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ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ 

ηεο 2αο Μαΐνπ 2017 
  Αξηζκόο Πξαθηηθνύ 15 

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

ζήκεξα ζηηο 2 Μαΐνπ 2017, εκέξα Σξίηε 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, ππφ ηελ Πξνεδξία ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 
ηεξεάο Διιάδαο θ. Κσλζηαληίλνπ Π. Μπαθνγηάλλε θαη δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζκ. (νηθ.) 84437/824/25-
4-2017 πξφζθιεζεο ηνπ πξνέδξνπ απηήο, πνπ επηδφζεθε λφκηκα ζε φια ηα κέιε ηεο, ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010, γηα λα απνθαζίζεη επί ησλ θάησζη ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 
 
 
ΝΟΜΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 
 
ΘΔΜΑ 1o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«ΓΗΑΝΟΜΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ Δ.Π.Δ.» θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΔΡΜΖ Δ.Π.Δ.», ελψπηνλ ηνπ 
Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
 
ΘΔΜΑ 2o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«ΣΔΛΗΟ ΓΗΑΝΝΗΚΑ ΑΔΒΔ, ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ & ΔΜΠΟΡΗΑ Α’ ΤΛΧΝ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ & 
ΑΡΣΟΠΟΗΗΑ», ελψπηνλ ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
 
ΘΔΜΑ 3o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο της αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ 

επσλπκία «ΥΔΛΛΑΦΑΡΜ Α.Δ. - ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ- ΔΜΠΟΡΗΟΝ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΦΑΡΜΑΚΧΝ», ελψπηνλ 
ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Λακίαο. 
 
ΘΔΜΑ 4o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο Δπζπκίαο Γθάθα, ελψπηνλ ηνπ 
Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Λακίαο. 
 
ΘΔΜΑ 5o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αγσγήο απνδεκίσζεο ηνπ Αξηζηφδεκνπ 
θνπξιέηνπ, ελψπηνλ ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
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ΘΔΜΑ 6o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αλαθνπήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«EUROPAPROFIL ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΝ Α.Β.Δ.», ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ 
Ληβαδεηάο. 
 
ΘΔΜΑ 7o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αίηεζεο αλαγλψξηζεο δηθαηνχρσλ ηνπ Δπαγγέινπ 
Κνξνπνχιε θαη ηεο Αλαζηαζίαο Κνξνπνχιε, ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Θεβψλ. 
 
 
ΘΔΜΑ 8o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αίηεζεο αλαγλψξηζεο δηθαηνχρσλ ηεο 
Κσλζηαληίλαο ηακνπνχινπ θαη ινηπψλ (ζπλ. 7), ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Λακίαο. 
 
 
ΔΚΣΑΚΣΔ ΑΝΑΓΚΔ 
 
ΘΔΜΑ 9o: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Δξγαζίεο απνρηνληζκνχ ζην Δζληθφ & 
Δπαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν θαη αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, γηα ηελ ρξνληθή 
πεξίνδν 2015-2017». 

 

 
ΓΗΜΟΙΑ ΔΡΓΑ – ΜΔΛΔΣΔ – ΠΑΡΑΣΑΔΙ 
 
ΘΔΜΑ 10o: Έγθξηζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ: «Βειηίσζε δξφκνπ Φηδάθηα – Αγ. 
Βιαρέξλα», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 195.000,00 € κε ΦΠΑ. 
 
ΘΔΜΑ 11o: Έγθξηζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ: «Βειηίσζε νδηθήο αζθάιεηαο – θαηαζθεπή 
θηβσηνεηδνχο νρεηνχ ζην 25ν ρικ ηεο Δ.Ο. Μπαγαζάθη - Φηδάθηα», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 200.000,00 € κε ΦΠΑ. 
 
ΘΔΜΑ 12o: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο, 
ηερληθψλ έξγσλ θαη ζήκαλζεο ζηελ Ν.Δ.Ο. Ηηέαο Αληηξξίνπ Άγηνο ππξίδσλαο», πξνυπνινγηζκνχ 
111.000,00 € κε ΦΠΑ, ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο, γηα ηα έηε 2015 - 2016 
& 2017». 
 
ΘΔΜΑ 13o: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο, 
ηερληθψλ έξγσλ θαη ζήκαλζεο ζηελ πεξηνρή Γαιαμηδίνπ ηεο Ν.Δ.Ο. Ηηέαο - Ναχπαθηνπ», 
πξνυπνινγηζκνχ 720.000,00 € κε ΦΠΑ, ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο, γηα 
ηα έηε 2015 - 2016 & 2017». 
 
ΘΔΜΑ 14o: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ: «Βειηίσζε ππάξρνληνο νδηθνχ θφκβνπ πεξηνρή 
Γιπθάδαο Π.Δ. Φσθίδαο», πξνυπνινγηζκνχ 1.100.000,00 € κε ΦΠΑ. 
 
ΘΔΜΑ 15o: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο θαη ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ: «Παξεκβάζεηο γηα ηε 
βειηίσζε νδηθήο αζθάιεηαο ζην παξάπιεπξν δίθηπν ζηελ πεξηνρή Σξαγάλα – Πξνζθπλάο (Μειέηε 
θαη Καηαζθεπή)», αξκνδηφηεηαο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 2.000.000,00 € κε ΦΠΑ. 
 
ΘΔΜΑ 16o: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε αλαρσκάησλ θαη 
ζπξκαηνθηβσηίσλ πεξρεηνχ πνηακνχ θαη παξαπνηάκσλ ηνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ», 
Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 1.200.000,00€ κε ΦΠΑ (εμ΄αλαβνιήο). 
 
ΘΔΜΑ 17o: Έγθξηζε ηερληθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο 1εο επηκέξνπο ζχκβαζεο κε ηίηιν: «πκπιεξσκαηηθή 
γεσηερληθή έξεπλα νδνχ ζχλδεζεο ΠΑΘΔ – ΠΟΡΘΜΔΗΟ Γιχθαο», Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζπκβαηηθνχ 
πνζνχ ακνηβήο 15.057,91€ ρσξίο ΦΠΑ, ζηα πιαίζηα ηεο πκθσλίαο - Πιαίζην «ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΔ 
ΔΡΓΑΗΔ – ΔΡΔΤΝΔ ΣΧΝ ΜΔΛΔΣΧΝ ΣΖ ΑΜ 540». 
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ΘΔΜΑ 18o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ζπλέρηζεο δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ: 
«πληήξεζε θαη ιεηηνπξγία αληιηνζηαζίσλ άξδεπζεο Κσπαΐδαο, αξδεπηηθήο πεξηφδνπ έηνπο 2017», 
Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 100.000,00 € κε ΦΠΑ. 
 
ΘΔΜΑ 19o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «Καζαξηζκφο γεξκαληθήο 
ηάθξνπ», Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 450.000,00 € κε ΦΠΑ. 
 
 
ΜΑΘΗΣΙΚΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 
ΘΔΜΑ 20o: Έγθξηζε α) δαπάλεο – δέζκεπζε πίζησζεο (αλάιεςε δαπάλεο πνιπεηνχο 
ππνρξέσζεο) θαη β) δηελέξγεηαο ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ, δεκφζηνπ, δηεζλνχο δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
«Μεηαθνξά καζεηψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. 
Βνησηίαο, γηα ηξία (3) ζρνιηθά έηε 2017-2018, 2018-2019 θαη 2019-2020 κε δεκφζηα ζχκβαζε», 
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ6.947.529,00€ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο 
25% θαη Φ.Π.Α 24%. 
 
ΘΔΜΑ 21o: Γηφξζσζε ηεο ππ΄αξηζκ. 563/3-4-2017 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π..Δ. 
πεξί ηξνπνπνίεζεο δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2016 - 2017, Π.Δ. 
Δχβνηαο. 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ 
 
ΘΔΜΑ 22o: Έγθξηζε α) δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ, δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα 
θπηνθαξκάθσλ θαη ειθπζηηθψλ νπζηψλ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπιινγηθήο θαηαπνιέκεζεο 
ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο γηα ην έηνο 2017 ζηελ Π.Δ. Φζηψηηδαο», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 74.000,00 
€ κε ΦΠΑ θαη β) ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. 
 
ΘΔΜΑ 23o: Έγθξηζε α) δαπάλεο - δέζκεπζε πίζησζεο, β) δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ, δεκφζηνπ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ηξηάληα (30) ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ζαξάληα πέληε (45) 
νζνλψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηελ Φζηψηηδα», 
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 30.000,00 € κε ΦΠΑ θαη γ) ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. 
 
ΘΔΜΑ 24o: Έγθξηζε α) δαπάλεο - δέζκεπζε πίζησζεο, β) δηελέξγεηαο ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ 
δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ γηα είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο, γηα ηηο 
αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηελ Φζηψηηδα», ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 512.640,80 € κε ΦΠΑ θαη γ) ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. 

 
ΘΔΜΑ 25o: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο ηνπ δεκφζηνπ, πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
αλάδεημε αλαδφρνπ πξνκήζεηαο κειαληψλ (toner) γηα ηνπο εθηππσηέο, ηα θσηνηππηθά κεραλήκαηα 
θαη ζπζθεπέο θαμ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 73.800,00 € κε ΦΠΑ. 
 
 
ΓΑΠΑΝΔ 
 
ΘΔΜΑ 26o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε ησλ αγψλσλ 
ηνπ Final Four Τδαηνζθαίξηζεο κε ηελ Κνιπκβεηηθή Οκνζπνλδία Διιάδαο, ηνλ Κνιπκβεηηθφ Όκηιν 
Καξπελεζίνπ θαη ηνλ Γήκν Καξπελεζίνπ. 
 
ΘΔΜΑ 27o: Αλάθιεζε πνζνχ απφ ηηο Γεκφζηεο Δπελδχζεηο ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο ιφγσ εμφθιεζεο 
έξγνπ. 
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ΘΔΜΑ 28o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Φσθίδαο. 
 
ΘΔΜΑ 29o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Βνησηίαο. 
 
ΘΔΜΑ 30o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, εξγαζίεο θαη παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Φζηψηηδαο. 
 
ΘΔΜΑ 31o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα εμφθιεζε νθεηιψλ έηνπο 
2017 ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
 
ΘΔΜΑ 32o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο ζηε ζπλδηνξγάλσζε εθδήισζεο κε ην Θεαηξηθφ Δξγαζηήξη πεξρεηάδαο – 
Μαθξαθψκεο. 
 
ΘΔΜΑ 33o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο ζηε ζπλδηνξγάλσζε ηνπ 34νπ ΡΑΛΛΤ ΦΘΗΧΣΗΓΑ 2017 κε ηελ Αγσληζηηθή Λέζρε 
Απηνθηλήηνπ Λακίαο. 
 
ΘΔΜΑ 34o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Δχβνηαο. 
 
ΘΔΜΑ 35o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή έξγσλ, κειεηψλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ», Π.Δ. Δχβνηαο. 

 
ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 
ΘΔΜΑ 36o: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο ηνπ ζπλνπηηθνχ, δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηηο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο ηνπ Κέληξνπ πξνζσξηλήο θηινμελίαο 
πξνζθχγσλ ζηηο Θεξκνπχιεο Π.Δ. Φζηψηηδαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 65.000,00 € κε ΦΠΑ. 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 
ΘΔΜΑ 37o: Έγθξηζε ηεο 3εο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο.  
 
 
ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΙ  
 
ΘΔΜΑ 38o: Έγθξηζε κεηαθίλεζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο.  
 

Παξφληα κέιε ελλέα (9) νη θ.θ. Κσλζηαληίλνο Μπαθνγηάλλεο, Βαζίιεηνο Φαθίηζαο, 
Γεκήηξηνο Αξγπξίνπ, Υάξεο αληδάο, Δπζηάζηνο Κάππνο, Κσλζηαληίλνο Βαξδαθψζηαο, Θσκάο 
Γξεβελίηεο, Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο θαη Παλαγηψηεο Δπαγγειίνπ. 

Αθνχ δηαπηζηψζεθε απαξηία, ν Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Κσλζηαληίλνο 
Μπαθνγηάλλεο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 
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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. Κσλζηαληίλνο Ρνπζφπνπινο, Δθηειεζηηθφο Γξακκαηέαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, 
2. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο 

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

Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ ΠΔ,  
4. Φσηνχια θήθα, Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ ΠΔ, 
5. Βαΐα Σφιιηιε, Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ – Γεκνζηννηθνλνκηθνχ 

Διέγρνπ ΠΔ θαη 
6. Γεψξγηνο Απνζηνιφπνπινο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο Γηαθάλεηαο & 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΠΔ. 
 

Με ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο ηνπνζεηήζεθε επί ηεο 
εθδήισζεο κε ζέκα: «Παξνπζίαζε Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Απνβιήησλ (ΖΜΑ) Δγγξαθή & 
Καηαρψξηζε ππφρξεσλ ζην ΖΜΑ», πνπ ζα δηνξγαλψζεη ζηελ Π.Δ. Δχβνηαο ζηηο 5 Μαΐνπ 2017 ν 
Πεξηθεξεηαθφο Φν.Γ..Α ηεξεάο Διιάδαο Α.Δ. ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο & 
Δλέξγεηαο, ζηα πιαίζηα ελεκέξσζεο θαη εθπαίδεπζεο ησλ ζηειερψλ ηνπ.  

Σελ επζχλε ηεο εθδήισζεο απηήο, ηελ νπνία κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ππάιιεινη ησλ 
Γήκσλ ηεο ΠΔ θαη ζηειέρε ησλ εηαηξεηψλ, πνπ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε εγγξαθήο ζην Ζιεθηξνληθφ 
Μεηξψν Απνβιήησλ, ζα έπξεπε θαηά ηνλ ππνθαηλόκελν λα έρεη ε Πεξηθέξεηα θαη ε Δπηηξνπή 
Πεξηβάιινληνο, νη νπνίεο σζηφζν απνδέρνληαη ηελ ππνθαηάζηαζή ηνπο απφ κηα αλψλπκε ηδησηηθή 
εηαηξεία. 

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

πξφηεηλε ζηα κέιε λα ζπδεηεζνχλ θαη ηα παξαθάησ ζέκαηα, σο έθηαθηα: 

 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 1ν: Έγθξηζε δηελέξγεηαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο κε δηαπξαγκάηεπζε, κέζσ 
ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΖΓΖ (www.promitheous.gov.gr), έθηαθησλ λέσλ δξνκνινγίσλ γηα ηελ 
κεηαθνξά καζεηψλ απφ θαη πξνο ηα εμεηαζηηθά θέληξα ησλ Παλειιελίσλ Δμεηάζεσλ ηνπ Ν. 
Φζηψηηδαο, ζρνιηθνχ έηνπο 2016-2017, ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 20.000,00 € κε ΦΠΑ. 

