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ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΔΗ 
ηεο 1εο Μαξηίνπ 2017 

 Αξηζκόο Πξαθηηθνύ 9 
 
ηε Λακία θαη ζηα γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο (Λ. Καιπβίσλ 2, 3νο φξνθνο), 

ζήκεξα ηελ 1 Μαξηίνπ 2017, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 11:00 π.κ., ζπλήιζε ζε (ηαθηηθή) 
ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 138/7-9-2014 (ΑΓΑ: 
796Χ7ΛΖ-ΞΧΚ) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεξεάο Διιάδαο, πξνεδξεχνληνο ηνπ 
Ζιία Μπνπξκά, Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ιφγσ απνπζίαο ηνπ Πξνέδξνπ απηήο, 
ν νπνίνο νξίζζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 1013/8-10-2014 απφθαζή ηεο (ΑΓΑ:Β3Δ37ΛΖ-ΣΤΠ), θαη 
δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζκ. (νηθ.) 37131/401/22-2-2017 πξφζθιεζεο ηνπ πξνέδξνπ ηεο, πνπ επηδφζεθε 
λφκηκα ζε φια ηα κέιε ηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010, γηα λα απνθαζίζεη επί ησλ 
θάησζη ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

 
 

ΘΔΜΑ 1ν: Έγθξηζε πξαθηηθψλ ζπλεδξίαζεο 6/6-2-2017, 7/13-2-2017 θαη 8/20-2-2017 ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 
 
 
ΝΟΜΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 
 
ΘΔΜΑ 2o: Άζθεζε ή κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο κε αξηζκφ 162/2015 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο (Σκήκα 1ν Σξηκειέο). 
 
ΘΔΜΑ 3o: Άζθεζε ή κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο κε αξηζκφ 160/2015 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο (Σκήκα 1ν Σξηκειέο). 
 
ΘΔΜΑ 4o: Άζθεζε ή κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο κε αξηζκφ 80/2015 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο (Σκήκα 1ν Σξηκειέο). 
 
ΘΔΜΑ 5o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ πξνο εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» ζην 
Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Λακίαο [ζρεηηθά κε ηελ αγσγή ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΣΡΗΣΧΝ 
ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ – ΜΔΛΔΣΑΗ – ΔΠΗΒΛΔΦΔΗ – ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΑΗ - ΓΔΧΛΟΓΗΚΑΗ» θαη ηεο 
εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «INSTAT ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ – ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ»]. 
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ΘΔΜΑ 6o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα ζχληαμε γλσκνδφηεζεο επί εξσηεκάησλ ηεο Γηεχζπλζεο 
Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Βνησηίαο [Σκήκα Δκπνξίνπ θαη Σνπξηζκνχ].  
 
ΘΔΜΑ 7o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα ζχληαμε γλσκνδφηεζεο επί εξσηεκάησλ ηεο Γηεχζπλζεο 
Μεηαθνξψλ & Δπηθνηλσληψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Βνησηίαο [Σκήκα Σερληθφ].  
 
 
ΔΚΣΑΚΣΔ ΑΝΑΓΚΔ 
 
ΘΔΜΑ 8o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηνλ απνρηνληζκφ ζηνλ Ννκφ Βνησηίαο, 
ζηελ πεξηνρή Διηθψλα θαη Παξλαζζνχ, ζηηο 14 & 15-12-2016. 
 
ΘΔΜΑ 9o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηνλ απνρηνληζκφ ζηνλ Ννκφ Βνησηίαο, 
ζηελ πεξηνρή Διηθψλα θαη Παξλαζζνχ, απφ 16 έσο 18-12-2016. 
 
ΘΔΜΑ 10o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηνλ απνρηνληζκφ ζηνλ Ννκφ Βνησηίαο, 
απφ 21 έσο 23-12-2016. 
 
ΘΔΜΑ 11o: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα άιαηνο κε απεπζείαο αλάζεζε πξνο 
αληηκεηψπηζε εθηάθησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ ηεο Π.Δ. Φσθίδαο. 
 
ΘΔΜΑ 12o: Έγθξηζε δαπάλεο ηεο 1εο Δληνιήο Πιεξσκήο θαη Πηζηνπνίεζεο ηνπ Έξγνπ 
«Αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ γηα ηα έηε 2016-2017», ρξήζε 2017, Π.Δ. Δπξπηαλίαο.  

 
ΓΖΜΟΗΑ ΔΡΓΑ 
 
ΘΔΜΑ 13o: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο ηνπ ππνέξγνπ: «πληήξεζε – Απνθαηάζηαζε ηερληθψλ έξγσλ 
θαη θαζαξηζκφο ξέκαηνο Γξαληηζνξέκαηνο απφ θεξηά πιηθά» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε – 
Απνθαηάζηαζε ηερληθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ θαη θαζαξηζκφο ξεκάησλ θαη πνηακψλ απφ θεξηά 
πιηθά ηεο Π.Δ. Φσθίδαο, γηα ηα έηε 2016 θαη 2017», πξνυπνινγηζκνχ 300.000,00€ κε ΦΠΑ. 
 
ΘΔΜΑ 14o: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε – Απνθαηάζηαζε ηερληθψλ θαη 
ινηπψλ έξγσλ, ξεκάησλ θαη πνηακψλ Βνξεηνθεληξηθήο Δχβνηαο, γηα ηα έηε 2016 θαη 2017», 
πξνυπνινγηζκνχ 450.000,00€ κε ΦΠΑ.  
 
ΘΔΜΑ 15o: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε – Απνθαηάζηαζε ηερληθψλ θαη 
ινηπψλ έξγσλ, ξεκάησλ θαη πνηακψλ Ννηηνθεληξηθήο Δχβνηαο, γηα ηα έηε 2016 θαη 2017», 
πξνυπνινγηζκνχ 500.000,00€ κε ΦΠΑ.  
 
ΘΔΜΑ 16o: Έγθξηζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Βειηίσζε παξαιίκληνπ 
δξφκνπ Σζνχθαο – Σξηπφηακνπ», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 240.000,00€ κε ΦΠΑ. 
 
ΘΔΜΑ 17o: Αλάθιεζε ηεο ππ΄αξηζκ. 521/4-4-2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π..Δ. 
θαη εθ λένπ έγθξηζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε 
αζθαιηνηάπεηα Καξπελήζη – Κνξπζράδεο», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 150.000,00€ κε 
ΦΠΑ. 
 
ΘΔΜΑ 18o: Έγθξηζε δηάιπζεο (νξηζηηθή δηαθνπή) ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ: «Αλέγεξζε 
πνιπδχλακνπ πεξηθεξεηαθνχ ηαηξείνπ Μαιεζίλαο», πξνυπνινγηζκνχ 1.666.000,00 €, αλαδφρνπ  
«ΥΑΗΡΔΦΑΝΖ  Α.Σ.Δ.».   
 
ΘΔΜΑ 19o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε δεκηψλ 
αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο θαη ηερληθψλ έξγσλ ζηελ ππ΄αξηζκ. 17 επαξρηαθή νδφ Μαξαζηά 
εξγνχια» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε Οδηθνχ Γηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο, γηα ηα έηε 2015 & 2016 θαη 
2017». 
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ΘΔΜΑ 20o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε 
ηκεκάησλ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο θαη ηερληθψλ έξγσλ ζηελ ππ΄αξηζκ. 5 επαξρηαθή νδφ 
Καζηξηψηηζζα – Μαπξνιηζάξη – Ππξά», Π.Δ. Φσθίδαο. 
 
ΘΔΜΑ 21o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε 
δεκηψλ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο θαη ηερληθψλ έξγσλ ηεο Δ.Ο. Νν11 Ακπγδαιηά – ηίιηα», Π.Δ. 
Φσθίδαο. 
 
 
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
 
ΘΔΜΑ 22o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο θαη θαηαζηξνθήο πιηθψλ ηεο Γ/λζεο 
Γηαθάλεηαο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 
 
 
ΓΑΠΑΝΔ 
 
ΘΔΜΑ 23o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο. 
 
ΘΔΜΑ 24o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ ηαθηηθφ 
πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα ηελ θαηαβνιή εξγνδνηηθήο εηζθνξάο ππέξ ΔΦΚΑ 
ππαιιήισλ ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 
 
ΘΔΜΑ 25o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ ηαθηηθφ 
πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ θιηκαθίσλ ειέγρσλ 
κέηξσλ θαη ζηαζκψλ (Ν. 4177/13 γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1-1-2014 έσο θαη 31-12-2014 γηα ηελ 
Π.Δ. Δπξπηαλίαο). 
 
ΘΔΜΑ 26o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Δχβνηαο. 
 
ΘΔΜΑ 27o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Φσθίδαο. 
 
ΘΔΜΑ 28o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Βνησηίαο. 
 
ΘΔΜΑ 29o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 γηα πξνκήζεηεο, εξγαζίεο, παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Φζηψηηδαο. 
 
ΘΔΜΑ 30o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, 
Π.Δ. Φζηψηηδαο. 
 
ΘΔΜΑ 31o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηελ ζπλδηνξγάλσζε θαη 
ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζε εθδήισζε ηνπ Οκίινπ Φζησηψλ Λνγνηερλψλ θαη 
πγγξαθέσλ γηα ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα Πνίεζεο. 
 
ΘΔΜΑ 32o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηελ ζπλδηνξγάλσζε θαη 
ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηνλ 4ν λπρηεξηλφ αγψλα δξφκνπ Λακίαο «Lamia 
Night & Run 2017». 
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ΘΔΜΑ 33o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζην «7ν Φεζηηβάι Διαηνιάδνπ & Διηάο», ζην ζηάδην Δηξήλεο θαη 
Φηιίαο. 
 
 
ΜΔΣΑΚΗΝΖΔΗ 
 
ΘΔΜΑ 34o: Έγθξηζε κεηαθίλεζεο εθηφο έδξαο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Σνπξηζκνχ, Αζιεηηζκνχ & 
Πνιηηηζκνχ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε Γηεζλή Σνπξηζηηθή Έθζεζε ITB 2017 ζην Βεξνιίλν, απφ 8 
έσο 12/3/2017. 
 

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

 
Παξφληα κέιε νθηψ (8) νη θ.θ. Ζιίαο Μπνπξκάο, Ησάλλεο Πεξγαληάο, Βαζίιεηνο Φαθίηζαο, 

Κσλζηαληίλνο Καξαγηάλλεο, Δπζηάζηνο Κάππνο, Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, Θσκάο Γξεβελίηεο 
(αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηνπ Ησάλλε Αγγειέηνπ) θαη Αδακάληηνο Γεσξγνχιεο (αλαπιεξσκαηηθφ 
κέινο ηνπ Αζαλάζηνπ Γηαλλφπνπινπ). 

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

 
Υξέε γξακκαηέα άζθεζαλ νη Ηππνιχηε Μπαιθνχξα ηνπ Αζαλαζίνπ, θιάδνπ ΠΔ 

Γηνηθεηηθνχ, κε βαζκφ Β΄, θαη ε Εσή χςα, θιάδνπ ΓΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ, κε βαζκφ Γ΄, πνπ 
νξίζζεθαλ γξακκαηείο 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 ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 

Διιάδαο, 
2. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο 

Λεηηνπξγίαο Π..Δ. θαη  
3. Φσηνχια θήθα, Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ 

Π..Δ. 
 

Αξρνκέλεο ηεο ζπλεδξίαζεο ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήηεζε εμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηελ 
αλάθιεζε θάπνησλ απνθάζεσλ έληαμεο πξάμεσλ, ελψ ραξαθηήξηζε “πνιηηηθά απαξάδεθηε” ηελ 
απεπζείαο αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηξηψλ ζεκαηηθψλ απεηθνλίζεσλ, ζηα 
πιαίζηα ηεο ζπλδηνξγάλσζεο ηεο ΠΔ Δχβνηαο κε ηνλ ΓΟΑΠΠΔΥ ησλ εθδειψζεσλ ηνπ 
Θαιαζζηλνχ Καξλαβαιηνχ Υαιθίδαο.  
 

Πξηλ απφ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ν Αληηπξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
θαη πξνεδξεχσλ ζηελ ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε πξφηεηλε ζηα κέιε λα ζπδεηεζνχλ θαη ηα παξαθάησ 
ζέκαηα, σο έθηαθηα: 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 1ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηε 
ζπλδηνξγάλσζε ηεο Π.Δ. Βνησηίαο κε ηνλ θαθηζηηθφ Όκηιν Θήβαο ηνπ Αηνκηθνχ θαη Οκαδηθνχ 
ρνιηθνχ Πξσηαζιήκαηνο γηα ηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο ηεξεάο θαη Δχβνηαο.  

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

 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 2ν: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 5503/1-11-2016 απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 
ηεξεάο Διιάδαο πεξί έγθξηζεο ηεζζάξσλ λέσλ δξνκνινγίσλ θαη ηξνπνπνηήζεσλ – θαηαξγήζεσλ 
– ζπκπιεξψζεσλ δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Φζηψηηδαο, 
ζρνιηθνχ έηνπο 2016-17. 
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Ζ ιήςε απφθαζεο επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο ηπγράλεη θαηεπείγνπζα γηα ηνλ ιφγν φηη 
απνηειεί δηαδηθαζηηθή πξνυπφζεζε εγθξίζεσο ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεηηθψλ δξνκνινγίσλ γηα ηελ 
Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Φζηψηηδαο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2016 - 2017, ελψ ηα δξνκνιφγηα απηά 
βξίζθνληαη ήδε ζε εμέιημε θαη ε νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε ζα δπζρεξάλεη ην έξγν ηεο κεηαθνξάο 
καζεηψλ θαη ζα δεκηνπξγήζεη πεξαηηέξσ πξνβιήκαηα ζηελ φιε δηαδηθαζία, κε ζπλεπαθφινπζν ηε 
δεκηνπξγία αλεπηζχκεησλ θαηαζηάζεσλ γηα ηνπο καζεηέο, ηε θνίηεζή ηνπο θαη ηελ πεξαίσζε ηνπ 
δηδαθηηθνχ ηνπο έηνπο. 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 3ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηελ ζπκκεηνρή 
ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζην «GRIECHENLAND FESTIVAL 2017», ζην Νηίζειληνξθ 
Γεξκαλίαο. 

