ΜΚΟ, ηδηώηεο θαη εθθιεζία”. 

  

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 950 

ΘΔΜΑ 41o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ 2/2017 ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα γάιαθηνο εβαπνξέ, εηδψλ παληνπσιείνπ, ειαηφιαδνπ, 
γαιαθηνθνκηθψλ, νπσξνθεπεπηηθψλ γηα ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα (Δ.Π) Δπηζηηηζηηθήο θαη 
Βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο (ΣΔΒΑ) γηα ηνλ Ννκφ Δπξπηαλίαο», πξνυπνινγηζκνχ 134.223,93 € κε 
ΦΠΑ. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 103867/1092/18-5-
2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δπξπηαλίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

1. Δγθξίλεη ην ππ΄ αξηζκ. 2/2017 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ ειεθηξνληθνχ, 
αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα γάιαθηνο εβαπνξέ, εηδψλ παληνπσιείνπ, ειαηφιαδνπ, 
γαιαθηνθνκηθψλ, νπσξνθεπεπηηθψλ γηα ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα (Δ.Π) Δπηζηηηζηηθήο θαη 
Βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο (ΣΔΒΑ) γηα ηνλ Ννκφ Δπξπηαλίαο», πξνυπνινγηζκνχ 134.223,93 € κε 
ΦΠΑ, πνπ αθνξά ζηελ απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηέζεθαλ ζην 
πιαίζην δηελέξγεηάο ηνπ. 

2. Απνδέρεηαη ηηο πξνζθνξέο ησλ αθφινπζσλ δηαγσληδνκέλσλ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην 
επφκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην σο άλσ πξαθηηθφ: 

Α
Α/α 

Πξνζθέξσλ 
Οκάδα γηα ηελ νπνία θαηαηέζεθε 

πξνζθνξά 

1 ΓΗΑΝΝΗΧΣΖ Η. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΟΜΑΓΑ (Θ) ΜΔΛΗ 

2 
ΜΔΛΗΟΚΟΜΗΚΖ ΔΛΛΑ 

ΝΣΟΤΛΗΑ ΚΧΝ/ΝΟ 
ΟΜΑΓΑ (Θ) ΜΔΛΗ 

3 ΑΦΟΗ Ζ. ΦΟΤΦΑ Α.Δ. ΟΜΑΓΑ (Η) ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ 

 

3. Κεξχζζεη άγνλεο ηηο νκάδεο Α (ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ), Β (ΌΠΡΗΑ), Γ (ΡΤΕΗ), Γ (ΕΤΜΑΡΗΚΑ), 
Δ (ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ), Σ (ΠΔΛΣΔ), Ε (ΔΛΗΔ), Ζ (ΚΑΦΔ - ΕΑΥΑΡΧΓΖ), Κ 
(ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΑ), Λ (ΔΗΓΖ ΟΠΧΡΟΠΧΛΔΗΟΤ), δηφηη θακία πξνζθνξά δελ θαηαηέζεθε γηα απηέο. 
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Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ςεθίδεη ηελ εηζήγεζε, “κνινλόηη παξακέλεη 
αδηεπθξίληζην ην πώο δηαλέκνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα εθόδηα θαη κε πνηα θνηλωληθά θξηηήξηα, εάλ θαη 
θαηά πόζν απνθιείνληαη ΜΚΟ, ηδηώηεο θαη εθθιεζία”. 

 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 951 

ΘΔΜΑ 42o: Έγθξηζε 2νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε ηνπ δεκφζηνπ, πξφρεηξνπ 
δηαγσληζκνχ αλάδεημεο αλαδφρνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα κειαληψλ (toner) γηα ηνπο εθηππσηέο, ηα 
θσηνηππηθά κεραλήκαηα θαη ηηο ζπζθεπέο θαμ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο», πξνυπνινγηζκνχ 73.800,00 € κε ΦΠΑ. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. νηθ. 107773/2992/22-
5-2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

απνθαζίδεη νκόθσλα 
1. Δγθξίλεη ην ππ΄αξηζκ. 2/18-5-2017 (νινθιεξψζεθε ζηηο 22-5-2017) πξαθηηθφ ηεο 

επηηξνπήο δηαγσληζκνχ αλάδεημεο αλαδφρνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα κειαληψλ (toner) γηα ηνπο 
εθηππσηέο, ηα θσηνηππηθά κεραλήκαηα θαη ηηο ζπζθεπέο θαμ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», πξνυπνινγηζκνχ 73.800,00 € κε ΦΠΑ, πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 12 ηεο ππ΄ αξηζκ. 63618/1735/29-03-2017 
δηαθήξπμεο, ησλ επηρεηξήζεσλ «PWU ΔΚΣΤΠΧΣΗΚΖ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαη 
«Α.& Μ. ΓΑΛΑΝΖ Ο.Δ.»   

2. Καηαθπξψλεη ηνλ πξφρεηξν δηαγσληζκφ: 
α) γηα ηελ Οκάδα Α (πξνκήζεηα κειαληψλ – toner γηα εθηππσηέο), γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζηελ εηαηξεία «PWU ΔΚΣΤΠΧΣΗΚΖ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ» 
θαη κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «PWUIKE», κε ζπλνιηθή ηηκή πξνζθνξάο 7.734,81 € κε ΦΠΑ, 

β) γηα ηελ Οκάδα Β (πξνκήζεηα κειαληψλ – toner γηα θαμ), γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ 
ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζηελ εηαηξεία «PWU ΔΚΣΤΠΧΣΗΚΖ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ» θαη κε ην 
δηαθξηηηθφ ηίηιν  «PWUIKE», κε ζπλνιηθή ηηκή πξνζθνξάο 1.122,20 € κε ΦΠΑ,  

γ) γηα ηελ Οκάδα Γ (πξνκήζεηα toner γηα θσηνηππηθά κεραλήκαηα), γηα ηηο αλάγθεο ησλ 
ππεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζηελ εηαηξεία «Α.& Μ. ΓΑΛΑΝΖ Ο.Δ.» θαη κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν 
«EUROSUPPLIES», κε ζπλνιηθή ηηκή πξνζθνξάο 8.046,47 €, κε ΦΠΑ. 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 952 

ΘΔΜΑ 43o: Έγθξηζε 1νππξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ, δεκφζηνπ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ κεραλεκάησλ 
έξγνπ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηελ Φζηψηηδα, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 140.895,00 €.  

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. νηθ. 107774/2993/22-
5-2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο 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: 
1. ην ππ΄αξηζκ. 1/19-5-2017 (νινθιεξψζεθε ζηηο 22-5-2017) πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο 

δηελέξγεηαο ηνπ ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ, δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξψλ 
θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ κεραλεκάησλ έξγνπ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο ζηελ Φζηψηηδα, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 140.895,00 €, πνπ αθνξά ζηελ απνζθξάγηζε 
θαη αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ 
πξνκεζεπηψλ,  

2. ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζην επφκελν ζηάδην (Άλνηγκα Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ) κε 
ηνπο παξαθάησ ππνςήθηνπο πξνκεζεπηέο, νη νπνίνη ππέβαιιαλ πιήξε δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε 
ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη γηα ηα είδε πνπ θαίλνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

 
Α/Α Πξνκεζεπηήο Δίδνο 
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1 
ELDON΄S Hellas Ltd ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ Δ.Π.Δ. 
Ληπαληηθά 

2 Γ. ΚΗΛΣΟΠΟΤΛΟ – Κ. ΝΗΚΟΠΟΤΛΟ Ο.Δ. Καχζηκα & Ληπαληηθά 

3 ΥΑΛΚΗΑ OIL Α.Δ. Καχζηκα 

4 ΔΤΘΤΜΗΟΤ ΘΔΟΓΧΡΟ Ληπαληηθά 

5 2 D GROUP ΓΖΜΖΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟ Ληπαληηθά 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 953 

 
 
ΜΑΘΖΣΗΚΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΑ 
 
ΘΔΜΑ 44o: Έγθξηζε α) δηελέξγεηαο αλνηθηνχ, δηεζλή, ειεθηξνληθνχ, δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
αλάζεζε ππεξεζηψλ κεηαθνξάο καζεηψλ ησλ δεκφζησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Α΄/ζκηαο θαη Β΄/ζκηαο 
Δθπ/ζεο, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Φσθίδαο, γηα ηξία ζρνιηθά έηε 2017 - 2018, 2018 - 2019  θαη 
2019 - 2020, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 2.926.018,79 € θαη β) ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. νηθ. 108715/1023/23-
5-2017 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: 
α) ηε δηελέξγεηα αλνηθηνχ, δηεζλή, ειεθηξνληθνχ, δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε 

ππεξεζηψλ κεηαθνξάο καζεηψλ ησλ δεκφζησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Α΄/ζκηαο θαη Β΄/ζκηαο Δθπ/ζεο, 
ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Φσθίδαο, γηα ηξία ζρνιηθά έηε 2017 - 2018, 2018 - 2019  θαη 2019 - 
2020, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 2.926.018,79 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζπλνιηθψλ δηθαησκάησλ 
πξναίξεζεο 20% θαη Φ.Π.Α 24%, κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά θαη κε βάζε ηελ ηηκή (ρακειφηεξε ηηκή - πςειφηεξν πνζνζηφ έθπησζεο), 

β) ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 954 

ΘΔΜΑ 45o: Έγθξηζε δαπαλψλ δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζρνιηθνχ 
έηνπο 2016-17. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 106785/2949/23-5-
2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο 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 ηηο δαπάλεο δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 

Φζηψηηδαο, ζρνιηθνχ έηνπο 2016-17, σο εμήο:  

ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ: 
 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΛΖΡΧΜΖ ΜΔΣΑΦΟΡΔΧΝ ΠΔΡΗΟΓΟΤ  
ΜΑΡΣ – ΑΠΡΗΛΗΟ 2017 & ΓΔΚ 2016 [ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΖ] ΠΔ ΦΘΗΧΣΗΓΑ  

ΔΗΓΗΚΟ ΦΟΡΔA 073 ΚΑΔ 0821  
ΑΡΗΘΜ. 2320/22-05-2017 ΔΓΓΡΑΦΟ ΣΖ Γ.ΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΔ ΦΘΗΧΣΗΓΑ 

 
ΠΗΝΑΚΑ  ΓΖΜΟΗΑ ΤΜΒΑΖ 
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ΑΝΑΓΟΥΟ 
ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΠΔΡΗΟΓΟ ΖΜΔΡΔ 

ΖΜΔΡΖ
ΗΟ 

ΠΟΟ 
ΥΧΡΗ 
ΦΠΑ 

ΜΔΡΗΚΟ 
ΠΟΟ 
ΥΧΡΗ 
ΦΠΑ 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΟ ΥΧΡΗ 

ΦΠΑ ΦΠΑ 24% 

ΣΔΛΗΚΟ 
ΠΟΟ ΑΝΑ 
ΑΝΑΓΟΥΟ 
ΜΔ ΦΠΑ  

24% 

ΠΑΠΑΡΟΤΠΑ 
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

Μαξ-17 22 30,24 665,28 
    

ΝΈΟ 9 
Απξ-17 10 30,24 302,40 

         967,68 €  
         
232,24 €  

            
1.199,92 €  

ΠΑΠΑΑΡΑ 
ΑΝΓΡΔΑ 

Μαξ-17 23 48,02 1104,46 
    

ΣΜ 16 
Απξ-17 10 48,02 480,20 

     1.584,66 €  
         
380,32 €  

            
1.964,98 €  

ΑΓΓΔΛΑΚΖ 
ΗΧΑΝΝΖ 

Μαξ-17 24 48,13 1155,12 
    

ΣΜ 61 
Απξ-17 10 48,13 481,30 

     1.636,42 €  
         
392,74 €  

            
2.029,16 €  

ΑΓΓΔΛΑΚΖ 
ΗΧΑΝΝΖ 

Μαξ-17 24 58,87 1412,88 
    

ΣΜ 62 
Απξ-17 10 58,87 588,70 

     2.001,58 €  
         
480,38 €  

            
2.481,96 €  

ΜΗΥΑΖΛ 
ΑΝΑΣΑΗΟ 

Μαξ-17 23 18,42 423,66 
    

ΣΜ 39 
Απξ-17 10 18,42 184,20 

         607,86 €  
         
145,89 €  

               
753,75 €  

ΜΗΥΑΖΛ 
ΑΝΑΣΑΗΟ 

Μαξ-17 23 31,88 733,24 
    

ΣΜ42 
Απξ-17 10 31,88 318,80 

     1.052,04 €  
         
252,49 €  

            
1.304,53 €  

ΚΟΓΗΑ ΥΡΖΣΟ Μαξ-17 24 24,96 599,04     

ΣΜ 27 

Απξ-17 10 24,96 249,60 

         848,64 €  
         
203,67 €  

            
1.052,31 €  

ΚΟΓΗΑ ΥΡΖΣΟ Μαξ-17 24 29,57 709,68     

ΣΜ 29 
Απξ-17 10 29,57 295,70 

     1.005,38 €  
         
241,29 €  

            
1.246,67 €  

ΚΟΓΗΑ ΥΡΖΣΟ Μαξ-17 22 14,78 325,16     

ΣΜ 29 Α 
Απξ-17 10 14,78 147,80 

         472,96 €  
         
113,51 €  

               
586,47 €  

ΣΡΧΜΑΣΗΑ 
ΔΡΑΦΔΗΜ 

Μαξ-17 23 15,12 347,76 
    

ΣΜ 41.1 
Απξ-17 10 15,12 151,20 

         498,96 €  
         
119,75 €  

               
618,71 €  

ΚΑΜΑΡΑ ΚΧΝΝΟ Μαξ-17 22 37,67 828,74     

ΝΈΟ 11 
Απξ-17 10 37,67 376,70 

     1.205,44 €  
         
289,31 €  

            
1.494,75 €  

ΚΑΜΑΡΑ ΚΧΝΝΟ Μαξ-17 22 41,31 908,82     

ΝΈΟ 34 
Απξ-17 10 41,31 413,10 

     1.321,92 €  
         
317,26 €  

            
1.639,18 €  

ΚΑΜΑΡΑ ΚΧΝΝΟ Μαξ-17 21 8,26 173,46     

ΝΈΟ 34 Β 
Απξ-17 8 8,26 66,08 

         239,54 €  
           
57,49 €  

               
297,03 €  

ΚΑΜΑΡΑ ΚΧΝΝΟ Μαξ-17 23 30,86 709,78     

ΣΜ 58 
Απξ-17 10 30,86 308,60 

     1.018,38 €  
         
244,41 €  

            
1.262,79 €  

ΣΑΣΟΤΛΑ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

Μαξ-17 22 18,85 414,70 
    

ΝΈΟ 41 
Απξ-17 10 18,85 188,50 

         603,20 €  
         
144,77 €  

               
747,97 €  
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ΣΑΣΟΤΛΑ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