Ζ εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο πξν εκεξεζίαο δηάηαμεο θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ιφγσ ηεο 
θαηεπείγνπζαο θχζεο ηνπ. 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 2ν: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αίηεζεο αλαζηνιήο θαη αηηήκαηνο γηα 
έθδνζε πξνζσξηλήο δηαηαγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία “ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 
ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ”, ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά. 
 Ζ εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο πξν εκεξεζίαο δηάηαμεο θαζίζηαηαη επηηαθηηθή, δηφηη ε ζπδήηεζε 
ηνπ αηηήκαηνο γηα έθδνζε πξνζσξηλήο δηαηαγήο έρεη πξνζδηνξηζηεί γηα ηελ 4/05/2017, θαη ζπλεπψο 
ν δηνξηζκφο πιεξεμνπζίνπ δηθεγφξνπ γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο «Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο» ζα πξέπεη λα γίλεη πξνγελέζηεξα ηεο σο άλσ εκεξνκελίαο. 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 3ν: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηνλ ενξηαζκφ ησλ Δζληθψλ Αγψλσλ θαη ηεο Δζληθήο 
Αληίζηαζεο θαηά ηνπ λαδηζκνχ θαη ηνπ θαζηζκνχ, Π.Δ. Φσθίδαο. 

Ζ εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο πξν εκεξεζίαο δηάηαμεο θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ιφγσ ηεο 
θαηεπείγνπζαο θχζεο ηνπ. 
 
 

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

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 684 

 

http://www.promitheous.gov.gr/
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ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 1ν: Έγθξηζε δηελέξγεηαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο κε δηαπξαγκάηεπζε, κέζσ 
ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΖΓΖ (www.promitheous.gov.gr), έθηαθησλ λέσλ δξνκνινγίσλ γηα ηελ 
κεηαθνξά καζεηψλ απφ θαη πξνο ηα εμεηαζηηθά θέληξα ησλ Παλειιελίσλ Δμεηάζεσλ ηνπ Ν. 
Φζηψηηδαο, ζρνιηθνχ έηνπο 2016-2017, ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 20.000,00 € κε ΦΠΑ. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 82923/2236/25-4-2017 
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 δηελέξγεηα δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο κε δηαπξαγκάηεπζε, κέζσ ηεο πιαηθφξκαο 
ηνπ ΔΖΓΖ (www.promitheous.gov.gr), γηα ηελ αλάζεζε έθηαθησλ λέσλ δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο 
καζεηψλ ηεο ΠΔ Φζηψηηδαο απφ & πξνο ηα εμεηαζηηθά θέληξα ησλ Παλειιελίσλ Δμεηάζεσλ ηνπ Ν. 
Φζηψηηδαο, ζρνιηθνχ έηνπο 2016-2017, ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ είθνζη ρηιηάδσλ επξψ 
(20.000,00 €) κε ΦΠΑ 24%. 

Ζ δηαδηθαζία  δηαπξαγκάηεπζεο ζα νινθιεξσζεί απφ ηελ εηήζηα επηηξνπή δηαπξαγκάηεπζεο 
θαη ε νξηζηηθνπνίεζε ησλ δξνκνινγίσλ ζα γίλεη θαηφπηλ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ηεο Γ/λζεο 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Φζηψηηδαο κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ εμεηαζηηθψλ θέληξσλ.  
 
 Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο, Δηδηθφο Φνξέαο 01 073 ΚΑΔ 0821. 
 

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 685 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 2ν: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αίηεζεο αλαζηνιήο θαη αηηήκαηνο γηα 
έθδνζε πξνζσξηλήο δηαηαγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία “ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 
ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ”, ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. ΣΣ 83152/614/26-4-2017 
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 Φσηεηλή 
Καλέηε ηνπ Υαξαιάκπνπο [Α.Μ./Γ.. Λακίαο: 90], θάηνηθν Λακίαο, νδφο Λεσλίδνπ, αξ. 6, ε νπνία λα 
ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Πεηξαηά: (α) ηελ 04/05/2017, ζηε ζπδήηεζε ηνπ αηηήκαηνο 
πεξί έθδνζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, πνπ ππεβιήζε κε ηελ απφ 24/03/2017 θαη κε αξηζκφ 
θαηάζεζεο ΑΝ57/24.03.2017 αίηεζε πνπ άζθεζε ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά ε 
εηαηξεία κε ηελ επσλπκία “ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΧΝΤΜΖ 
ΔΣΑΗΡΔΗΑ”, δεηψληαο λα αλαζηαιεί ε εθηέιεζε ησλ αλαθεξφκελσλ ζην δηθφγξαθν δηνηθεηηθψλ 
πξάμεσλ, ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα ζπδήηεζε, θαζψο θαη (β) ζηε δηθάζηκν πνπ ζα νξηζηεί 
γηα ηε ζπδήηεζε ηεο σο άλσ απφ 24/03/2017 θαη κε αξηζκφ θαηάζεζεο ΑΝ57/24.03.2017 αίηεζεο 
αλαζηνιήο ηεο σο άλσ εηαηξείαο, κε ηελ εληνιή λα απνθξνχζεη ην σο άλσ αίηεκα έθδνζεο 
πξνζσξηλήο δηαηαγήο αλαζηνιήο εθηέιεζεο, θαζψο θαη ηελ απφ 24/03/2017 θαη κε αξηζκφ 
θαηάζεζεο ΑΝ57/24.03.2017 αίηεζε αλαζηνιήο ηεο ίδηαο εηαηξείαο, αληίζηνηρα, ζπληάζζνληαο 
ππνκλήκαηα, 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, σο εμήο:  
 Α. Όζνλ αθνξά ηελ αίηεζε αλαζηνιήο, ζην πνζφ ησλ 330,50 € ζπλ ΦΠΑ 24% (= 79,32), 
ήηνη ζπλνιηθό πνζό [ακνηβή θαη ΦΠΑ] 409,82 €, ην νπνίν 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 δχν (2) ψξεο, κε πνζφ 80 €/ψξα, ήηνη πνζφ [80€ Υ 
2=160 €] , γηα ηε κειέηε θαθέινπ ζε ππφζεζε ελψπηνλ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ, ιακβαλνκέλεο ππφςε 
θαη ηεο θχζεο ηεο ππφζεζεο θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ απηήο. 

http://www.promitheous.gov.gr/
http://www.promitheous.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΛΒΨ7ΛΗ-9ΡΧ



7 

 

 Β. Όζνλ αθνξά ην αίηεκα έθδνζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, ζην πνζφ ησλ 294 € ζπλ ΦΠΑ 
24% (=70,56), ήηνη ζπλνιηθό πνζό [ακνηβή θαη ΦΠΑ] 364,56 €, ην νπνίν πξνθχπηεη σο εμήο:  
 - Παξάζηαζε θαη ππφκλεκα: 134 € [79 € παξάζηαζε ζπλ 55 € 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 ηε κειέηε θαθέινπ ζε ππφζεζε ελψπηνλ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ, ιακβαλνκέλεο ππφςε 
θαη ηεο θχζεο ηεο ππφζεζεο θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ απηήο.  
  

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 686 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 3ν: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηνλ ενξηαζκφ ησλ Δζληθψλ Αγψλσλ θαη ηεο Δζληθήο 
Αληίζηαζεο θαηά ηνπ λαδηζκνχ θαη ηνπ θαζηζκνχ, Π.Δ. Φσθίδαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 86687/330/27-4-2017 
έγγξαθν ηνπ γξαθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

 Δγθξίλεη ηε δαπάλε, χςνπο δηαθνζίσλ πελήληα επξψ (250€), γηα ηελ θάιπςε ηεο εθδήισζεο 
πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηνλ ενξηαζκφ ησλ Δζληθψλ Αγψλσλ θαη ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο θαηά 
ηνπ λαδηζκνχ θαη ηνπ θαζηζκνχ ζηελ Π.Δ. Φσθίδαο ηελ 9ε Μαΐνπ 2017. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ θνξέα 073, ΚΑΔ 5161 θαη αλαιχεηαη σο εμήο: 

 ηεθάληα  250 € 

Σα ζηεθάληα ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φσθίδαο, ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ Γήκσλ ηνπ Ννκνχ πνπ κεηέρνπλ ζηελ 
ενξηή. 
 

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 687 
 
 
 
ΝΟΜΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 
 
ΘΔΜΑ 1o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«ΓΗΑΝΟΜΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ Δ.Π.Δ.» θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΔΡΜΖ Δ.Π.Δ.», ελψπηνλ ηνπ 
Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. ΣΣ 65741/500/19-4-2017 
έγγξαθν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην 
ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Να κελ εθπξνζσπεζεί ε Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ 
Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο, δνζέληνο φηη ζα εθθξάζεη ηηο απφςεηο ηεο ππεξεζηαθά θαη ζα απνζηείιεη 
ηνλ δηνηθεηηθφ θάθειν, νπφηε ε ππεξάζπηζή ηεο ζα εθπιεξσζεί επαξθψο θαηά ηνλ ηξφπν απηφ, 
δεδνκέλεο θαη ηεο θχζεσο ηεο ππνζέζεσο. 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 688 

 
ΘΔΜΑ 2o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«ΣΔΛΗΟ ΓΗΑΝΝΗΚΑ ΑΔΒΔ, ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ & ΔΜΠΟΡΗΑ Α’ ΤΛΧΝ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ & 
ΑΡΣΟΠΟΗΗΑ», ελψπηνλ ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. ΣΣ 65735/499/19-4-2017 
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», ηελ δηθεγφξν Μαξία 

Καινκνίξε, θάηνηθν Ληβαδεηάο, νδφο Φίισλνο, αξ. 12, ε νπνία λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Σξηκειέο 
Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν Ληβαδεηάο, ζηε δηθάζηκν ηεο 25/05/2017 ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, 
κε ηελ εληνιή λα απνθξνχζεη ηελ απφ 07/07/2009 θαη κε αξηζκφ θαηαζέζεσο 52/09.07.2009 
πξνζθπγή πνπ άζθεζε ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΣΔΛΗΟ ΓΗΑΝΝΗΚΑ ΑΔΒΔ, ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ 
& ΔΜΠΟΡΗΑ Α’ ΤΛΧΝ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ & ΑΡΣΟΠΟΗΗΑ», 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 448 € ζπλ Φ.Π.Α. 24% 
(=107,52), ήηνη ζπλνιηθό πνζό [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 555,52 €, 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. 

- 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. 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 689 

 
ΘΔΜΑ 3o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο της αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ 

επσλπκία «ΥΔΛΛΑΦΑΡΜ Α.Δ. – ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ - ΔΜΠΟΡΗΟΝ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΦΑΡΜΑΚΧΝ», ελψπηνλ 
ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Λακίαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. Σ.Σ. 159198/1213/19-4-
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 
Κσλζηαληία Αξβαλίηε ηνπ Δπαγγέινπ [Α.Μ./Γ.. Λακίαο: 254], θάηνηθν Λακίαο, νδφο Παπαθπξηαδή, 
αξηζ. 10, ε νπνία λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Μνλνκειέο Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν Λακίαο, ζηε 
δηθάζηκν ηεο 25/05/2017 ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα απνθξνχζεη ηελ απφ 
22/12/2009 θαη κε αξηζκφ δηθνγξάθνπ ΠΡ542/24.12.2009 πξνζθπγή πνπ άζθεζε ε αλψλπκε 
εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΥΔΛΛΑΦΑΡΜ Α.Δ. – ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ - ΔΜΠΟΡΗΟΝ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ 
ΦΑΡΜΑΚΧΝ», 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. 
  

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 690 
 
ΘΔΜΑ 4o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο Δπζπκίαο Γθάθα, ελψπηνλ ηνπ 
Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Λακίαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. Σ.Σ. 69482/517/19-4-
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 
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Να κελ εθπξνζσπεζεί ε Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο ελψπηνλ ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ 
Πξσηνδηθείνπ Λακίαο, δνζέληνο φηη ζα εθθξάζεη ηηο απφςεηο ηεο ππεξεζηαθά θαη ζα απνζηείιεη ηνλ 
δηνηθεηηθφ θάθειν, νπφηε ε ππεξάζπηζή ηεο ζα εθπιεξσζεί επαξθψο θαηά ηνλ ηξφπν απηφ, 
δεδνκέλεο θαη ηεο θχζεο ηεο ππνζέζεσο. 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 691 

 
ΘΔΜΑ 5o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αγσγήο απνδεκίσζεο ηνπ Αξηζηφδεκνπ 
θνπξιέηνπ, ελψπηνλ ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. ΣΣ 70883/525/19-4-2017 
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 
Ληβαδεηάο Βαζίιεην Γαιακάγθα (Α.Μ. 172), ν νπνίνο λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Σξηκειέο Γηνηθεηηθφ 
Πξσηνδηθείν Ληβαδεηάο, ζηε δηθάζηκν ηεο 25/05/2017 ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ 
εληνιή λα απνθξνχζεη ηελ απφ 2/7/2009 θαη κε αξηζκφ δηθνγξάθνπ ΑΓ59/29-7-2009 αγσγή 
απνδεκίσζεο πνπ άζθεζε ν Αξηζηφδεκνο θνπξιέηνο, 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 465 € ζπλ ΦΠΑ 24% (= 
111,60), ήηνη ζπλνιηθό πνζό [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 576,60 €, ε νπνία πξνθχπηεη σο εμήο :  

- Παξάζηαζε θαη ππφκλεκα 305 € [134 € παξάζηαζε ζπλ 171 € 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. 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 692 

 
ΘΔΜΑ 6o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αλαθνπήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«EUROPAPROFIL ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΝ Α.Β.Δ.», ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ 
Ληβαδεηάο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. ΣΣ 47799/350/19-4-2017 
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 
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 25/05/2017 ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ 
εληνιή λα απνθξνχζεη ηελ απφ 15/04/2008  αλαθνπή πνπ άζθεζε ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία 
«EUROPAPROFIL ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΝ Α.Β.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 ηε 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. 
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- 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. 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 693 

 
ΘΔΜΑ 7o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αίηεζεο αλαγλψξηζεο δηθαηνχρσλ ηνπ Δπαγγέινπ 
Κνξνπνχιε θαη ηεο Αλαζηαζίαο Κνξνπνχιε, ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Θεβψλ. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. ΣΣ 54133/408/19-4-2017 
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 Μαξία 
Καινκνίξε, θάηνηθν Ληβαδεηάο, νδφο Φίισλνο, αξ. 12, ε νπνία λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην 
Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Θεβψλ, ζηε δηθάζηκν ηεο 11/05/2017 ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε 
ηελ εληνιή λα απνθξνχζεη ηελ απφ 13/03/2017 θαη κε αξηζκφ δηθνγξάθνπ 96/ΑΠ/2017 αίηεζε 
αλαγλψξηζεο δηθαηνχρσλ πνπ άζθεζαλ ν Δπάγγεινο Κνξνπνχιεο θαη ε Αλαζηαζία Κνξνπνχιε, 
ζπληάζζνληαο πξνηάζεηο, πξνβάιινληαο ελζηάζεηο θαη ηζρπξηζκνχο θαη γεληθά λα πξάμεη φ, ηη θαηά 
ηελ θξίζε ηεο απαηηείηαη γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο  ππνζέζεσο.  