Ζ εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο πξν εκεξεζίαο δηάηαμεο θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ιφγσ ηεο 
θαηεπείγνπζαο θχζεο ηνπ. 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 4ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηελ 
ζπλδηνξγάλσζε θαη ηελ ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηε «Γηεθδίθεζε 
Υηνλνληθάδαο», ζηνλ Παξλαζζφ Φσθίδαο. 

Ζ εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο πξν εκεξεζίαο δηάηαμεο θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ιφγσ ηεο 
θαηεπείγνπζαο θχζεο ηνπ. 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 5o: Άζθεζε ή κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο κε αξηζκφ 91/2016 απφθαζεο ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο (Σκήκα 2ν Σξηκειέο). 

Ζ εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο πξν εκεξεζίαο δηάηαμεο θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ιφγσ ηεο 
θαηεπείγνπζαο θχζεο ηνπ. 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 6o: Άζθεζε ή κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο κε αξηζκφ 67/2016 απφθαζεο ηνπ 
Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο (Σκήκα 1ν). 

Ζ εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο πξν εκεξεζίαο δηάηαμεο θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ιφγσ ηεο 
θαηεπείγνπζαο θχζεο ηνπ. 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 7o: α) Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ πξνο εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο» ζην Γ’ Πνιηηηθφ Σκήκα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαη β) Οξηζκφο πκβνιαηνγξάθνπ γηα ηε 
ζχληαμε πιεξεμνπζίνπ. 

Ζ εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο πξν εκεξεζίαο δηάηαμεο θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ιφγσ ηεο 
θαηεπείγνπζαο θχζεο ηνπ. 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 8o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. πξση. (νηθ.) 36272/274/21.02.2017 απφθαζεο ηνπ 
Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο, πεξί δηνξηζκνχ δηθεγφξνπ γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηεο 
«Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» πξνο απφθξνπζε αίηεζεο αθχξσζεο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν 
Πεηξαηά. 

Ζ εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο πξν εκεξεζίαο δηάηαμεο θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ιφγσ ηεο 
θαηεπείγνπζαο θχζεο ηνπ. 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 9o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ πξνο εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο», ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο [ζρεηηθά κε ηελ αίηεζε αθχξσζεο ηεο εηαηξείαο κε ηελ 
επσλπκία «SUNLIGHT Α.Δ.Β.Δ. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ 
ΔΜΠΟΡΗΑ ΑΝΑΚΣΧΜΔΝΧΝ ΤΛΗΚΧΝ»]. 

Ζ εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο πξν εκεξεζίαο δηάηαμεο θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ιφγσ ηεο 
θαηεπείγνπζαο θχζεο ηνπ. 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 10o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ πξνο εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο», ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο [ζρεηηθά κε ηελ κε αξηζκφ θαηάζεζεο 5508/2013 αίηεζε 
αθχξσζεο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΑΝΧΝΤΜΟ ΓΔΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΗΜΔΝΣΧΝ 
ΖΡΑΚΛΖ»]. 

Ζ εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο πξν εκεξεζίαο δηάηαμεο θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ιφγσ ηεο 
θαηεπείγνπζαο θχζεο ηνπ. 
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ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 11o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ πξνο εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο», ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο [ζρεηηθά κε ηελ κε αξηζκφ θαηάζεζεο 4198/2013 αίηεζε 
αθχξσζεο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΑΝΧΝΤΜΟ ΓΔΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΗΜΔΝΣΧΝ 
ΖΡΑΚΛΖ»]. 

Ζ εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο πξν εκεξεζίαο δηάηαμεο θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ιφγσ ηεο 
θαηεπείγνπζαο θχζεο ηνπ. 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 12o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ πξνο εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο», ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο [ζρεηηθά κε ηελ κε αξηζκφ θαηάζεζεο 4291/2013 αίηεζε 
αθχξσζεο ηνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΤΛΛΟΓΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 
ΑΛΗΒΔΡΗΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΗΥΧΡΧΝ»]. 

Ζ εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο πξν εκεξεζίαο δηάηαμεο θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ιφγσ ηεο 
θαηεπείγνπζαο θχζεο ηνπ. 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 13o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα ηε λνκηθή ζηήξημε ηερληθψλ ππαιιήισλ ηεο Π.Δ. 
Φσθίδαο. 

Ζ εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο πξν εκεξεζίαο δηάηαμεο θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ιφγσ ηεο 
θαηεπείγνπζαο θχζεο ηνπ. 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 14o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα ηε ζχληαμε γλσκνδφηεζεο επί εξσηεκάησλ ηεο 
Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο Π.Δ. Φζηψηηδαο. 

Ζ εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο πξν εκεξεζίαο δηάηαμεο θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ιφγσ ηεο 
θαηεπείγνπζαο θχζεο ηνπ. 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 15o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 35313/92/20-2-2017 απφθαζεο ηνπ 
Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο (ηζρπξή βξνρφπησζε απφ 19/2/2017).  

Ζ εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο πξν εκεξεζίαο δηάηαμεο θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ιφγσ ηεο 
θαηεπείγνπζαο θχζεο ηνπ. 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 16o: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Δξγαζίεο απνρηνληζκνχ 
ζην Δζληθφ θαη Δπαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν θαη αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, 
γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2015-2017». 

Ζ εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο πξν εκεξεζίαο δηάηαμεο θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ιφγσ ηεο 
θαηεπείγνπζαο θχζεο ηνπ. 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 17ν: Δγθξίζεηο δαπαλψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ 
ηεο Π.Δ. Φσθίδαο. 

Ζ εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο πξν εκεξεζίαο δηάηαμεο θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ιφγσ ηεο 
θαηεπείγνπζαο θχζεο ηνπ. 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 18o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δεκνπξάηεζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: 
«Γηακφξθσζε αίζνπζαο εθδειψζεσλ Μνπζηθνχ ρνιείνπ Λακίαο», Π.Δ. Φζηψηηδαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 60.000,00 € κε Φ.Π.Α..  

Ζ εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο πξν εκεξεζίαο δηάηαμεο θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ιφγσ ηεο 
θαηεπείγνπζαο θχζεο ηνπ. 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 19o: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο ηνπ ππνέξγνπ: «πληήξεζε – Απνθαηάζηαζε 
ηερληθψλ έξγσλ θαη θαζαξηζκφο ξέκαηνο Λεπθαδηηίνπ απφ θεξηά πιηθά» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε – 
Απνθαηάζηαζε ηερληθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ θαη θαζαξηζκφο ξεκάησλ θαη πνηακψλ απφ θεξηά 
πιηθά ηεο Π.Δ. Φσθίδαο, γηα ηα έηε 2016 θαη 2017», πξνυπνινγηζκνχ 200.000,00€ κε Φ.Π.Α.. 

Ζ εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο πξν εκεξεζίαο δηάηαμεο θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ιφγσ ηεο 
θαηεπείγνπζαο θχζεο ηνπ. 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 20o: Έγθξηζε 1εο παξάηαζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ: 
«Απνθαηάζηαζε ηνηρείνπ ζηελ έμνδν Σνινθψλαο, ηερληθψλ έξγσλ ζηελ πεξηνρή Δξαηεηλήο, 
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αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο ηερληθψλ έξγσλ θαη ζήκαλζεο ζηελ πεξηνρή Αγίνπ ππξίδσλα ηεο 
Ν.Δ.Ο. Ηηέαο - Ναππάθηνπ», Π.Δ. Φσθίδαο, πξνυπνινγηζκνχ 200.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 

Ζ εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο πξν εκεξεζίαο δηάηαμεο θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ιφγσ ηεο 
θαηεπείγνπζαο θχζεο ηνπ. 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 21o: Έγθξηζε αλάζεζεο κε δηαπξαγκάηεπζε λέσλ (6) έμη δξνκνινγίσλ 
κεηαθνξάο καζεηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ππνρξεσηηθνχ καζήκαηνο θνιχκβεζεο, ζρ. έηνπο 
2016-2017 ηεο Π.Δ. Φσθίδαο. 

Ζ εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο πξν εκεξεζίαο δηάηαμεο θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ιφγσ ηεο 
θαηεπείγνπζαο θχζεο ηνπ. 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 22o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ 
ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά άιαηνο γηα ηα έηε 2016-2017», Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 39.928,00 € κε Φ.Π.Α.. 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα είλαη θαηεπείγνλ, δνζέληνο φηη ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ππήξμαλ 
έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα, ηα νπνία είλαη ζπλερφκελα, κε πνιιέο ρηνλνπηψζεηο θαη ρακειέο 
ζεξκνθξαζίεο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα έρεη αλαισζεί ε κεγαιχηεξε πνζφηεηα άιαηνο πνπ 
είρε πξνκεζεπηεί ε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Δπξπηαλίαο γηα ηελ πεξαζκέλε ρξνληά, γεγνλφο ην νπνίν 
δεκηνχξγεζε ειιείςεηο, κε ζπλεπαθφινπζν λα κελ ππάξρεη ε αλαγθαία επάξθεηα γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ελφο λένπ έληνλνπ θαηξηθνχ θαηλνκέλνπ ζην άκεζν ρξνληθφ δηάζηεκα. 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 23o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Βνησηίαο. 

Ζ εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο πξν εκεξεζίαο δηάηαμεο θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ιφγσ ηεο 
θαηεπείγνπζαο θχζεο ηνπ. 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 24ν: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ θαηαβνιή επηδηθαζζέληνο 
πνζνχ ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «3K TEXNIKH A.E.», Π.Δ. Δχβνηαο. 

Ζ εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο πξν εκεξεζίαο δηάηαμεο θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ιφγσ ηεο 
θαηεπείγνπζαο θχζεο ηνπ. 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 25ν: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα επηζηξνθή πνζψλ 
αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλησλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 

Ζ εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο πξν εκεξεζίαο δηάηαμεο θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ιφγσ ηεο 
θαηεπείγνπζαο θχζεο ηνπ. 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 26o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 γηα πιεξσκή δηνηθεηηθψλ δαπαλψλ, έηνπο 2016, Π.Δ. 
Φσθίδαο. 

Ζ εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο πξν εκεξεζίαο δηάηαμεο θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ιφγσ ηεο 
θαηεπείγνπζαο θχζεο ηνπ. 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 27o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Φσθίδαο. 

Ζ εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο πξν εκεξεζίαο δηάηαμεο θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ιφγσ ηεο 
θαηεπείγνπζαο θχζεο ηνπ. 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 28o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 γηα πξνκήζεηεο, εξγαζίεο, παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Φζηψηηδαο. 

Ζ εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο πξν εκεξεζίαο δηάηαμεο θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ιφγσ ηεο 
θαηεπείγνπζαο θχζεο ηνπ. 
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ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 29o: Έγθξηζε κεηαθίλεζεο εθηφο έδξαο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Σνπξηζκνχ, 
Αζιεηηζκνχ & Πνιηηηζκνχ θαη Πεξηθεξεηαθνχ πκβνχινπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε Γηεζλή 
Σνπξηζηηθή Έθζεζε «MEDITERRANEAN PANORAMA», ζηε ηνθρφικε. 

Ζ εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο πξν εκεξεζίαο δηάηαμεο θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ιφγσ ηεο 
θαηεπείγνπζαο θχζεο ηνπ. 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 30o: Έγθξηζε κεηαθίλεζεο εθηφο έδξαο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Σνπξηζκνχ, 
Αζιεηηζκνχ & Πνιηηηζκνχ θαη Πεξηθεξεηαθψλ πκβνχισλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε Γηεζλή 
Σνπξηζηηθή Έθζεζε «ΜΗΣΣ 2017», ζηε Μφζρα. 

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

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

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 330 

 
 

ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 1ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηε 
ζπλδηνξγάλσζε ηεο Π.Δ. Βνησηίαο κε ηνλ θαθηζηηθφ Όκηιν Θήβαο ηνπ Αηνκηθνχ θαη Οκαδηθνχ 
ρνιηθνχ Πξσηαζιήκαηνο γηα ηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο ηεξεάο θαη Δχβνηαο.  

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 39293/816/24-2-2017 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Βνησηίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

      απνθαζίδεη νκόθσλα 
Δγθξίλεη ηε δέζκεπζε πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο πνζνχ ρηιίσλ επξψ (1.000,00€), 

γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε ηεο Π.Δ. Βνησηίαο, κε ηνλ θαθηζηηθφ Όκηιν Θήβαο, ηνπ Αηνκηθνχ θαη 
Οκαδηθνχ ρνιηθνχ Πξσηαζιήκαηνο γηα ηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο ηεξεάο θαη Δχβνηαο, πνπ ζα 
δηεμαρζεί ζηηο 4 θαη 5 Μαξηίνπ 2017. Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ Δ.Φ. 073, ΚΑΔ 0845 
(Γαπάλεο Γεκνζίσλ ρέζεσλ). 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο δηεμαγσγήο ησλ αγψλσλ ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 
2.427,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., εθ ηνπ νπνίνπ ε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Βνησηίαο ζα 
θαιχςεη κέξνο ηεο δαπάλεο σο θαησηέξσ: 
 

1. Έπαζια (θχπειια- κεηάιιηα)  750,00€ 

2. Έληππν πιηθφ (αθίζεο – αλακλεζηηθά 
δηπιψκαηα) 

250,00€ 

                                          ΤΝΟΛΟ 1.000,00€ 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 331 

 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 2ν: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 5503/1-11-2016 απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 
ηεξεάο Διιάδαο πεξί έγθξηζεο ηεζζάξσλ λέσλ δξνκνινγίσλ θαη ηξνπνπνηήζεσλ – θαηαξγήζεσλ 
– ζπκπιεξψζεσλ δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Φζηψηηδαο, 
ζρνιηθνχ έηνπο 2016-17. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. η.η. (νηθ.) 5503/1-11-
2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

      απνθαζίδεη νκόθσλα 
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Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 5503/1-11-2016 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο 
πεξί έγθξηζεο ηεζζάξσλ λέσλ δξνκνινγίσλ θαη ηξνπνπνηήζεσλ – θαηαξγήζεσλ – 
ζπκπιεξψζεσλ δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Φζηψηηδαο, 
ζρνιηθνχ έηνπο 2016-17. Πην αλαιπηηθά:  

Α) Δγθξίλεη ηε δηελέξγεηα δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο κε δηαπξαγκάηεπζε ηεζζάξσλ (4) 
λέσλ δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ, ζρ. έηνπο 2016-17 ηεο ΠΔ Φζηψηηδαο κέζσ ΔΖΓΖ 
(www.promitheus.gov.gr), ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα. Ζ δηαπξαγκάηεπζε ησλ λέσλ απηψλ 
δξνκνινγίσλ ζα νινθιεξσζεί απφ ηελ εηήζηα επηηξνπή δηαπξαγκάηεπζεο. 