Μαξ-17 22 30,59 672,98 
    

ΝΈΟ 5 
Απξ-17 10 30,59 305,90 

         978,88 €  
         
234,93 €  

            
1.213,81 €  

ΦΗΝΔ ΕΧΖ Μαξ-17 23 15,02 345,46     

ΝΈΟ 25  
Απξ-17 10 15,02 150,20 

         495,66 €  
         
118,96 €  

               
614,62 €  

ΥΑΝΣΕΖΥΡΖΣΟ 
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

Μαξ-17 24 23,96 575,04 
    

ΝΈΟ 27 
Απξ-17 10 23,96 239,60 

         814,64 €  
         
195,51 €  

            
1.010,15 €  

ΜΑΓΚΛΑΡΑ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ  

Μαξ-17 23 15,14 348,22 
    

ΣΜ 45.1 
Απξ-17 10 15,14 151,40 

         499,62 €  
         
119,91 €  

               
619,53 €  

ΣΑΜΔΛΟ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

Μαξ-17 22 28,91 636,02 
    

ΝΈΟ 16 
Απξ-17 10 28,91 289,10 

         925,12 €  
         
222,03 €  

            
1.147,15 €  

ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ 
ΠΑΝΣΔΛΖ 

Μαξ-17 24 26,27 630,48 
    

ΣΜ 78 
Απξ-17 10 26,27 262,70 

         893,18 €  
         
214,36 €  

            
1.107,54 €  

ΑΦΟΗ ΓΡΟΟΤ Ο.Δ 
ΣΜ 8 

Μαξ-17 23 71,34 1640,82   

Απξ-17 10 71,34 713,40 
     2.354,22 €  

         
565,01 €  

            
2.919,23 €  

ΔΛΛΖΝΑ 
ΓΔΧΡΓΗΟ 

Μαξ-17 24 43,88 1053,12 
    

ΣΜ 43 
Απξ-17 10 43,88 438,80 

     1.491,92 €  
         
358,06 €  

            
1.849,98 €  

ΝΣΑΗΟ 
ΑΘΑΝΑΗΟ 

Μαξ-17 24 33,90 813,60 
    

ΣΜ 26 
Απξ-17 10 33,90 339,00 

     1.152,60 €  
         
276,62 €  

            
1.429,22 €  

ΜΠΔΚΔΡΗΓΖ ΚΑΗ 
ΗΑ ΟΔ 

Μαξ-17 24 255,00 6120,00 
    

ΣΜ 7 
Απξ-17 10 255,00 2550,00 

     8.670,00 €  

     
2.080,80 
€  

         
10.750,80 €  

ΛΤΚΟ ΗΧΑΝΝΖ Μαξ-17 23 47,09 1083,07     

ΣΜ 46 
Απξ-17 10 47,09 470,90 

     1.553,97 €  
         
372,95 €  

            
1.926,92 €  

ΛΤΚΟ ΗΧΑΝΝΖ Μαξ-17 23 72,76 1673,48     

ΣΜ73 
Απξ-17 10 72,76 727,60 

     2.401,08 €  
         
576,26 €  

            
2.977,34 €  

ΠΟΛΗΣΖ ΓΔΧΡΓΗΟ Μαξ-17 24 17,26 414,24     

ΣΜ 32 
Απξ-17 10 17,26 172,60 

         586,84 €  
         
140,84 €  

               
727,68 €  

ΠΟΛΗΣΖ ΓΔΧΡΓΗΟ Μαξ-17 24 37,48 899,52     

ΣΜ33 
Απξ-17 10 37,48 374,80 

     1.274,32 €  
         
305,84 €  

            
1.580,16 €  

ΠΟΛΗΣΖ ΓΔΧΡΓΗΟ Μαξ-17 0 21,38 0,00     

ΣΜ 34 
Απξ-17 0 21,38 0,00 

                  -   
€  

                  
-   €  

                         
-   €  

ΓΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ 
ΚΧΝΝΟ 

Μαξ-17 23 41,90 963,70 
    

ΣΜ 12 
Απξ-17 10 41,90 419,00 

     1.382,70 €  
         
331,85 €  

            
1.714,55 €  

ΠΑΝΟΤΡΓΗΑ Μαξ-17 23 37,51 862,73     
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ΚΧΝΝΟ 

ΝΔΟ17 
Απξ-17 10 37,51 375,10 

     1.237,83 €  
         
297,08 €  

            
1.534,91 €  

ΠΟΛΤΜΔΡΟ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

Μαξ-17 17 105,44 1792,48 
    

ΣΜ 69 
Απξ-17 10 105,44 1054,40 

     2.846,88 €  
         
683,25 €  

            
3.530,13 €  

ΠΟΛΤΜΔΡΟ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

Μαξ-17 23 91,40 2102,20 
    

ΣΜ 70 
Απξ-17 10 91,40 914,00 

     3.016,20 €  
         
723,89 €  

            
3.740,09 €  

ΝΣΑΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Μαξ-17 24 44,59 1070,16       

ΣΜ 17 
Απξ-17 10 44,59 445,90 

     1.516,06 €  
         
363,85 €  

            
1.879,91 €  

ΑΜΑΡΑ 
ΓΔΧΡΓΗΟ 

Μαξ-17 23 30,67 705,41 
      

ΣΜ 44 
Απξ-17 10 30,67 306,70 

     1.012,11 €  
         
242,91 €  

            
1.255,02 €  

ΜΠΑΜΠΑΛΗΟΤΣΑ 
ΑΘΑΝΑΗΟ 

Μαξ-17 24 25,31 607,44 
    

ΣΜ 74 
Απξ-17 10 25,31 253,10 

         860,54 €  
         
206,53 €  

            
1.067,07 €  

ΚΗΛΣΟΠΟΤΛΟ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

Μαξ-17 23 57,83 1330,09 
    

ΝΈΟ 8 
Απξ-17 10 57,83 578,30 

     1.908,39 €  
         
458,01 €  

            
2.366,40 €  

ΓΔΧΡΓΟΤΛΑ 
ΓΔΧΡΓΗΟ 

Μαξ-17 23 80,15 1843,45 
    

ΣΜ 19 
Απξ-17 10 80,15 801,50 

     2.644,95 €  
         
634,79 €  

            
3.279,74 €  

ΜΠΔΚΔΡΗΓΖ ΚΑΗ 
ΗΑ ΟΔ 

Μαξ-17 23 94,00 2162,00 
    

ΣΜ 9 
Απξ-17 10 94,00 940,00 

     3.102,00 €  
         
744,48 €  

            
3.846,48 €  

ΥΑΝΣΕΖΥΡΖΣΟ 
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

Μαξ-17 23 19,57 450,11 
    

ΝΈΟ 42 
Απξ-17 10 19,57 195,70 

         645,81 €  
         
154,99 €  

               
800,80 €  

ΑΓΓΔΛΑΚΖ 
ΗΧΑΝΝΖ 

Μαξ-17 23 38,41 883,43 
    

ΝΈΟ 25  
Απξ-17 10 38,41 384,10 

     1.267,53 €  
         
304,21 €  

            
1.571,74 €  

ΜΠΑΚΑΛΔΞΖ 
ΗΧΑΝΝΖ 

Μαξ-17 23 10,20 234,60 
    

ΝΈΟ 20 
Απξ-17 10 10,20 102,00 

         336,60 €  
           
80,78 €  

               
417,38 €  

ΜΠΑΚΑΛΔΞΖ 
ΗΧΑΝΝΖ 

Μαξ-17 23 16,88 388,24 
    

ΝΈΟ 24 
Απξ-17 10 16,88 168,80 

         557,04 €  
         
133,69 €  

               
690,73 €  

ΦΟΡΣΑΣΟ 
ΑΝΣΧΝΗΟ         

ΝΈΟ 19 
Γεθ-16 3 82,97 248,91 

         248,91 €  
           
59,74 €  

               
308,65 €  

              
         
76.557,92 €  

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε ζα επηβαξχλεη ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο θαη ζα πιεξσζεί απφ ηνλ Δ.Φ. 01073 ΚΑΔ 0821. 
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Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 955 

ΘΔΜΑ 46o: Έγθξηζε πιεξσκήο δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, ζρνιηθνχ 
έηνπο 2016-2017. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 107971/2474/23-5-
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 ηελ πιεξσκή: 
α) ησλ πξνζσξηλψλ κεηνδνηψλ, πνπ αλαδείρζεθαλ απφ ηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ηεο 

11εο Οθησβξίνπ 2016, ζχκθσλα κε ηελ 1601/24-10-2016 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
ΠΔ θαη εηδνπνηήζεθαλ γηα ηελ έλαξμε άκεζεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ δξνκνινγίσλ κε ην αξηζκ. 
6571/2-11-2016 έγγξαθν ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Δχβνηαο, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα Ννεκβξίνπ 
2016, σο εμήο: 

 

α/α 

Κ
σ

δ
ηθ

ό
ο
 

Αλάδνρνο 
Ολνκαζία 

 Γξνκν 
ινγίνπ 

Ζκεξ 
ήζην 

θόζηνο 
ΝΟΔ 

ύλνιν  
εκεξώλ 

πεξηόδνπ 
Αμία ΦΠΑ 

πλνιηθό 
πνζό 

1 147 ΚΟΗΝΧΝΗΑ 
ΚΛΖΡΟΝΟΜΧ

Ν Γ. 
ΜΑΛΛΗΑΡΖ 

(ΚΑΡΛΖ ΕΧΖ) 

ΑΜΦΗΘΔΑ - 
ΚΑΘΔΝΟΗ  

& ΔΠΗΣΡΟΦΖ 
(ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ 

ΚΑΘΔΝΧΝ) 

20,00 17 17 340,00 81,60 81,60 

2 52 ΛΗΑΠΟΓΖΜΖΣ
ΡΖ  

ΓΡΟΟΤΛΑ 
ΣΑΔ 2208 

ΒΛΑΥΗΑ - ΠΖΛΗ 
& ΔΠΗΣΡΟΦΖ 

ΓΜΝΑΗΟ 
ΠΡΟΚΟΠΗΟΤ 

ΓΔΛ 
ΜΑΝΣΟΤΗΟΤ 

35,86 18 18 645,48 154,92 154,92 

3 433 ΜΟΤΡΣΕΑΚΖ
  

ΓΔΧΡΓΗΟ 
ΣΑΔ 2245 

ΒΛΑΥΗΑ - ΠΖΛΗ 
& ΔΠΗΣΡΟΦΖ 
ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ 

ΠΖΛΗΟΤ 

37,50 18 18 675,00 162,00 162,00 

5 840 ΣΑΓΚΑ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

ΣΑΔ 2468 

ΚΟΜΟΓΟ - 
ΜΑΓΟΤΛΑ - 

ΔΡΔΣΡΗΑ 
ΜΟΝΟ ΠΡΧΗ 

Γ.. ΔΡΔΣΡΗΑ 
1ν 

Γ.. ΔΡΔΣΡΗΑ 
2ν 

15,00 16 16 240,00 57,60 57,60 

                    

        2.920,48 700,92 3.621,40 

 
β) ηνπ Νηθνιάνπ Ρεληίθε, ηδηνθηήηε ηνπ ΣΑΔ 2619, γηα δψδεθα αθφκα κέξεο ηνλ κήλα 

Γεθέκβξην 2016, ιφγσ αδπλακίαο κεηαθνξάο ησλ καζεηψλ ηεο πεξηνρήο ηεο Γαιαηζψλαο απφ ηνπο 
γνλείο, σο εμήο: 
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α/α 

Κ
σ

δ
ηθ

ό
ο
 

Αλάδνρνο 
Ολνκαζία 

Γξνκνινγίνπ 
Ζκεξήζην 

θόζηνο 
ΓΔΚ Αμία ΦΠΑ 

πλνιηθό 
πνζό 

4 104 ΡΔΝΣΗΦΖ  
ΝΗΚΟΛΑΟ 
ΣΑΔ 2619 

ΓΑΛΑΣΧΝΑ - 
ΗΣΗΑΗΑ & 

ΔΠΗΣΡΟΦΖ 
ΓΤΜΝΑΗΟ 
ΗΣΗΑΗΑ 

Γ.. ΗΣΗΑΗΑ 
1ν ΔΠΑΛ 
ΗΣΗΑΗΑ 

34,00 12 408,00 97,92 97,92 

                  

      408,00 97,92 505,92 

 
Ζ δαπάλε βξίζθεηαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017 

θαη ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ Δηδηθνχ Φνξέα 10 073 θαη ΚΑΔ 0821 ηεο Π.Δ. Δχβνηαο. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 956 

ΘΔΜΑ 47o:Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πιεξσκή ησλ δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ κε 
Μηζζσκέλα Λεσθνξεία γηα νιφθιεξν ην δηάζηεκα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2015-2016, Π.Δ. Δχβνηαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 107977/2475/23-5-
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 πνζνχ 37.343,91 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ πιεξσκή 

ηνπ Τπεξαζηηθνχ ΚΣΔΛ Ννκνχ Δχβνηαο ην ρξνληθφ δηάζηεκα επηεκβξίνπ 2015 – Ηνπλίνπ 2016, γηα 
πέληε (5) δξνκνιφγηα κεηαθνξάο καζεηψλ, κε θσδηθνχο 125, 744, 720, 726, 727, ηα νπνία 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2015-2016 θαη δελ πιεξψζεθαλ ιφγσ 
ιαλζαζκέλεο απνηχπσζεο ηνπ έξγνπ ζηηο ζρεηηθέο βεβαηψζεηο απφ ηνπο Γηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ 
κνλάδσλ, σο εμήο: 
 

Κσδ. 
δξνκ 

Ολνκαζία  
δξνκνινγίνπ 

πλνιηθόο 
αξηζκόο 
εκεξώλ 

πλνιηθό 
 πνζό  

ρσξίο ΦΠΑ 
ΦΠΑ 

πλνιηθό 
 πνζό  

κε ΦΠΑ 

125 ΠΑΡΑΛΗΑ ΜΔΣΟΥΗΟΤ -  
ΚΑΣΡΗ - ΑΓ. ΑΠΟΣΟΛΟΗ - 
ΜΤΛΟ - ΛΟΓΚΑ - ΡΑΥΟΤΛΑ 
& ΔΠΗΣΡ 

155 5.416,04 1.299,85 6.715,89 

744 ΑΓΗΟΚΑΜΠΟ - 
ΒΑΡΒΑΡΑ·ΑΓΗΟ ΔΠΗΣΡ. 