2. Καζνξίδεη ηε ακνηβή ηεο αλσηέξσ δηθεγφξνπ, κε βάζε ηελ ππ’ αξηζ. 376/2015 απφθαζε 
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζην πνζφ ησλ 272 € ζπλ ΦΠΑ 24% (= 
65,28), ήηνη ζπλνιηθό πνζό [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 337,28 €, ε νπνία πξνθχπηεη σο εμήο:  

- Παξάζηαζε θαη ππφκλεκα 192 € [96 € παξάζηαζε ζπλ 96 € 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. 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 694 

 
ΘΔΜΑ 8o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αίηεζεο αλαγλψξηζεο δηθαηνχρσλ ηεο 
Κσλζηαληίλαο ηακνπνχινπ θαη ινηπψλ (ζπλ. 7), ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Λακίαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. ΣΣ 54399/410/19-4-2017 
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 
Αζαλάζην Σζφγθα ηνπ Γεκεηξίνπ [Α.Μ./Γ.. Λακίαο: 276], θάηνηθν Λακίαο, νδφο Αγίνπ Νηθνιάνπ, 
αξηζ. 6, ν νπνίνο λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Λακίαο, ζηε δηθάζηκν ηεο 
12/05/2017 ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα απνθξνχζεη ηελ απφ 06/03/2017 
θαη κε αξηζκφ δηθνγξάθνπ 269/Π-ΑΠ/53/17 αίηεζε αλαγλψξηζεο δηθαηνχρσλ πνπ άζθεζαλ νη  
Κσλζηαληίλα ηακνπνχινπ θαη ινηπνί (ζπλ. 7), ζπληάζζνληαο πξνηάζεηο, 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 272 € ζπλ ΦΠΑ 24% (= 
65,28), ήηνη ζπλνιηθό πνζό [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 337,28 €, ε νπνία πξνθχπηεη σο εμήο:  

- Παξάζηαζε θαη ππφκλεκα 192 € [96 € παξάζηαζε ζπλ 96 € 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. 
  

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 695 
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ΔΚΣΑΚΣΔ ΑΝΑΓΚΔ 
 
ΘΔΜΑ 9o: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Δξγαζίεο απνρηνληζκνχ ζην Δζληθφ & 
Δπαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν θαη αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, γηα ηελ ρξνληθή 
πεξίνδν 2015-2017». 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 80863/2580/20-4-2017 
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 
Δγθξίλεη ηηο παξαθάησ δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Δξγαζίεο απνρηνληζκνχ ζην 

Δζληθφ & Δπαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν θαη αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, γηα ηελ 
ρξνληθή πεξίνδν 2015-2017» απφ ηηο εηαηξείεο: 

- «ΑΝΔΣΑΚΟ  ΗΧΑΝΝΖ» γηα ηελ «κεηαθνξά ησλ θεξηψλ πιηθψλ απφ ηνλ ηκεκαηηθφ 
θαζαξηζκφ ηεο θνίηεο θαη ησλ ηερληθψλ θαηαζθεπψλ (αλαβαζκψλ) ζην πδαηφξεκα «Αιαξγελφο», 
ζηελ ζθάια Αηαιάληεο ηεο ΓΔ Αηαιάληεο ηνπ Γήκνπ Λνθξψλ» Ζ δαπάλε ηεο ζπγθεθξηκέλεο  
εξγαζίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 5.753,60 € κε Φ.Π.Α.  

 - «ΑΝΔΣΑΚΟ ΑΝΑΡΓΤΡΟ» γηα ηνλ «ηκεκαηηθφ θαζαξηζκφ ηεο θνίηεο θαη ησλ ηερληθψλ 
θαηαζθεπψλ (αλαβαζκψλ) ζην πδαηφξεκα «Αιαξγελφο», ζηελ ζθάια Αηαιάληεο ηεο ΓΔ Αηαιάληεο 
ηνπ Γήκνπ Λνθξψλ». Ζ δαπάλε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 6.274,40 € κε 
Φ.Π.Α.  

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 696 

 

 
ΓΗΜΟΙΑ ΔΡΓΑ – ΜΔΛΔΣΔ – ΠΑΡΑΣΑΔΙ 
 
ΘΔΜΑ 10o: Έγθξηζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ: «Βειηίσζε δξφκνπ Φηδάθηα – Αγ. 
Βιαρέξλα», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 195.000,00 € κε ΦΠΑ. 

Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 78900/844/18-4-2017 
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 ηνπο φξνπο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ: «Βειηίσζε δξφκνπ Φηδάθηα – Αγ. Βιαρέξλα», 

Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 195.000,00 € κε ΦΠΑ. 
2. Οξίδεη σο αξρή πνπ ζα δηελεξγήζεη ηνλ δηαγσληζκφ ηε Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. 

Δπξπηαλίαο. 
3. Δμνπζηνδνηεί: 
α) ηνλ πξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ  Δπξπηαλίαο λα νξίζεη ηελ επηηξνπή 

δηαγσληζκνχ θαη λα θαζνξίζεη ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ, 
β) ηε Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ Δπξπηαλίαο λα θνηλνπνηεί ζηνπο ππνςεθίνπο, θαη’ 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 77  ηνπ Ν.4055/2012, ηηο απνθάζεηο ηεο Ο.Δ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεο ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ. 
 

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 697 
 

ΘΔΜΑ 11o: Έγθξηζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ: «Βειηίσζε νδηθήο αζθάιεηαο – θαηαζθεπή 
θηβσηνεηδνχο νρεηνχ ζην 25ν ρικ ηεο Δ.Ο. Μπαγαζάθη - Φηδάθηα», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 200.000,00 € κε ΦΠΑ. 

Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 79975/852/20-4-2017 
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 
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απνθαζίδεη νκόθσλα 
1. Δγθξίλεη ηνπο φξνπο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ: «Βειηίσζε νδηθήο αζθάιεηαο – θαηαζθεπή 

θηβσηνεηδνχο νρεηνχ ζην 25ν ρικ ηεο Δ.Ο. Μπαγαζάθη - Φηδάθηα», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 200.000,00 € κε ΦΠΑ. 

2. Οξίδεη σο αξρή πνπ ζα δηελεξγήζεη ηνλ δηαγσληζκφ ηε Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο. 

3. Δμνπζηνδνηεί: 
α) ηνλ πξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ  Δπξπηαλίαο λα νξίζεη ηελ επηηξνπή 

δηαγσληζκνχ θαη λα θαζνξίζεη ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ, 
β) ηε Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ Δπξπηαλίαο λα θνηλνπνηεί ζηνπο ππνςεθίνπο, θαη’ 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 77  ηνπ Ν.4055/2012, ηηο απνθάζεηο ηεο Ο.Δ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεο ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ. 
 

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 698 
 
ΘΔΜΑ 12o: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο, 
ηερληθψλ έξγσλ θαη ζήκαλζεο ζηελ Ν.Δ.Ο. Ηηέαο Αληηξξίνπ Άγηνο ππξίδσλαο», πξνυπνινγηζκνχ 
111.000,00 € κε ΦΠΑ, ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο, γηα ηα έηε 2015 - 2016 
& 2017». 

Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 81004/1498/20-4-2017 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 

 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

απνθαζίδεη νκόθσλα 
1. Δγθξίλεη: 
α) ηε δεκνπξάηεζε ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο, ηερληθψλ 

έξγσλ θαη ζήκαλζεο ζηελ Ν.Δ.Ο. Ηηέαο Αληηξξίνπ Άγηνο ππξίδσλαο», πξνυπνινγηζκνχ 
111.000,00 € κε ΦΠΑ, ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο, γηα ηα έηε 2015 - 2016 
& 2017», κε αλνηρηφ δηαγσληζκφ θαη ην ζχζηεκα πξνζθνξάο κε επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο 
(άξζξν 95 ηνπ Ν. 4412/2016), 

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

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

δ) ηε δαπάλε 111.000,00 € κε ΦΠΑ απφ ην πεξηθεξεηαθφ πξφγξακκα, απφ «ΑΔΠ 566 –
ΔΝΑΡΗΘΜΟ 2014ΔΠ56600009». 

2. Οξίδεη ηελ Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ Φσθίδαο σο αξρή πνπ ζα δηελεξγήζεη ηελ 
δηαδηθαζία νξηζκνχ ηεο επηηξνπήο δεκνπξαζίαο θαη ηνλ δηαγσληζκφ. Δπεηδή ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ 
έξγνπ (ρσξίο ΦΠΑ) είλαη θάησ απφ ην φξην ηνπ 1.000.000,00 €, ε επηηξνπή ζα είλαη ηξηκειήο (3). Σα 
ηξία κέιε ηεο κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο ζα είλαη ππάιιεινη ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. 
Φσθίδαο θαη ζα πξνθχςνπλ κεηά απφ δεκφζηα θιήξσζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 221 ηνπ Ν. 
4412/2016. 

3. Δμνπζηνδνηεί: 
α) ηελ Πξντζηακέλε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φσθίδαο λα νξίζεη ηελ εκεξνκελία 

ηνπ δηαγσληζκνχ θαζψο θαη λέα εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο 
δηαθήξπμεο, εάλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ δηελεξγεζεί ε δεκνπξαζία θαηά ηελ νξηζζείζα 
εκεξνκελία ή δηεμαρζεί κελ, αιιά δελ θαηαηεζεί θακηά πξνζθνξά, 

β) ηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φσθίδαο λα ελεκεξψλεη ηνπο ππνςεθίνπο, ζε 
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν. 4055/2012 θαη ηνπ άξζξνπ 98 ηνπ Ν. 4412/2016, 
θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ. 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 699 

 
ΘΔΜΑ 13o: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο, 
ηερληθψλ έξγσλ θαη ζήκαλζεο ζηελ πεξηνρή Γαιαμηδίνπ ηεο Ν.Δ.Ο. Ηηέαο - Ναχπαθηνπ», 
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πξνυπνινγηζκνχ 720.000,00 € κε ΦΠΑ, ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο, γηα 
ηα έηε 2015 - 2016 & 2017». 

Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 81005/1499/20-4-2017 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 

 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

απνθαζίδεη νκόθσλα 
1. Δγθξίλεη: 
α) ηε δεκνπξάηεζε ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο, ηερληθψλ 

έξγσλ θαη ζήκαλζεο ζηελ πεξηνρή Γαιαμηδίνπ ηεο Ν.Δ.Ο. Ηηέαο - Ναχπαθηνπ», πξνυπνινγηζκνχ 
720.000,00 € κε ΦΠΑ, ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο, γηα ηα έηε 2015 - 2016 
& 2017», κε αλνηρηφ δηαγσληζκφ θαη ην ζχζηεκα πξνζθνξάο κε επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο 
(άξζξν 95 ηνπ Ν. 4412/2016), 

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

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

δ) ηε δαπάλε 720.000,00 € κε ΦΠΑ απφ ην πεξηθεξεηαθφ πξφγξακκα, απφ «ΑΔΠ 566 –
ΔΝΑΡΗΘΜΟ 2014ΔΠ56600009». 

2. Οξίδεη ηελ Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ Φσθίδαο σο αξρή πνπ ζα δηελεξγήζεη ηελ 
δηαδηθαζία νξηζκνχ ηεο επηηξνπήο δεκνπξαζίαο θαη ηνλ δηαγσληζκφ. Δπεηδή ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ 
έξγνπ (ρσξίο ΦΠΑ) είλαη θάησ απφ ην φξην ηνπ 1.000.000,00 €, ε επηηξνπή ζα είλαη ηξηκειήο (3). Σα 
ηξία κέιε ηεο κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο ζα είλαη ππάιιεινη ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. 
Φσθίδαο θαη ζα πξνθχςνπλ κεηά απφ δεκφζηα θιήξσζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 221 ηνπ Ν. 
4412/2016. 

3. Δμνπζηνδνηεί: 
α) ηελ Πξντζηακέλε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φσθίδαο λα νξίζεη ηελ εκεξνκελία 

ηνπ δηαγσληζκνχ θαζψο θαη λέα εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο 
δηαθήξπμεο, εάλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ δηελεξγεζεί ε δεκνπξαζία θαηά ηελ νξηζζείζα 
εκεξνκελία ή δηεμαρζεί κελ, αιιά δελ θαηαηεζεί θακηά πξνζθνξά, 

β) ηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φσθίδαο λα ελεκεξψλεη ηνπο ππνςεθίνπο, ζε 
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν. 4055/2012 θαη ηνπ άξζξνπ 98 ηνπ Ν. 4412/2016, 
θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ. 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 700 

 
ΘΔΜΑ 14o: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ: «Βειηίσζε ππάξρνληνο νδηθνχ θφκβνπ πεξηνρή 
Γιπθάδαο Π.Δ. Φσθίδαο», πξνυπνινγηζκνχ 1.100.000,00 € κε ΦΠΑ. 

Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 81006/1500/20-4-2017 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 

 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

απνθαζίδεη νκόθσλα 
1. Δγθξίλεη: 
α) ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ: «Βειηίσζε ππάξρνληνο νδηθνχ θφκβνπ πεξηνρή Γιπθάδαο 

Π.Δ. Φσθίδαο», πξνυπνινγηζκνχ 1.100.000,00 € κε ΦΠΑ, κε αλνηρηφ δηαγσληζκφ θαη ην ζχζηεκα 
πξνζθνξάο κε επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο (άξζξν 95 ηνπ Ν. 4412/2016), 

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

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

δ) ηε δαπάλε 1.100.000,00 € κε ΦΠΑ απφ ην πεξηθεξεηαθφ πξφγξακκα, απφ «ΑΔΠ066». 
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2. Οξίδεη ηελ Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ Φσθίδαο σο αξρή πνπ ζα δηελεξγήζεη ηελ 
δηαδηθαζία νξηζκνχ ηεο επηηξνπήο δεκνπξαζίαο θαη ηνλ δηαγσληζκφ. Δπεηδή ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ 
έξγνπ (ρσξίο ΦΠΑ) είλαη θάησ απφ ην φξην ηνπ 1.000.000,00 €, ε επηηξνπή ζα είλαη ηξηκειήο (3). Σα 
ηξία κέιε ηεο κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο ζα είλαη ππάιιεινη ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. 
Φσθίδαο θαη ζα πξνθχςνπλ κεηά απφ δεκφζηα θιήξσζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 221 ηνπ Ν. 
4412/2016. 