 

ΝΔΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΑ 2016-2017 

ΓΗΑ ΑΝΑΘΔΖ ΜΔ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ 

    

 
3νο 

πίλαθαο 
        

             

Α/Α 
ΑΦΔΣΖΡΗ

Α 

ΑΡ.  
ΜΑ
Θ 

ΥΟΛΔΗΟ.  
ΦΟΗΣΖΖ/ 
ΠΡΟΟΡΗΜ

Ο 

ΓΡΟΜ. 
ΔΗΓΟ 
ΑΤΣ. 

ΔΝΣΟ 
ΠΟΛΔΩ 
ΜΗΚΡΖ 
ΚΛΗΖ 

ΔΝΣΟ 
ΠΟΛΔΩ 
ΜΔΓΑΛΖ 

ΚΛΗΖ 

ΔΚΣΟ 
ΠΟΛΔΩ 
ΜΗΚΡΖ 
ΚΛΗΖ 

ΔΚΣΟ 
ΠΟΛΔ

Ω 
ΜΔΓΑΛ

Ζ 
ΚΛΗΖ 

ΥΛΜ 
ΑΝΩΣΑΣΟ 
ΖΜΔΡΖΗΟ 

ΚΟΣΟ 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

ΝΈ
Ο 
40 

Γεκνηηθ
φ 

ρνιείν 
Αγ. 

Κσλζηα
ληίλνπ 

(νινήκε
ξν) 

1 Κάιακνο 
κνλφ 

δξνκνιφγην 

Γ.Υ. 
Δπηβα
ηηθφ 

(ηαμί) 

3  - 4,5  - 7,5 15,07 

ρεηηθφ ην αξηζ. 
130/19-09-

2016 έγγξαθν 
ηνπ Γεκνηηθνχ 
ρνιείνπ Αγ. 

Κσλζηαληίλνπ 

ΝΈ
Ο 
41 

Ρνδίηζα-
Λακία 

4 

Δηδηθφ 
Γεκνηηθφ 
ρνιείν & 

Δηδηθφ 
Νεπηαγσγ
είν Λακίαο 

δηπιφ 
δξνκνιφγην 

(κε 
επηζηξνθή) 

Γ.Υ. 
Δπηβα
ηηθφ 

(ηαμί) 

11,6  -  -  - 11,6 29,00 

ρεηηθά: Σν 
αξηζ. 217/06-

09-2016 
έγγξαθν ηνπ 

Δηδηθνχ 
Γεκνηηθνχ 
ρνιείνπ & 

Δηδηθνχ 
Νεπηαγσγείνπ 
Λακίαο & ην 

αξηζ. 95/28-09-
2016 έγγξαθν 

ηνπ Δηδηθνχ 
Νεπηαγσγείνπ 

Λακίαο 

ΝΈ
Ο 
42 

Μεμηάηεο 
-Λνπηξά 
Τπάηεο 

3 

3ν 
Δζπεξηλφ 

ΔΠΑΛ 
Λακίαο 

κνλφ 
δξνκνιφγην 

(απνγεπκαηηλ
φ) 

Γ.Υ. 
Δπηβα
ηηθφ 

(ηαμί) 

5,0 0,0 13,0 0,0 18,0 25,41 

ρεη. ην αξηζ. 
172/19-09-

2016 έγγξαθν 
ηνπ 3νπ 

Δζπεξηλνχ 
ΔΠΑΛ Λακίαο  

    

      

ΤΝΟΛΗΚ
Ο 

ΖΜΔΡΖΗ
Ο 

ΚΟΣΟ 
ΝΔΩΝ 

ΓΡΟΜΟΛ
ΟΓΗΩΝ  

      69,48 

 

    

                                         
4νο 

πίλαθαο 
        

             

http://www.promitheus.gov.gr/
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Α/Α 
ΑΦΔΣΖΡΗ

Α 

ΑΡ.  
ΜΑ
Θ 

ΥΟΛΔΗΟ.  
ΦΟΗΣΖΖ/ 

ΠΡΟΟΡΗΜΟ 
ΓΡΟΜ. 

ΔΗΓΟ 
ΑΤΣ. 

ΔΝΣΟ 
ΠΟΛΔ

Ω 
ΜΗΚΡΖ 
ΚΛΗΖ 

ΔΝΣΟ 
ΠΟΛΔΩ 
ΜΔΓΑΛΖ 

ΚΛΗΖ 

ΔΚΣΟ 
ΠΟΛΔ

Ω 
ΜΗΚΡΖ 
ΚΛΗΖ 

ΔΚΣΟ 
ΠΟΛΔ

Ω 
ΜΔΓΑΛ

Ζ 
ΚΛΗΖ 

ΥΛΜ 
ΑΝΩΣΑΣΟ 
ΖΜΔΡΖΗΟ 

ΚΟΣΟ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
 

ΝΈ
Ο 
43 

Γακάζηα
-Λακία 
(νδφο 

Κχπξνπ 
51Α) 

2 

Δηδηθφ 
Δπαγγεικαηη
θφ Γπκλάζην 

Λακίαο 
(Παγθξάηη 
Λακίαο)-

Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. 
Κσζηαιεμίνπ 

δηπιφ 
δξνκνιφγη

ν (κε 
επηζηξνθ

ή) 

Γ.Υ. 
Δπηβαηηθφ 

(ηαμί) 
 -  - 34,4 1 35,4 48,26 

ρεηηθά: ην 
αξηζ. 518/04-

10-2016 
έγγξαθν ηνπ 

Δηδηθνχ 
Δπαγγεικαηηθν

χ Γπκλαζίνπ 
Λακίαο & ην 

αξηζ. 
Φ.27/180/14-

10-2016 
έγγξαθν ηνπ 
Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. 

Κσζηαιεμίνπ 

    

      

ΤΝΟΛΗΚ
Ο 

ΖΜΔΡΖΗ
Ο 

ΚΟΣΟ 
ΝΔΩΝ 

ΓΡΟΜΟΛ
ΟΓΗΩΝ  

      48,26 

  

Β) Σξνπνπνηεί - ζπκπιεξψλεη δξνκνιφγηα κεηαθνξάο καζεηψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, γηα ην 
ζρνιηθφ έηνο 2016-2017, [4ε θαηάζηαζε-31-10-2016/ΚΑΣΑΡΓΖΔΗ-ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ –
ΤΜΠΛΖΡΧΔΗ] κε αιιαγή ηνπ εκεξήζηνπ θφζηνπο ηεο ζχκβαζεο, σο εμήο:  

 
ΣΜΖΜΑ NEO 22: Σν δξνκνιφγην ηεο αξηζ. 4745/24-09-2015 δηαπξαγκάηεπζεο κε Α/Α ηκήκαηνο 
NEO 22 (δηπιφ δξνκνιφγην κε ηαμί & αλάδνρν ηελ Μπεζίξε Δπζηαζία), κε αθεηεξία ηνλ Κάιακν 
θαη πξννξηζκφ ην Γεκνηηθφ ρνιείν & ην Γπκλάζην Αγ. Κσλζηαληίλνπ (αληαπφθξηζε θαη κε 
ιεσθνξείν ηνπ ΚΣΔΛ γηα Λχθεην Κακέλσλ Βνχξισλ) - κεηαθεξφκελνη καζεηέο ηξεηο (3), 
ηξνπνπνηείηαη ζε Κάλαμορ - θέζη ’’Λημέπι ηος Μήηζος’’ για ηο Γημοηικό σολείο & ηο Γςμνάζιο 
Αγ. Κωνζηανηίνος (ανηαπόκπιζη και με λεωθοπείο ηος ΚΣΔΛ για Λύκειο Καμένων Βούπλων) - 
μεηαθεπόμενοι μαθηηέρ 4 (πποζθήκη ζέζε ’’Λεκέξη ηνπ Μήηζνπ’’), πξνθεηκέλνπ λα κεηαθεξζεί έλαο 
επηπιένλ καζεηήο απφ ηε ζέζε ’’Λεκέξη ηνπ Μήηζνπ’’, πνπ θνηηά ζην Γπκλάζην Αγ. Κσλζηαληίλνπ 
(ζρεηηθφ ην απφ 15-09-2016 θαμ ηνπ Γπκλαζίνπ Αγ. Κσλζηαληίλνπ). 

Απφ ηελ παξαπάλσ ηξνπνπνίεζε πξνθχπηεη α ύ μ ε ζ ε  ηνπ εκεξήζηνπ θφζηνπο ηνπ 
δξνκνινγίνπ, ιφγσ εθηέιεζεο έμη (6) επηπιένλ ρηιηνκέηξσλ (απφ 15 ρικ ζε 21 ρικ), ζχκθσλα κε 
ηελ απφ 14-10-2016 αίηεζε ηεο αλαδφρνπ Μπεζίξε Δπζηαζίαο.  

 
Νέα ηηκή - εκεξήζην θόζηνο ηεο ζύκβαζεο: 34,36 € ήηνη: 
(28,63 € αξρηθή ζχκβαζε + 5,73 € πξναίξεζε 20%) 
(έσει εθαπμοζηεί η πποβλεπόμενη πποαίπεζη ζε ποζοζηό 20%) 
 

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

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 332 
 

ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 3ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηελ ζπκκεηνρή 
ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζην «GRIECHENLAND FESTIVAL 2017», ζην Νηίζειληνξθ 
Γεξκαλίαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 37960/905/24-2-2016 
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       
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απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 
           Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ 
δεθανθηψ ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ επξψ (18.400,00 €) κε ΦΠΑ, γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο ζην «GRIECHENLAND FESTIVAL 2017», ην νπνίν δηνξγαλψλεηαη ζην 
Νηίζειληνξθ απφ 30 Μαξηίνπ έσο 2 Απξηιίνπ.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε  δαπάλε, ε νπνία αθνξά ζε έμνδα: α) ελνηθίαζεο ρψξνπ, εμνπιηζκνχ θαη 
πιηθνηερληθήο ππνζηήξημεο θαη β) θφζηνο απνζηνιήο εθζεκάησλ, ζα βαξχλεη ηνλ Δ.Φ. 01.073  
Κ.Α.Δ. 0844. 

Σν πξσηνγελέο αίηεκα έρεη θαηαρσξεζεί ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (ΚΖΜΓ) κε κνλαδηθφ αξηζκφ θαηαρψξεζεο 17REQ005834819  2017-02-23. 

 
Καηαςήθηζαλ ηελ εηζήγεζε νη θ.θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο θαη Θσκάο Γξεβελίηεο. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 333 

 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 4ν: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηελ 
ζπλδηνξγάλσζε θαη ηελ ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηε «Γηεθδίθεζε 
Υηνλνληθάδαο», ζηνλ Παξλαζζφ Φσθίδαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 40904/994/1-3-2017 
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 νθηψ 

ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ επξψ (8.500,00 €) κε ΦΠΑ, γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο θαη ηε ζπλδηνξγάλσζε κε ηελ Διιεληθή Οκνζπνλδία Υεηκεξηλψλ Αζιεκάησλ ηεο 
εθδήισζεο «Γηεθδίθεζε Υηνλνληθάδαο», πνπ δηνξγαλψλεηαη ζηνλ Παξλαζζφ απφ 13 έσο 19 
Μαξηίνπ.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε αθνξά ζε έμνδα κεηαθίλεζεο ησλ καζεηψλ (ζπλνιηθά 27 
ιεσθνξεία), πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηηο εθδειψζεηο θαηά ην δηάζηεκα 13-19 Μαξηίνπ θαη ζα βαξχλεη 
ηνλ Δ.Φ. 01.073  Κ.Α.Δ. 0844. 

Αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ηα ιεσθνξεία πνπ ζα κεηαθηλεζνχλ απφ ηηο Πεξηθεξεηαθέο 
Δλφηεηεο:  

1. Καζεκεξηλά απφ Γεπηέξα (13-3) έσο Παξαζθεπή (17-3)  
- Φζηψηηδα 8 ιεσθνξεία  
- Βνησηία 7 ιεσθνξεία 
- Φσθίδα 5 ιεσθνξεία  

 
2. Γηα ην άββαην (18-3) θαη Κπξηαθή (19-3) 

- Ληβαδεηά 2 ιεσθνξεία (19-3) 
- Αξάρσβα 1 ιεσθνξείν (18-3) 
- Ακθίθιεηα 1 ιεσθνξείν (19-3) 
- Άζπξα πίηηα 1 ιεσθνξείν (18-3) 
- Γαχιηα 1 ιεσθνξείν (19-3) 
- Πνιχδξνζζν 1 ιεσθνξείν (19-3) 

 
Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο.    