111 3.864,98 927,60 4.792,58 

720 ΠΑΝΑΓΗΑ - ΜΔΟΥΧΡΗΑ-
ΡΑΠΣΑΗΟΗ - ΠΟΛΤΠΟΣΑΜΟ-
ΝΔΑ ΣΤΡΑ & ΔΠΗΣΡ, 

134 5.960,64 1.430,55 7.391,19 

726 ΒΟΤΝΟΗ - ΑΜΦΗΘΔΑ – 
ΚΑΘΔΝΟΗ - ΠΑΛΗΟΤΡΑ 
&ΔΠΗΣΡ. 

150 7.437,20 1.784,93 9.222,13 
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727 ΛΟΤΣΑ – ΑΓ. ΑΘΑΝΑΗΟ - 
ΠΑΛΗΟΤΡΑ S ΔΠΗΣΡ. 

150 7.437,20 1.784,93 9.222,13 

  ύλνιν 30.116,06 7.227,85 37.343,91 

 
Σα εκεξήζηα θφζηε ησλ ελ ιφγσ δξνκνινγίσλ δηακνξθψζεθαλ γηα θάζε κήλα εθηέιεζεο 

ηνπο ζχκθσλα κε ηελ κέζε ηηκή θαπζίκνπ θίλεζεο ηνπ παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Αλάπηπμεο. 

 
Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ Δηδηθνχ Φνξέα 10 073 θαη ΚΑΔ 0821 

ηεο Π.Δ. Δχβνηαο. 
 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 957 

ΜΗΘΧΔΗ 
 
ΘΔΜΑ 48o: Γηελέξγεηα δεκφζηνπ, αλνηθηνχ, πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ 
θπιηθείνπ ηνπ Μεγάξνπ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε: 
1) ην ππ΄αξηζκ. νηθ. 103517/2393/17-5-2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ 

Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο 
πξαθηηθνχ, 

2) ηελ ππ΄αξηζκ. νηθ. 103220/2377/16-5-2017 πξνθήξπμε ηνπ δεκφζηνπ, αλνηθηνχ, 
πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ θπιηθείνπ ηνπ Μεγάξνπ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, 

3) ηελ ππ΄αξηζκ. 768/8-5-2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη 

 4) ηνλ θάθειν «ησλ δηθαηνινγεηηθψλ» ησλ ππνςεθίσλ κηζζσηψλ: Νηθνιέηηαο Μαπξηαλίδνπ, 
Αλαζηάζηνπ Παπαζαλαζίνπ θαη Ησάλλε Φίζηε. 

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

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

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

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

ε. Δγγπεηηθή επηζηνιή, ελληαθνζίσλ επξψ (900,00€), ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί απφ 
Πηζησηηθφ Ίδξπκα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν θαη ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα, ή λα θαηαηεζεί 
γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ γηα αληίζηνηρν πνζφ, 

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

δηαπίζησζε ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ νξζφηεηα ησλ πξνζθνξψλ ησλ θ.θ. Νηθνιέηηαο Μαπξηαλίδνπ θαη 
Αλαζηάζηνπ Παπαζαλαζίνπ, ηηο νπνίεο έθαλε νκόθσλα δεθηέο, αιιά απέξξηςε ηελ πξνζθνξά ηνπ 
θ.  Ησάλλε Φίζηε, ν νπνίνο θαηέζεζε ζήκεξα Γεπηέξα 29 Μαΐνπ 2017, ήηνη εθπξφζεζκα θαη επί 
πνηλή απνθιεηζκνχ ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ ζηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ. 

Με ηηκή εθθίλεζεο (ειάρηζην πνζφ πξψηεο πξνζθνξάο) επηαθφζηα πελήληα επξψ (750,00 €) 
θαη κεηά απφ αιιεπάιιειεο πξνζθνξέο, νη νπνίεο θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηε ζπλεκκέλε 
πξφρεηξε ζπληαρζείζα θαηάζηαζε, ε θ. Νηθνιέηηα Μαπξηαλίδνπ θαηέζεζε ηειηθή κεληαία πξνζθνξά 
1222,00 € θαη ν θ. Αλαζηάζηνο Παπαζαλαζίνπ 1164,00 €. 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

         απνθαζίδεη νκόθσλα 
 1. Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ 
θπιηθείνπ ηνπ Μεγάξνπ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο ζηελ θ. Νηθνιέηηα Μαπξηαλίδνπ, ζηελ ηηκή ησλ ρηιίσλ 
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δηαθνζίσλ είθνζη δχν επξψ (1.222,00€)/κήλα, ρξνληθήο δηάξθεηαο πέληε (5) εηψλ, θαηφπηλ ηεο 
δεκφζηαο πξνθνξηθήο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο. 
 2. Σν Σκήκα Πξνκεζεηψλ εληέιιεηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο αλσηέξσ 
δεκνπξαζίαο. 
 3. Δμνπζηνδνηείηαη ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο Δχβνηαο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ 
αλαθεξφκελν πιεηνδφηε. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 958 

 
ΓΑΠΑΝΔ 
 
ΘΔΜΑ 49o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 105384/1121/22-5-
2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δπξπηαλίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

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

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

Α/Α Αηηηνινγία Κ.Α.Δ. 
Πεξηγξαθή 

Κ.Α.Δ 

Πνζό 
δέζκεπζεο 
πίζησζεο 

Πνζό 
εγθεθξηκέλνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ 
κε ηηο 

αλακνξθώζεηο 
έηνπο 2017 

Γεζκεπζέλ 
πνζό 

πξηλ ηελ 
παξνύζα 
εηζήγεζε 

Τπόινηπν 
πίζησζεο 
δηαζέζηκν 

γηα 
δέζκεπζε 

1 

 
Ζ δαπάλε αθνξά 
ηελ πξνκήζεηα 
εθηππσηηθνχ 
κεραλήκαηνο πνπ 
εθηππψλνληαη νη 
άδεηεο 
θπθινθνξίαο 
νρεκάησλ θαη νη 
θαξηέιεο  
Τπνςεθίσλ 
Οδεγψλ, γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο 
Γ/λζεο 
Μεηαθνξψλ & 
Δπηθνηλσληψλ. 
 
 

 

 
03.073.1723.01 

 
Πξνκήζεηα Ζ/Τ, 
πξνγξακκάησλ 
θαη ινηπψλ 
πιηθψλ. 

1.140,80         8.000,00 3.072,16 3.787,04 

2 

 
Ζ δαπάλε αθνξά 
ηελ πξνκήζεηα 
ειεθηξνληθνχ 
εμνπιηζκνχ, γηα ηηο 
αλάγθεο ηνπ 
γξαθείνπ 
Πξντζηακέλνπ ηεο 
Γ/λζεο 
Μεηαθνξψλ & 
Δπηθνηλσληψλ. 
 

 
03.073.1723.01 

 
Πξνκήζεηα Ζ/Τ, 
πξνγξακκάησλ 
θαη ινηπψλ 
πιηθψλ. 

110,00         8.000,00 4.212,96 3.677,04 
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3 

 
Ζ δαπάλε αθνξά 
ηελ εγθαηάζηαζε 
πξνγξάκκαηνο 
BEISSBARTH  θαη 
παξακεηξνπνίεζε 
κηθηήο γξακκήο 
ειέγρνπ γηα ηηο 
αλάγθεο  ηεο 
Γ/λζεο 
Μεηαθνξψλ & 
Δπηθνηλσληψλ. 
 
 

 

 
03.073.1723.01 

 
Πξνκήζεηα Ζ/Τ, 
πξνγξακκάησλ 
θαη ινηπψλ 
πιηθψλ. 

248,00         8.000,00 4.322,96 3.429,04 

4 

 
Ζ δαπάλε αθνξά 
ακνηβή 
πιεξεμνχζηνπ 
δηθεγφξνπ 
πξνθεηκέλνπ λα 
εθπξνζσπήζεη 
ηελ Π..Δ. ζην 
Σξηκειέο 
Γηνηθεηηθφ 
Πξσηνδηθείν 
Λακίαο, ζηε 
δηθάζηκν ηεο 8-6-
2017 θαη ζε θάζε 
κεη΄ αλαβνιή 
νξηζζείζα 
δηθάζηκν. 
 
17REQ006222102 

 

 
03.073.0871.01 

 
Ακνηβέο 
θπζηθψλ 
πξνζψπσλ 

1.602,08         17.500,00 10.902,08 4.995,84 

 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 959 

ΘΔΜΑ 50o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Φσθίδαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 108387/1021/23-5-
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: 
A. ηελ πιεξσκή δαπαλψλ γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο θαη παξνρή ππεξεζηψλ, πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην έηνο 2017 ζηελ Π.Δ. Φσθίδαο, σο θαησηέξσ:  
 

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

ΓΑΠΑΝΖ  
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1 

δαπάλε γηα ηελ 
πιεξσκή ινηπψλ 
εμφδσλ ηξηψλ(3) 
ππαιιήισλ ,ηεο 
Γ/λζεο Σερληθψλ 
Έξγσλ  θαη ηνπ 
Γξαθείνπ ΠΔΑ κήλεο 
Μάξηην θαη Απξίιην  
2017. 

02.04.073.0719.
01 

Λνηπά έμνδα 
κεηαθίλεζεο 
(πεξηιακβάλνληαη ην 
αληίηηκν ησλ εηζηηεξίσλ 
εζσηεξηθνύ & 
εμσηεξηθνύ, ε 
ρηιηνκεηξηθή 
απνδεκίσζε, ε δαπάλε 
δηνδίσλ, ν λαύινο 
νρήκαηνο θαη ε 
κίζζσζε απηνθηλήηνπ 
Η.Υ. ε Γ.Υ.) εθηόο όζσλ 
εληάζζνληαη ζηνπο ΚΑΔ 
0715, 0716 θαη 0717 

117,60   

2 

δαπάλε γηα ηελ 
πιεξσκή εκεξήζηαο 
απνδεκίσζεο ηξηψλ(3) 
ππαιιήισλ ,ηεο 
Γ/λζεο Σερληθψλ 
Έξγσλ  θαη ηνπ 
Γξαθείνπ ΠΔΑ κήλεο 
Μάξηην θαη Απξίιην  
2017.  

02.04.073.0721.
01 

Ζκεξήζηα απνδεκίσζε 
κεηαθηλνπκέλσλ ζην 
εζσηεξηθό & εμσηεξηθό 
εθηόο όζσλ 
εληάζζνληαη ζηνπο ΚΑΔ 
0715, 0716 θαη 0717 

70,00   

3 
δαπάλε γηα ηελ 
πιεξσκή 
ινγαξηαζκψλ OTE  

02.04.073.0824.
01 

Τπνρξεώζεηο από 
παξνρή 
ηειεπηθνηλσληαθώλ 
ππεξεζηώλ (ηέιε, 
κηζζώκαηα θαη δαπάλεο 
εγθαηαζηάζεσλ) 

615,50   

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 802,60   

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

ζπληεξήζεηο θαη παξνρή ππεξεζηψλ, πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ην Οηθνλνκηθφ 
Έηνο 2017 απφ ηνλ εηδηθφ Φνξέα 073, ζηελ Π.Δ. Φσθίδαο, σο θαησηέξσ:  
 

Α/
Α 

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

ΓΔΜΔΤΖ 
ΠΗΣΧΖ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝ

ΟΤ 
ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΧ

ΔΗ ΔΣΟΤ 
2016 

ΓΔΜΔΤΘ
ΔΝ ΠΟΟ 
ΠΡΗΝ ΣΖΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΠΗΣΧΖ 

ΓΗΑΘΔΗΜΟ 
ΓΗΑ 

ΓΔΜΔΤΖ 

1.  

πιεξσκή εξγαζίαο 
ζπληήξεζεο θαη 
ειέγρνπ 
θαπζηήξσλ - 
ιεβήησλ 
πεηξειαίνπ ηεο  
Β/ζκηαο, ηεο 
Γ/λζεο 
Μεηαθνξψλ, ηνπ 
ΚΣΔΟ θαη  ηνπ 
Γηνηθεηεξίνπ ηεο 
Π.Δ ΦΧΚΗΓΑ 

02.04.073.085
1.01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή θηηξίσλ 
γεληθά, 

εγθαηαζηάζεσλ 
ζηξαησληζκνύ, 
ειιηκεληζκνύ, 

αεξνιηκέλσλ θαη 
ινηπώλ κόληκσλ 
εγθαηαζηάζεσλ 

533,20 9.190,00 2.795,40 5.861,40 

2.  

πιεξσκή εξγαζίαο 
γηα ηελ επηζθεπή     
(βαιβίδα ξειαληί, 
αηζζεηήξα 
ζηξφθαινπ θαη 
αηζζεηήξα 
εθθεληξνθφξνπ )  
ηνπ  ΚΖΤ 7934  
νρήκαηνο ηεο Π.Δ 

02.04.073.086
1.01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή 
κεηαθνξηθώλ 
κέζσλ μεξάο 

γεληθά    

60,00 11.935,60 5.084,20 6.791,40 
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ΦΧΚΗΓΑ 

3.  

πιεξσκή δαπάλεο 
γηα θαζαξηζκφ 
(εζσηεξηθά & 
εμσηεξηθά )ησλ  
ΚΖΖ1629,ΚΖΤ 
7901,ΚΖΤ 7903 θαη 
ΚΖΤ 7934  
νρεκάησλ ηεο Π.Δ 
ΦΧΚΗΓΑ 

02.04.073.086
1.01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή 
κεηαθνξηθώλ 
κέζσλ μεξάο 

γεληθά    

74,40 11.935,60 5.144,20 6.717,00 

4.  

πιεξσκή 
Πξνκήζεηαο  
βαιβίδα ξειαληί, 
αηζζεηήξα 
ζηξφθαινπ θαη 
αηζζεηήξα 
εθθεληξνθφξνπ  γηα  
ην  ΚΖΤ 7934  
φρεκα ηεο Π.Δ 
ΦΧΚΗΓΑ 

02.04.073.132
1.01 

Πξνκήζεηα εηδώλ 
ζπληήξεζεο & 

επηζθεπήο  
κεηαθνξηθώλ 
κέζσλ μεξάο 

γεληθά      

360,00 23.138,60 8.323,68 14.454,92 

5.  