3. Δμνπζηνδνηεί: 
α) ηελ Πξντζηακέλε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φσθίδαο λα νξίζεη ηελ εκεξνκελία 

ηνπ δηαγσληζκνχ θαζψο θαη λέα εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο 
δηαθήξπμεο, εάλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ δηελεξγεζεί ε δεκνπξαζία θαηά ηελ νξηζζείζα 
εκεξνκελία ή δηεμαρζεί κελ, αιιά δελ θαηαηεζεί θακηά πξνζθνξά, 

β) ηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φσθίδαο λα ελεκεξψλεη ηνπο ππνςεθίνπο, ζε 
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν. 4055/2012 θαη ηνπ άξζξνπ 98 ηνπ Ν. 4412/2016, 
θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ. 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 701 

 
ΘΔΜΑ 15o: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο θαη ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ: «Παξεκβάζεηο γηα ηε 
βειηίσζε νδηθήο αζθάιεηαο ζην παξάπιεπξν δίθηπν ζηελ πεξηνρή Σξαγάλα – Πξνζθπλάο (Μειέηε 
θαη Καηαζθεπή)», αξκνδηφηεηαο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 2.000.000,00 € κε ΦΠΑ. 

Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 57712/1294/21-4-2017 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην 
ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 

 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

απνθαζίδεη νκόθσλα 
1. Δγθξίλεη: 
α) ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ: «Παξεκβάζεηο γηα ηε βειηίσζε νδηθήο αζθάιεηαο ζην 

παξάπιεπξν δίθηπν ζηελ πεξηνρή Σξαγάλα – Πξνζθπλάο (Μειέηε θαη Καηαζθεπή)», αξκνδηφηεηαο 
Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, πξνυπνινγηζκνχ 2.000.000,00 € κε ΦΠΑ, 
κε αλνηθηή δηαδηθαζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, 

β) ηε δηαθήξπμε θαη ηα ινηπά ηεχρε ηεο δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο, 
γ) ηε δαπάλε 2.000.000,00 € κε ΦΠΑ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ. 
2. Οξίδεη ηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο σο Αξρή πνπ ζα 

δηελεξγήζεη ηνλ δηαγσληζκφ. 
3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ ΠΔ: 
α) λα νξίζεη ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ (πνπ ζα πξνθχςεη κεηά απφ θιήξσζε) θαη λα 

θαζνξίζεη ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ θαζψο θαη ηε λέα εκεξνκελία δηεμαγσγήο απηνχ, εάλ γηα 
νπνηνδήπνηε ιφγν δελ δηεμαρζεί ζηελ νξηζζείζα εκεξνκελία ή δηεμαρζεί κελ, αιιά δελ θαηαηεζεί 
θακία πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο (άξζξν 98 ηνπ 
Ν.4412/16), 

β) λα ελεκεξψλεη ηνπο ππνςήθηνπο, θαη΄εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ 
Ν.4055/12 θαη ηνπ άξζξνπ 98 ηνπ Ν.4412/16, γηα ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο ηνπ ελ ιφγσ 
έξγνπ. 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 702 

 
ΘΔΜΑ 16o: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε αλαρσκάησλ θαη 
ζπξκαηνθηβσηίσλ πεξρεηνχ πνηακνχ θαη παξαπνηάκσλ ηνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ», 
Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 1.200.000,00€ κε ΦΠΑ (εμ΄αλαβνιήο). 

Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ηα ππ’ αξηζκ. 74047/2305/25-4-2017 θαη 
61372/1790/27-3-2017 έγγξαθα ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φζηψηηδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, 
ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 

 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη πξφηαζε ηνπ Πξντζηάκελνπ Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ 
Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ ΠΔ, θ. Αλαζηάζηνπ 
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Παπαλαζηαζίνπ, γηα αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο θαη παξαπνκπή ηνπ ζηε Ννκηθή Τπεξεζία ΠΔ, ε 
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Αλαβάιιεη ην ζέκα θαη ην παξαπέκπεη γηα γλσκνδφηεζε ζηε Ννκηθή Τπεξεζία Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο. 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 703 

 
ΘΔΜΑ 17o: Έγθξηζε ηερληθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο 1εο επηκέξνπο ζχκβαζεο κε ηίηιν: «πκπιεξσκαηηθή 
γεσηερληθή έξεπλα νδνχ ζχλδεζεο ΠΑΘΔ – ΠΟΡΘΜΔΗΟ Γιχθαο», Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζπκβαηηθνχ 
πνζνχ ακνηβήο 15.057,91€ ρσξίο ΦΠΑ, ζηα πιαίζηα ηεο πκθσλίαο - Πιαίζην «ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΔ 
ΔΡΓΑΗΔ – ΔΡΔΤΝΔ ΣΧΝ ΜΔΛΔΣΧΝ ΣΖ ΑΜ 540». 

Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 83992/2694/25-4-2017 
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 θαηά πιεηνςεθία 
1. Δγθξίλεη ην ηερληθφ αληηθείκελν ηεο 1εο επί κέξνπο ζχκβαζεο ηεο πκθσλίαο - Πιαίζην 

«ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ – ΔΡΔΤΝΔ ΣΧΝ ΜΔΛΔΣΧΝ ΣΖ ΑΜ 540», κε ηίηιν: 
«πκπιεξσκαηηθή γεσηερληθή έξεπλα νδνχ ζχλδεζεο ΠΑΘΔ – ΠΟΡΘΜΔΗΟ Γιχθαο», Π.Δ. 
Φζηψηηδαο, ζπκβαηηθνχ πνζνχ ακνηβήο 15.057,91€ ρσξίο ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ 
αλαιπηηθφ πίλαθα: 

 
ΠΙΝΑΚΑ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ θαη ΓΑΠΑΝΗ 

ηεο 1εο επί κέξνπο ζύκβαζεο κε ηίηιν 

“ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΟΓΟΤ ΤΝΓΔΗ ΠΑΘΔ - ΠΟΡΘΜΔΙΟ ΓΛΤΦΑ” 

Α. ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΤΠΑΙΘΡΟΤ - ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΔ ΓΟΚΙΜΔ  

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΟ 

ΦΤΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 

ΑΜΟΙΒΗ             
(€) 

 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΠΟΟΣΗ

ΣΑ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ 
 

 ΔΡΓΑΙΔ ΤΠΑΙΘΡΟΤ      

1 
Δηζθφκηζε θαη απνθφκηζε 
γεσηξεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο 

ΓΣΔ.1.1 ηεκάρην 1,00 3.100,00 3.100,00 
 

 

2 
Μεηαθίλεζε γεσηξεηηθνχ 
ζπγθξνηήκαηνο απφ ηε ζέζε 
γεσηξήζεσο ζε άιιε ζέζε 

ΓΣΔ.1.2 ψξα 2,00 85,00 170,00 

 

 

 

3 
Βπηηνθφξν φρεκα κεηαθνξάο 
λεξνχ 

ΓΣΔ.1.3.3 εκέξα 5,00 390,00 1.950,00 
 

 

4 

Πεξηζηξνθηθέο γεσηξήζεηο ζε 
ζρεκαηηζκνχο αξγίισλ, ηιχνο, 
άκκνπ, βξάρσλ ζθιεξφηεηαο 
κέρξη θαη 4 ΜΟΖS θιπ. (βάζνο 
0-20κ) 

ΓΣΔ.1.5 κ.κ. 30,00 180,00 5.400,00 

 

 

 

5 
Πεξηζηξνθηθέο γεσηξήζεηο ζε 
ακκνράιηθα ή θξνθάιεο θαη ζε 

ΓΣΔ.1.6 κ.κ. 20,00 306,00 6.120,00 
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βξάρνπο θαηαθεξκαηηζκέλνπο κε 
RQD < 25% (βάζνο 0-20κ) 

 

6 

Πεξηζηξνθηθέο γεσηξήζεηο ζε 
βξάρνπο ζθιεξφηεηαο 
κεγαιχηεξεο ησλ 4 MOHS 
(βάζνο 0-20κ) 

ΓΣΔ.1.7 κ.κ. 10,00 252,00 2.520,00 

 

 

 

7 

Πεξηζηξνθηθέο γεσηξήζεηο ζε 
βξάρνπο ζθιεξφηεηαο 
κεγαιχηεξεο ησλ 4 MOHS 
(βάζνο 20-40κ) 

ΓΣΔ.1.7 κ.κ. 5,00 284,00 1.420,00 

 

 

 

8 
Γεηγκαηνιεςία ελ μεξψ 
(θξαγκφο) ζε γεσηξήζεηο ηνπ 
άξζξνπ ΓΣΔ.1.5 (βάζνο 0-20κ) 

ΓΣΔ.1.17 ηεκάρην 18,00 54,00 972,00 
 

 

9 
Γεηγκαηνιεςία ελ μεξψ 
(θξαγκφο) ζε γεσηξήζεηο ηνπ 
άξζξνπ ΓΣΔ.1.6 (βάζνο 0-20κ) 

ΓΣΔ.1.18 ηεκάρην 12,00 92,00 1.104,00 
 

 

10 
Πηεδνκεηξηθφο θηιηξνζσιήλαο 
(Standpipe piezometer) 

ΓΣΔ.1.24 κ.κ. 40,00 33,00 1.320,00 
 

 

11 
Κεθαιή πηεδφκεηξνπ,  
απνθιηζηνκέηξνπ 

ΓΣΔ.1.29 ηεκάρην 2,00 175,00 350,00  

12 
Γνθηκή δηεηζδχζεσο 
(STANDARD PENETRATION 
TEST) 

ΓΣΔ.1.49 ηεκάρην 20,00 44,00 880,00 
 

 

 ΤΝΟΛΟ ΔΡΓΑΙΩΝ ΤΠΑΙΘΡΟΤ (Α1)   25.306,00  

 ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΔ ΓΟΚΙΜΔ    

13 
Πξνπαξαζθεπή ζε μεξή 
θαηάζηαζε δεηγκάησλ εδάθνπο 
γηα εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο 

ΓΣΔ.2.1 ηεκάρην 20,00 13,00 260,00 

 

 

 

14 
Πξνζδηνξηζκφο θπζηθήο 
πγξαζίαο εδάθνπο 

ΓΣΔ.2.2 ηεκάρην 12,00 10,00 120,00 
 

 

15 
Πξνζδηνξηζκφο εηδηθνχ βάξνπο 
εδαθψλ 

ΓΣΔ.2.4 ηεκάρην 20,00 32,00 640,00  

16 

Πξνζδηνξηζκφο νξίνπ 
πδαξφηεηαο, νξίνπ 
πιαζηηθφηεηαο θαη δείθηε 
πιαζηηθφηεηαο 

ΓΣΔ.2.5 ηεκάρην 20,00 39,00 780,00 

 

 

17 

Πξνζδηνξηζκφο θνθθνκεηξηθήο 
αλαιχζεσο ιεπηφθνθθσλ θαη 
ρνλδξφθνθθσλ, αδξαλψλ 
πιηθψλ 

ΓΣΔ.2.6 ηεκάρην 20,00 39,00 780,00 

 

 

 

18 
Κνθθνκεηξηθή αλάιπζε κε 
αξαηφκεηξν 

ΓΣΔ.2.8 ηεκάρην 12,00 57,00 684,00 
 

 

19 
Γνθηκή κνλνδηάζηαηεο 
ζηεξενπνηήζεσο 

ΓΣΔ.2.13 ηεκάρην 3,00 115,00 345,00 
 

 

20 Γνθηκή αλεκπφδηζηεο ζιίςεο ΓΣΔ.2.14 ηεκάρην 6,00 36,00 216,00  

21 

Σξηαμνληθή δνθηκή ζε ζπλεθηηθά 
εδάθε ρσξίο ζηεξενπνίεζε θαη 
κέηξεζε πηέζεσο πφξσλ (UU), 
(δηάκεηξνο δνθηκίνπ = 1 1/2") 

ΓΣΔ.2.15 ζεκείν 6,00 46,00 276,00 

 

 

 

22 Σξηαμνληθή δνθηκή κε ΓΣΔ.2.16 ζεκείν 3,00 116,00 348,00  

ΑΔΑ: 6ΛΒΨ7ΛΗ-9ΡΧ
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ζηεξενπνίεζε πηέζεσο πφξσλ 
(CUPP), (δηάκεηξνο δνθηκίνπ = 1 
1/2") 

 

 

23 
Γνθηκή βξαδείαο δηάηκεζεο κε 
ζηεξενπνίεζε, (δηάκεηξνο 
δνθηκίνπ = 2 1/2") 

ΓΣΔ.2.20 ζεκείν 3,00 70,00 210,00 
 

 

24 
Δξγαζία πξνεηνηκαζίαο 
θπιηλδξηθψλ δνθηκίσλ 
βξαρσδψλ δεηγκάησλ 

ΓΣΔ.2.27 ηεκάρην 10,00 59,00 590,00 

 

 

 

25 
Πξνζδηνξηζκφο ηεο αληνρήο ζε 
αλεκπφδηζηε ζιίςε 

ΓΣΔ.2.30 ηεκάρην 4,00 41,00 164,00 
 

 

26 

Γνθηκή αλεκπφδηζηεο ζιίςεο κε 
πξνζδηνξηζκφ κέηξνπ 
ειαζηηθφηεηαο & ηνπ δείθηε 
Poisson 

ΓΣΔ.2.31 ηεκάρην 6,00 179,00 1.074,00 

 

 

 

27 
Πξνζδηνξηζκφο ηεο αληνρήο ζε 
ζεκεηαθή θφξηηζε 

ΓΣΔ.2.32 ηεκάρην 3,00 30,00 90,00 

 

 

 

 ΤΝΟΛΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΓΟΚΙΜΩΝ (Α2)   6.577,00  

 ΤΝΟΛΟ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ (Α)  31.883,00  

Β. ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ  

         

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΟ 

ΦΤΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 

ΑΜΟΙΒΗ             
(€) 

 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΠΟΟΣΖ

ΣΑ 
ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 
 

28 

Έθζεζε Πξνγξάκκαηνο 
Γεσηερληθψλ Δξεπλψλ & 
Έθζεζε Αμηνιφγεζεο 
Γεσηερληθψλ Δξεπλψλ 

ΓΜΔ.1.3 θ.α 1,00 4.782,45 4.782,45  

29 

Οξηζηηθή γεσηερληθή κειέηε 
απνθαηάζηαζεο & 
ζηαζεξνπνίεζεο θαηνιίζζεζεο 
(1ε ζέζε) 

ΓΜΔ.2.6.
3 

θ.α 1,00 

 (Φ) = 
700*Δ0,35 

11.536,94 
 

Δ = 3.000 m2   

30 

Οξηζηηθή γεσηερληθή κειέηε 
απνθαηάζηαζεο & 
ζηαζεξνπνίεζεο θαηνιίζζεζεο 
(2ε ζέζε)  

ΓΜΔ.2.6.
3 

θ.α 1,00 

 (Φ) = 
700*Δ0,35 

6.162,22 

 

Δ = 500 m2   

 ΤΝΟΛΟ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ (Β)   22.481,61  

 ΤΝΟΛΟ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΔΤΝΩΝ - ΜΔΛΔΣΩΝ () 
 54.364,61  

 Γηόξζσζε ιόγσ ζπληειεζηή ηθ (1,259)   68.445,04  

 
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 1 ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ (ΓΣ1) 

 
68.445,04  

 
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 2 ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΚΠΣΩΗ (78%) ΒΑΔΙ 
ΤΜΒΑΗ (ΓΣ2) 

 
15.057,91  

 
2. Καζνξίδεη ηνλ ρξφλν εθπφλεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 1εο επί κέξνπο ζχκβαζεο (θαζαξφο 

ρξφλνο εθπφλεζεο) ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο. 
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Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη επηθπιάζζεηαη θαη ςεθίδεη ιεπθφ, πεξηκέλνληαο ηελ 
ππεχζπλε γξαπηή ηνπνζέηεζε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ζρεηηθά κε ηελ θαζπζηέξεζε εθπφλεζεο ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζηαηεπζεί αληηπιεκκπξηθά ε αλαγξαθφκελε 
πεξηνρή κεηά ηελ θαηαζθεπή ηεο λέαο νδνχ.  