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 334 

 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 5o: Άζθεζε ή κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο κε αξηζκφ 91/2016 απφθαζεο ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο (Σκήκα 2ν Σξηκειέο). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. (νηθ.) 38923/78/24-2-
2017 έγγξαθν ηνπ γξαθείνπ Ννκηθήο Τπεξεζίαο 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 
Να κελ αζθεζεί ην έλδηθν κέζν ηεο έθεζεο θαηά ηεο κε αξηζκφ 91/2016 απφθαζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο (Σκήκα 2ν Σξηκειέο). 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 335 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 6o: Άζθεζε ή κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο κε αξηζκφ 67/2016 απφθαζεο ηνπ 
Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο (Σκήκα 1ν). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. (νηθ.) 39020/79/24-2-
2017 έγγξαθν ηνπ γξαθείνπ Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Να κελ αζθεζεί ην έλδηθν κέζν ηεο έθεζεο θαηά ηεο κε αξηζκφ 67/2016 απφθαζεο ηνπ 
Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο (Σκήκα 1ν). 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 336 

 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 7o: α) Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ πξνο εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο» ζην Γ’ Πνιηηηθφ Σκήκα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαη β) Οξηζκφο πκβνιαηνγξάθνπ γηα ηε 
ζχληαμε πιεξεμνπζίνπ. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. (νηθ.) 39044/80/24-2-
2017 έγγξαθν ηνπ γξαθείνπ Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π.Δ. Δχβνηαο 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 Διέλε 
Θαιαζζηλνχ ηνπ Αλησλίνπ, δηθεγφξν Υαιθίδαο, νδφο αινληθηνχ αξ. 4 (Α.Μ./Γ.. Υαιθίδαο 263), ε 
νπνία λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Γ΄ Πνιηηηθφ Σκήκα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, ζηελ δηθάζηκν ηεο 
3/11/2017 ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή, λα απνθξνχζεη ηηο: Α) Σελ απφ 26-4-
2016 κε αξ. θαη. 2/2016 Αίηεζε Αλαίξεζεο ησλ 1.- Βαζηιείνπ Βαζηιείνπ, 2.- ηεθαλίαο Βαζηιείνπ, 
3.- Αλαζηαζίαο ρήξαο Θενθάλνπο αιεκή, 4.- ηέθαλνπ Θενθάλνπο αιεκή, 5.- Διέλεο 
Θενθάλνπο αιεκή, 6.- Δπαγγειίαο Θενθάλνπο αιεκή, θαηνίθσλ Υαιθίδαο, 7.- Γεκεηξίνπ αιεκή 
ηνπ ηεθάλνπ, θαηνίθνπ Ν. Αξηάθεο θαηά ησλ 1.- Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο (Πεξηθεξεηαθήο 
Δλφηεηαο Δπβνίαο), κε έδξα ηελ Λακία, νδφο Τςειάληε αξ. 1, λφκηκα εθπξνζσπνχκελεο, σο 
θαζνιηθήο εθ ηνπ λφκνπ δηαδφρνπ ηεο πξψελ Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Δπβνίαο, 2.- Διιεληθνχ 
Γεκνζίνπ, λφκηκα εθπξνζσπνχκελνπ απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, πνπ θαηνηθνεδξεχεη ζηελ 
Αζήλα, 3.- Γήκνπ Υαιθηδέσλ, πνπ θαηνηθνεδξεχεη ζηελ Υαιθίδα θαη θαηά ηεο κε αξηζκφ 62/2015 
απφθαζεο ηνπ Σξηκεινχο Δθεηείνπ Δπβνίαο θαη Β) Σελ απφ 7-7-2016 κε αξ. θαη. 5/2016 Αίηεζε 
Αλαίξεζεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, λφκηκα εθπξνζσπνχκελνπ απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, 
πνπ θαηνηθνεδξεχεη ζηελ Αζήλα θαηά ησλ 1.- Βαζηιείνπ Βαζηιείνπ, 2.- ηεθαλίαο Βαζηιείνπ, 3.- 
Αλαζηαζίαο ρήξαο Θενθάλνπο αιεκή, 4.- ηέθαλνπ Θενθάλνπο αιεκή, 5.- Διέλεο Θενθάλνπο 
αιεκή, 6.- Δπαγγειίαο Θενθάλνπο αιεκή, θαηνίθσλ Υαιθίδαο, 7.- Γεκεηξίνπ αιεκή ηνπ 
ηεθάλνπ, θαηνίθνπ Ν. Αξηάθεο 8.-  Γήκνπ Υαιθηδέσλ, πνπ θαηνηθνεδξεχεη ζηελ Υαιθίδα θαη 9.- 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, πνπ θαηνηθνεδξεχεη ζηελ Λακία θαη θαηά ηεο κε αξηζκφ 62/2015 
απφθαζεο ηνπ Σξηκεινχο Δθεηείνπ Δπβνίαο, ζπληάζζνληαο πξνηάζεηο, εμεηάδνληαο κάξηπξεο, 
πξνβάιινληαο ελζηάζεηο θαη ηζρπξηζκνχο θαη γεληθά λα πξάμεη φ,ηη θαηά ηελ θξίζε ηεο απαηηείηαη 
γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο  ππνζέζεσο. 

2. Γηα ηελ παξαδεθηή παξάζηαζε ηεο ελ ιφγσ δηθεγφξνπ θαηά ηε ζπδήηεζε ησλ 
πξναλαθεξεζεηζψλ αηηήζεσλ αλαηξέζεσλ, απαηηείηαη ε ζχληαμε εηδηθνχ ζπκβνιαηνγξαθηθνχ 
δηθαζηηθνχ πιεξεμνπζίνπ γηα ηελ εμνπζηνδφηεζε ηεο σο άλσ δηθεγφξνπ πνπ ζα εθπξνζσπήζεη 
ηελ «Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο». 
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 3. Γηνξίδεη πκβνιαηνγξάθν Υαιθίδαο ηε Υξπζνχια Καξακηραήι ηνπ Βαζηιείνπ θαη ηεο 
Αλδξηάλαο (νδφο Καξακνπξηδνχλε 1, Υαιθίδα), πξνθεηκέλνπ λα ζπληάμεη έλα ζπκβνιαηνγξαθηθφ 
δηθαζηηθφ πιεξεμνχζην κε ζθνπφ ηελ παξνρή πιεξεμνπζηφηεηαο πξνο: Σελ Διέλε Θαιαζζηλνχ ηνπ 
Αλησλίνπ, δηθεγφξνο Υαιθίδαο, νδφο αινληθηνχ αξ. 4 (Α.Μ.,Γ.. Υαιθίδαο 263), ε νπνία ζα 
εθπξνζσπήζεη ηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο ζην ζην Γ΄ Πνιηηηθφ Σκήκα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, 
ζηελ δηθάζηκν ηεο 03/11/2017 ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή, λα απνθξνχζεη ηηο 
Α) Σελ  απφ 26-4-2016 κε αξ. θαη. 2/2016 Αίηεζε Αλαίξεζεο ησλ 1.- Βαζηιείνπ Βαζηιείνπ, 2.- 
ηεθαλίαο Βαζηιείνπ, 3.- Αλαζηαζίαο ρήξαο Θενθάλνπο αιεκή, 4.- ηέθαλνπ Θενθάλνπο αιεκή, 
5.- Διέλεο Θενθάλνπο αιεκή, 6.- Δπαγγειίαο Θενθάλνπο αιεκή, θαηνίθσλ Υαιθίδαο, 7.- 
Γεκεηξίνπ αιεκή ηνπ ηεθάλνπ, θαηνίθνπ Ν. Αξηάθεο θαηά ησλ 1.- Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο 
(Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Δπβνίαο), κε έδξα ηελ Λακία, νδφο Τςειάληε αξ. 1, λφκηκα 
εθπξνζσπνχκελεο, σο θαζνιηθήο εθ ηνπ λφκνπ δηαδφρνπ ηεο πξψελ Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο 
Δπβνίαο, 2.- Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, λφκηκα εθπξνζσπνχκελνπ απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, πνπ 
θαηνηθνεδξεχεη ζηελ Αζήλα, 3.- Γήκνπ Υαιθηδέσλ, πνπ θαηνηθνεδξεχεη ζηελ Υαιθίδα θαη θαηά ηεο 
κε αξηζκφ 62/2015 απφθαζεο ηνπ Σξηκεινχο Δθεηείνπ Δπβνίαο θαη Β) Σελ απφ 7-7-2016 κε αξ. 
θαη. 5/2016 Αίηεζε Αλαίξεζεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, λφκηκα εθπξνζσπνχκελνπ απφ ηνλ 
Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, πνπ θαηνηθνεδξεχεη ζηελ Αζήλα θαηά ησλ 1.- Βαζηιείνπ Βαζηιείνπ, 2.- 
ηεθαλίαο Βαζηιείνπ, 3.- Αλαζηαζίαο ρήξαο Θενθάλνπο αιεκή, 4.- ηέθαλνπ Θενθάλνπο αιεκή, 
5.- Διέλεο Θενθάλνπο αιεκή, 6.- Δπαγγειίαο Θενθάλνπο αιεκή, θαηνίθσλ Υαιθίδαο, 7.- 
Γεκεηξίνπ αιεκή ηνπ ηεθάλνπ, θαηνίθνπ Ν. Αξηάθεο 8.-  Γήκνπ Υαιθηδέσλ, πνπ θαηνηθνεδξεχεη 
ζηελ Υαιθίδα θαη 9.- Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, πνπ θαηνηθνεδξεχεη ζηελ Λακία θαη θαηά ηεο 
κε αξηζκφ 62/2015 απφθαζεο ηνπ Σξηκεινχο Δθεηείνπ Δπβνίαο, ζπληάζζνληαο πξνηάζεηο, 
εμεηάδνληαο κάξηπξεο, πξνβάιινληαο ελζηάζεηο θαη ηζρπξηζκνχο θαη γεληθά λα πξάμεη φ, ηη θαηά 
ηελ θξίζε ηεο απαηηείηαη γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο ππνζέζεσο.  
 4. Καζνξίδεη ηελ ακνηβή ηεο αλσηέξσ ζπκβνιαηνγξάθνπ, ζην πνζφ ησλ 108,92 επξψ 
[ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (24%) πνζνχ 19,92 επξψ], γηα ηελ ζχληαμε ησλ ελ ιφγσ δχν 
πιεξεμνπζίσλ. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 337 

 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 8o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. πξση. (νηθ.) 36272/274/21.02.2017 απφθαζεο ηνπ 
Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο, πεξί δηνξηζκνχ δηθεγφξνπ γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηεο 
«Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» πξνο απφθξνπζε αίηεζεο αθχξσζεο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν 
Πεηξαηά. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. (νηθ.) 37814/283/23-
2-2017 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 

Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζ. πξση. (νηθ.) 36272/274/21.02.2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 
ηεξεάο Διιάδαο, κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε:  
 (i) Να δηνξηζηεί πιεξεμνχζηνο δηθεγφξνο ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» ν 
Κσλζηαληίλνο Κνινβφο [Α.Μ./Γ.. Αζελψλ: 13167], θάηνηθνο Αζελψλ, νδφο Εσνδφρνπ Πεγήο, αξ. 
36, ν νπνίνο λα ηελ εθπξνζσπήζεη ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά, ζηε δηθάζηκν ηεο 
21/02/2017 ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα απνθξνχζεη ηελ απφ 27/01/2011 
θαη κε αξηζκφ θαηάζεζεο 57/28.01.2011 αίηεζε αθχξσζεο πνπ άζθεζε ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία 
«ΓΔΝΗΚΖ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΠΟΛΤΚΛΗΝΗΚΖ ΛΑΜΗΑ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», ζπληάζζνληαο ππφκλεκα, 
πξνβάιινληαο ελζηάζεηο θαη ηζρπξηζκνχο θαη γεληθά λα πξάμεη φ,ηη θαηά ηελ θξίζε ηνπ απαηηείηαη 
γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο ππνζέζεσο.  

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

- Παξάζηαζε θαη ππφκλεκα 341 € [256 € παξάζηαζε ζπλ 85 € ππφκλεκα], κε βάζε ηνλ 
πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 4194/2013. 
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- Δπηπιένλ ακνηβή ρξνλνρξέσζεο γηα δχν (2) ψξεο, κε πνζφ 80 €/ψξα, ήηνη πνζνχ [80€ Υ 
2 = 160 €], γηα ηε κειέηε θαθέινπ ππφζεζεο ελψπηνλ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ, ιακβαλνκέλεο ππφςε 
θαη ηεο θχζεο ηεο ππφζεζεο. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 338 

 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 9o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ πξνο εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο», ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο [ζρεηηθά κε ηελ αίηεζε αθχξσζεο ηεο εηαηξείαο κε ηελ 
επσλπκία «SUNLIGHT Α.Δ.Β.Δ. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ 
ΔΜΠΟΡΗΑ ΑΝΑΚΣΧΜΔΝΧΝ ΤΛΗΚΧΝ»]. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. ΣΣ 181918/1441/20-
2-2017 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», ηνλ δηθεγφξν 
Υαξάιακπν Υξπζαλζάθε ηνπ Γεσξγίνπ [Α.Μ./Γ.. Αζελψλ: 11855], θάηνηθν Αζελψλ, νδφο 
Τςειάληε, αξ. 49-51, ν νπνίνο λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο, ζηε 
δηθάζηκν ηεο 29/03/2017 ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα απνθξνχζεη ηελ απφ 
04/11/2016 θαη κε αξηζκφ θαηαζέζεσο Δ3858/2016 αίηεζε αθχξσζεο, πνπ άζθεζε ε εηαηξεία κε 
ηελ επσλπκία «SUNLIGHT Α.Δ.Β.Δ. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ 
ΔΜΠΟΡΗΑ ΑΝΑΚΣΧΜΔΝΧΝ ΤΛΗΚΧΝ», ζπληάζζνληαο ππφκλεκα, πξνβάιινληαο ελζηάζεηο θαη 
ηζρπξηζκνχο θαη γεληθά λα πξάμεη φ, ηη θαηά ηελ θξίζε ηνπ απαηηείηαη γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο 
ππνζέζεσο.  