πιεξσκή 
Πξνκήζεηαο  
ηεζζάξσλ (4) 
ειαζηηθψλ  γηα  ην  
ΚΖΤ 7901 φρεκα 
ηεο Π.Δ ΦΧΚΗΓΑ 

02.04.073.132
1.01 

Πξνκήζεηα εηδώλ 
ζπληήξεζεο & 

επηζθεπήο  
κεηαθνξηθώλ 
κέζσλ μεξάο 

γεληθά      

420,00 23.138,60 8.683,68 14.034,92 

6.  

πιεξσκή  
δαπάλεο γηα ηελ 
πξνκήζεηα 
ρξσκάησλ  γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο Π.Δ 
ΦΧΚΗΓΑ 
 

02.04.073.164
1.01 

Πξνκήζεηα 
ρξσκάησλ, 
ρεκηθώλ θαη 

ινηπώλ ζπλαθώλ 
πιηθώλ 

499,00 12.000,00 6.691,94 4.806,06 

7.  

πιεξσκή  
δαπάλεο γηα ηελ 
πξνκήζεηα 
εξγαιείσλ θαη 
ινηπψλ πιηθψλ  γηα 
ηηο αλάγθεο ηεο Π.Δ 
ΦΧΚΗΓΑ 

02.04.073.169
9.01 

Λνηπέο 
πξνκήζεηεο                                                          

786,00 3.000,00 0,00 2.214,00 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 

 
2.732,30 

 
94.338,40 

 
36.723,10 

 
54.882,70 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 960 

ΘΔΜΑ 51o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα έξγα - κειέηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Φσθίδαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 108390/1022/23-5-
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 δέζκεπζε πίζησζεο θαη ηελ πιεξσκή δαπάλεο ησλ παξαθάησ Πηζηνπνηήζεσλ – 
ινγαξηαζκψλ - έξγσλ – κειεηψλ - πξνκεζεηψλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ  Γ.Δ  ηεο  Π.Δ. Φσθίδαο, 
ζχκθσλα κε ην αξζ.5 ηνπ Ν.4071/2012, σο εμήο:                                                                                                                                                                                                                  
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α/α ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ ΔΗΓ.ΦΟΡΔΑ     
ΚΑΔ 

ΑΝΑΓΟΥ
Ο 

ΠΟΟ 

1 Πξνκήζεηα «αθξπιηθνχ ρξψκαηνο 
δηαγξάκκηζεο θ.ι.π.» απφ πηζηψζεηο 
δηαθφξσλ θνξέσλ ηεο Π.Δ Φσθίδαο 
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ  11.000,00 €  
ζπκθσλά κε ηελ αξηζκ 73/2017 απφθαζε 
ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ φπσο 
αλαθέξεηαη ζην αξηζκ. 101128/1970/15-05-
2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ έξγσλ 
ηεο Π,Δ Φσθίδαο. 

071.9571.01 
 

 11.000,00 

2 Πξνκήζεηα «Φπρξνχ Αζθαιηηθνχ Τιηθνχ 
θ.ι.π.» απφ πηζηψζεηο δηαθφξσλ θνξέσλ 
ηεο Π.Δ Φσθίδαο ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ  15.000,00 €  ζπκθσλά κε 
ηελ αξηζκ 73/2017 απφθαζε ηνπ 
Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ φπσο 
αλαθέξεηαη ζην αξηζκ. 101083/1969/15-05-
2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ έξγσλ 
ηεο Π,Δ Φσθίδαο. 

071.9571.01 
 

 15.000,00 

 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 961 

ΘΔΜΑ 52o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Δχβνηαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 108083/2479/23-5-
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 ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο γηα δαπάλεο, 

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 
ΓΔΜΔΤΖ 

ΠΗΣΧΖ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔ

ΝΟΤ 
ΠΡΟΫ/ΜΟΤ

+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΧ

ΔΗ 
ΔΣΟΤ 2017 

ΓΔΤΜΔΤΘ
ΔΝ 

ΠΟΟ 
ΠΡΗΝ 
ΣΖΝ 

ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΠΗΣΧΖ 

ΓΗΔΘΔΗΜΟ 
ΓΗΑ 

ΓΔΜΔΤΖ 

1 

Ακνηβή δηθεγφξνπ γηα 
εθπξνζψπεζεο ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο ζην Γηνηθεηηθφ 
Δθεηείν Πεηξαηά (ζρεηηθά 
κε ηελ κε εκεξνκελία 
θαηάζεζεο 224/16-12-
2014 πξνζθπγή ηεο 
εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
“ΔΤΒΟΚΑΣ Α.Δ.” 

02.02.073
.0894.01 

Γηθαζηηθά 
ζπκβνιαηνγξαθη
θά έμνδα 
 

819,64 29.589.56 12.232.76 16.537,16 

2 

Ακνηβή δηθεγφξνπ γηα 
εθπξνζψπεζεο ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο ζην Γηνηθεηηθφ 
Δθεηείν Πεηξαηά (αγσγή  
ηεο εηαηξείαο κε ηελ 
επσλπκία “ΔΤΒΟΚΑΣ 

02.02.073
.0894.01 

Γηθαζηηθά 
ζπκβνιαηνγξαθη
θά έμνδα 
 913,88 29.589,56 13.052,40 15.623,28 
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Α.Δ.” 

3 

Γαπάλε παξνρήο 
ππεξεζηψλ γηα ηελ εηήζηα 
Απεληφκσζε –Μπνθηνλία 
– Μηθξνβηνθηνλία ζε 
φινπο ηνπο ρψξνπο θαη ηα 
θξπθά ζεκεία ηνπ 
Μεγάξνπ ηεο Π.Δ. 
Δχβνηαο 

02.02.073
.0899.01 

ινηπέο εηδηθέο 
ακνηβέο 
 

967,20 115.073,11 38.207,06 75.898,85 

4 

Πξνκήζεηα 1.000 
εληζρπκέλσλ δειαηίλσλ 
γηα ηηο αλάγθεο ηεο ΓΑΟΚ 
ηεο Π.Δ. Δχβνηαο 

02.02.073
.5244.01 

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

219,48 6.813,51 1.483,04 5.110,99 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 2.920,20 181.065,74 64.975,26 113.170,28 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 962 

ΘΔΜΑ 53o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Βνησηίαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. νηθ. 108789/2320/23-
5-2017 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 νκόθσλα 
Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο γηα δαπάλεο, 

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. 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Κ.Α.Δ. 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤΖ 

ΠΗΣΧΖ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ
Τ ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΧΔΗ
 ΔΣΟΤ 2016 

ΓΔΜΔΤΘΔΝ 
ΠΟΟ ΠΡΗΝ 

ΣΖΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΠΗΣΧΖ 
ΓΗΑΘΔΗΜΟ 
ΓΗΑ 
ΓΔΜΔΤΖ 

1 

Ακνηβή ζηνλ Γηθεγφξν 
πνπ ζα νξηζηεί γηα ηελ 
ππφζεζε KEGO-
ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΑ 
ΔΗΓΖ-ΤΠΖΡΔΗΔ Α.Δ 
ζηε δηθάζηκν ηεο 15-6-
17, ζχκθσλα κε ηνλ 
Ν.3852/10αξζξν 176 
παξ.1 

02.05.073.0871
.01 

Ακνηβέο 
θπζηθψλ 
πξνζψπσλ 

283.96 50.089,96 41.842,80 8.247,16 

2 

Ακνηβέο πξνζσπηθνχ 
κε ζρέζε εξγαζίαο 
ηδησηηθνχ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξφλνπ,  έλα 
άηνκν, γηα δχν κήλεο, 
ΓΔ ρεηξηζηψλ 
Μεραλεκάησλ Έξγνπ, 
γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
θαηεπεηγνπζψλ, 
επνρηθψλ θαη 
πξφζθαηξσλ αλαγθψλ, 
ζχκθσλα κε ηελ 
85/2017 απφθαζε ηνπ 
Π. (ΠΡΆΞΖ 4/8-5-17)  
θαη ζχκθσλα κε ηνλ 

02.05.073.5429
01 

Λνηπέο 
Γεσξγηθέο 
δαπάλεο (Ο.Κ) 

2.156,00 794.883,61 652.168,67 142.714,94 
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Ν.3852/10αξζξν 186 
παξ.ΗΗΒ 

3 

Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο  
πξνζσπηθνχ κε ζρέζε 
εξγαζίαο ηδησηηθνχ 
δηθαίνπ νξηζκέλνπ 
ρξφλνπ, έλα άηνκν, γηα 
δχν κήλεο, ΓΔ 
ρεηξηζηψλ 
Μεραλεκάησλ Έξγνπ, 
γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
θαηεπεηγνπζψλ, 
επνρηθψλ θαη 
πξφζθαηξσλ αλαγθψλ, 
ζχκθσλα κε ηελ 
85/2017 απφθαζε ηνπ 
Π. (ΠΡΆΞΖ 4/8-5-17)  
θαη ζχκθσλα κε ηνλ 
Ν.3852/10αξζξν 186 
παξ.ΗΗΒ 

02.05.073.5429
01 

Λνηπέο 
Γεσξγηθέο 
δαπάλεο (Ο.Κ) 

580,00 794.883,61 654.324,67 140.558,94 

4 

Πξνκήζεηα  
απηνθφιιεησλ 
πνιπκεξηθψλ κε 
πιαζηηθνπνίεζε θαη 
πηλαθίδσλ νλνκαζίαο 
κηζζσκέλσλ νρεκάησλ 
γηα ην Σκήκα Πνιηηηθήο 
Πξνζηαζίαο, ζχκθσλα 
κε ηνλ Ν.3852/10αξζξν 
176 παξ.1 

02.05.073.1699
.01 

Λνηπέο 
πξνκήζεηεο 

599,65 13.000,00 4.651,38 8.348,62 

5 

Παξνρή ππεξεζηψλ γηα 
θσηνηππίεο ζρεδίσλ 
θαη ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ 
κειεηψλ γηα ηηο αλάγθεο 
ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ 
Έξγσλ, ζχκθσλα κε 
ηνλ Ν.3852/10αξζξν 
176 παξ.1 

02.05.073.0843
.01 

Δθδφζεηο-
Δθηππψζεηο- 
Βηβιηνδεζία 

1.800,00 7.000,00 5.000,00 2.000,00 

6 

Ακνηβή ζηνλ Γηθεγφξν 
πνπ ζα νξηζηεί γηα ηελ 
ππφζεζε 
KERAKOLLELLAS-
XHMIKA  ΓΟΜΗΚΑ 
ΤΛΗΚΑ Δ.Π.Δ ζηε 
δηθάζηκν ηεο 15-6-17, 
ζχκθσλα κε ηνλ 
Ν.3852/10αξζξν 176 
παξ.1 

02.05.073.0871
.01 

Ακνηβέο 
θπζηθψλ 
πξνζψπσλ 

184,76 50.089.96 42.126.76 7.963.20 

7 

Ακνηβή ζηνλ Γηθεγφξν 
πνπ ζα νξηζηεί γηα ηελ 
ππφζεζε PEPSICO-
HBHABE ζηε δηθάζηκν 
ηεο 15-6-17, ζχκθσλα 
κε ηνλ Ν.3852/10αξζξν 
176 παξ.1 

02.05.073.0871
.01 

Ακνηβέο 
θπζηθψλ 
πξνζψπσλ 

184,76 50.089,96 42.311.52 7.778.44 

8 

Ακνηβή ζηνλ Γηθεγφξν 
πνπ ζα νξηζηεί γηα ηελ 
ππφζεζε 
SIRCAHELLAS-
ABKAIE Δηαηξεία 
βεξληθηψλ, ρξσκάησλ, 
ρεκηθψλ ζηε δηθάζηκν 
ηεο 15-6-17, ζχκθσλα 
κε ηνλ Ν.3852/10αξζξν 
176 παξ.1 

02.05.073.0871
.01 

Ακνηβέο 
θπζηθψλ 
πξνζψπσλ 

283,96 50.089,96 42.496,28 7.593,68 
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9 

Ακνηβή ζηνλ Γηθεγφξν 
πνπ ζα νξηζηεί γηα ηελ 
ππφζεζε 
STAMPAGROUPA.E 
ζηε δηθάζηκν ηεο 15-6-
17, ζχκθσλα κε ηνλ 
Ν.3852/10αξζξν 176 
παξ.1 

02.05.073.0871
.01 

Ακνηβέο 
θπζηθψλ 
πξνζψπσλ 

184,76 50.089,96 42780,21 7309,72 

10 

Ακνηβή ζηνλ Γηθεγφξν 
πνπ ζα νξηζηεί γηα ηελ 
ππφζεζε ΒΗΟΚΟΣ Π,Β 
Α.Δ ζηε δηθάζηκν ηεο 
15-6-17, ζχκθσλα κε 
ηνλ Ν.3852/10αξζξν 
176 παξ.1 

02.05.073.0871
.01 

Ακνηβέο 
θπζηθψλ 
πξνζψπσλ 

383,16 50.089,96 42.965,00 7.124,96 

11 

Ακνηβή ζηνλ Γηθεγφξν 
πνπ ζα νξηζηεί γηα ηελ 
ππφζεζε ΓΔΤΑΛ ζηε 
δηθάζηκν ηεο 15-6-17, 
ζχκθσλα κε ηνλ 
Ν.3852/10αξζξν 176 
παξ.1 

02.05.073.0871
.01 

Ακνηβέο 
θπζηθψλ 
πξνζψπσλ 

383,16 50.089,96 43.348,16 6.741,80 

12 

Ακνηβή ζηνλ Γηθεγφξν 
πνπ ζα νξηζηεί γηα ηελ 
ππφζεζε 
Δ.ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ 
ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ ζηε 
δηθάζηκν ηεο 15-6-17, 
ζχκθσλα κε ηνλ 
Ν.3852/10αξζξν 176 
παξ.1 

02.05.073.0871
.01 

Ακνηβέο 
θπζηθψλ 
πξνζψπσλ 

283,96 50.089,96 43.731,32 6.358,64 

13 

Ακνηβή ζηνλ Γηθεγφξν 
πνπ ζα νξηζηεί γηα ηελ 
ππφζεζε Γ.Π.Β 
ΔΛΑΗΟΤΡΓΗΚΟ 
ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ 
ΑΡΑΥΧΒΑ ζηε 
δηθάζηκν ηεο 15-6-17, 
ζχκθσλα κε ηνλ 
Ν.3852/10αξζξν 176 
παξ.1 