 

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 704 
 
ΘΔΜΑ 18o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ζπλέρηζεο δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ: 
«πληήξεζε θαη ιεηηνπξγία αληιηνζηαζίσλ άξδεπζεο Κσπαΐδαο, αξδεπηηθήο πεξηφδνπ έηνπο 2017», 
Π.Δ. Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 100.000,00 € κε ΦΠΑ. 

Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 1711/80885/20-4-2017 
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 
1. Δγθξίλεη ην απφ 20-4-2017 πξαθηηθφ ζπλέρηζεο ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε 

θαη ιεηηνπξγία αληιηνζηαζίσλ άξδεπζεο Κσπαΐδαο, αξδεπηηθήο πεξηφδνπ έηνπο 2017», Π.Δ. 
Βνησηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 100.000,00 € κε ΦΠΑ, πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
πνπ θαηέζεζε ε πξνζσξηλή κεηνδφηξηα εηαηξεία «3Κ ΣΔΥΝΗΚΖ Α.Δ.» 

2. Καηαθπξψλεη ηε ζχκβαζε ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ ζηελ εηαηξεία «3Κ ΣΔΥΝΗΚΖ Α.Δ.» κε κέζε 
ηεθκαξηή έθπησζε 30,54 % ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο, ήηνη πξνζθνξά 56.015,44 € 
ρσξίο ΦΠΑ θαη 69.459,14 € κε ΦΠΑ. 

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

πνπ αληηκεηωπίδνληαη ηα πξνβιήκαηα ηεο Κωπαΐδαο θαη κε ηελ παξάδνζε ηεο ζπληήξεζεο ηωλ 
αληιηνζηαζίωλ ζε ηδηώηεο”. 
 

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 705 
 
ΘΔΜΑ 19o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «Καζαξηζκφο γεξκαληθήο 
ηάθξνπ», Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 450.000,00 € κε ΦΠΑ. 

Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 74336/2314/20-4-2017 
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 θαηά πιεηνςεθία 
Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε, κε αλαζεψξεζε, ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: 

«Καζαξηζκφο γεξκαληθήο ηάθξνπ», Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζπκβαηηθνχ πνζνχ 128.048,78 € ρσξίο ΦΠΑ 
(158.780,49 € κε ΦΠΑ), θαηά εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ήηνη κέρξη 20-06-2017. 
 

Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, κε ηελ αηηηνινγία φηη “νη θαηξηθέο ζπλζήθεο δελ 
κπνξνύλ λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε παξάηαζε”. 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 706 

 
 
ΜΑΘΗΣΙΚΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 
ΘΔΜΑ 20o: Έγθξηζε α) δαπάλεο – δέζκεπζε πίζησζεο (αλάιεςε δαπάλεο πνιπεηνχο 
ππνρξέσζεο) θαη β) δηελέξγεηαο ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ, δεκφζηνπ, δηεζλνχο δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
«Μεηαθνξά καζεηψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. 
Βνησηίαο, γηα ηξία (3) ζρνιηθά έηε 2017-2018, 2018-2019 θαη 2019-2020 κε δεκφζηα ζχκβαζε», 
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ6.947.529,00€ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο 
25% θαη Φ.Π.Α 24%. 
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Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. νηθ. 74606/1529/25-4-
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: 
Α) Σε ζπλνιηθή δαπάλε – δέζκεπζε πίζησζεο (αλάιεςε δαπάλεο πνιπεηνχο ππνρξέσζεο) 

γηα ηελ κεηαθνξά καζεηψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Π.Δ. Βνησηίαο, γηα 
ηξία (3) ζρνιηθά έηε 2017-2018, 2018-2019 θαη 2019-2020 κε Γεκφζηα ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηελ 
Κ.Τ.Α. - - /14-6-2013), χςνπο 6.947.529,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
δηθαησκάησλ πξναίξεζεο 25% θαη ΦΠΑ 24%  

Ζ θαηαλνκή θαηά έηνο ηεο παξαπάλσ δαπάλεο είλαη: 

 Γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2017 ζπλνιηθφ πνζφ:     781.894,45€  

 Γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018 ζπλνιηθφ πνζφ:  2.324.668,17€  

 Γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2019 ζπλνιηθφ πνζφ:  2.324.668,17€  

 Γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2020 ζπλνιηθφ πνζφ:  1.516.298,21€  
 

Β) Σε δηελέξγεηα ελφο δεκφζηνπ, δηεζλνχο, ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ, κε θξηηήξην 
θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ απφ νηθνλνκηθή άπνςε ζπκθέξνπζα πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε 
ηηκή - πςειφηεξν πνζνζηφ έθπησζεο) ζε επξψ (€), γηα ηελ «Μεηαθνξά καζεηψλ Πξσηνβάζκηαο θαη 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Π.Δ. Βνησηίαο γηα ηξία (3) ζρνιηθά έηε 2017-2018, 2018-2019 θαη 
2019-2020, κε δεκφζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ», ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο ΚΤΑ κε Γεκφζηα 
χκβαζε Τπεξεζηψλ (καζεηηθά δξνκνιφγηα ΚΣΔΛ, ζρνιηθά ιεσθνξεία, ΣΑΥΗ

2 ηεο ΚΤΑ κεηαθνξά καζεηψλ κε δεκφζηα ζχκβαζε ππεξεζηψλ), κεηαθνξά 
καζεηψλ ΑΜΔΑ θαη κεηαθνξά καζεηψλ ΔΠΑΛ, θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο ΠΔ 
Βνησηίαο.  

Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ κε δεκφζηα ζχκβαζε πξνθχπηεη απφ ηε δηαπίζησζε ηεο 
αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο γηα ηε κεηαθνξά καζεηψλ κε ηε δεκφζηα ζπγθνηλσλία (εηδηθά καζεηηθά 
δειηία) θαη κε ίδηα κέζα ησλ Γήκσλ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο, κε ζπλέπεηα ηελ αλάγθε εθηέιεζεο ηεο 
κεηαθνξάο κε ζχκβαζε, θαηφπηλ δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο.  

 
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ  

6.947.529,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο θαη ηνπ Φ.Π.Α.,  
[4.482.276,75€ ΚΑΘΑΡΖ ΑΞΗΑ, 1.120.569,21€  ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΠΡΟΑΗΡΔΖ 25% θαη 
1.344.683,04€  ΦΠΑ 24%) 

Σα δηθαηψκαηα πξναίξεζεο αθνξνχλ ην πνζφ 1.120.569,21€ (πιένλ ΦΠΑ 24%), πνπ 
αληηζηνηρεί ζε δηθαίσκα πξναίξεζεο κε πνζνζηφ 25% ιφγσ αιιαγήο δξνκνινγίσλ (πρ πξφζζεηεο 
αλάγθεο ιφγσ λέσλ εγγξαθψλ παηδηψλ, επηπιένλ ρηιηνκέηξσλ ιφγσ αιιαγήο δηαδξνκήο θιπ) θαη ζε 
δηθαίσκα πξναίξεζεο ιφγσ δπλαηφηεηαο παξάηαζεο κέρξη 3 κήλεο γηα ηελ νινθιήξσζε λένπ 
δηαγσληζκνχ. 

 
Γ) Σνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο απηνί απνηππψλνληαη ζην ζρέδην ηεο δηαθήξπμεο. 
 
Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο 

θαη ζα πιεξσζεί απφ ηνλ Δηδηθφ Φνξέα 01.073 ΚΑΔ 0821. 
 

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 707 
 
ΘΔΜΑ 21o: Γηφξζσζε ηεο ππ΄αξηζκ. 563/3-4-2017 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π..Δ. 
πεξί ηξνπνπνίεζεο δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2016 - 2017, Π.Δ. 
Δχβνηαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 82518/1954/24-4-2017 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
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 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

απνθαζίδεη νκόθσλα 
Γηνξζψλεη ηελ ππ΄αξηζκ. 563/3-4-2017 απφθαζή ηεο πεξί ηξνπνπνίεζεο δξνκνινγίσλ 

κεηαθνξάο καζεηψλ, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2016 – 2017 ζηελ Π.Δ. Δχβνηαο, σο πξνο ην 
νλνκαηεπψλπκν ηνπ αλαδφρνπ, ην ΣΑΔ θαη ηνλ αξηζκφ ηεο ηξνπνπνηνχκελεο ζχκβαζεο ηνπ 
δξνκνινγίνπ κε θσδηθφ 46, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πνπ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ 
παξφληνο. 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 708 

 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ 
 
ΘΔΜΑ 22o: Έγθξηζε α) δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ, δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα 
θπηνθαξκάθσλ θαη ειθπζηηθψλ νπζηψλ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπιινγηθήο θαηαπνιέκεζεο 
ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο γηα ην έηνο 2017 ζηελ Π.Δ. Φζηψηηδαο», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 74.000,00 
€ κε ΦΠΑ θαη β) ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. νηθ. 83202/2244/25-4-
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. ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ, δεκφζηνπ, κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα 

θπηνθαξκάθσλ θαη ειθπζηηθψλ νπζηψλ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπιινγηθήο θαηαπνιέκεζεο 
ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο γηα ην έηνο 2017 ζηελ Π.Δ. Φζηψηηδαο», κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε 
θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή πξνθνξάο αλά είδνο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
74.000,00 € κε ΦΠΑ, 

2. ην ζρέδην δηαθήξπμεο θαη ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
O θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ςεθίδεη ηελ σο άλσ εηζήγεζε. Σφληζε, σζηφζν, ηελ 

αλάγθε επηηάρπλζεο ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ψζηε λα γίλεη έγθαηξα ε έλαξμε ηεο δαθνθηνλίαο. 
 

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 709 
 
ΘΔΜΑ 23o: Έγθξηζε α) δαπάλεο - δέζκεπζε πίζησζεο, β) δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ, δεκφζηνπ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ηξηάληα (30) ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ζαξάληα πέληε (45) 
νζνλψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηελ Φζηψηηδα», 
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 30.000,00 € κε ΦΠΑ θαη γ) ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. νηθ. 83201/2243/25-4-
2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. ηε ζπλέρεηα παξαζρέζεθαλ δηεπθξηλίζεηο απφ ηνλ 
Πξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο Γηαθάλεηαο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΠΔ, θ. Γεψξγην 
Απνζηνιφπνπιν. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

απνθαζίδεη νκόθσλα 
Δγθξίλεη: 
1. Σε δαπάλε – δέζκεπζε πίζησζεο, ζπλνιηθνχ πνζνχ ηξηάληα ρηιηάδσλ επξψ (30.000,00 

€), κε Φ.Π.Α., γηα ηελ πξνκήζεηα ηξηάληα (30) ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ζαξάληα πέληε (45) 
νζνλψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηελ Φζηψηηδα,  

  Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α.Δ. 1723 πεξί Πξνκήζεηαο Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη 
ινηπψλ Τιηθψλ. 

2. Σε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ, δεκφζηνπ, κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ 
ηεο σο άλσ πξνκήζεηαο, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε 
ηηκή πξνθνξάο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηξηάληα ρηιηάδσλ επξψ (30.000,00 €) κε ΦΠΑ. 
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3. Σν ζρέδην δηαθήξπμεο θαη ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ςεθίδεη ηελ εηζήγεζε, αιιά δήηεζε λα γίλεη 

πξνζεθηηθφο ζρεδηαζκφο ελφςεη ηεο σο άλσ πξνκήζεηαο θαη λα ζπληαρζεί έλαο πίλαθαο κε ηνπο 
ππνινγηζηέο πνπ δηαηίζεληαη, ηνλ ρξφλν απφθηεζήο ηνπο θαη ηηο ππεξεζίεο, ζηηο νπνίεο ζα 
θαηαλεκεζνχλ, θαζψο θαη λα απνζαθεληζηεί ν ιφγνο πνπ επηβάιιεη ηελ πξνκήζεηα λέσλ.  
 