2. Καζνξίδεη ηελ ακνηβή ηνπ αλσηέξσ δηθεγφξνπ, κε βάζε ηελ ππ’ αξηζ. 376/2015 απφθαζε 
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζην πνζφ ησλ 1.462€ ζπλ ΦΠΑ 24% 
(= 350,88), ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 1.812,88€, πιένλ ηνπ πνζνχ ησλ 196,40 € πνπ 
αληηζηνηρεί ζηελ εηζθνξά ππέξ Δ.Φ.Κ.Α., ππνινγηδφκελε επί ηνπ πνζνχ αλαθνξάο ηνπ γξακκαηίνπ 
πξνείζπξαμεο ηνπ δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ, ήηνη ζπλνιηθό πνζό [ακνηβή, Φ.Π.Α. θαη εηζθνξά ππέξ 
Δ.Φ.Κ.Α.] 2.009,28 €, ε νπνία πξνθχπηεη σο εμήο:  

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

- Δπηπιένλ ακνηβή ρξνλνρξέσζεο γηα έμη (6) ψξεο, κε πνζφ 80 €/ψξα, ήηνη πνζφ [80€ Υ 6 
= 480 €], γηα ηε κειέηε θαθέινπ ζε ππφζεζε ελψπηνλ αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ [πκβνχιην ηεο 
Δπηθξαηείαο], ιακβαλνκέλεο ππφςε θαη ηεο θχζεο ηεο ππφζεζεο θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ απηήο. 

- χλνιν ακνηβήο 1.462 €. 
- Δηζθνξά ππέξ Δ.Φ.Κ.Α. επί ηνπ πνζνχ αλαθνξάο ηνπ γξακκαηίνπ πξνείζπξαμεο 196,40 

€ [98,20 € εηζθνξά γηα ηελ παξάζηαζε ζπλ 98,20 € εηζθνξά γηα ην ππφκλεκα]. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 339 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 10o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ πξνο εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο», ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο [ζρεηηθά κε ηελ κε αξηζκφ θαηάζεζεο 5508/2013 αίηεζε 
αθχξσζεο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΑΝΧΝΤΜΟ ΓΔΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΗΜΔΝΣΧΝ 
ΖΡΑΚΛΖ»]. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. ΣΣ 37534/280/23-2-
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 πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο, ζηε δηθάζηκν ηεο 15/03/2017 ή ζε 
θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα απνθξνχζεη ηελ απφ 17/12/2013 θαη κε αξηζκφ 
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θαηαζέζεσο 5508/2013 αίηεζε αθχξσζεο, πνπ άζθεζε ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΑΝΧΝΤΜΟ 
ΓΔΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΗΜΔΝΣΧΝ ΖΡΑΚΛΖ», 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 1.142€ ζπλ ΦΠΑ 24% 
(= 274,08), ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 1.416,08 € πιένλ ηνπ πνζνχ ησλ 196,40 € πνπ 
αληηζηνηρεί ζηελ εηζθνξά ππέξ Δ.Φ.Κ.Α., ππνινγηδφκελε επί ηνπ πνζνχ αλαθνξάο ηνπ γξακκαηίνπ 
πξνείζπξαμεο ηνπ δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ, ήηνη ζπλνιηθό πνζό [ακνηβή, Φ.Π.Α. θαη εηζθνξά ππέξ 
Δ.Φ.Κ.Α.] 1.612,48 €, ε νπνία πξνθχπηεη σο εμήο:  

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

- Δπηπιένλ ακνηβή ρξνλνρξέσζεο γηα δχν (2) ψξεο, κε πνζφ 80 €/ψξα, ήηνη πνζφ [80€ Υ 2 
= 160 €], γηα ηε κειέηε θαθέινπ ζε ππφζεζε ελψπηνλ αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ [πκβνχιην ηεο 
Δπηθξαηείαο], ιακβαλνκέλεο ππφςε θαη ηεο θχζεο ηεο ππφζεζεο θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ απηήο. 

- χλνιν ακνηβήο 1.142 €. 
- Δηζθνξά ππέξ Δ.Φ.Κ.Α. επί ηνπ πνζνχ αλαθνξάο ηνπ γξακκαηίνπ πξνείζπξαμεο 196,40 

€ [98,20 € εηζθνξά γηα ηελ παξάζηαζε ζπλ 98,20 € εηζθνξά γηα ην ππφκλεκα]. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 340 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 11o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ πξνο εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο», ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο [ζρεηηθά κε ηελ κε αξηζκφ θαηάζεζεο 4198/2013 αίηεζε 
αθχξσζεο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΑΝΧΝΤΜΟ ΓΔΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΗΜΔΝΣΧΝ 
ΖΡΑΚΛΖ»]. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. (νηθ.) 37542/281/23-
2-2017 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 πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο, ζηε δηθάζηκν ηεο 15/03/2017 ή ζε 
θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα απνθξνχζεη ηελ απφ 18/04/2013 θαη κε αξηζκφ 
θαηαζέζεσο 4198/2013 αίηεζε αθχξσζεο, πνπ άζθεζε ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΑΝΧΝΤΜΟ 
ΓΔΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΗΜΔΝΣΧΝ ΖΡΑΚΛΖ», 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 1.142€ ζπλ ΦΠΑ 24% 
(= 274,08), ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 1.416,08€, πιένλ ηνπ πνζνχ ησλ 196,40 € πνπ 
αληηζηνηρεί ζηελ εηζθνξά ππέξ Δ.Φ.Κ.Α., ππνινγηδφκελε επί ηνπ πνζνχ αλαθνξάο ηνπ γξακκαηίνπ 
πξνείζπξαμεο ηνπ δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ, ήηνη ζπλνιηθό πνζό [ακνηβή, Φ.Π.Α. θαη εηζθνξά ππέξ 
Δ.Φ.Κ.Α.] 1.612,48 €, ε νπνία πξνθχπηεη σο εμήο:  

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

- Δπηπιένλ ακνηβή ρξνλνρξέσζεο γηα δχν (2) ψξεο, κε πνζφ 80 €/ψξα, ήηνη πνζφ [80€ Υ 2 
= 160 €], γηα ηε κειέηε θαθέινπ ζε ππφζεζε ελψπηνλ αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ [πκβνχιην ηεο 
Δπηθξαηείαο], ιακβαλνκέλεο ππφςε θαη ηεο θχζεο ηεο ππφζεζεο θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ απηήο. 

- χλνιν ακνηβήο 1.142 €. 
- Δηζθνξά ππέξ Δ.Φ.Κ.Α. επί ηνπ πνζνχ αλαθνξάο ηνπ γξακκαηίνπ πξνείζπξαμεο 196,40 

€ [98,20 € εηζθνξά γηα ηελ παξάζηαζε ζπλ 98,20 € εηζθνξά γηα ην ππφκλεκα]. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 341 
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ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 12o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ πξνο εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο», ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο [ζρεηηθά κε ηελ κε αξηζκφ θαηάζεζεο 4291/2013 αίηεζε 
αθχξσζεο ηνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΤΛΛΟΓΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 
ΑΛΗΒΔΡΗΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΗΥΧΡΧΝ»]. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. (νηθ.) 37936/285/23-
2-2017 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 πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο, ζηε δηθάζηκν ηεο 15/03/2017 ή ζε 
θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα απνθξνχζεη ηελ κε αξηζκφ θαηαζέζεσο 4291/2013 
αίηεζε αθχξσζεο, πνπ άζθεζε ην σκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΤΛΛΟΓΟ ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΛΗΒΔΡΗΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΗΥΧΡΧΝ», 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 1.142€ ζπλ ΦΠΑ 24% 
(= 274,08), ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 1.416,08€, πιένλ ηνπ πνζνχ ησλ 196,40 € πνπ 
αληηζηνηρεί ζηελ εηζθνξά ππέξ Δ.Φ.Κ.Α., ππνινγηδφκελε επί ηνπ πνζνχ αλαθνξάο ηνπ γξακκαηίνπ 
πξνείζπξαμεο ηνπ δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ, ήηνη ζπλνιηθό πνζό [ακνηβή, Φ.Π.Α. θαη εηζθνξά ππέξ 
Δ.Φ.Κ.Α.] 1.612,48 €, ε νπνία πξνθχπηεη σο εμήο:  

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

- Δπηπιένλ ακνηβή ρξνλνρξέσζεο γηα δχν (2) ψξεο, κε πνζφ 80 €/ψξα, ήηνη πνζφ [80€ Υ 2 
= 160 €], γηα ηε κειέηε θαθέινπ ζε ππφζεζε ελψπηνλ αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ [πκβνχιην ηεο 
Δπηθξαηείαο], ιακβαλνκέλεο ππφςε θαη ηεο θχζεο ηεο ππφζεζεο θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ απηήο. 

- χλνιν ακνηβήο 1.142 €. 
- Δηζθνξά ππέξ Δ.Φ.Κ.Α. επί ηνπ πνζνχ αλαθνξάο ηνπ γξακκαηίνπ πξνείζπξαμεο 196,40 

€ [98,20 € εηζθνξά γηα ηελ παξάζηαζε ζπλ 98,20 € εηζθνξά γηα ην ππφκλεκα]. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 342 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 13o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα ηε λνκηθή ζηήξημε ηερληθψλ ππαιιήισλ ηεο Π.Δ. 
Φσθίδαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. ΣΣ 37614/282/23-2-
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 ηνπ Αλδξέα εγδίηζα ηνπ Λεσλίδα, ηνπ Νηθνιάνπ 
Λαθαθψζε ηνπ Αζαλαζίνπ θαη ηνπ Ζιία Κνινβνχ ηνπ Γεσξγίνπ, ηνλ δηθεγφξν Άκθηζζαο Αλάξγπξν 
Σαιακάγθα (Α.Μ. 41), ν νπνίνο λα παξαζηεί θαη λα ηνπο εθπξνζσπήζεη ζην Σξηκειέο 
Πιεκκειεηνδηθείν Άκθηζζαο, ζηε δηθάζηκν ηεο 14/03/2017 ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε 
ηελ εληνιή λα ππεξαζπηζηεί ηνπο ελ ιφγσ ππαιιήινπο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Πεξηθεξεηαθήο 
Δλφηεηαο Φσθίδαο έλαληη ησλ θαηεγνξηψλ γηα ηα αδηθήκαηα πνπ ηνπο απνδίδνληαη δπλάκεη ηνπ ππ’ 
αξηζ. ΔΓ2-2016/228/116 Κιεηεξίνπ Θεζπίζκαηνο ηνπ Δηζαγγειέα Πιεκκειεηνδηθψλ Άκθηζζαο, 
πξνβάιινληαο ελζηάζεηο θαη ηζρπξηζκνχο, εμεηάδνληαο κάξηπξεο 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 374 € ζπλ ΦΠΑ 24% (= 
89,76), ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 463,76 €, πιένλ ηνπ πνζνχ ησλ 42,80 € πνπ 
αληηζηνηρεί ζηελ εηζθνξά ππέξ Δ.Φ.Κ.Α., ππνινγηδφκελε επί ηνπ πνζνχ αλαθνξάο ηνπ γξακκαηίνπ 
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πξνείζπξαμεο ηνπ δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ, ήηνη ζπλνιηθό πνζό [ακνηβή, Φ.Π.Α. θαη εηζθνξά ππέξ 
Δ.Φ.Κ.Α.] 506,56 €, ε νπνία πξνθχπηεη σο εμήο: 

- Παξάζηαζε ελψπηνλ Σξηκεινχο Πιεκκειεηνδηθείνπ 214 €, 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 πξσηνβαζκίνπ πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ. 

- χλνιν ακνηβήο 374 €. 
- Δηζθνξά ππέξ Δ.Φ.Κ.Α. επί ηνπ πνζνχ αλαθνξάο ηνπ γξακκαηίνπ πξνείζπξαμεο 42,80 €. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 343 

 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 14o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα ηε ζχληαμε γλσκνδφηεζεο επί εξσηεκάησλ ηεο 
Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο Π.Δ. Φζηψηηδαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. ΣΣ 39113/297/24-2-
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», ηνλ δηθεγφξν 
Κσλζηαληίλν Μπηιάιε ηνπ Λνπθά [ΑΜ 191], θάηνηθν Λακίαο, νδφο Καπνδηζηξίνπ αξηζ. 5, ν νπνίνο 
αθνχ ιάβεη ππφςε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη κειεηήζεη ηνλ πιήξε θάθειν ηεο ππφζεζεο, θαζψο θαη 
ηηο απφςεηο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, ιάβεη δε θάζε αλαγθαία πιεξνθνξία απφ ηηο αξκφδηεο 
ππεξεζίεο ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», λα ζπληάμεη αλαιπηηθή γλσκνδφηεζε απαληψληαο 
ζηα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη κε ην ππ’ αξηζ. πξση. 3370/39030/24.02.2017 έγγξαθν ηεο 
Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φζηψηηδαο.  

2. Καζνξίδεη ηελ ακνηβή ηνπ αλσηέξσ δηθεγφξνπ, κε βάζε ηελ ππ’ αξηζ. 376/2015 απφθαζε 
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζην πνζφ ησλ 480 € ζπλ ΦΠΑ 24% (= 
115,12), ήηνη ζπλνιηθό πνζό [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 595,20 €, ε νπνία πξνθχπηεη σο εμήο:  

- χληαμε γλσκνδφηεζεο [παξνρή λνκηθψλ ζπκβνπιψλ] 80 €, κε βάζε ηνλ πίλαθα ηνπ 
παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 4194/2013. 

- Δπηπιένλ ακνηβή ρξνλνρξέσζεο γηα πέληε (5) ψξεο, κε πνζφ 80 €/ψξα, ήηνη [80 € Υ 5 = 
400 €], ιφγσ ηεο πεξηπινθφηεηαο θαη ηεο εμεηδηθεπκέλεο θχζεο ησλ εξσηεκάησλ.  

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 344 

 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 15o: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 35313/92/20-2-2017 απφθαζεο ηνπ 
Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο (ηζρπξή βξνρφπησζε απφ 19/2/2017).  