02.05.073.0871
.01 

Ακνηβέο 
θπζηθψλ 
πξνζψπσλ 

383,16 50.089,96 44.015,28 6.074,68 

14 

Ακνηβή ζηνλ Γηθεγφξν 
πνπ ζα νξηζηεί γηα ηελ 
ππφζεζε  
ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Ν. 
ΚΑΕΖ ΑΒΔΔ ζηε 
δηθάζηκν ηεο 15-6-17, 
ζχκθσλα κε ηνλ 
Ν.3852/10αξζξν 176 
παξ.1 

02.05.073.0871
.01 

Ακνηβέο 
θπζηθψλ 
πξνζψπσλ 

184,76 50.089,96 44.398,44 5.691,52 

15 

Ακνηβή ζηνλ Γηθεγφξν 
πνπ ζα νξηζηεί γηα ηελ 
ππφζεζε  
ΔΤΡΧΣΡΟΦΔ Α.Β 
ΚΑΗ Δ Δ 
ΓΑΛΑΚΣΗΜΗΚΧΝ 
ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΚΑΗ 
ΕΧΟΣΡΟΦΧΝ ζηε 
δηθάζηκν ηεο 15-6-17, 
ζχκθσλα κε ηνλ 
Ν.3852/10αξζξν 176 
παξ.1 

02.05.073.0871
.01 

Ακνηβέο 
θπζηθψλ 
πξνζψπσλ 

184,76 50.089,96 44583,20 5.506,76 

16 

Ακνηβή ζηνλ Γηθεγφξν 
πνπ ζα νξηζηεί γηα ηελ 
ππφζεζε  ΕΟΤΡΑ 
FARMA.E ζηε δηθάζηκν 
ηεο 15-6-17, ζχκθσλα 
κε ηνλ Ν.3852/10αξζξν 
176 παξ.1 

02.05.073.0871
.01 

Ακνηβέο 
θπζηθψλ 
πξνζψπσλ 

283,96 50.089,96 44767,96 5.322,00 
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17 

Ακνηβή ζηνλ Γηθεγφξν 
πνπ ζα νξηζηεί γηα ηελ 
ππφζεζε  ΝΗΚΟΛΑΟΤ 
ΣΔΡΓΗΟΤ ζηε 
δηθάζηκν ηεο 15-6-17, 
ζχκθσλα κε ηνλ 
Ν.3852/10αξζξν 176 
παξ.1 

02.05.073.0871
.01 

Ακνηβέο 
θπζηθψλ 
πξνζψπσλ 

184.76 50.089,96 45051,92 5.038,04 

18 

Ακνηβή ζηνλ Γηθεγφξν 
πνπ ζα νξηζηεί γηα ηελ 
ππφζεζε 
ΠΟΛΤΦΟΡΜΑ 
ΓΗΟΓΚΧΜΔΝΖ 
ΠΟΛΤΣΔΡΗΝΖ ΑΒΔΔ  
ζηε δηθάζηκν ηεο 15-6-
17, ζχκθσλα κε ηνλ 
Ν.3852/10αξζξν 176 
παξ.1 

02.05.073.0871
.01 

Ακνηβέο 
θπζηθψλ 
πξνζψπσλ 

283,96 50.089,96 45.236,68 4.853,28 

19 

Ακνηβή ζηνλ Γηθεγφξν 
πνπ ζα νξηζηεί γηα ηελ 
ππφζεζε ΑΥΗΛΛΔΑ 
ΣΟΣΡΑ ζηε δηθάζηκν 
ηεο 15-6-17, ζχκθσλα 
κε ηνλ Ν.3852/10αξζξν 
176 παξ.1 

02.05.073.0871
.01 

Ακνηβέο 
θπζηθψλ 
πξνζψπσλ 

357,12 50.089,96 45.520,64 4.569,32 

20 

Ακνηβή ζηνλ Γηθεγφξν 
πνπ ζα νξηζηεί γηα ηελ 
ππφζεζε 
SYGENTAHELLASABE
E ζηε δηθάζηκν ηεο 15-
6-17, ζχκθσλα κε ηνλ 
Ν.3852/10αξζξν 176 
παξ.1 

02.05.073.0871
.01 

Ακνηβέο 
θπζηθψλ 
πξνζψπσλ 

383,16 50.089,96 45.877,76 4.212,20 

21 

Ακνηβή ζηνλ Γηθεγφξν 
πνπ ζα νξηζηεί γηα ηελ 
ππφζεζε  ΓΖΜΟ 
ΛΔΒΑΓΔΧΝ ζηε 
δηθάζηκν ηεο 15-6-17, 
ζχκθσλα κε ηνλ 
Ν.3852/10αξζξν 176 
παξ.1 

02.05.073.0871
.01 

Ακνηβέο 
θπζηθψλ 
πξνζψπσλ 

283,96 50.089,96 46260,92 3.829,04 

22 

Ακνηβή ζηνλ Γηθεγφξν 
πνπ ζα νξηζηεί γηα ηελ 
ππφζεζε  ΘΔΑΛΗΚΖ 
ΑΣΔ ζηε δηθάζηκν ηεο 
15-6-17, ζχκθσλα κε 
ηνλ Ν.3852/10αξζξν 
176 παξ.1 

02.05.073.0871
.01 

Ακνηβέο 
θπζηθψλ 
πξνζψπσλ 

383,16 50.089,96 46.544,88 3.545,08 

23 

Ακνηβή ζηνλ Γηθεγφξν 
πνπ ζα νξηζηεί γηα ηελ 
ππφζεζε  Η. 
ΜΑΤΡΟΤΛΖ-Γ. 
ΠΡΗΟΒΟΛΟ ΑΒΔΔ 
ζηε δηθάζηκν ηεο 15-6-
17, ζχκθσλα κε ηνλ 
Ν.3852/10αξζξν 176 
παξ.1 

02.05.073.0871
.01 

Ακνηβέο 
θπζηθψλ 
πξνζψπσλ 

383,16 50.089,96 46.928,04 3.161,92 

24 

Ακνηβή ζηνλ Γηθεγφξν 
πνπ ζα νξηζηεί γηα ηελ 
ππφζεζε  
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 
ΚΑΛΟΓΔΡΑΚΖ ΚΑΗ 
ΗΧΑΝΝΖ ΜΠΔΛΛΟΤ 
ζηε δηθάζηκν ηεο 15-6-
17, ζχκθσλα κε ηνλ 
Ν.3852/10αξζξν 176 
παξ.1 

02.05.073.0871
.01 

Ακνηβέο 
θπζηθψλ 
πξνζψπσλ 

357,12 50.089,96 47.311,20 2.778,76 
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25 

Ακνηβή ζηνλ Γηθεγφξν 
πνπ ζα νξηζηεί γηα ηελ 
ππφζεζε  ΜΔΣΑ 
ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ Δ.Π.Δ 
ζηε δηθάζηκν ηεο 15-6-
17, ζχκθσλα κε ηνλ 
Ν.3852/10αξζξν 176 
παξ.1 

02.05.073.0871
.01 

Ακνηβέο 
θπζηθψλ 
πξνζψπσλ 

283,96 50.089,96 47.668,32 2.421,64 

26 

Ακνηβή ζηνλ Γηθεγφξν 
πνπ ζα νξηζηεί γηα ηελ 
ππφζεζε 
ΜΠΑΣΑΝΟΝΣ- 
ΜΔΣΑΛΣΑΡ 
ΜΠΑΣΑΡΗΔ –
ΑΝΑΚΤΚΛΧΔΗ 
ΑΝΟΓΗΑ ΔΠΔ ζηε 
δηθάζηκν ηεο 15-6-17, 
ζχκθσλα κε ηνλ 
Ν.3852/10αξζξν 176 
παξ.1 

02.05.073.0871
.01 

Ακνηβέο 
θπζηθψλ 
πξνζψπσλ 

184,76 50.089,96 47.952,28 2.137,68 

27 

Ακνηβή ζηνλ Γηθεγφξν 
πνπ ζα νξηζηεί γηα ηελ 
ππφζεζε . 
ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΖ Α.Δ 
ΠΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ζηε 
δηθάζηκν ηεο 15-6-17, 
ζχκθσλα κε ηνλ 
Ν.3852/10αξζξν 176 
παξ.1 

02.05.073.0871
.01 

Ακνηβέο 
θπζηθψλ 
πξνζψπσλ 

283,96 50.089,96 48.137,04 1.952,92 

28 

Ακνηβή ζηνλ Γηθεγφξν 
πνπ ζα νξηζηεί γηα ηελ 
ππφζεζε Κσλζηαληίλνπ 
ΣΑΗΚΟΤ ζηε δηθάζηκν 
ηεο 8-6-17, ζχκθσλα 
κε ηνλ Ν.3852/10αξζξν 
176 παξ.1 

02.05.073.0871
.01 

Ακνηβέο 
θπζηθψλ 
πξνζψπσλ 

608.22 50.089,96 48.421,00 1.668,96 

29 

Κάιπςε εμφδσλ ηεο 
ζπλδηνξγάλσζεο 
έθζεζεο κε ην Μνπζείν 
ζπκάησλ Ναδηζκνχ θαη 
ην αξρείν Ησάλλε Δ. 
ηακνχιε κε ζέκα  
ηξεηο Πφιεηο – Μηα  
Ηζηνξία, πνπ ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί απφ 
1- 4 ΗΗΟΤΝΊΟΤ 2017 
ζχκθσλα κε ηνλ 
Ν.3852/10αξζξν 186 
παξ.ΗΗΖ 

02.05.073.0844
.01 

Δθζέζεηο, 
νξγάλσζε 
ζπλεδξίσλ θαη 
πνιηηηζηηθψλ 
εθδειψζεσλ 

2.108.00 68.000,00 46720,00 21.280,00 

30 

Λνηπά έμνδα 
κεηαθίλεζεο ζχκθσλα 
κε ηνλ Ν.4336/2015 
ΦΔΚ 94Α 

02.05.073.0719
.02 

Λνηπά έμνδα 
κεηαθίλεζεο 
ινηπψλ 
πξνζψπσλ απφ 
ην εμσηεξηθφ θαη 
αληίζηξνθα 

7.000,00 17.000,00 7.000,00 7.000,00 

31 

Ζκεξήζηα απνδεκίσζε  
κεηαθίλεζεο 
ππαιιήισλ  ζχκθσλα 
κε ηνλ Ν.4336/2015 
ΦΔΚ 94Α 

02.05.073.0721
.02 

Ζκεξήζηα 
απνδεκίσζε 
κεηαθηλνχκελσλ 
ζην εζσηεξηθφ & 
εμσηεξηθφ εθηφο 
φζσλ 
εληάζζνληαη 
ζηνπο ΚΑΔ 
0715, 0716 θαη 
0717 

5.000,00 13.000,00 8.000,00 5.000,00 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 27.608,07 962.973,57 777.117,05 185.856,52   

2
0
0
0
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Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 963 

ΘΔΜΑ 54o: Έγθξηζε δαπάλεο, δέζκεπζεο πίζησζεο θαη έθδνζεο Υξεκαηηθνχ Δληάικαηνο 
Πξνπιεξσκήο (Υ.Δ.Π.), Π.Δ. Βνησηίαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. νηθ. 108911/2321/23-
5-2017 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 νκόθσλα 
Δγθξίλεη ηε δαπάλε, δέζκεπζε πίζησζεο θαη ηελ έθδνζε Υξεκαηηθνχ Δληάικαηνο 

Πξνπιεξσκήο (Υ.Δ.Π.), ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ Π/Τ ηνπ έηνπο 2017 ζηελ Π.Δ. Βνησηίαο, φπσο 
παξαθάησ: 

 πνζνχ 1.300,00 €, κε ππφινγν ηνλ ππάιιειν ηεο Γ/λζεο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο 
Οηθνλνκίαο ηνπ θιάδνπ ΓΔ Πξνζσπηθνχ, κε βαζκφ Α, Μπνιηέηζν Αληψλην ηνπ 
Αλαζηαζίνπ, γηα ηελ θάιπςε επεηγνπζψλ αλαγθψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 
Φπηνπξνζηαζίαο. Ζκεξνκελία απφδνζεο απηνχ νξίδεηαη 31-12-17. 
Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ Δ.Φ 073 ΚΑΔ 5244  

1.300,00 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 964 

ΘΔΜΑ 55o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, εξγαζίεο θαη παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Φζηψηηδαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 108316/3010/23-5-
2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

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

πξνκήζεηεο, εξγαζίεο θαη παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ ΠΔ, θαηά ην Οηθνλνκηθφ Έηνο 2017, σο 
θαησηέξσ:  
 

 
 
α/α 

 
 

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ 

 
 

Λνγαξηαζκόο 

 
 

Πεξηγξαθή 

 
ΠΟΟ 

ΓΔΜΔΤ 
Ζ 

ΠΗΣΧΖ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝ

ΟΤ 
ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+
ΑΝΑΜΟΡΦΧ
ΔΗ ΔΣΟΤ 

2017 

 
ΓΔΜΔΤΘΔΝ 
ΠΟΟ ΠΡΗΝ 

ΣΖΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

 
ΤΠΟΛΟΗΠΟ 

ΓΔΜΔΤΖ 
ΠΗΣΧΖ 

1 

πκπιεξσκαηηθή 
δέζκεπζε γηα 
ακνηβή 
ππεξσξηαθήο 
εξγαζίαο  γηα ηελ 
Γ/λζε Οηθ/θνπ 
ζχκθσλα κε ην αξ. 
86825/3761/27-4-
17 έγγξαθν ηεο 
Γ/λζεο 

02.01.073.0511.
01 

Γαπάλε γηα 
απνδεκίσζε 
ππεξσξηαθήο 
εξγαζίαο 

8.000,00 260.000,00 107.200,00 144.800,00 
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2 
Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ 
– Οηθνλνκηθνχ  