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 710 
 
ΘΔΜΑ 24o: Έγθξηζε α) δαπάλεο - δέζκεπζε πίζησζεο, β) δηελέξγεηαο ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ 
δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ γηα είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο, γηα ηηο 
αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηελ Φζηψηηδα», ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 512.640,80 € κε ΦΠΑ θαη γ) ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. νηθ. 83203/2245/25-4-
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: 
Α) ηε δαπάλε γηα ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ πξνκήζεηαο πγξψλ θαπζίκσλ γηα ηηο αλάγθεο 

ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηελ Φζηψηηδα, γηα  24 κήλεο.  
Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 512.640,80€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ:  413.420,00 €, ΦΠΑ: 99220,80 €) 
 
Σκήκα 1:  «Πξνκήζεηα πγξώλ θαπζίκσλ» 
 
Ζ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ εθηηκψκελεο αμίαο 256.000,00 πιένλ ΦΠΑ 24%,  ήηνη ζπλνιηθφ 
πνζφ 317,440,00 € κε ΦΠΑ, ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Π.Δ. 
Φζηψηηδαο, Δ.Φ. 073 ΚΑΔ 1511. 
Ζ πνιπεηήο ππνρξέσζε δαπάλεο θαηαλέκεηαη θαηά έηνο σο εμήο: 

 Γηα ην έηνο 2017 πνζφ 79.350,00 €   κε Φ.Π.Α. ΚΑΔ 1511  

 Γηα ην έηνο 2018 πνζφ 158.700,00€ κε Φ.Π.Α. ΚΑΔ 1511  

 Γηα ην έηνο 2019 πνζφ 79.350,00 €   κε Φ.Π.Α. ΚΑΔ 1511  
 

 
Α/Α 

 Πεξηγξαθή 
Δίδνπο 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
Δ ΛΙΣΡΑ 

ΜΔΗ 
ΛΙΑΝΙΚΗ 

ΣΙΜΗ 
Δ € 

ύλνιν (€) 
 

ΦΠΑ (€) 
ύλνιν κε 
ΦΠΑ (€) 

ΘΔΗ 
ΠΑΡΑΓΟΗ 

1 

Ακφιπβδε 
95 ή 
Unleaded 
cpv0913210
0-4 

80.000,00 1,260 100.800,00 24.192,00 124.992,00 
ην 
πξαηήξην 

 
Γηθαίσκα  
πξναίξεζεο 
25% 

20.000  25.200,00 6.048,00 31.248,00  

2 

Πεηξέιαην 
Κίλεζεο ή 
Diesel 
cpv 
09134200-9 

100.000,00 1,04 104.000,00 24.960,00 128.960,00 
ην 
πξαηήξην 
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Σκήκα 2:  Πξνκήζεηα  Πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο   
 
Ζ πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο  εθηηκψκελεο αμίαο 157.420,00 πιένλ ΦΠΑ 24%, ήηνη ζπλνιηθφ 
πνζφ 195.200,80 € κε ΦΠΑ, ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Π.Δ. 
Φζηψηηδαο, Δ.Φ. 073 ΚΑΔ  
Ζ πνιπεηήο ππνρξέσζε δαπάλεο θαηαλέκεηαη θαηά έηνο σο εμήο: 

 

 Γηα ην έηνο 2017 πνζφ 48.800,20 € κε Φ.Π.Α. ΚΑΔ 1512  

 Γηα ην έηνο 2018 πνζφ 97.600,40 € κε Φ.Π.Α. ΚΑΔ 1512 

 Γηα ην έηνο 2019 πνζφ 48.800,20 € κε Φ.Π.Α. ΚΑΔ 1512  
 

Α/Α 
Πεξηγξαθή 

Δίδνπο 
ΠΟΟΣΗΣΑ 
Δ ΛΙΣΡΑ 

ΜΔΗ 
ΛΙΑΝΙΚΗ 

ΣΙΜΗ 
Δ € 

ύλνιν (€) 
 

ΦΠΑ (€) 
ύλνιν κε 

ΦΠΑ (€) 
ΘΔΗ 

ΠΑΡΑΓΟΗ 

1 

Πεηξέιαην 
ζέξκαλζεο 
cpv 
9509132100-5 

160.000,00 0,787 125.920 30.220,80 156.150,80 

ηηο θαηά 
ηφπνπο 
δεμακελέο 
ησλ θηηξίσλ 
ηεο Π.Δ. 
Φζηψηηδαο 

 
Γηθαίσκα 
πξναίξεζεο 
25% 

40.000  31500 7.560 39.060,00  

 ΤΝΟΛΟ 200.000  157.420,00 37.780,80 195.200,80  

 
ηα αλσηέξσ πνζά ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη δηθαίσκα πξναίξεζεο πνζνχ 102.548,00 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%  (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ: 82.700,00 €, ΦΠΑ: 19.848,00€). 
 

Β) Σε δηελέξγεηα ελφο ειεθηξνληθνχ, δηεζλή, αλνηθηνχ, δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
«Πξνκήζεηα Τγξψλ θαπζίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 
Φζηψηηδαο, γηα είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο», κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε 
πξνζθεξφκελε ηηκή (ην κεγαιχηεξν πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ, πνπ 
ππνινγίδεηαη ζηε λφκηκα δηακνξθνχκελε, θάζε θνξά, κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ είδνπο ηελ 
εκέξα ηεο παξάδνζήο ηνπ). 

Γ) Σνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο απηνί απνηππψλνληαη ζην ζρέδην ηεο δηαθήξπμεο. 

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 711 
 
ΘΔΜΑ 25o: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο ηνπ δεκφζηνπ, πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
αλάδεημε αλαδφρνπ πξνκήζεηαο κειαληψλ (toner) γηα ηνπο εθηππσηέο, ηα θσηνηππηθά κεραλήκαηα 
θαη ζπζθεπέο θαμ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 73.800,00 € κε ΦΠΑ. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. νηθ. 83216/2247/25-4-
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 

 Γηθαίσκα  
πξναίξεζεο 
25% 

25.000  26.000,00 6.240,00 32.240,00  

 
ΤΝΟΛΟ 225.000,00  256.000,00 61.440,00 317.440,00  
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απνθαζίδεη νκόθσλα 
1. Δγθξίλεη ην ππ΄ αξηζκ. 1/25-4-2017 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο ηνπ δεκφζηνπ, πξφρεηξνπ 

δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα κειαληψλ (toner) γηα ηνπο εθηππσηέο, ηα θσηνηππηθά κεραλήκαηα 
θαη ζπζθεπέο θαμ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», 
πξνυπνινγηζκνχ 73.800,00 € κε ΦΠΑ, πνπ αθνξά ζηελ απνζθξάγηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ 
αλαδφρσλ. 

2. Αλαδεηθλχεη κεηνδφηε: 
α) ηελ εηαηξεία «PWU ΔΚΣΤΠΧΣΗΚΖ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ», κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν  

«PWUIKE», γηα ηελ Οκάδα Α: πξνκήζεηα κειαληψλ – toner γηα εθηππσηέο, κε ζπλνιηθή ηηκή  
πξνζθνξάο 7.734,81 €, κε ΦΠΑ 

β) ηελ εηαηξεία «PWU ΔΚΣΤΠΧΣΗΚΖ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ», κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν  
«PWUIKE»,γηα ηελ Οκάδα Β: πξνκήζεηα κειαληψλ – toner  γηα θαμ, κε ζπλνιηθή ηηκή πξνζθνξάο 
1.122,20€, κε ΦΠΑ θαη 

γ) ηελ εηαηξεία «Α.& Μ. ΓΑΛΑΝΖ Ο.Δ.», κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «EUROSUPPLIES», γηα ηελ 
Οκάδα Γ: πξνκήζεηα toner γηα θσηνηππηθά κεραλήκαηα, κεζπλνιηθή ηηκή πξνζθνξάο 8.046,47€, κε 
ΦΠΑ.          
 
  Ζ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη κεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο, πνπ ζα ππνβάινπλ νη εηαηξείεο θαηφπηλ ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο ηεο Τπεξεζίαο.  
 

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 712 
 
 
ΓΑΠΑΝΔ 
 
ΘΔΜΑ 26o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε ησλ αγψλσλ 
ηνπ FinalFour Τδαηνζθαίξηζεο κε ηελ Κνιπκβεηηθή Οκνζπνλδία Διιάδαο, ηνλ Κνιπκβεηηθφ Όκηιν 
Καξπελεζίνπ θαη ηνλ Γήκν Καξπελεζίνπ. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 78060/790/21-4-2017 
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, απφ ηνλ Σαθηηθφ 

Πξνυπνινγηζκφ ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε ησλ αγψλσλ 
ηνπ Final Four Τδαηνζθαίξηζεο κε ηελ Κνιπκβεηηθή Οκνζπνλδία Διιάδαο, ηνλ Κνιπκβεηηθφ Όκηιν 
Καξπελεζίνπ θαη ηνλ Γήκν Καξπελεζίνπ, 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 ζπλδηνξγάλσζε 
ηνπ Final Four 
Τδαηνζθαίξηζεο, 
ζηηο 19 θαη 20 Μαΐνπ 
2017 ζην Καξπελήζη 
(αθνξά δηακνλή-
δηαηξνθή, 
κεηαθνξέο νκάδσλ 
θαη δηάθνξεο 
εθηππψζεηο 

03.073.0844.01 

Δθζέζεηο, 
νξγάλσζε 
ζπλεδξίσλ θαη 
πνιηηηζηηθψλ 
εθδειψζεσλ. 

16.500,00 32.000,00 11.198,64 4.301,36 
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πξνζθιήζεσλ 
εηζηηεξίσλ θ.ι.π.) 
 
17REQ006069903 

   

Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ςεθίδεη ζεηηθά ιφγσ ηεο κεγάιεο απήρεζεο πνπ έρεη 
ε ελ ιφγσ δηνξγάλσζε ζηε λενιαία ηνπ Καξπελεζίνπ θαη ηεο εληππσζηαθήο ζπκκεηνρήο παηδηψλ 
θαη λέσλ ζηνλ Κνιπκβεηηθφ Όκηιν. 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 713 

 
ΘΔΜΑ 27o: Αλάθιεζε πνζνχ απφ ηηο Γεκφζηεο Δπελδχζεηο ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο ιφγσ εμφθιεζεο 
έξγνπ. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 83368/861/25-4-2017 
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 
Αλαθαιεί ην πνζφ ησλ 385,13 € απφ ηηο Γεκφζηεο Δπελδχζεηο ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο 

ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
 

Α/Α  
ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ 

 
ΠΟΟ ζε επξώ 

 
 
 
 
 
 
1 

Αλάθιεζε πνζνχ ηνπ έξγνπ «ΚΣΖΡΗΑΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΠΔΚΣΑΖ 
ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ», ιφγσ εμφθιεζεο ηεο ζρεηηθήο 
δαπάλεο 
Υξεκαηνδφηεζε : ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 
 
ΑΝΑΚΛΖΘΔΝ ΠΟΟ : 385,13 
 
ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ : 0,00 
 
Φνξέαο – ΚΑΔ  : 071 – 9475 «Τπνπξγείνπ Τγείαο & Πξφλνηαο» 

 

 
 
 
 

ΤΝΟΛΟ: 
385,13 επξψ 

 
 
 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 714 

 
ΘΔΜΑ 28o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Φσθίδαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 83665/779/25-4-2017 
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:  
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Α/Α ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Δ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Δ. ΠΟΟ ΓΑΠΑΝΗ  

1 

δαπάλε γηα ηελ 
πιεξσκή ινηπψλ 
εμφδσλ ελφο (1) 
ππαιιήινπ ,ηεο 
Γ/λζεο Αλάπηπμεο 
γηα ηνλ κήλα Μάξηην 
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 Ι.Υ. ε Γ.Υ.) 
εθηόο όζσλ εληάζζνληαη 
ζηνπο ΚΑΔ 0715, 0716 θαη 
0717 

115,50 

2 

δαπάλε γηα ηελ 
πιεξσκή εκεξήζηαο 
απνδεκίσζεο ελφο 
(1) ππαιιήινπ, ηεο 
Γ/λζεο Αλάπηπμεο 
γηα ηνπο κήλα Μάξηην 
2017. 

02.04.073.0721.01 

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

60,00 

3 
δαπάλε γηα ηελ 
πιεξσκή 
ινγαξηαζκψλ OTE  

02.04.073.0824.01 

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

551,34 

4 

δαπάλε γηα ηελ 
πιεξσκή 
ινγαξηαζκνχ 
COSMOTE ηνπ 
Αληηπεξηθεξεηάξρε 
ηεο ΠΔ Φσθίδαο 
ζχκθσλα κε ηηο 
αξηζκ.νηθ.136342/228
6/02.09.2016 θαη 
νηθ.9452/187/18.01.2
017 Απνθάζεηο ηνπ 
Πεξηθεξεηάξρε 
ηεξεάο Διιάδαο 
15.02.2017 έσο 
14.03.2017 

02.04.073.0826.01 
Γαπάλεο Κηλεηήο 
Σειεθσλίαο 

72,83 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΗ 799,67 

 
 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 ζηελ Π.Δ. Φσθίδαο απφ ηνλ εηδηθφ Φνξέα 073, σο θαησηέξσ:  
 

Α/Α ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Δ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Δ. 
ΠΟΟ 

ΓΔΜΔΤΗ 
ΠΙΣΩΗ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝΟ

Τ 
ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΔ
Ι ΔΣΟΤ 2016 

ΓΔΜΔΤΘΔ
Ν ΠΟΟ 

ΠΡΙΝ ΣΗΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΙΗΓΗΗ 

ΤΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΩΗ 

ΓΙΑΘΔΙΜΟ 
ΓΙΑ 

ΓΔΜΔΤΗ 
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1.  

Πιεξσκή ακνηβήο 
δηθεγφξνπ ν νπνίνο ζα 
απνθξνχζεη ηελ απφ 
02/07/2009 κε αξηζκφ 
δηθνγξάθνπ ΑΓ59/29-7-
2009  129/14.04.2016 
αγσγή απνδεκίσζεο 
πνπ άζθεζε ν 
Αξηζηφδεκνο 
θνπξιέηνο   ελψπηνλ 
ηνπ Σξηκεινχο 
Γηνηθεηηθνχ 
Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο   
ζηελ δηθάζηκν ηεο 
25/05/2017 ή ζε θάζε 
κεη΄ αλαβνιήο 
νξηζζείζαο  ζχκθσλα κε 
ην αξηζκ. ΣΣ 
70883/525/19.04.2017 
έγγξαθν . 

02.04.073.0871.01 

Ακνηβέο 
θπζηθώλ 

πξνζώπσλ 
576.60 19.246,76 17.307,25 1.362,91 

2.  

Γηα ηελ πιεξσκή 
πξνκήζεηαο εηδψλ 
θαζαξηφηεηαο  γηα ηηο 
αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο 
Κηεληαηξηθήο ηεο Π.Δ  
Φσθίδαο  

02.04.073.1231.01 

 
Πξνκήζεηα 

εηδώλ 
θαζαξηόηεηαο 

300,00 3.190,00 743,40 2.146,60 

3.  

πιεξσκή δαπάλεο 
πξνκεζείαο  
ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ  
5 ιακπηήξεο νξνθήο 
αλάγθεο ηεο Γ/λζεο 
Α/ζκηαο Δθπ/ζεο  ηεο  
Π.Δ ΦΧΚΗΓΑ 
 

02.04.073.1311.01 

Πξνκήζεηα 
εηδώλ 

ζπληήξεζεο 
θαη επηζθεπήο 
εγθαηαζηάζεσ

λ 

27,90 2.826,00 2.559,68 238,42 

4.  