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 37509/94/23-2-2017 
έγγξαθν ηεο Απηνηεινχο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Π.Δ. Φζηψηηδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην 
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 35313/92/20-2-2017 απφθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. 
Φζηψηηδαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο 
Π.Δ. Φζηψηηδαο (ηζρπξή βξνρφπησζε απφ 19/2/2017), θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 
1.- Σελ απεπζείαο κίζζσζε ηνπ ηδησηηθνχ κεραλήκαηνο έξγνπ, ηχπνπ εθζθαθέα 

εξππζηξηνθφξνπ, κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ – 44743, ηδηνθηεζίαο «ΚΑΡΠΟΤΕΖ ΗΧΑΝΝΖ», γηα 
ηελ απνθαηάζηαζε ησλ αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ θαη ηελ δηακφξθσζε ηεο θνίηεο ηνπ πδαηνξέκαηνο 
Βίζηξηδαο αλάληη θαη θαηάληη ηεο γέθπξαο. 
             2.- Ζ δαπάλε κίζζσζεο ζα ππνινγηζηεί ζχκθσλα κε ηηο ψξεο εξγαζίαο ηνπ κεραλήκαηνο, 
πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ην εκεξνιφγην θίλεζεο θαη ηνλ πίλαθα σξψλ εξγαζίαο, πνπ ζα 
ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ κεραλήκαηνο, ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ αξκνδίνπ Σκήκαηνο θαη 
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ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππ’ 
αξηζ. 1777/2016 πξαθη. 47/28-11-2016 (ΑΓΑ: ΧΓΓ7ΛΖ-5Ξ8), απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο θαη ηελ βεβαίσζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Κέληξνπ ζρεηηθά κε 
ηηο ψξεο εξγαζίαο. 

Ζ δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ησλ αδξαλψλ πιηθψλ ζα ππνινγηζηεί κε βάζε ηελ βεβαίσζε ηνπ 
Γηνηθεηή ηνπ Κέληξνπ θαη ζα πηζηνπνηνχληαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ 
Έξγσλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 345 

 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 16o: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Δξγαζίεο απνρηνληζκνχ 
ζην Δζληθφ θαη Δπαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν θαη αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, 
γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2015-2017». 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 37524/845/23-2-2017 
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 θαη Δπαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν θαη αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, γηα 
ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2015-2017» απφ ηηο εηαηξείεο: 
 

1. «ΥΡΗΣΟΦΟΡΟ ΚΑΗΡΗΓΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ», κε 
ηδησηηθά κεραλήκαηα, ηχπνπ απηνθηλνχκελε αιαηηέξα κε ιεπίδα θαη κε αξηζκνχο θπθινθνξίαο ΜΔ 
125583, ΜΔ 125588, ΜΔ 125590, ΜΔ 117080, ΜΔ 128847 & ΜΔ 83314, γηα ηνλ απνρηνληζκφ ηνπ 
νδηθνχ δηθηχνπ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζηελ Δ.Ο. Λακίαο - Γνκνθνχ, ζηελ Δ.Ο. Λακίαο – Άκθηζζαο, 
ζηελ Δ.Ο. Ακθίθιεηα - Υ. Κ. Παξλαζζνχ,  πεξηνρψλ ηνπ Γήκνπ Λνθξψλ θαη πεξηνρψλ ηεο Γ.Δ. 
πεξρεηάδαο ηνπ Γήκνπ Μαθξαθψκεο. Ζ δαπάλε ηεο αλσηέξσ εξγαζίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ  
8.593,20€ κε Φ.Π.Α.   

2. «ΚΧΝΣΑΝΣΗΑ ΚΔΡΑΜΗΓΑ», κε ηδησηηθφ κεράλεκα, ηχπνπ απηνθηλνχκελε αιαηηέξα κε 
ιεπίδα θαη κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΗΝ 4712, γηα ηνλ απνρηνληζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο Π.Δ. 
Φζηψηηδαο ζηελ Δ.Ο. Λακίαο - Γνκνθνχ, ηεο Δ.Ο. Πειαζγίαο - Γιχθαο ζηελ ΓΔ Πειαζγίαο ηνπ 
Γήκνπ ηπιίδαο. Ζ δαπάλε ηεο αλσηέξσ εξγαζίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 948,60€ κε Φ.Π.Α.   
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3. «ΔΤΘΤΜΗΟΤ ΝΗΑΒΖ ηνπ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ», κε ηδησηηθφ κεράλεκα, ηχπνπ δηακνξθσηή 
γαηψλ θαη κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ 121664, γηα ηνλ απνρηνληζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο Π.Δ. 
Φζηψηηδαο ζηελ πεξηνρή ηεο Δ.Ο Λακίαο – Άκθηζζαο. Ζ δαπάλε ηεο αλσηέξσ εξγαζίαο αλέξρεηαη 
ζην πνζφ ησλ 373,24€ κε Φ.Π.Α.   

4. «ΟΦΗΑ ΠΑΡΖΓΟΡΖ – ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ», κε ηδησηηθφ κεράλεκα, ηχπνπ 
δηακνξθσηή γαηψλ θαη κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ 48705, γηα ηνλ απνρηνληζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ 
ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζηελ πεξηνρή ηεο Δ.Ο. Λακίαο - Γνκνθνχ θαη ζηελ Γ.Δ. Γνκνθνχ ηνπ Γήκνπ 
Γνκνθνχ. Ζ δαπάλε ηεο αλσηέξσ εξγαζίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 479,88€ κε Φ.Π.Α.   

5. «ΣΕΟΤΣΕΟΤΡΑΚΟ ΑΝΔΣΖ», κε ηδησηηθφ κεράλεκα, ηχπνπ θνξησηή εθζθαθέα θαη 
κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ 126155, γηα ηνλ απνρηνληζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, 
ζηελ πεξηνρή Μαξηίλνπ - Λάξπκλαο ηνπ Γήκνπ Λνθξψλ. Ζ δαπάλε ηεο αλσηέξσ εξγαζίαο 
αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 874,20€ κε Φ.Π.Α.  

6. «ΒΔΡΓΟ ΒΔΡΓΑΚΖ», κε ηδησηηθφ κεράλεκα, ηχπνπ γεσξγηθφο ειθπζηήξαο κε καραίξη 
θαη κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΑΜ-61389, γηα ηνλ απνρηνληζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θφκβνο Μαξηίλνπ – 
Μαξηίλνπ ηνπ Γήκνπ Λνθξψλ. Ζ δαπάλε ηεο αλσηέξσ εξγαζίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 527,00€ 
κε Φ.Π.Α. 

7. «ΠΑΣΣΑ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ηνπ Κσλ/λνπ», κε ηδησηηθφ κεράλεκα, ηχπνπ δηακνξθσηή γαηψλ θαη 
κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ 99624, κε ηδησηηθά κεραλήκαηα, ηχπνπ θνξησηή – εθζθαθέα θαη κε 
αξηζκνχο θπθινθνξίαο ΜΔ 88293 θαη ΜΔ 131622, κε ηδησηηθφ κεράλεκα, ηχπνπ θνξηεγφ κε ιεπίδα 
θαη κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ 109818, γηα ηνλ απνρηνληζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο Π.Δ. 
Φζηψηηδαο, ζηελ πεξηνρή ηεο Δ.Ο. Αηαιάληε – Κπξηψλε - φξηα Ννκνχ θαη Δ.Ο. Αηαιάληε - Γνπιέκη, 
Αηαιάληε – Έμαξρνο – Καιαπφδη ζηελ Γ.Δ. Αηαιάληεο ηνπ Γήκνπ Λνθξψλ. Ζ δαπάλε ηεο 
αλσηέξσ εξγαζίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ  1.649,20€ κε Φ.Π.Α.   

8. «ΑΝΔΣΑΚΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ Γεσξγίνπ», κε ηδησηηθφ κεράλεκα, ηχπνπ δηακνξθσηήο 
γαηψλ θαη κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ 127974, γηα ηνλ απνρηνληζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο Π.Δ. 
Φζηψηηδαο, ζην νδηθφ δίθηπν Αηαιάληε - θάια Αηαιάληεο, Αηαιάληε - Κππαξξίζη ηεο Γ.Δ. 
Αηαιάληεο ηνπ Γήκνπ Λνθξψλ. Ζ δαπάλε ηεο αλσηέξσ εξγαζίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 479,88€ 
κε Φ.Π.Α.   

9. «ΑΝΔΣΑΚΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ηνπ Υαξαιάκπνπο», κε ηδησηηθφ κεράλεκα, ηχπνπ θνξησηήο 
–εθζθαθέα θαη κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ 109777, γηα ηνλ απνρηνληζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο 
Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζην νδηθφ δίθηπν  Αηαιάληεο - Ληβαλαηψλ ηνπ Γήκνπ Λνθξψλ. Ζ δαπάλε ηεο 
αλσηέξσ εξγαζίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 853,12€ κε Φ.Π.Α.  

10. «ΑΝΔΣΑΚΟΤ ΑΝΑΡΓΤΡΟΤ ηνπ Ησάλλε», κε ηδησηηθφ κεράλεκα, ηχπνπ θνξησηήο-
εθζθαθέα θαη κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ 131616, γηα ηνλ απνρηνληζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο 
Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζην νδηθφ δίθηπν Αηαιάληε-Κππαξίζζη-Κπξηψλε ζηελ πεξηνρή ηεο Γ.Δ. Αηαιάληεο 
ηνπ Γήκνπ Λνθξψλ. Ζ δαπάλε ηεο αλσηέξσ εξγαζίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 959,76€ κε Φ.Π.Α.   

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 346 

 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 17o: Δγθξίζεηο δαπαλψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ 
ηεο Π.Δ. Φσθίδαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 37642/84/23-2-2017 
έγγξαθν ηεο Απηνηεινχο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην 
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 

Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

απνθαζίδεη νκόθσλα 
Δγθξίλεη ηηο παξαθάησ δαπάλεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ ηεο 

Π.Δ. Φσθίδαο, σο εμήο: 
-  πνζνχ 1.041,60€ ζηνλ ππξφπνπιν Αζαλάζην θαη  
- πνζνχ 379,44€ ζηνλ ππξφπνπιν Δπζχκην, γηα απνθαηάζηαζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ 

ΑΝΣΗΡΗΟΤ-ΛΗΓΧΡΗΚΗΟΤ θαη ΛΗΓΧΡΗΚΗΟΤ-ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ απφ θαηνιηζζήζεηο πνπ πξνέθπςαλ ζηηο 
12/10/2016.    

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 347 
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ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 18o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δεκνπξάηεζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: 
«Γηακφξθσζε αίζνπζαο εθδειψζεσλ Μνπζηθνχ ρνιείνπ Λακίαο», Π.Δ. Φζηψηηδαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 60.000,00 € κε Φ.Π.Α..  

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 39904/912/28-2-2017 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φζηψηηδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

απνθαζίδεη νκόθσλα 
1. Δγθξίλεη: 
α) ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ: «Γηακφξθσζε αίζνπζαο εθδειψζεσλ Μνπζηθνχ ρνιείνπ 

Λακίαο», Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 60.000,00 € κε Φ.Π.Α., κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ θαη 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

β) ηε δηαθήξπμε θαη ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ, 
γ) ηε δαπάλε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ. 
2. Οξίδεη ηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φζηψηηδαο σο αξρή πνπ ζα δηελεξγήζεη ηε 

δεκνπξαζία. 
3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φζηψηηδαο λα 

πξνβεί ζηε ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ (ηα κέιε ηεο επηηξνπήο ζα πξνθχςνπλ απφ  
θιήξσζε) θαη λα νξίζεη ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη λέα εκεξνκελία δηεμαγσγήο 
απηνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηεο Γηαθήξπμεο, αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ δηεμαρζεί ν 
δηαγσληζκφο θαηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία, ή δηεμαρζεί κελ, αιιά δελ θαηαηεζεί θακία 
πξνζθνξά. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 348 

 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 19o: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο ηνπ ππνέξγνπ: «πληήξεζε – Απνθαηάζηαζε 
ηερληθψλ έξγσλ θαη θαζαξηζκφο ξέκαηνο Λεπθαδηηίνπ απφ θεξηά πιηθά» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε – 
Απνθαηάζηαζε ηερληθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ θαη θαζαξηζκφο ξεκάησλ θαη πνηακψλ απφ θεξηά 
πιηθά ηεο Π.Δ. Φσθίδαο, γηα ηα έηε 2016 θαη 2017», πξνυπνινγηζκνχ 200.000,00€ κε Φ.Π.Α.. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 35646/681/21-2-2017 
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 θαη θαηαζθεπή ηνπ ππνέξγνπ: «πληήξεζε – Απνθαηάζηαζε ηερληθψλ 

έξγσλ θαη θαζαξηζκφο ξέκαηνο Λεπθαδηηίνπ απφ θεξηά πιηθά» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε – 
Απνθαηάζηαζε ηερληθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ θαη θαζαξηζκφο ξεκάησλ θαη πνηακψλ απφ θεξηά 
πιηθά ηεο Π.Δ. Φσθίδαο, γηα ηα έηε 2016 θαη 2017», πξνυπνινγηζκνχ 200.000,00€ κε Φ.Π.Α.. 

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 200.000,00 € κε Φ.Π.Α. απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Πξφγξακκα, απφ «ΑΔΠ 566». 
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 είλαη θάησ απφ ην φξην ηεο 2εο ηάμεο ε επηηξνπή ζα είλαη ηξηκειήο (3).Σα ηξία κέιε ηεο 
κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο ζα είλαη ππάιιεινη ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φσθίδαο θαη ζα 
πξνθχςνπλ κεηά απφ δεκφζηα θιήξσζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ Ν. 4024/2011. 