02.01.073.0511.
01 

Γαπάλε γηα 
απνδεκίσζε 
ππεξσξηαθήο 
εξγαζίαο 

4.000,00   140.800,00 

3 

Γ/λζε Οηθνλνκηθνχ 
θαη 
Γεκνζηνλνκηθνχ 
Διέγρνπ       

02.01.073.0511.
01 

Γαπάλε γηα 
απνδεκίσζε 
ππεξσξηαθήο 
εξγαζίαο 

8.000,00   132.800,00 

4 
Γ/λζε Γηαθάλεηαο 
θαη Ζιεθηξνληθήο 
Γηαθπβέξλεζεο    

02.01.073.0511.
01 

Γαπάλε γηα 
απνδεκίσζε 
ππεξσξηαθήο 
εξγαζίαο 

3.000,00   129.800,00 

5 
Γ/λζε 
Αλαπηπμηαθνχ 
Πξνγξακκαηηζκνχ 

02.01.073.0511.
01 

Γαπάλε γηα 
απνδεκίσζε 
ππεξσξηαθήο 
εξγαζίαο 

8.000,00   121.800,00 

6 
Γ/λζε Σερληθψλ 
Έξγσλ Π..Δ  

02.01.073.0511.
01 

Γαπάλε γηα 
απνδεκίσζε 
ππεξσξηαθήο 
εξγαζίαο 

13.000,00   108.800,00 

7 
Γ/λζε Σερληθψλ 
Έξγσλ Π.Δ. 
Φζ/δαο  

02.01.073.0511.
01 

Γαπάλε γηα 
απνδεκίσζε 
ππεξσξηαθήο 
εξγαζίαο 

25.000,00   83.800,00 

8 

Γ/λζε 
Πεξηβάιινληνο θαη 
Υσξηθνχ 
ρεδηαζκνχ  

02.01.073.0511.
01 

Γαπάλε γηα 
απνδεκίσζε 
ππεξσξηαθήο 
εξγαζίαο 

8.000,00   75.800,00 

9 

Γ/λζε Αγξνηηθήο 
Οηθνλνκίαο θαη 
Κηεληαηξηθήο ΠΔ 
Φζ/δαο 

02.01.073.0511.
01 

Γαπάλε γηα 
απνδεκίσζε 
ππεξσξηαθήο 
εξγαζίαο 

30.000,00   45.800,00 

10 
Γ/λζε Αγξνηηθήο 
Οηθνλνκίαο θαη 
Κηεληαηξηθήο ΠΔ 

02.01.073.0511.
01 

Γαπάλε γηα 
απνδεκίσζε 
ππεξσξηαθήο 
εξγαζίαο 

2.000,00   43.800,00 
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11 Γ/λζε Κηεληαηξηθήο  
02.01.073.0511.
01 

Γαπάλε γηα 
απνδεκίσζε 
ππεξσξηαθήο 
εξγαζίαο 

1.000,00   42.800,00 

12 
Γ/λζε Αλάπηπμεο 
ΠΔ Φζ/δαο 

02.01.073.0511.
01 

Γαπάλε γηα 
απνδεκίσζε 
ππεξσξηαθήο 
εξγαζίαο 

11.000,00   31.800,00 

13 
Γ/λζε Βηνκεραλίαο 
– Δλέξγεηαο θαη 
Φπζηθψλ Πφξσλ  

02.01.073.0511.
01 

Γαπάλε γηα 
απνδεκίσζε 
ππεξσξηαθήο 
εξγαζίαο 

4.000,00   27.800,00 

14 
Γ/λζε Γηά Βίνπ 
Μάζεζεο  

02.01.073.0511.
01 

Γαπάλε γηα 
απνδεκίσζε 
ππεξσξηαθήο 
εξγαζίαο 

1.500,00   26.300,00 

15 
Γ/λζε Μεηαθνξψλ 
θαη Δπηθνηλσληψλ 
ΠΔ Φζ/δαο 

02.01.073.0511.
01 

Γαπάλε γηα 
απνδεκίσζε 
ππεξσξηαθήο 
εξγαζίαο 

5.000,00   21.300,00 

16 
Γ/λζε Γεκφζηαο 
Τγείαο ΠΔ 

02.01.073.0511.
01 

Γαπάλε γηα 
απνδεκίσζε 
ππεξσξηαθήο 
εξγαζίαο 

1.000,00   20.300,00 

17 
Γ/λζε Κνηλσληθήο 
Μέξηκλαο ΠΔ 

02.01.073.0511.
01 

Γαπάλε γηα 
απνδεκίσζε 
ππεξσξηαθήο 
εξγαζίαο 

2.000,00   18.300,00 

18 

Γ/λζε Γεκφζηαο 
Τγείαο θαη 
Κνηλσληθήο 
Μέξηκλαο ΠΔ 
Φζ/δαο 

02.01.073.0511.
01 

Γαπάλε γηα 
απνδεκίσζε 
ππεξσξηαθήο 
εξγαζίαο 

2.000,00   16.300,00 

19 
Απηνηειέο Σκήκα 
ΠΑΜ ΠΔΑ 

02.01.073.0511.
01 

Γαπάλε γηα 
απνδεκίσζε 
ππεξσξηαθήο 
εξγαζίαο 

300,00   16.000,00 
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20 
Απηνηειήο Γ/λζε 
Πνιηηηθήο 
Πξνζηαζίαο 

02.01.073.0511.
01 

Γαπάλε γηα 
απνδεκίσζε 
ππεξσξηαθήο 
εξγαζίαο 

1.000,00   15.000,00 

21 
Σκήκα Πνιηηηθήο 
Πξνζηαζίαο ΠΔ 
Φζ/δαο 

02.01.073.0511.
01 

Γαπάλε γηα 
απνδεκίσζε 
ππεξσξηαθήο 
εξγαζίαο 

1.000,00   14.000,00 

22 
Γξαθείν 
Πεξηθεξεηάξρε 

02.01.073.0511.
01 

Γαπάλε γηα 
απνδεκίσζε 
ππεξσξηαθήο 
εξγαζίαο 

2.600,00   11.400,00 

23 
Γξαθείν 
Αληηπεξηθεξεηάξρε 
ΠΔ Φζ/δαο 

02.01.073.0511.
01 

Γαπάλε γηα 
απνδεκίσζε 
ππεξσξηαθήο 
εξγαζίαο 

4.000,00   7.400,00 

24 Δηδηθνί χκβνπινη 
02.01.073.0511.
01 

Γαπάλε γηα 
απνδεκίσζε 
ππεξσξηαθήο 
εξγαζίαο 

6.000,00   1.400,00 

25 

Απνζπαζκέλνη 
Τπάιιεινη ζε 
Γξαθεία 
Βνπιεπηψλ (2 
άηνκα) 

02.01.073.0511.
01 

Γαπάλε γηα 
απνδεκίσζε 
ππεξσξηαθήο 
εξγαζίαο 

1.400,00   0,00 

26 

Ακνηβή γηα 
ππεξσξηαθή 
εξγαζία θαηά ηηο 
εμαηξέζηκεο εκέξεο 
θαη λπρηεξηλέο 
ψξεο ησλ 
ππαιιήισλ ηεο 
ΠΔ, ΠΔ Φζ/δαο 

02.01.073.0512.
01 

Γαπάλε γηα 
απνδεκίσζε 
ππεξσξηαθήο 
εξγαζίαο  

30.000,00    

27 

Ακνηβή γηα 
ππεξσξηαθή 
εξγαζία θαηά ηηο 
εμαηξέζηκεο εκέξεο 
θαη λπρηεξηλέο 
ψξεο ησλ Δηδηθψλ 
πκβνχισλ ηεο 
ΠΔ 

02.01.073.0512.
01 

Γαπάλε γηα 
απνδεκίσζε 
ππεξσξηαθήο 
εξγαζίαο 

7.000,00 58.885.42 20.700,00 1.185,42 

28 

Μεηαθνξά 
θαξκάθσλ 
Γαθνθηνλίαο απφ 
Π.Δ. Δχβνηαο θαη 
Π.Δ. Βνησηίαο ζηελ 
Π.Δ. Φζηψηηδαο 

02.01.073.0829.
01 

Λνηπέο 
κεηαθνξέο 

1.000,00 25.000,00 15.100,00 8.900,00 
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Β.  Γηνξζψλεη ηελ ππ΄ αξηζκ. 575/3-4-2017 απφθαζή ηεο (πξαθηηθφ 12, ζέκα 54) θαη 
ζπγθεθξηκέλα ηε δαπάλε ηεο θαηεγνξίαο Β, κε α/α 1 «αληηθαηάζηαζε ειεθηξηθνχ πίλαθα ηεο 
αίζνπζαο εθδειψζεσλ ηνπ θεληξηθνχ θηηξίνπ (Τςειάληε 1)», σο εμήο: 
 

- Αξρηθή δέζκεπζε πίζησζεο ζηνλ θσδηθφ (KAE 0851.01) 6.200,00 (ζχκθσλα κε ηελ 
αλσηέξσ ζρεηηθή απφθαζε)  

- Γηόξζσζε: κείσζε ζην πνζφ ησλ ρηιίσλ δηαθνζίσλ επξψ (1.200,00€) ζηνλ ΚΑΔ 0851  θαη 
δέζκεπζε πίζησζεο ζηνλ θσδηθφ (ΚΑΔ 1311) ην ππόινηπν πνζό ηεο αξρηθήο δέζκεπζεο, 
ησλ πέληε ρηιηάδσλ επξψ (5.000,00)  

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 965 

ΘΔΜΑ 56o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ εμφθιεζε νθεηιψλ έηνπο 2017 ηεο 
Π.Δ. Φζηψηηδαο απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ.  

29 

Ακνηβή δηθεγφξνπ, 
γηα ζχληαμε 
λνκηθήο 
γλσκνδφηεζεο επί 
δεηεκάησλ 
εξκελείαο ηνπ 
Ν.4412/2016-
«Γεκφζηεο 
πκβάζεηο Έξγσλ, 
Πξνκεζεηψλ & 
Τπεξεζηψλ(πξνζα
ξκνγή ζηηο Οδεγίεο 
2014/24/ΔΔ θαη 
2014/25/ΔΔ) 

02.01.073.0871
01 

Ακνηβέο 
Φπζηθψλ 
Πξνζψπσλ 

793,60 140.000,00 94.132,60 45.073,80 

30 

Πξνκήζεηα 6 
θνπηηψλ 
θαξκαθείσλ γηα ηηο 
ππεξεζίεο ηεο ΠΣ 
ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο ΤΑ 
32205/Γ10.96/201
3  

02.01.073.1211
01 

Πξνκήζεηα 
πγεηνλνκηθνχ, 
θαξκαθεπηηθ
νχ πιηθνχ 

900,00 5.000,00 0,00 4.100,00 

31 

πκπιεξσκαηηθή 
δέζκεπζε 
πίζησζεο γηα 
πξνκήζεηα εηδψλ 
αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο 
ζεξηλήο πεξηφδνπ 
(ρεηηθή  ε αξ. 8/3-
1-2017 (α/α 58) 
απφθαζε Ο.Δ.)  

02.01.073.1459.
01 

Λνηπέο 
πξνκήζεηεο 
(πεξηιακβάλ
εη ηε δαπάλε 
παξνρήο 
κέζσλ 
αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο 
θιπ.) 

3.000,00 10.000,00 5.000,00 2.000,00 

32 

Πξνκήζεηα εηδψλ 
γηα ηελ ηήξεζε ηεο 
εζηκνηππίαο 
(ζεκαίεο, ιάβαξα) 
γηα ηηο 5 
Πεξηθεξεηαθέο 
Δλφηεηεο ηεο ΠΔ 

02.01.073.1699
01 

Λνηπέο  
Πξνκήζεηεο  

2.600,00 63.000,00 34.573,00 25.827,00 

33 

Δπηζηξνθή 
πξνζηίκνπ 
«Σξηαληαθπιιφπνπ
ινο Δπάγγεινο» 

02.01.073.3199.
01 

Λνηπέο 
επηζηξνθέο 
εζφδσλ                                                         

200,00 40.000,00 6.693,27 33.106,73 
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Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. νηθ. 107475/2975/22-
5-2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο 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 δέζκεπζε πίζησζεο θαη ηελ πιεξσκή δαπάλεο, γηα εμφθιεζε νθεηιψλ έηνπο 

2017 ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 4071/2012, σο εμήο: 

AA Σίηινο έξγνπ Δηδηθόο 
θνξέαο/ 

ΚΑΔ 

Πξνκεζεπηήο 
 

Πνζό 

1 Δμφθιεζε νθεηιψλ πξνεγνπκέλσλ εηψλ απφ 
εθηειεζζείζεο εξγαζίεο, ιεμηπξφζεζκεο 
νθεηιέο, δηθαζηηθέο απνθάζεηο ΟΚΧ δηαθφξσλ 
έξγσλ θιπ (αθνξά δαπάλε γηα 
αληηπιεκκπξηθά έξγα Βίζηξηδαο – 
απνθαηάζηαζε αλαρσκάησλ πεξρεηνχ) 
 
Υξεκαηνδφηεζε: ΚΑΠ 

01.071. 
9779 

Υξήζηνο Λεβεληάθνο 
 
 
 
 

10.908,38 

2 Δμφθιεζε νθεηιψλ πξνεγνπκέλσλ εηψλ απφ 
εθηειεζζείζεο εξγαζίεο, ιεμηπξφζεζκεο 
νθεηιέο, δηθαζηηθέο απνθάζεηο ΟΚΧ δηαθφξσλ 
έξγσλ θιπ (αθνξά δαπάλε γηα ην έξγν 
«πληήξεζε νδηθνχ ειεθηξνθσηηζκνχ & 
θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ ζην ΔΟΓ Φζ/δαο – 
Φσθίδαο – Δπξπηαλίαο (ιφγσ αχμεζεο ΦΠΑ 
απφ 23% ζε 24%)) 
 
Υξεκαηνδφηεζε: ΚΑΠ 

01.071. 
9779 

Κσλ/λνο Καξαγθνχλεο 501,79 

3 Υσξηθφ κνληέιν πξφβιεςεο γηα ηηο αζζέλεηεο 
πνπ κεηαδίδνληαη απφ ηα θνπλνχπηα θαη 
θπξίσο ηεο εινλνζίαο ζηελ ΠΔ Φζηψηηδαο 
 
Υξεκαηνδφηεζε: ΚΑΠ - ηφθνη 

01.071. 
9779 

Τπφ Γεκνπξάηεζε 24.800,00 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 966 

ΘΔΜΑ 57o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε κε ην Πλεπκαηηθφ Κέληξν Ρνπκειησηψλ θαη ηε ζπκκεηνρή 
ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηελ εθδήισζε κε ζέκα «Όια ηα παηδηά ηνπ Κόζκνπ». 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 107743/2988/22-5-
2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο 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 ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο, πνζνχ ηεηξαθνζίσλ 

πελήληα επξψ (450,00 €) κε ΦΠΑ, γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε κε ην Πλεπκαηηθφ Κέληξν Ρνπκειησηψλ 
θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηελ εθδήισζε κε ζέκα: «Όια ηα παηδηά ηνπ 
Κόζκνπ», ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην άββαην 10 Ηνπλίνπ, ζηελ Πιαηεία Διεπζεξίαο, ζηε 
Λακία.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε αθνξά ζε έμνδα γηα ηελ πξνκήζεηα: α) γιπθψλ θαη β) αλακλεζηηθψλ 
(θαπέια - δψξα) θαη ζα βαξχλεη ηνλ Δ.Φ. 073  Κ.Α.Δ. 0844.01.  