Πιεξσκή πξνκήζεηαο 
ινγηζκηθνχ Οηθνλνκηθψλ 
& ηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ 
ζχκθσλα κε νδεγία ηνπ 
Τπνπξγείνπ ΑΓΑ 
ΧΧΔΦ4653ΟΞ-ΥΘ1 γηα 
ηηο αλάγθεο ηνπ ΚΣΔΟ 
ηεο Π.Δ Φσθίδαο  

02.04.073.1723.01 

Πξνκήζεηα 
ειεθηξνληθώλ 
ππνινγηζηώλ, 
πξνγξακκάησ
λ θαη ινηπώλ 

πιηθώλ 

781,20 5.796,40 3.908,80 1.106,40 

5.  

Πιεξσκή πξνκήζεηαο 
πξνγξάκκαηνο 
ηνπνγξαθίαο γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο Γ/λζεο 
Σερληθψλ Έξγσλ ηεο 
Π.Δ  Φσθίδαο  

02.04.073.1723.01 

Πξνκήζεηα 
ειεθηξνληθώλ 
ππνινγηζηώλ, 
πξνγξακκάησ
λ θαη ινηπώλ 

πιηθώλ 

558,00 5.796,40 4.690,00 548,40 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΗ 
2.243,70 36.855,56 29.209,13 5.402,73 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 715 

 
ΘΔΜΑ 29o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Βνησηίαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 81866/1665/25-4-2017 
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 πξνκήζεηεο, 

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

Κ.Α.Δ. 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤΗ 

ΠΙΣΩΗ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝΟ
Τ ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΔΙ
 ΔΣΟΤ 2016 

ΓΔΜΔΤΘΔΝ 
ΠΟΟ ΠΡΙΝ 

ΣΗΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΙΗΓΗΗ 

ΤΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΩΗ 

ΓΙΑΘΔΙΜΟ 
ΓΙΑ 

ΓΔΜΔΤΗ 

1 

Πιεξσκή δαπάλεο γηα 
ζχλδεζε παξνρήο 
εθηφο πξνγξάκκαηνο 
ζην δίθηπν δηαλνκήο 
ρακειήο ηάζεο, γηα ην 
αθίλεην πνπ βξίζθεηαη 
ζηε ζέζε 
θνπηζνχξν,ΒΥ2,ΑΑΚ 
ΜΑΕΗΟΤ 

02.05.073.5429
.01 

Λνηπέο 
Γεσξγηθέο 
δαπάλεο (Ο.Κ) 

32.996,39 694.883,61 294.457,58 400.426,03 

2 

Πιεξσκή δαπάλεο γηα 
ζχλδεζε παξνρήο 
εθηφο πξνγξάκκαηνο 
ζην δίθηπν δηαλνκήο 
ρακειήο ηάζεο, γηα ην 
αθίλεην πνπ βξίζθεηαη 
ζηε ζέζε “Κνπηζνχξν”, 
ΒΥ6(ΧΛΖΝΑΡΗ),ΑΑΚ 
ΤΦΖΛΑΝΣΖ 

02.05.073.5429
.01 

Λνηπέο 
Γεσξγηθέο 
δαπάλεο (Ο.Κ) 

22.788,71 694.883.61 327.453.97 367.429.64 

3 

Κάιπςε εμφδσλ 
έθδνζε θσηνγξαθηθνχ 
ιεπθψκαηνο  
ζπλδηνξγάλσζεο ηεο 
εθδήισζεο κε ηελ 
Φσηνγξαθηθή Λέζρε 
Ληβαδεηάο, πνπ ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί απφ 
19-5-17 έσο 28-5-17 

02.05.073.0844
.01 

Δθζέζεηο, 
νξγάλσζε 
ζπλεδξίσλ θαη 
πνιηηηζηηθψλ 
εθδειψζεσλ 

3.000,00 48.000,00 19.500,00 28.500,00 

4 

Ακνηβή   ζηνλ Γηθεγφξν 
πνπ ζα νξηζηεί γηα ηελ 
ππφζεζε ζρεηηθά κε ηελ 
αίηεζε αλαγλψξηζεο 
δηθαηνχρσλ ηνπ 
Δπάγγεινπ Κνξνπνχιε 
θαη ηεο Αλαζηαζίαο 
Κνξνπνχιε, ζηε 
δηθάζηκν ηεο 11-5-17 

02.05.073.0871
.01 

Ακνηβέο 
θπζηθψλ 
πξνζψπσλ 

        337,28 40.089,96 33.983,68 6.106,28 

5 

Ακνηβή ζηνλ Γηθεγφξν 
πνπ ζα νξηζηεί γηα ηελ 
ππφζεζε ζρεηηθά κε ηελ 
αλαθνπή ηεο Δηαηξείαο 
ΔΤROPAPROFILALOY
MINIONA.B.E, ζηε 
δηθάζηκν ηεο 25-5-17 

02.05.073.0871
.01 

Ακνηβέο 
θπζηθψλ 
πξνζψπσλ 

383,16 40.089,96 34.320,96 5.769,00 

6 

Ακνηβή ζηνλ Γηθεγφξν 
πνπ ζα νξηζηεί γηα ηελ 
ππφζεζε ζρεηηθά κε ηελ 
πξνζθπγή ηεο 
Δηαηξείαο ΣΔΛΗΟ 
ΓΗΑΝΝΗΚΑ Α.Δ.Β.Δ, 
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΚΑΗ 
ΔΜΠΟΡΗΑ Α ΤΛΧΝ 
ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ 
ΚΑΗ ΑΡΣΟΠΟΗΗΑ, ζηε 
δηθάζηκν ηεο 25-5-17 

02.05.073.0871
.01 

Ακνηβέο 
θπζηθψλ 
πξνζψπσλ 

        555,52 40.089,96 34.704,12 5.385,84 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΗ 60.061,06 782.973,57 381.658,09 401.315,48 

 

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 716 
 
ΘΔΜΑ 30o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, εξγαζίεο θαη παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Φζηψηηδαο. 
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Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 83917/2265/25-4-2017 
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: 
Α. ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο γηα δαπάλεο θαη πξνκήζεηεο 

γηα ηελ ΠΔ θαηά ην Οηθνλνκηθφ Έηνο 2016, σο θαησηέξσ:  
 

 
Β. 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 

 
 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ 

 
 

Λνγαξηαζκόο 

 
 

Πεξηγξαθή 

 
ΠΟΟ 

ΓΔΜΔΤ 
Η 

ΠΙΣΩΗ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝ

ΟΤ 
ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ
ΔΙ ΔΣΟΤ 

2017 

 
ΓΔΜΔΤΘΔΝ 
ΠΟΟ ΠΡΙΝ 

ΣΗΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΙΗΓΗΗ 

 
ΤΠΟΛΟΙΠΟ 

ΓΔΜΔΤΗ 
ΠΙΣΩΗ 

1 
Πιεξσκή δαπάλεο 
ινηπψλ 
πξνκεζεηψλ(πξνκήζεηα  

02.01.073.1699
.02 

Πιεξσκή δαπάλεο 
ινηπψλ πξνκεζεηψλ 

2.000,00 4.000,00 2.000,00 0,00 

 ΓΔΝΙΚΑ ΤΝΟΛΑ  2.000,00 4.000,00 2.000,00 0,00 

 
 
α/α 

 
 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ 

 
 

Λνγαξηαζκόο 

 
 

Πεξηγξαθή 

 
ΠΟΟ 

ΓΔΜΔΤ 
Η 

ΠΙΣΩΗ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝ

ΟΤ 
ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ
ΔΙ ΔΣΟΤ 

2017 

 
ΓΔΜΔΤΘΔΝ 
ΠΟΟ ΠΡΙΝ 

ΣΗΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΙΗΓΗΗ 

 
ΤΠΟΛΟΙΠΟ 

ΓΔΜΔΤΗ 
ΠΙΣΩΗ 

1 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 
επηζθεπή ινηπνχ 
εμνπιηζκνχ(Δπηζθεπ
ή Ζ/Τ) 

02.01.073.0869. 
01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 
επηζθεπή 
ινηπνχ 
εμνπιηζκνχ 

99,20 
   

2 

Γαπάλε γηα ηελ 
ζπληήξεζε-
επηζθεπή-
απεγθαηάζηαζε ησλ 
θιηκαηηζηηθψλ ησλ 
ππεξεζηψλ ηεο ΠΔ 
ζηελ Φζηψηηδα  
17REQ006118333  
2017-04-28 

02.01.073.0869. 
01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 
επηζθεπή 
ινηπνχ 
εμνπιηζκνχ 

5.000,00 44.634,06  12.348.08 27.186,78 

3 

Ακνηβέο θπζηθψλ 
πξνζψπσλ(Γηνξηζκ
φο δηθεγφξνπ ζην 
Μνλνκειέο 
Γηνηθεηηθφ 
Πξσηνδηθείν Λακίαο-
πξνζθπγή Α.Δ. 
«ΥΔΛΑΦΑΡΜ Α.Δ.-
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ-
ΔΜΠΟΡΗΟΝ 

02.01.073.0871.
01 

Ακνηβέο θπζηθψλ 
πξνζψπσλ                                                         

383,16    
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Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 717 

 
ΘΔΜΑ 31o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα εμφθιεζε νθεηιψλ έηνπο 
2017 ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 78830/2117/25-4-2017 
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 Πξφγξακκα πξφιεςεο & αληηκεηψπηζεο 
δεκηψλ θαη θαηαζηξνθψλ πνπ 
πξνθαινχληαη απφ ζενκελίεο ζηνπο ΟΣΑ 
Α & Β βαζκνχ (Απνθαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο 

01.071. 
9471 

Τπφ Γεκνπξάηεζε 22.000,00 

ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ 
ΦΑΡΜΑΚΧΝ»)                                                         

4 

Ακνηβέο θπζηθψλ 
πξνζψπσλ(Γηνξηζκ
φο δηθεγφξνπ ζην 
Μνλνκειέο 
Γηνηθεηηθφ 
Πξσηνδηθείν Λακίαο-
αίηεζε αλαγλψξηζεο 
δηθαηνχρσλ ηεο 
Κσλ.ηακνπνχινπ & 
ινηπψλ) 

02.01.073.0871.
01 

Ακνηβέο θπζηθψλ 
πξνζψπσλ                                                         

337,28    

5 

Ακνηβή δηθεγφξνπ 
γηα εθπξνζψπεζε 
ζην Γηνηθεηηθφ 
Δθεηείν Πεηξαηά  
Αίηεζε αλαζηνιήο 
ΟΣΔ 

02.01.073.0871.
01 

Ακνηβέο θπζηθψλ 
πξνζψπσλ                                                         

409.82 100.000,00 84.402.92 14.466.82 

6 

Ακνηβέο γηα δαπάλεο 
θαζαξηφηεηαο 
(ζπκπε 
ξηιακβάλνληαη 
λνκηθά & θπζηθά 
πξφζσπα) –Γεληθή 
θαζαξηφηεηα ηνπ 
θηηξίνπ Θεξκνππιψλ 
& Κχπξνπ 1, ιφγσ 
κεηεγθαηάζηαζεο ηεο 
Α/ζκηαο Δθπ/ζεο 
Π.Δ. Φζηψηηδαο.  

02.01.073.0875.
01 

Ακνηβέο γηα 
δαπάλεο 
θαζαξηφηεηαο 
(ζπκπε 
ξηιακβάλνληαη 
λνκηθά & θπζηθά 
πξφζσπα) 

1.000,00 70.000,00 40.000,00 29.000,00 

7 

Πιεξσκή δαπάλεο 
ινηπψλ πξνκεζεηψλ 
(αληηθαηάζηαζε 
θιεηδαξηάο) 

02.01.073.1699.
01 

Πιεξσκή 
δαπάλεο ινηπψλ 
πξνκεζεηψλ 

100,00 63.000,00 34.527,00 28.373,00 

 ΓΔΝΙΚΑ ΤΝΟΛΑ  7.329.46    
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Β απνζηξαγγηζηηθνχ αληιηνζηαζίνπ 
πεξηνρήο Απιαθίνπ & επηζθεπή ηερληθψλ 
θαηαζθεπψλ ΣΟΔΒ Ρνδίηζαο)  
 
Υξεκαηνδφηεζε: ΑΔ 055 
 
(ΑΓΑΜ: 17REQ006072799) 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 718 

 
ΘΔΜΑ 32o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο ζηε ζπλδηνξγάλσζε εθδήισζεο κε ην Θεαηξηθφ Δξγαζηήξη πεξρεηάδαο – 
Μαθξαθψκεο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 83036/2239/25-4-2017 
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, ζπλνιηθνχ πνζνχ 

επηαθνζίσλ εβδνκήληα πέληε επξψ (775,00 €) κε ΦΠΑ, γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο θαη ηε ζπλδηνξγάλσζε, κε ην Θεαηξηθφ Δξγαζηήξη πεξρεηάδαο - Μαθξαθψκεο, 
εθδήισζεο ζην πιαίζην ζπκπιήξσζεο 172 εηψλ απφ ηελ ίδξπζε ηνπ 1νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ 
πεξρεηάδαο ζηα φξηα ηνπ λενζχζηαηνπ ηφηε Διιεληθνχ Κξάηνπο, ζηηο 20 Μαΐνπ 2017. 

Ζ ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο αθνξά ζε: 

 Έμνδα catering πνζφ 375,00 € 

 Έμνδα γηα ηηκεηηθέο πιαθέηεο πνζφ 200,00 € 

 Έμνδα γηα πξνζθιήζεηο – Αθίζεο πνζφ 200,00 €. 
Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ  Δ.Φ. 01.073  Κ.Α.Δ. 0844. 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 719 

 
ΘΔΜΑ 33o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο ζηε ζπλδηνξγάλσζε ηνπ 34νπ ΡΑΛΛΤ ΦΘΗΧΣΗΓΑ 2017 κε ηελ Αγσληζηηθή Λέζρε 
Απηνθηλήηνπ Λακίαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 81581/2214/25-4-2017 
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 

Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο, ζπλνιηθνχ πνζνχ δέθα 
ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ νγδφληα νρηψ επξψ (10.788,00 €) κε ΦΠΑ, γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο θαη ηε ζπλδηνξγάλσζε, κε ηελ Αγσληζηηθή Λέζρε Απηνθηλήηνπ Λακίαο, ηνπ 34νπ 
ΡΑΛΛΤ ΦΘΗΧΣΗΓΑ, ζηηο 6 θαη 7 Μαΐνπ 2017. 

Ζ ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο αθνξά ζε ηππνγξαθηθά έμνδα (ζπλνιηθφο 
πξνυπνινγηζκφο ηεο εθδήισζεο ζχκθσλα κε ην 56.300,00 € πιένλ ΦΠΑ). 