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 
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δηαθήξπμεο, εάλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ δηελεξγεζεί ε δεκνπξαζία θαηά ηελ νξηζζείζα 
εκεξνκελία ή δηεμαρζεί κελ, αιιά δελ θαηαηεζεί θακηά πξνζθνξά θαη 

β) ηε Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φσθίδαο, θαη΄ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 77 
ηνπ Ν. 4055/2012, λα θνηλνπνηεί ζηνπο ππνςεθίνπο ηηο απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 349 

 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 20o: Έγθξηζε 1εο παξάηαζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ: 
«Απνθαηάζηαζε ηνηρείνπ ζηελ έμνδν Σνινθψλαο, ηερληθψλ έξγσλ ζηελ πεξηνρή Δξαηεηλήο, 
αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο ηερληθψλ έξγσλ θαη ζήκαλζεο ζηελ πεξηνρή Αγίνπ ππξίδσλα ηεο 
Ν.Δ.Ο. Ηηέαο - Ναππάθηνπ», Π.Δ. Φσθίδαο, πξνυπνινγηζκνχ 200.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 21909/422/15-2-2017 
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 

Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε, κε δαπάλε αλαζεψξεζεο, ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εξγαζηψλ ηνπ 
έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε ηνηρείνπ ζηελ έμνδν Σνινθψλαο, ηερληθψλ έξγσλ ζηελ πεξηνρή Δξαηεηλήο, 
αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο ηερληθψλ έξγσλ θαη ζήκαλζεο ζηελ πεξηνρή Αγίνπ ππξίδσλα ηεο 
Ν.Δ.Ο. Ηηέαο - Ναππάθηνπ», Π.Δ. Φσθίδαο, πξνυπνινγηζκνχ 200.000,00 € κε Φ.Π.Α., κέρξη 30-05-
2017, γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ θαη ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ «ΑΚΔΛΛΑΡΖ ΓΖΜ. – 
ΛΗΑΡΟ ΥΑΡ. Α.Σ.Δ.». 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 350 

 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 21o: Έγθξηζε αλάζεζεο κε δηαπξαγκάηεπζε λέσλ (6) έμη δξνκνινγίσλ 
κεηαθνξάο καζεηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ππνρξεσηηθνχ καζήκαηνο θνιχκβεζεο, ζρ. έηνπο 
2016-2017 ηεο Π.Δ. Φσθίδαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 39564/443/28-2-2017 
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 ηελ αλάζεζε έμη (6) λέσλ δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ππνρξεσηηθνχ καζήκαηνο θνιχκβεζεο, ζρ. έηνπο 2016-2017 ηεο Π.Δ. Φσθίδαο, ζπλνιηθήο 
δαπάλεο 6.189,09€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο έγθξηζε 
ΔΑΑΖΤ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 63 παξ. 8 ηνπ λ. 4415/2016, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηνλ 
ζπλεκκέλν πίλαθα. 

 
Α/Α ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΥΟΛΗΚΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΑΡΗΘ 
ΜΟ 

ΜΑΘΖ 
ΣΩΝ 

ΥΛΜ   
ΑΠΟ 

ΣΑΖ 

ΜΔΟ 
ΜΔΣΑΦΟ

ΡΑ 

ΑΡΗΘ 
ΜΟ 

ΜΔΣΑ 
ΚΗΝΖ 
ΔΩΝ 

ΑΝΩΣΑΣΟ 
ΖΜΔΡΖ 

ΗΟ 
ΚΟΣΟ 
ΥΩΡΗ 

ΦΠΑ (€) 

ΤΝΟΛΗΚΟ 
ΚΟΣΟ 
ΥΩΡΗ  

ΦΠΑ (€) 

ΤΝΟΛΗΚΟ 
ΚΟΣΟ  

ME         
ΦΠΑ (€) 

(δηπιήο 
δηαδξν 

κήο) 

1 ΚΗΡΡΑ-
ΚΟΛΤΜΒΖΣΖ
ΡΗΟ ΗΣΔΑ & 
επηζηξνθή 

Γ.. 
ΚΗΡΡΑ 

14 7 ΜΗΚΡΟ 
ΛΔΧΦΟ

ΡΔΗΟ 

10 36,08 360,80 447,39 
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2 ΓΔΦΗΝΑ-
ΚΟΛΤΜΒΖΣΖ
ΡΗΟ ΗΣΔΑ & 
επηζηξνθή 

Γ.. 
ΓΔΦΗ 
ΝΑ 

14 38,2 ΜΗΚΡΟ 
ΛΔΧΦΟ

ΡΔΗΟ 

10 92,27 922,70 1.144,15 

3 ΓΔΛΦΟΗ-
ΚΟΛΤΜΒΖΣΖ
ΡΗΟ ΗΣΔΑ & 
επηζηξνθή 

Γ.. 
ΓΔΛΦΧΝ 

7 32,8 ΜΗΚΡΟ 
ΛΔΧΦΟ

ΡΔΗΟ 

10 74,82 748,20 927,77 

4 ΓΑΛΑΞΗΓΗ-
ΚΟΛΤΜΒΖΣΖ
ΡΗΟ ΗΣΔΑ & 
επηζηξνθή 

Γ.. 
ΓΑΛΑΞΗ  
ΓΗΟΤ 

20 31,6 ΜΗΚΡΟ 
ΛΔΧΦΟ

ΡΔΗΟ 

10 51,58 515,80 639,59 

5 ΑΜΦΗΑ-
ΚΟΛΤΜΒΖΣΖ
ΡΗΟ ΗΣΔΑ & 
επηζηξνθή 

1
ν
 – 3

ν 
- 

4
ν
 Γ.. 

ΑΜΦΗ 
Α 

Μ.Ο. 
16/δξν

κ. 

25,6 ΜΗΚΡΟ 
ΛΔΧΦΟ

ΡΔΗΟ 

40 43,83 1.753,20 2.173,97 

6 ΑΜΦΗΑ-
ΚΟΛΤΜΒΖΣΖ
ΡΗΟ ΗΣΔΑ & 
επηζηξνθή 

2
ν
 Γ.. 

ΑΜΦΗ 
Α 

22 28,2 ΜΔΓΑΛΟ 
ΛΔΧΦΟ

ΡΔΗΟ 

10 69,05 690,50 856,22 

 Τ Ν Ο Λ Ο 4.991,20 € 6.189,09 € 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 351 

 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 22o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο – θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ 
ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά άιαηνο γηα ηα έηε 2016-2017», Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 39.928,00 € κε Φ.Π.Α.. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 39508/317/28-2-2017 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δπξπηαλίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

απνθαζίδεη νκόθσλα 
1. Δγθξίλεη ην απφ 23-2-2017 πξαθηηθφ δεκνπξαζίαο ηεο επηηξνπήο ηνπ ζπλνπηηθνχ 

δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά άιαηνο γηα ηα έηε 2016-2017», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 39.928,00 € κε Φ.Π.Α., πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηεο Γηαθήξπμεο. 

2. Καηαθπξψλεη ηελ σο άλσ πξνκήζεηα ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε «ΜΑΣΘΑΗΟΤ 
ΔΤΡΗΠΗΓΖ» (Δπεμεξγαζία – Δκπφξην Άιαηνο, ΑΦΜ: 046217716, Γ/λζε: Αγία Μαξίλα – ηπιίδα), 
ε νπνία πξνζέθεξε 39.856,70€ κε Φ.Π.Α.. 

  
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 352 

 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 23o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Βνησηίαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 38866/810/28-2-2017 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Βνησηίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 
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Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηελ ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο γηα δαπάλεο, 
πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο θαη γηα παξνρή ππεξεζηψλ πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ην 
Οηθνλνκηθφ Έηνο 2017 ζηελ Π.Δ. Βνησηίαο, σο θαησηέξσ:  

 

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ Κ.Α.Δ. 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Κ.Α.Δ. 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤΖ 

ΠΗΣΩΖ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟΤ 

ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΔΗ
 ΔΣΟΤ 2016 

ΓΔΜΔΤΘΔ
Ν ΠΟΟ 

ΠΡΗΝ ΣΖΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΠΗΣΩΖ 

ΓΗΑΘΔΗΜΟ 
ΓΗΑ 

ΓΔΜΔΤΖ 

1 

Δπηζηξνθή πνζνχ 
κεηά ηελ 
νινθιήξσζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο 
Γεσξγηθψλ 
Πξνεηδνπνηήζεσλ 
νινθιεξσκέλεο 
θπηνπξνζηαζίαο ζηε 
Βακβαθνθαιιηέξγεηα 
έηνπο 2016 

02.05.073.31
99.01 

Λνηπέο 
επηζηξνθέο 

εζφδσλ 
     888,15 5000,00 385,00 4615,00 

2 
Γέζκεπζε πνζνχ γηα 
Βαζηθφ κηζζφ 
ηαθηηθψλ ππαιιήισλ 

02.05.073.02
11.01 

Βαζηθφο 
κηζζφο 

ηαθηηθψλ 
ππαιιήισλ 

204.00 2611737,42 2611533,42 204,00 

3 

Ακνηβή γηα ηε 
ζπληήξεζε ησλ 
κεραλεκάησλ θαη ηνπ 
κεραλνγξαθηθνχ 
ζπζηήκαηνο δχν 
απηφκαησλ γξακκψλ 
ηνπ ΚΣΔΟ Αιηάξηνπ 

02.05.073.08
79.02 

Λνηπέο 
ακνηβέο φζσλ 

εθηεινχλ 
εηδηθέο 

ππεξεζίεο 

4375,14 10375,14 9798,44 576,70 

4 

Ακνηβή ζηνλ 
Γηθεγφξν γηα ηελ 
ππφζεζε SUNLIGHT 
A.E.B.E ζηε 
Γηθάζηκν ηεο 29-3-17 

02.05.073.08
71.01 

Ακνηβέο 
θπζηθψλ 

πξνζψπσλ 
2009.28 35089,96 15621,00 19468,96 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 7081,77 2662202,52 2637337,86 24864,66 

 
 Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ ζηελ δαπάλε κε α/α 3. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 353 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 24ν: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ θαηαβνιή επηδηθαζζέληνο 
πνζνχ ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «3K TEXNIKH A.E.», Π.Δ. Δχβνηαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 39603/946/28-2-2017 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

απνθαζίδεη νκόθσλα 
Δγθξίλεη ηελ δαπάλε θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ θαηαβνιή επηδηθαζζέληνο πνζνχ 

256.462,70 € (κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο) ζηελ εηαηξεία “3Κ Σερληθή”, πνπ αθνξά ζηελ εμφθιεζε 
ηνπ 2νπ ινγαξηαζκνχ ηνπ έξγνπ: «Aπνπιεξσκή ηνπ έξγνπ: “ΟΓΟ ΛΗΜΝΖ-ΡΟΒΗΔ (ΣΜΖΜΑ ΑΠΟ 
ΠΡΑΣΖΡΗΟ ΔΧ ΚΟΜΒΟ)» ζε εθαξκνγή ηεο αξηζ. 1221/2015 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ 
Πεηξαηά, ζχκθσλα κε ηε νπνία ε Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο νθείιεη λα θαηαβάιεη ζηελ ελάγνπζα 
εηαηξεία ην πνζφ ησλ 125.210,08€ (αμία εξγαζηψλ) πξνζαπμεκέλν κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο 
ηνπ άξζξνπ 4 παξ.4 ηνπ Π.Γ. 166/2003, απφ ηεο επνκέλεο ηεο επηδφζεσλ ηεο ζρεηηθήο εμσδίθνπ 
νριήζεσο, ήηνη απφ 21-9-2007 θαη κέρξη ηελ εμφθιεζε, πιένλ αλαινγνχληνο ζ’ απηφ Φ.Π.Α.. 
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          Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, έηνπο 2017, 
θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο Π.Δ. Δπβνίαο (Δ.Φ. 02071 ΚΑΔ 9371).  

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 354 

 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 25ν: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα επηζηξνθή πνζψλ 
αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλησλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 39596/945/28-2-2017 
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: 
1. Σελ δαπάλε θαη δηάζεζε πίζησζεο χςνπο ηεηξαθνζίσλ νγδφληα επξψ (480,00 €), γηα 

επηζηξνθή πνζνχ αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλησλ απφ κε ρξήζε παξαβφισλ ζηελ Π.Δ. Δχβνηαο, 
ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

 

Α/Α ΔΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΣΡΟ 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΟ 

1 ΠΑΝΣΔΛΖ ΛΟΤΚΗΑ ΣΔΦΑΝΟ ALPHABANK 120 

2 ΜΠΔΡΔΣΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΠΔΗΡΑΗΧ 165 

3 ΠΟΤΝΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΑ ΝΗΚΟΛΑΟ ΠΔΗΡΑΗΧ 195 

    ΤΝΟΛΟ 480,00 

      

  
2. Σελ δαπάλε θαη δηάζεζε πίζησζεο χςνπο εμαθνζίσλ ηξηάληα νθηψ επξψ θαη ζαξάληα 

ηεζζάξσλ ιεπηψλ (638,44 €), γηα επηζηξνθή πνζνχ αρξεσζηήησο εηζπξαρζέληνο (επηζηξνθή 
πνζνχ επηρνξήγεζεο ζην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο), πνπ ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηεο Π.Δ. Δπβνίαο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, Δ.Φ. 02073, ΚΑΔ 3199 “Λοιπέρ 
επιζηποθέρ εζόδων” , ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

 

Α/Α ΔΠΩΝΤΜΟ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΟ 

1 Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο  638,44 

  ΤΝΟΛΟ 638,44 

 
            Όιεο νη αλσηέξσ επηζηξνθέο πνζψλ ζα βαξχλνπλ ηηο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 
Π.Δ. Δπβνίαο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, Δ.Φ. 02073, ΚΑΔ 3199 “Λοιπέρ επιζηποθέρ εζόδων”. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 355 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 26o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 γηα πιεξσκή δηνηθεηηθψλ δαπαλψλ, έηνπο 2016, Π.Δ. 
Φσθίδαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 39563/442/28-2-2017 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 
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Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο ηεο δαπάλεο 
πιεξσκήο κηζζσκάησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2016, θαη ζα 
πιεξσζνχλ θαηά ην έηνο 2017 ζηελ Π.Δ. Φσθίδαο, απφ ηνλ εηδηθφ Φνξέα 071, σο θαησηέξσ:  
 

α/α ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ ΔΗΓ. ΦΟΡΔΑ     
ΚΑΔ 

ΑΝΑΓΟΥΟ ΠΟΟ 

1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ    
(TEBA /FEAD) πιεξσκή κηζζσκάησλ  
ηεζζάξσλ κελψλ ζχκθσλα κε ηελ 
απφ 29.08.2016 ζχκβαζε κίζζσζεο 
αθηλήηνπ (ΑΓΑ 7ΚΦΛ7ΛΖ-7Δ3) 

071 
ΚΑΔ 9475.02 

ΣΑΓΚΑΛΖ 
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

2.200,00 

 
 Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 356 

 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 27o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Φσθίδαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 39565/444/28-2-2017 
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 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 ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ Κ.Α.Δ. 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Κ.Α.Δ. 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤΖ 

ΠΗΣΩΖ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜ

ΔΝΟΤ 
ΠΡΟΫ/ΜΟ

Τ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦ

ΩΔΗ 
ΔΣΟΤ 
2016 

ΓΔΜΔΤΘ
ΔΝ ΠΟΟ 
ΠΡΗΝ ΣΖΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΠΗΣΩΖ 

ΓΗΑΘΔΗΜΟ 
ΓΗΑ 

ΓΔΜΔΤΖ 

1.  