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 967 

ΘΔΜΑ 58o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε κε ην Φηινδσηθφ χιινγν Φζηψηηδαο θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηηο «Εθδειώζεηο Ζωνθηιίαο 2017». 

ΑΔΑ: 6ΞΕΒ7ΛΗ-ΙΦΖ



60 

 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 107943/3002/23-5-
2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο 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 ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο, πνζνχ επηαθνζίσλ 

πελήληα επξψ (750,00 €) κε ΦΠΑ, γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε κε ηνλ Φηινδσηθφ χιινγν Φζηψηηδαο θαη 
ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηηο «Εθδειώζεηο Ζωνθηιίαο 2017», πνπ ζα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ 4/10 έσο 15/10/2017. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε αθνξά ζε έμνδα γηα ηελ α) πξνκήζεηα κεηαιιίσλ θαη ηελ β) 
παξάζεζε κπνπθέ θαη ζα βαξχλεη ηνλ Δ.Φ. 073Κ.Α.Δ.0844.01. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 968 

ΘΔΜΑ 59o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε κε ην χιινγν Νενιαίαο Γνξγνπνηάκνπ «Ζ Εσνδφρνο 
Πεγή» θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηελ εθδήισζε κε ζέκα «3ε Γηνξηή 
Παξαδνζηαθώλ  Χνξώλ». 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 107960/3003/23-5-
2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο 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 ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο, πνζνχ δχν ρηιηάδσλ 

εθαηφλ πελήληα δχν επξψ (2.152,00 €) κε ΦΠΑ γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε κε ην χιινγν Νενιαίαο 
Γνξγνπνηάκνπ «Ζ Εσνδφρνο Πεγή» θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηελ 
εθδήισζε κε ζέκα: «3ε Γηνξηή Παξαδνζηαθψλ Υνξψλ», ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Κπξηαθή 2 
Ηνπιίνπ 2017 θαη ψξα 21:00 κ.κ. ζην ρψξν ενξηαζκνχ ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο, ζηνλ Γνξγνπφηακν.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε αθνξά ζε έμνδα γηα: α) ηε δηακνλή, β) ηελ εμέδξα θαη γ) ηελ ερεηηθή 
θάιπςε θαη ζα βαξχλεη ηνλ Δ.Φ. 073 Κ.Α.Δ. 0844.01.  

 Σν πξσηνγελέο αίηεκα έρεη θαηαρσξεζεί ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ  
πκβάζεσλ (ΚΖΜΓ) κε κνλαδηθφ αξηζκφ θαηαρψξεζεο 17REQ006219677 2017-05-23. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 969 

 
 
ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΔΠΗΣΡΟΠΧΝ 
 
ΘΔΜΑ 60o: πγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «Καζαξηζκφο 
αξδεπηηθψλ θαλαιηψλ Κσπαΐδαο», Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 1.500.000,00 € κε ΦΠΑ, 
ρξήζεο 2017.   

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 2154/104606/18-5-
2017 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 θαηά πιεηνςεθία 
 πγθξνηεί ηελ παξαθάησ επηακειή επηηξνπή δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: 

«Καζαξηζκφο αξδεπηηθψλ θαλαιηψλ Κσπαΐδαο», Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 1.500.000,00 € κε 
ΦΠΑ, ρξήζεο 2017, ε νπνία ζα δηελεξγήζεη ηε δεκνπξαζία πνπ ζα γίλεη ζηε Γ/λζε Σερληθψλ 
Έξγσλ Π.Δ. Βνησηίαο ζηηο 13-06-2017, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10.00 π.κ, θαη ζα ζπληάμεη πξαθηηθφ 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 221 ηνπ Ν.4412/2016. 

Απφ ηα επηά (7) κέιε ηεο ελ ιφγσ επηηξνπήο, ηέζζεξα (4) κέιε νξίδνληαη απφ  ππαιιήινπο 
ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο θαη ηξία (3) κέιε απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ Ο.Σ.Α., ηνπ ΣΔΔ 
θαη ηεο ΠΔΓΜΔΓΔ γηα ην έηνο 2017, φπσο νξίδνληαη παξαθάησ: 
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ΣΑΚΣΗΚΑ ΜΔΛΖ: 
 

1. ΒΖΣΣΑ ΓΖΜΖΣΡΑ ηνπ Δπζηαζίνπ, ΜΖΥ /ΓΟ ΜΖΥ/ΚΟ ΠΔ, Αξηζκ. Σαπη. ΑΕ 492944    
2. ΝΣΑΖ ΥΡΖΣΟ ηνπ Γεκεηξίνπ, ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΖΥ/ΚΟ, Αξηζκ. Σαπη. ΑΒ-497751 
3. ΔΤΣΑΞΗΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ Κσλ/λνπ,  Αξηζ. Σαπη. ΑΔ494156  ΠΟΛ. ΜΖΥ/ΚΟ  ΣΔ  
4. ΑΗΧΠΟΤ  ΒΑΡΒΑΡΑ  ηνπ ππξίδσλα, Αξηζ. Σαπη. ΑΜ498125 ΠΟΛ. ΜΖΥ/ΚΟ  ΣΔ  
5.  ΜAΡΑΝΣΟ ΑΓΓΔΛΟ ηνπ Νηθνιάνπ, Αξηζκ. Σαπη. Υ311175, Γεκνηηθφο χκβνπινο Γήκνπ 
Οξρνκελνχ, Δθπξφζσπνο ΠΔΓ 

6. ΜΠΔΚΡΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ηνπ Άγγεινπ, Πνι. Μερ/θφο, Αξηζκ. Σαπη. ΑΜ496480, 
Δθπξφζσπνο ΣΔΔ 

       7. ΣΑΨΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ηνπ Γεσξγίνπ, Αξηζκ. Σαπη. ΑΔ993926, Πνι. Μερ/θφο, 
Δθπξφζσπνο ΠΔΓΜΔΓΔ          

 
ΑΝΑΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ ΜΔΛΖ:   
 

1. ΚΑΡΑΜΟΤΚΔΣΑ ΣΤΛΗΑΝΟ Σνπ  ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ, ΣΟΠ. ΜΖΥ/ΚΟ, Αξηζκ. Σαπη. Υ-
815873 
2.  ΚΟΝΓΡΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ, Αξηζκ. Σαπη. ΑΒ 196766 ΠΟΛ.ΜΖΥ/ΚΟ ΣΔ 

      3. ΠΑΣΑΛΖ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ, Αξηζκ. Σαπη. ΑΖ007065, ΠΟΛ.ΜΖΥ/ΚΟ ΣΔ 
      4.  ΜΗΥΑΛΖ ΔΛΔΝΖ  ΣΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ, Αξηζκ. Σαπη. ΑΗ 495786 

5. ΡΟΤΜΔΛΗΧΣΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ Ζιία, Αξηζκ. Σαπη Λ245730, Γεκνηηθφο χκβνπινο ζην 
Γήκν Οξρνκελνχ. 
6.  ΠΑΝΟΤΡΓΗΑ ΘΧΜΑ ΣΟΤ ΑΘΑΝΑΗΟΤ, ΠΟΛ. Μερ/θφο, Αξηζκ. Σαπη. Υ813729, 
7. ΣΟΤΡΚΟΥΧΡΗΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΣΟΤ ΚΧΝ/ΝΟΤ, Αξηζκ. Σαπη. ΑΔ  491134 

 
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη απέρεη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ςεθνθνξία, κε ηελ 

αηηηνινγία φηη “ε ελ ιόγω ππεξεζία – έξγν είλαη επζύλε κόληκε θαη ζηαζεξή κηαο δεκόζηαο 
ππεξεζίαο, θαιά εμνπιηζκέλεο θαη ζηειερωκέλεο”. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 970 

ΘΔΜΑ 61o: πγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο, αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ θαη δηαδηθαζηψλ 
δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ δηεζλνχο, αλνηθηνχ, δεκφζηνπ, ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ κεηαθνξάο 
καζεηψλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Φζηψηηδαο, ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, γηα ηξία 
ζρνιηθά έηε 2017 – 2018, 2018-2019  θαη 2019-2020, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 10.540.816,23 € 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη δηθαησκάησλ πξναίξεζεο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. νηθ. 108348/3011/23-
5-2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

απνθαζίδεη νκόθσλα 
πγθξνηεί ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο, αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ θαη δηαδηθαζηψλ 

δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ δηεζλνχο, αλνηθηνχ, δεκφζηνπ, ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ κεηαθνξάο 
καζεηψλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Φζηψηηδαο, ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, γηα ηξία 
ζρνιηθά έηε 2017 - 2018, 2018 - 2019 θαη 2019 - 2020, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 10.540.816,23 
€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη δηθαησκάησλ πξναίξεζεο, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν πξαθηηθφ 
ηεο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο, πνπ δηελήξγεζε θιήξσζε, χζηεξα απφ ηελ αξηζκ. πξση. (νηθ.) 
102342/2792/16-5-2017 γλσζηνπνίεζε, απφ ηελ νπνία πξνέθπςε ε αθφινπζε ζχλζεζε: 
 
1. Παπαγεσξγίνπ Ζιίαο ηνπ Νηθνιάνπ, θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ, κε βαζκφ Β΄, 

ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ Καλδειάξε 
Αλαζηάζην ηνπ Γεσξγίνπ, θιάδνπ ΣΔ Μεραληθψλ κε βαζκφ Α΄, ππάιιειν ηεο Γ/λζεο 
Μεηαθνξψλ & Δπηθνηλσληψλ  Π.Δ. Φζηψηηδαο 

2. Παπαεπζηαζίνπ Φώηηνο ηνπ Δπζηαζίνπ, θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ κε βαζκφ Α΄, 
ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ, κε αλαπιεξψηξηά ηνπ ηελ Σζηιίθα Βαζηιηθή 
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ηνπ Γεσξγίνπ, θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ κε βαζκφ Α΄, ππάιιειν ηεο Γ/λζεο 
Γεκφζηαο Τγείαο & Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Π.Δ. Φζηψηηδαο. 

3. Παπαδεκεηξίνπ Γεσξγία ηνπ Αλδξέα, θιάδνπ ΠΔ Υεκηθψλ, κε βαζκφ Α΄, ππάιιεινο ηεο 
Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο & Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ, κε αλαπιεξσηή ηεο ηνλ Μειέηε Κσλ/λν ηνπ 
Ησάλλε, θιάδνπ ΠΔ Υεκηθψλ Μεραληθψλ κε βαζκφ Α΄, ππάιιειν ηεο ίδηαο Γ/λζεο. 

 Γηα ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ γηα ηελ επηινγή αλαδφρσλ ηνπ σο άλσ 
δηαγσληζκνχ ηζρχεη ε ππ’ αξηζκ. 1971/2016 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΠΔ πεξί 
νξηζκνχ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ζηελ Π.Δ. Φζηψηηδαο ην έηνο 2017. 

Γξακκαηέαο ησλ αλσηέξσ Δπηηξνπψλ νξίδεηαη ε Μπνπξνύλε Διέλε ΓΔ Γηνηθεηηθψλ – 
Γξακκαηέσλ κε βαζκφ Α΄, ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ Φζηψηηδαο, κε αλαπιεξψηξηά 
ηεο ηελ Κπξίηζε ηπιηαλή, ΣΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ, κε βαζκφ Β΄, ππάιιειν ηεο Γ/λζεο 
Οηθνλνκηθνχ - Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 971 

 
ΓΑΚΟΚΣΟΝΗΑ 
 
ΘΔΜΑ 62o: Έγθξηζε 2νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ 
δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ απφ εδάθνπο δνισκαηηθφ ςεθαζκφ 
ειαηνδέληξσλ ηεο Πξψελ Δπαξρίαο Θεβψλ (Γ Σκήκα), ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πιινγηθήο 
Καηαπνιέκεζεο ηνπ Γάθνπ ηεο Διηάο, γηα ην έηνο 2017», Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 
95.930,37 € κε ΦΠΑ. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 106369/2227/22-5-
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 νκόθσλα 
1. Δγθξίλεη ην ππ΄αξηζκ. 2/19-5-2017 πξαθηηθφ  ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: 

«Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ απφ εδάθνπο δνισκαηηθφ ςεθαζκφ ειαηνδέληξσλ ηεο Πξψελ 
Δπαξρίαο Θεβψλ (Γ Σκήκα), ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πιινγηθήο Καηαπνιέκεζεο ηνπ 
Γάθνπ ηεο Διηάο, γηα ην έηνο 2017», Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 95.930,37 € κε ΦΠΑ, πνπ 
αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηεο ππνςήθηαο Ηδησηηθήο θεθαιαηνπρηθήο 
εηαηξείαο «ΓΔΧΡΓΟΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΖ ΗΚΔ». 