Ζ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Φζηψηηδαο ζα θαιχςεη ην σο άλσ πνζφ, πνπ ζα βαξχλεη ηνλ Δ.Φ. 
01.073  Κ.Α.Δ. 0844, ελψ ην πξσηνγελέο αίηεκα έρεη θαηαρσξεζεί ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ 
Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓ), κε κνλαδηθφ αξηζκφ θαηαρψξεζεο 17REQ006087446 
2017-04-21. 

 
Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, κε ηελ αηηηνινγία φηη “δελ πξόθεηηαη γηα εθδήιωζε 

επξύηεξνπ ιαϊθνύ ελδηαθέξνληνο, πνπ πξνζθέξεη ηζηνξηθή γλώζε ή δηαπαηδαγώγεζε, ελώ θαη ε 
ζρεηηθή δαπάλε είλαη κεγάιε”. 
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Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 720 
 
ΘΔΜΑ 34o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Δχβνηαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 83276/1975/25-4-2017 
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 γηα πξνκήζεηεο, 

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

Α/Α ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΔ 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΚΑΔ 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤΗ 

ΠΙΣΩΗ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝ

ΟΤ 
ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΔΙ 
ΔΣΟΤ 2017 

ΓΔΤΜΔΤΘΔ
Ν 

ΠΟΟ ΠΡΙΝ 
ΣΗΝ 

ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΙΗΓΗΗ 

ΤΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΩΗ 

ΓΙΔΘΔΙΜΟ 
ΓΙΑ 

ΓΔΜΔΤΗ 

1 

Πιεξσκή δαπάλεο γηα ηε 
ζπλδηνξγάλσζε ηεο Π.Δ. 
Δχβνηαο κε ηνλ Γήκν 
Κχκεο Αιηβεξίνπ , ην 
Γπκλαζηήξην ΒΗΟΚΗΝΖΖ 
θαη ηελ GPC Sports Event 
Management ηνπ 3

νπ
 

Αγψλα Γξφκνπ Αιηβεξίνπ 
“Run4Aliveri 2017” ηελ 
Κπξηαθή 7 Μαΐνπ 2017. 

02.02.073.
0844.01 

Δθζέζεηο νξγάλσζε 
ζπλεδξίσλ θαη 
πνιηηηζηηθψλ 
εθδειψζεσλ 
 

1.502,00 55.348,21 51.159,00 2.687,21 

2 

Πιεξσκή δαπάλεο 
επηζθεπήο ηνπ ΣΜΑ 8024 
δηθχθινπ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο 

02.02.07
3.0861.0

1 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 
επηζθεπή 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ  
 

138,08 13.517,16 3.864,72 9.514,36 

3 

Πιεξσκή δαπάλεο 
επηζθεπήο ελφο 
θσηνηππηθνχ 
κεραλήκαηνο γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο Γ/λζεο 
Μεηαθνξψλ θαη 
Δπηθνηλσληψλ ηεο ΠΔ 
Δχβνηαο 

02.02.07
3.0869.0

1 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 
επηζθεπή ινηπνχ 
εμνπιηζκνχ  
 

49,60 
19.437,33 

 
11.133,53 8.254,20 

4 

Πιεξσκή δαπάλεο 
αληηθαηάζηαζεο ηεο 
θεληξηθήο ζσιήλαο 
πνηίζκαηνο θήπνπ 
(ζθάςηκν γηα εχξεζε 
δεκηάο ζσιήλαο, 
απνμήισζε παιαηάο & 
αληηθαηάζηαζεο ηεο ) ηνπ 
Γηνηθεηεξίνπ ηεο ΠΔ 
Δχβνηαο 

02.02.07
3.0869.0

1 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 
επηζθεπή ινηπνχ 
εμνπιηζκνχ  
 

1.463,20 
19.437,33 

 
12.249,53 5.724,60 

5 

Πιεξσκή δαπάλεο γηα 
θαηαζθεπή ρακεινχ 
δηαρσξηζηηθνχ κε 
επέλδπζε απφ θνξκάηθα 
κέρξη 80cm κε 
ζηδεξνθαηαζθεπή 
βηδσκέλε ζην έδαθνο & 
απφ πάλσ 40cm 
θξχζηαιιν κε θνιψλεο & 
ζηεξίγκαηα inox & έλα 

02.02.07
3.0869.0

1 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 
επηζθεπή ινηπνχ 
εμνπιηζκνχ  
 

2.678,40 
19.437,33 

 
13.712,73 3.046,20 
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ρακειφ πνξηάθη εηζφδνπ 
75cm γηα ηηο αλάγθεο ηεο 
Γ/λζεο πγθνηλσληψλ ηεο 
ΠΔ Δχβνηαο 

6 

Πιεξσκή παξαβφινπ 
εθπξφζεζκεο Γήισζεο 
άδεηαο ρξήζεο χδαηνο (4) 
ηεζζάξσλ γεσηξήζεσλ 
ζηνλ Κάκπν Χξεψλ – 
Ηζηηαίαο , χςνπο 150,00 
επξψ γηα θάζε πδξνιεςία 
γηα ην έξγν “ 
Δθζπγρξνληζκφο θαη 
βειηίσζε ππαξρφλησλ 
αξδεπηηθψλ δηθηχσλ 
πεξηνρήο θάκπνπ Χξεψλ-
Ηζηηαίαο”. 

02.02.07
3.0899.0

1 

ινηπέο εηδηθέο 
ακνηβέο 
 

600,00 115.073,11 34.414,06 80.059.,05 

7 

Πξνκήζεηα εηδψλ 
θαζαξηφηεηαο & πγηεηλήο 
γηα ηηο αλάγθεο ηεο ΠΔ 
Δχβνηαο 

02.02.07
3.1231.0

1 

Πξνκήζεηα εηδψλ 
θαζαξηφηεηαο 
 

390,60 1.664,21 314,35 959,26 

8 

Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ 
γηα ηελ επηζθεπή ηνπ ΣΜΑ 
8024 δηθχθινπ ηεο Π.Δ. 
Δχβνηαο 

02.02.07
3.1321.0

1 

Πξνκήζεηα εηδψλ 
ζπληήξεζεο 
επηζθεπήο 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 
 

389,24 11.955,84 690,00 10.876,60 

9 

Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ 
γηα ηελ επηζθεπή ελφο 
θσηνηππηθνχ 
κεραλήκαηνο γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο Γ/λζεο 
Μεηαθνξψλ θαη 
Δπηθνηλσληψλ ηεο Π.Δ. 
Δχβνηαο 

02.02.07
3.1329.0

1 

Πξνκήζεηα εηδψλ 
ζπληήξεζεο 
επηζθεπήο θάζε 
είδνπο ινηπνχ 
εμνπιηζκνχ 
 

416,50 6.000,00 38,00 5.545,50 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΗ 7.627,62 261.870,52 127.575,92 126.666,98 

 
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ςεθίδεη φιεο ηηο αλσηέξσ δαπάλεο πιελ εθείλεο κε 

α/α 1, πνπ αθνξά ζε ζπλδηνξγάλσζε ηεο Π.Δ. Δχβνηαο κε ηνλ Γήκν Κχκεο Αιηβεξίνπ, ην 
Γπκλαζηήξην ΒΗΟΚΗΝΖΖ θαη ηελ GPC Sports Event Management, δηφηη δελ ζπκθσλεί κε ηελ 
ζπλεξγαζία κε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο. 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 721 

 
ΘΔΜΑ 35o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή έξγσλ, κειεηψλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ», Π.Δ. Δχβνηαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 84058/1997/25-4-2017 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

απνθαζίδεη νκόθσλα 
Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο, πνζνχ 7.510,00 € ρσξίο Φ.Π.Α. (9.312,40 κε 

Φ.Π.Α. 24%), γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ππνέξγνπ: «πληήξεζε Ακθηζεάηξνπ Μεγάξνπ ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Δχβνηαο», πνπ είλαη εληαγκέλν ζην έξγν: «Δπηζθεπέο πληήξεζε - Μηθξέο 
παξεκβάζεηο ζε αθίλεηα ρξήζεο ή ηδηνθηεζίαο Π.Δ. Δχβνηαο», πξνυπνινγηζκνχ 110.000,00 € ζην 
πξφγξακκα ησλ Ηδίσλ Πφξσλ (Δ.Φ. 02071 ΚΑΔ 9729). 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 722 
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ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 
ΘΔΜΑ 36o: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο ηνπ ζπλνπηηθνχ, δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηηο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο ηνπ Κέληξνπ πξνζσξηλήο θηινμελίαο 
πξνζθχγσλ ζηηο Θεξκνπχιεο Π.Δ. Φζηψηηδαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 65.000,00 € κε ΦΠΑ. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. νηθ. 83213/2246/25-4-
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 ην ππ΄αξηζκ. 1/24-4-2017 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο ηνπ ζπλνπηηθνχ, δεκφζηνπ 

δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ηνπ Κέληξνπ πξνζσξηλήο θηινμελίαο 
πξνζθχγσλ ζηηο Θεξκνπχιεο Π.Δ. Φζηψηηδαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 65.000,00 € κε ΦΠΑ, πνπ αθνξά ζηελ απνζθξάγηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ 
αλαδφρσλ. 

2. Αλαδεηθλχεη κεηνδφηε ηελ αηνκηθή επηρείξεζε «ΕΑΓΟΡΗΗΟ ΑΘΑΝΑΗΟ», κε 
πξνζθεξφκελε ηηκή ζαξάληα επηά ρηιηάδεο νθηαθφζηα επξψ (47.800,00 €) ρσξίο ΦΠΑ.  

Ζ θαηαθχξσζε ζα γίλεη κεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, πνπ ζα 
ππνβάιεη ε εηαηξεία θαηφπηλ ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο ηεο Τπεξεζίαο.  

 
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη δελ ζπκθσλεί κε ηελ σο άλσ εξγνιαβία θαη δήηεζε 

λα πξνζιεθζεί πξνζσπηθφ. 
 

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 723 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 
ΘΔΜΑ 37o: Έγθξηζε ηεο 3εο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο.  

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 3676/25-4-2017 έγγξαθν 
ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ & Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ 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 3ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, ηεο 

Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο. 
  
 Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, κε ηελ αηηηνινγία φηη “ζπλερίδεηαη ε γλωζηή ηαθηηθή 
ηεο Πεξηθέξεηαο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ιεηηνπξγία ηεο. O ραξαθηήξαο ηνπ 
Πξνϋπνινγηζκνύ δελ αιιάδεη θαη θπζηθά δελ βειηηώλεη ζην ειάρηζην ηηο δπλαηόηεηεο ηεο Πεξηθέξεηαο 
λα θάλεη έξγα θαη λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο εξγαδόκελνπο ηεο πεξηνρήο. Σηεξίδεη νπζηαζηηθά 
ηηο θπβεξλεηηθέο επηινγέο γηα ιηηόηεηα ζηηο θνηλωληθέο δαπάλεο, θαιιηεξγώληαο απηαπάηεο γηα ην 
κέιινλ θαη εηδηθόηεξα γηα ηνλ ξόιν ηεο Ε.Ε.”. 
  Ο θ. Θσκάο Γξεβελίηεο δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ. 
 

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 724 
 
 
ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΙ  
 
ΘΔΜΑ 38o: Έγθξηζε κεηαθίλεζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο.  
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Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 126/82134/24-4-2017 
έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο πξνο ηελ 
Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

απνθαζίδεη νκόθσλα 
Δγθξίλεη ηελ κεηαθίλεζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε γηα ζέκαηα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θ. 

Κσλζηαληίλνπ Απνζηνιφπνπινπ ζηελ Καξδίηζα ηελ 21/4/2017, ζε ζχζθεςε γηα ηελ Αξδεπηηθή 
πεξίνδν θνξέα Γηαρείξηζεο Σακηεπηήξσλ κνθφβνπ Σαπξσπνχ θαη ζηελ Αζήλα ζηηο 26/4/2017, ζε 
ζπλάληεζε κε ηνλ Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο γηα Αγξνηηθά δεηήκαηα. 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 725 

 
Πξηλ ηε ιήμε ηεο ζπλεδξίαζεο, ν Πξφεδξνο πξφηεηλε ε επφκελε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο λα πξαγκαηνπνηεζεί ηε Γεπηέξα 8 Μαΐνπ 2017, ζηελ Αηαιάληε ηνπ Γήκνπ Λνθξψλ, 
πξφηαζε πνπ νκόθσλα έγηλε δεθηή απφ ηα κέιε.  

 
Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 726 

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

ζπλεδξίαζε. Σν πξαθηηθφ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα παξηζηάκελα κέιε, σο αθνινχζσο: 
 
 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ     ΣΑ ΜΔΛΗ   Η ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
 
Κσλζηαληίλνο Π.  Μπαθνγηάλλεο  Βαζίιεηνο Φαθίηζαο             Ηππνιχηε Μπαιθνχξα 
    

Γεκήηξηνο Αξγπξίνπ 
 
Υάξεο αληδάο   

 
Δπζηάζηνο Κάππνο 

 
Κσλ/λνο Βαξδαθψζηαο 

 
Θσκάο Γξεβελίηεο 
 
Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο 

 
     Παλαγηψηεο Δπαγγειίνπ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 
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Νέν  
Ηκεξήζην  
πκβαηηθό  

θόζηνο 

Αλάδνρνο 
Σ Α Δ 

Αξηζκόο  
ζύκβαζεο 

Αηηηνινγία 

1 
 
 
 
 
 
 

46 Ακάξπλζνο - Αιηβέξη & 
ΔΠΗΣΡ. 

2 16.400   46,54 35,00 24,80
% 

    ΠΔΣΡΟΓΗΑΝΝΖ 
ΔΤΦΡΟΤΝΖ  

ΣΑΔ 2395 

 

 
  

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 
ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΟΤ 

                  
 

 46 ΜΑΛΑΚΧΝΣΑ-
ΑΜΑΡΤΝΘΟ-ΑΚΣΖ 
ΝΖΡΔΧ-ΑΛΗΒΔΡΗ & 
ΔΠΗΣΡ. 

2 30.000   71,40   24,80
% 

71,40 53,70 Αξηζκ.  
χκβαζεο -

133545/4983 
/2016 

Μεηνλνκαζία θαη 
ηξνπνπνίεζε 

δξνκνινγίνπ ιφγσ 
αιιαγήο ησλ καζεηψλ 

θαη αχμεζεο ησλ 
ρηιηνκέηξσλ κεηά απφ 
αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ. 
Ζ ηξνπνπνίεζε ηζρχεη 

απφ ηελ έλαξμε ηνπ 
ζρνιηθνχ έηνπο 11-9-

2016 
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