2. Αλαδεηθλχεη πξνζσξηλφ κεηνδφηε ηελ εηαηξεία «ΓΔΧΡΓΟΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΖ ΗΚΔ», κε 
πξνζθεξφκελε ηηκή αλά πξνζηαηεπφκελν ειαηφδεληξν 0,03€. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 972 

ΘΔΜΑ 63o: Έγθξηζε πξαθηηθψλ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Παξνρή ππεξεζηψλ γηα 
ηνλ έιεγρν ησλ δαθνπιεζπζκψλ κε ηελ κέζνδν ηεο παγηδνζεζίαο κε παγίδεο ηχπνπ Mcphail ζηνπο 
ειαηψλεο (CPV 77100000-1), ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πιινγηθήο Καηαπνιέκεζεο ηνπ 
Γάθνπ ηεο Διηάο, έηνπο 2017», Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 66.560,10€ κε ΦΠΑ (εμ΄αλαβνιήο). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 84107/1712/2-5-2017 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Βνησηίαο θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 181/108894/23-5-
2017 εηζήγεζε ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο πξνο ηελ 
Δπηηξνπή, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

απνθαζίδεη νκόθσλα 
1. Δγθξίλεη ην απφ 12-4-2017 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Παξνρή 

ππεξεζηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ δαθνπιεζπζκψλ κε ηελ κέζνδν ηεο παγηδνζεζίαο κε παγίδεο ηχπνπ 
Mcphail ζηνπο ειαηψλεο (CPV 77100000-1), ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πιινγηθήο 
Καηαπνιέκεζεο ηνπ Γάθνπ ηεο Διηάο, έηνπο 2017», Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 66.560,10 € 
κε ΦΠΑ. 
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2. Γελ εγθξίλεη ην απφ 21-4-2017 πξαθηηθφ ηεο ίδηαο επηηξνπήο, πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ, θαηά ην 
ζθέινο πνπ απνξξίπηνληαη νη πξνζθνξέο ησλ εηαηξεηψλ «ΒΗΟΔΦΑΡΜΟΓΔ Ο.Δ.» θαη 
«ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΛΗΒΑΓΔΗΑ – Ο ΑΗΥΜΔΑ». 

3. Δγθξίλεη ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο 
ζην επφκελν ζηάδην αμηνιφγεζεο κε ηελ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ 
ππνςεθίσλ αλαδφρσλ «ΒΗΟΔΦΑΡΜΟΓΔ Ο.Δ.» θαη «ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΛΗΒΑΓΔΗΑ – 
Ο ΑΗΥΜΔΑ», πηνζεηψληαο ηνπο ιφγνπο πνπ επηθαιείηαη ν Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο 
Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ζηελ σο άλσ εηζήγεζή ηνπ. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 973 

 
 

Πεξαησζέλησλ ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ησλ εθηάθησλ ιχεηαη ε παξνχζα 
ζπλεδξίαζε. Σν πξαθηηθφ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα παξηζηάκελα κέιε, σο αθνινχζσο: 
 
 
Ο ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ     ΣΑ ΜΔΛΖ   Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
 
Βαζίιεηνο Φαθίηζαο    Γεκήηξηνο Αξγπξίνπ   Ηππνιχηε Μπαιθνχξα 
    

Υάξεο αληδάο  
 

Δπζηάζηνο Κάππνο 
 

Κσλ/λνο Βαξδαθψζηαο 
 

     Θσκάο Γξεβελίηεο 
 
                                                           Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο 

 
                                                           Παλαγηψηεο Δπαγγειίνπ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 
 

Πίλαθαο Η 

 
 

              Πίλαθαο ΗΗ 
ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ 

A/A Δαπάνη Προμηθεστής 

Αρ. Πρωτ. Εισήγησης 
Λογιστικής Διατείρισης 

Απόυαση Έγκρισης 
Δαπάνης της Οικονομικής 

Επιτροπής 

Ε.Φ. 
Κ.Α.Ε. 

Απόυαση Δέσμεσσης Ποσό 

 1 Παξνρή ππεξεζηψλ  γηα ηελ 
εηήζηα αζθάιηζε ηνπ 
επηβαηηθνχ νρήκαηνο ΚΖΗ 
8850. 

NP INSURANCE – ΝΔΟ 
ΠΟΔΗΓΧΝ Α.Δ. 

ΑΦΜ: 094035800 
ΓΟΤ: ΦΑΔ Πεηξαηά 
Σ. Γ/λζε:  Δπξηπίδνπ & 
Πχιεο 17, 185 32 Πεηξαηάο  
(Αξ. Πξ.: 93773/2204/08-
05-2017) 

Αξ. πξση.: 78162/1886/18-
4-2017 θαη  

Αξ. πξση.: 95178/2218/9-5-
2017.ζεκείν Α.2α). 

677/24-04-2017 
Πξαθηηθφ 14

ν
, Θέκα 48

ν
, α/α 

8  
(ΑΓΑ: 7ΤΒΠ7ΛΖ-5Β9), 

Δ.Φ.: 073   
ΚΑΔ: 0899 
 

Αξ. Γέζκεπζεο: 3874/28-04-
2017, ΑΓΑΜ: 
17REQ006130749 2017-05-
03 θαη ζπκπιεξσκαηηθή 

Αξ. Γέζκεπζεο:4553/19-05-
2017. 
ΑΓΑ: ΧΗΒ87ΛΖ-ΚΖΔ 
 

438,00 € 

2 Παξνρή ππεξεζηψλ  γηα ηελ 
εμάκελε αζθάιηζε επηβαηηθνχ 
νρήκαηνο κε αξ. θπθινθνξίαο 
ΚΖΗ 5445 ηεο Π.Δ. Δχβνηαο . 

NP INSURANCE – ΝΔΟ 
ΠΟΔΗΓΧΝ Α.Δ. 

ΑΦΜ: 094035800 
ΓΟΤ: ΦΑΔ Πεηξαηά 
Σ. Γ/λζε: Δπξηπίδνπ & 
Πχιεο 17, 185 32 Πεηξαηάο  
(Αξ. Πξ.: 101951/2342/16-
05-2017) 

Αξ. πξση.: 
101904/2342/16-5-2017. 

884/22-05-2017 
Πξαθηηθφ 18

ν
, Θέκα 45

ν
, α/α 

14 

Δ.Φ.: 073   
ΚΑΔ: 0899 
 

 Αξ. Γέζκεπζεο: 4791/24-05-
2017. 
ΑΓΑ: ΧΓΓΘ7ΛΖ-Γ73 
 
 

180,00 € 

A/A Δαπάνη Προμηθεστής 
Αρ. Πρωτ. 
Εισήγησης 

Απόυαση Έγκρισης της 
Οικονομικής Επιτροπής 

Ε.Φ. 
Κ.Α.Ε. 

Απόυαση Δέσμεσσης Ποσό 

1 

πκκεηνρή ηεο ΠΔ 
ζηελ Παγθφζκηα Ζκέξα 

θιήξπλζεο θαηά 
Πιάθαο πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 
Σεηάξηε 31 Μαΐνπ 2017. 

 

Point Creative 
ΠΑΠΑΣΑΜΑΣΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

ΑΦΜ 078120440 
Γ.Ο.Τ. Λακίαο 

Λ. Καιπβίσλ 22  Λακία 

101661/2759 
892/22-5-2017 

 (ΑΓΑ: Φ9ΔΞ7ΛΖ-ΠΒ7), 

Δ.Φ.: 073  
ΚΑΔ:0844 

 

Αξ. Γέζκεπζεο: 2060/24-05-2017 
ΑΓΑ:  ΧΘΕ97ΛΖ-ΜΗ2 

ΑΓΑΜ: 17REQ006242100 

 
 
 

1.457,00 
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2 

πκκεηνρή ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 

Διιάδαο, ζην Σνπξλνπά 
Pool Day 2017, ην νπνίν 
ζα δηεμαρζεί ην άββαην 
10 Ηνπλίνπ θαη άββαην 

– Κπξηαθή 17 & 18 
Ηνπλίνπ 

1. Point Creative 
ΠΑΠΑΣΑΜΑΣΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

ΑΦΜ 078120440 
Γ.Ο.Τ. Λακίαο 

Λ. Καιπβίσλ 22  Λακία 
 

(Πξνκήζεηα (κπινπδάθηα, θχπειια, 
κεηάιιηα, δηπιψκαηα) 

 
2. ΑΦΟΗ ΑΝΣΕΟΤΛΖ - 

Γ.Κ.ΚΤΡΗΣΖ Ο.E 

ΑΦΜ 092553182 
Γ.Ο.Τ. Λακίαο 

Σαρ. Γ/λζε Ρνδάθε Αγγειή  41 , 
Λακία 

 
(Φηινμελία –δηακνλή  

ζπκκεηερφλησλ) 
   

3. ΜΟΤΣΧΚΟ 
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

ΑΦΜ 073140751 
Γ.Ο.Τ. Λακίαο 

Σαρ. Γ/λζε Μπαθνγηάλλε 23 
Μαθξαθψκε 

 
(Ζρεηηθή Κάιπςε Δθδήισζεο) 
 

 

101681/2760 
893/22-5-2017 

 (ΑΓΑ: Χ2ΜΥ7ΛΖ-Π5Γ) 

Δ.Φ.: 073  
ΚΑΔ:0844 

 

Αξ. Γέζκεπζεο 2055/22-05-2017 
ΑΓΑ:  71ΤΥ7ΛΖ-ΛΦΣ 

ΑΓΑΜ: 17REQ006239509 
 

 
 
 

900,00 
 
 
 
 
 
 
 

3.500,00 
 
 
 
 
 
 
 

150,00 

3 

πκκεηνρή ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 

Διιάδαο ζηελ εθδήισζε 
ηνπ Λπθείνπ ησλ 

Διιελίδσλ Λακίαο, 
αθηεξσκέλε ζηα γιέληηα 
ησλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ, 

ε νπνία ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ 

πξναχιην ρψξν ηνπ 
Κάζηξνπ Λακίαο ηελ 

Κπξηαθή 18 Ηνπλίνπ 2017 

1. ΜΑΡΗΑ ΚΑΡΚΑΛΖ 

ΑΦΜ 036297199 
Γ.Ο.Τ. Λακίαο 

Σαρ. Παπαγηαλλίδε 1 , Λακία 
 

(Δθηππψζεηο- αθίζεο, 
πξνγξάκκαηα, πξνζθιήζεηο, 

Banner ) 
  
2.  Δ. ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟΤ & ΗΑ Δ.Δ 

ΑΦΜ 800354720 
Γ.Ο.Τ. Λακίαο 

Σαρ. Καπνδηζηξίνπ 34 , Λακία 
 

(Φσηηζηηθή & Ζρεηηθή Κάιπςε) 
 

3. ΓΔΧΡΓΗΟ ΥΡ. ΝΣΔΛΖ 

89271/2388 
825/15-5-2017 

 (ΑΓΑ: Φ9ΔΞ7ΛΖ-ΠΒ7) 

Δ.Φ.: 073  
ΚΑΔ:0844 

 

Αξ. Γέζκεπζεο 20345/22-05-2017 
ΑΓΑ:  ΧΒΑΔ7ΛΖ-ΒΚ 

ΑΓΑΜ: 17REQ006243553 

 
 
 
 

1.080,00 
 
 
 

 
 

3.100,00 
 
 
 
 
 

1.500,00 

ΑΔΑ: 6ΞΕΒ7ΛΗ-ΙΦΖ
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             Πίλαθαο ΗΗΗ 

 

ΑΦΜ 054108630 
Γ.Ο.Τ. Λακίαο 

Σαρ. 215ρικ Δ.Ο Αζελψλ- 
Θεζζαινλίθεο , Λακία 

 
(Σνπνζέηεζε εμέδξαο) 

 
4. ΑΘ. ΚΑΡΑΓΔΧΡΓΟ  &  ΗΑ 

Ο.Δ. 

ΑΦΜ 9993522084 
Γ.Ο.Τ. Λακίαο 

Σαρ.Γ/λζε Φξαληδή 67, Λακία 
 

(Δίδε κπνπθέ -catering) 
 

 
 
 
 
 
 
 

248,00 
 
 
 
 
 
 

A/A Δαπάνη Προμηθεστής 
Απόυαση Έγκρισης 

Δαπάνης της 
Οικονομικής Επιτροπής 

Ε.Φ. 
Κ.Α.Ε. 

Απόυαση Δέσμεσσης Ποσό 

1 
Αλάπηπμε Μεραληζκνχ 
ειέγρνπ θαη ελίζρπζεο 

πξνγξάκκαηνο Γαθνθηνλίαο 

NEUROPUBLIC A.E 

ΑΦΜ:999608870 
ΓΟΤ:ΦΑΔ Πεηξαηά 

Σ. Γ/λζε: πειησηνπνχινπ & 
Μεζψλεο 6 Πεηξαηάο 

(Αξ. Πξ.: 75272/2022/11-04-2017) 

 
483/21-03-2017 

(ΑΓΑ: 7ΓΓΦ7ΛΖ-ΝΝ1 

Δ.Φ.: 073  
ΚΑΔ:0899 

 

 
Αξ. Γέζκεπζεο1570/23-03-2017 

ΑΓΑ: ΦΟΘ47ΛΖ-ΗΖ5,  
ΑΓΑΜ: 17REQ006022551 

16.740,00 

31 

Δπηζθεπή Ζ/Τ (Laptop)γηα 
ηηο αλάγθεο ηεο Γ/λζεο 

Γηαθάλεηο & Ζι. 
Γηαθπβέξλεζεο 

 
ΓΝΧΗ CUMPUTERS 

Κ, ΜΑΝΣΔ- Γ. ΣΑΜΖ 

ΑΦΜ:082785679 
ΓΟΤ:Λακίαο 

Σ. Γ/λζε: Παπακαχξνπ & 
Γηαλληηζηψηε,Λακία 

 

717/02-05-2017 
(ΑΓΑ: 6ΛΒΦ7ΛΖ-9ΡΥ) 

Δ.Φ.: 073  
ΚΑΔ:0869 

 

Αξ. Γέζκεπζεο: 1922/05-05-2017 
ΑΓΑ:  7ΚΛΛ7ΛΖ-ΖΣΞ 

 
 

99.20 

32 

Πξνκήζεηα πδξαπιηθψλ 
πιηθψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 
Κέληξνπ Πξνζθχγσλ ζηηο 

Θεξκνπχιεο 

«Β. ΚΑΡΒΔΛΖ & ΗΑ Ο.Δ. 

ΑΦΜ:081590370 
ΓΟΤ:Λακίαο 

Σ. Γ/λζε: 2
Ο
 ΥΛΜ  Ν.Δ.Ο. 

Λακίαο,Λακία 
 

774/08-05-2017 
(ΑΓΑ: Χ2ΡΡ7ΛΖ-Π32) 

Δ.Φ.: 073  
ΚΑΔ:5152 

 

Αξ. Γέζκεπζεο: 1936/10-05-2017 
ΑΓΑ:  7Μ127ΛΖ-5Θ0,  

ΑΓΑΜ: 17REQ005988873 
 

1897,48 

ΑΔΑ: 6ΞΕΒ7ΛΗ-ΙΦΖ
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