Πιεξσκή 
Δξγαζίαο γηα  

θαηαζθεπή ιάκαο 
θνπβά ζην ΜΔ 

51573 ΗΥ φρεκα 
ηεο Γ/λζεο 

Σερληθψλ Έξγσλ) 

02.04.073.0861.01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή 
ινηπνχ 

εμνπιηζκνχ 

347,00 6.935.60 2.311,20 4.277,40 

2.  

Πιεξσκή 
Δξγαζίαο 
επηζθεπήο 

θξπζηάιισλ πίζσ 
θαη επηζθεπήο 

θψησλ ζην  ΚΖΖ-
1627 φρεκα ηεο 
Γ/λζεο Σερληθψλ 

Έξγσλ. 

02.04.073.0861.01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή 
ινηπνχ 

εμνπιηζκνχ 

37,20 6.935,60 2.658,20 4.240,20 

3.  
Πιεξσκή δαπάλεο 

γηα ηελ εηήζηα 
ζπληήξεζε ησλ 

02.04.073.0869.01 
Ακνηβέο γηα 

ζπληήξεζε θαη 
επηζθεπή 

2.728,00 9.704,02 4.129,86 2.846,16 
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κεραλεκάησλ ησλ 
δχν (2) απηφκαησλ 

γξακκψλ ζην 
ΚΣΔΟ Φσθίδαο 
φπσο νξίδεη ην 

πξφηππν ΗSΟ 9001 
ηνπ 2008γηα ην 

έηνο 2017 (ΑΦΟΗ 
ΣΑΗΝΟΤ Ο.Δ) 

ινηπνχ 
εμνπιηζκνχ 

4.  

πιεξσκή 
δηθεγφξνπ γηα 

απφθξνπζε ηεο 
αξηζκ. 19/2009 

αγσγή αγσγήο ηεο 
Δπκνξθίαο 

Λνπινχδε ηνπ 
Γεκεηξίνπ, 
ελψπηνλ ηνπ 
Μνλνκεινχο 
Γηνηθεηηθνχ 

Πξσηνδηθείνπ 
Ληβαδεηάο 

(Αλάξγπξνο 
Σαιακάγθαο) 

02.04.073.0871.02 
Ακνηβέο 
θπζηθψλ 

πξφζσπσλ 
184.76 753,24 0,00 568,48 

5.  

Πιεξσκή ακνηβήο 
δηθεγφξνπ ν 
νπνίνο ζα 

εθπξνζσπήζεη ηελ 
Π..Δ ελψπηνλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ 
Πξσηνδηθείνπ 

Ληβαδεηάο ζηελ 
δηθάζηκν ηεο 

21/07/2016 ή ζε 
θάζε κεη΄ 
αλαβνιήο 

νξηζζείζα κε 
εληνιή λα 

απνθξνχζεη ηελ 
αξηζκ. 

191/20.12.2006 
αγσγή ηεο 

Αζαλαζνπνχινπ 
νθίαο θαη ινηπψλ 

68 ελαγφλησλ . 
(ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ 
ΑΝΑΡΓΤΡΟ) 

02.04.073.0871.02 
Ακνηβέο 
θπζηθψλ 

πξφζσπσλ 
332,32 753,24 184,76 236,16 

6.  

Πιεξσκή ακνηβήο 
δηθεγφξνπ ν 

νπνίνο 
εθπξνζψπεζε ηελ 
Π..Δ ελψπηνλ ηνπ 

Δηξελνδηθείνπ 
Λακίαο ζηελ 
δηθάζηκν ηεο 

30/09/2015 αγσγή 
πνπ άζθεζε ε 
εηαηξεία «Θ. 

ΣΟΦΟΡΟ  
Α.Ξ.Σ.Ν.Δ.Β.Δ.» . 
(ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ 
ΑΝΑΡΓΤΡΟ) 

02.04.073.0871.02 
Ακνηβέο 
θπζηθψλ 

πξφζσπσλ 
236,16 753,24 517,08 0,00 
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7.  

Πιεξσκή 
Πξνκήζεηαο 

ελαιιαθηηθψλ γηα 
ηελ επηζθεπή 

θξπζηάιισλ πίζσ 
θαη επηζθεπή 

θψησλ ζην ΚΖΖ-
1627 φρεκα ηεο 
Γ/λζεο Σερληθψλ 

Έξγσλ. 
(ΚΡΑΒΑΡΣΟΓΗΑΝ
ΝΟ ΗΧΑΝΝΖ) 

02.04.073.1321.01 

Πξνκήζεηα 
εηδψλ 

ζπληήξεζεο & 
επηζθεπήο 

κέζσλ μεξάο 
γεληθά 

62,00 13.138,60 5.836,66 7.239,94 

8.  

πιεξσκή δαπάλεο 
πξνκεζείαο 

λαπηηθψλ θιεηδηψλ  
γηα ην ΜΔ 93437 ΗΥ 
φρεκα ηεο Γ/λζεο 
Σερληθψλ Έξγσλ 
ηεο Π.Δ. Φσθίδαο 

 
 
 
 

02.04.073.1699.01 

Λνηπέο 
πξνκήζεηεο 

18,60 12.000,00 1.882,32 10.099,08 

9.  

πιεξσκή δαπάλεο 
πξνκήζεηαο πέληε 
(5) θαξεθιψλ γηα 
ην γξαθείν ηνπ 

Αληηπεξηθεξεηάξρε 

02.04.073.1711.01 
Πξνκήζεηα 
επίπισλ 

372,00 1.000,00 0,00 628,00 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 

 
4.318,04 

 
51.973,54 

 
17.520,08 

 
30.135,42 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 357 

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

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 39442/941/28-2-2017 
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: 
Α. ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο γηα πξνκήζεηεο, εξγαζίεο, 

παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ Π..Δ., θαηά ην Οηθνλνκηθφ Έηνο 2016, σο θαησηέξσ: 
 

 
 
α/α 

 
 

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ 

 
 

Λνγαξηαζκόο 

 
 

Πεξηγξαθή 

 
ΠΟΟ 

ΓΔΜΔΤ
Ζ 

ΠΗΣΩΖ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔ 

ΝΟΤ 
ΠΡΟΫ/ΜΟ
Τ+ΑΝΑΜΟΡ

ΦΩΔΗ 
ΔΣΟΤ 2017 

 
ΓΔΜΔΤΘΔ

Ν ΠΟΟ 
ΠΡΗΝ ΣΖΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

 
ΤΠΟΛΟΗΠΟ 

ΓΔΜΔΤΖ 
ΠΗΣΩΖ 

1 

Ακνηβή γηα 
ππεξεζίεο  
ρξνλνπαξνπζίαζεο 
πξνζσπηθνχ  
(OTS) 

02.01.073.0899.02 

Λνηπέο 
δαπάλεο θαη 
εηδηθέο 
ακνηβέο 

7.011,00    
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Β. ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο γηα πξνκήζεηεο, εξγαζίεο, 

παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ Π..Δ., θαηά ην Οηθνλνκηθφ Έηνο 2017, σο θαησηέξσ:  
 

2 

Ακνηβή γηα 
ππεξεζίεο θαη 
ζπζηήκαηα 
πιεξνθνξηθήο 
(OTS)   

02.01.073.0899.02 

Λνηπέο 
δαπάλεο θαη 
εηδηθέο 
ακνηβέο 

4.510,00 65.264,00 52.173,06 1.569,94 

 ΓΔΝΗΚΑ ΤΝΟΛΑ 11.521,00 65.264,00 52.173,06 1.569,94 

 
 
α/α 

 
 

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ 

 
 

Λνγαξηαζκόο 

 
 

Πεξηγξαθή 

 
ΠΟΟ 

ΓΔΜΔΤ 
Ζ 

ΠΗΣΩΖ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔ

ΝΟΤ 
ΠΡΟΫ/ΜΟ
Τ+ΑΝΑΜΟΡ

ΦΩΔΗ 
ΔΣΟΤ 2017 

 
ΓΔΜΔΤΘΔ

Ν ΠΟΟ 
ΠΡΗΝ ΣΖΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

 
ΤΠΟΛΟΗΠ

Ο 
ΓΔΜΔΤ

Ζ 
ΠΗΣΩΖ 

1 

Ακνηβή γηα 
πξαθηηθή άζθεζε 
δηθεγφξσλ ζηελ 
Ννκηθή Τπεξεζία 
ηεο ΠΔ 

02.01.073.0385.01 

Απνδεκίσζε 
πνπδαζηψλ 
πνπ πξαγκ. 

πξαθηηθή 
άζθεζε ζε 

ΓΤ 

7.200,00 30.000,00 10.500,00 12.300,00 

2 

Ακνηβή γηα 
εξγαζίεο 
(πδξαπιηθά) ζην 
θεληξηθφ θηίξην ηεο 
ΠΔ (Τςειάληε 1) 

02.01.073.0851.01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε & 

επηζθεπή 
θηηξίσλ 
γεληθά 

250,00 9.000,00 0,00 8.750,00 

3 

Πιεξσκή δαπάλεο 
γηα ηελ πξνκήζεηα 
πξνζσπηθνχ Ζ/Τ 
(Laptop) γηα ηηο 
αλάγθεο ηνπ 
ηκήκαηνο 
Πξνκεζεηψλ  

02.01.073.1723.01 

Πξνκήζεηα 
ειεθηξνληθψλ 
ππνινγηζηψλ, 
πξνγξακκάη

σλ θαη 
ινηπψλ 
πιηθψλ 

1.700,00 63.000,00 12.869,00 48.431,00 

4 

Πιεξσκή δαπάλεο 
γηα ηελ κεηαθίλεζε 
αηξεηψλ ζηε Γηεζλή 
Σνπξηζηηθή Έθζεζε 
ΜΗΣΣ ζηε Μφζρα. 
14-16/3/2017 

02.01.073.0717.01 

Γαπάλεο 
κεηαθίλεζεο 

απφ ην 
εζσηεξηθφ 

ζην 
εμσηεξηθφ 
(αηξεηνί) 

4.000,00 20.000,00 14.000,00 0,00 

5 

Ακνηβή δηθεγφξνπ  
γηα ηε ζχληαμε 
γλσκνδφηεζεο 
πνπ αθνξά κειέηε 
έξγνπ «Δθνχζηνο 
Αλαδαζκφο 
Αγξνθηήκαηνο 
Ακθίθιεηαο»  

02.01.073.0871.01 
Ακνηβέο 
θπζηθψλ 

πξνζψπσλ 
595,20    
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Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη δελ ςεθίδεη ηηο δαπάλεο κε α/α Α.1 θαη Β.4, ελψ 

ςεθίδεη ιεπθφ ζηε δαπάλε κε α/α Β.7. 
Οκνίσο, ν θ. Θσκάο Γξεβελίηεο δήισζε φηη δελ ςεθίδεη ηε δαπάλε κε α/α Β.4. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 358 

 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 29o: Έγθξηζε κεηαθίλεζεο εθηφο έδξαο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Σνπξηζκνχ, 
Αζιεηηζκνχ & Πνιηηηζκνχ θαη Πεξηθεξεηαθνχ πκβνχινπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε Γηεζλή 
Σνπξηζηηθή Έθζεζε «MEDITERRANEAN PANORAMA», ζηε ηνθρφικε. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. Φ. Σ/38725/ 209/24-
2-2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο, Απαζρφιεζεο, Δκπνξίνπ & Σνπξηζκνχ Π..Δ. 
πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 
Δγθξίλεη: 
1. ηελ κεηαθίλεζε εθηφο έδξαο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Σνπξηζκνχ, Αζιεηηζκνχ & 

Πνιηηηζκνχ θ. Ησάλλε Κνληδηά θαη ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνχινπ θ. Γεψξγηνπ Κειατδίηε, 
πξνθεηκέλνπ λα εθπξνζσπήζνπλ ηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο ζηε δηεζλή ηνπξηζηηθή έθζεζε 
«MEDITERRANEAN PANORAMA», ζηε ηνθρφικε (νπεδία), ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη απφ 17 – 
19/3/2017,  

2. ηε δαπάλε πνζνχ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ επξψ (4.000€), ε νπνία ζα βαξχλεη ηνλ 
Δ.Φ.02.073 θαη ηνλ ΚΑΔ 0717.01 
 
 Μεηνςήθεζαλ νη θ.θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο θαη Θσκάο Γξεβελίηεο. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 359 

6 

Ακνηβή δηθεγφξνπ, 
ζχκθσλα κε ηελ 
αξ. 36272/274/21-
2 απφθαζε 
Πεξηθεξεηάξρε, γηα 
ππφζεζε «Γεληθή 
Ηδησηηθή 
Πνιπθιηληθή 
Λακίαο ΑΔ»  

02.01.073.0871.01 
Ακνηβέο 
θπζηθψλ 

πξνζψπσλ 
621,24 60.000,00 22.011,17 36.772,34 

7 

Ακνηβή γηα παξνρή 
ηερληθψλ θαη 
ινηπψλ ζπλαθψλ 
επηζηεκνληθψλ 
ππεξεζηψλ 
(ςεθηαθή βάζε 
γεσγξαθηθψλ 
δεδνκέλσλ 
κεηαιιείσλ-
ιαηνκείσλ) 
17REQ005849451  
2017-02-28 

02.01.073.0899.01 

Λνηπέο 
δαπάλεο θαη 

εηδηθέο 
ακνηβέο 

18.000,00 216.736,00 125.215,00 73.521,00 

8 

Δπηζηξνθή κε 
αλαισζέληνο 
πνζνχ ζην Σακείν 
Γεσξγίαο θαη 
Κηελνηξνθίαο  

02.01.073.3199.01 

Λνηπέο 
επηζηξνθέο 

εζφδσλ 
 

231,00 10.000,00 3.922,27 5.846,73 

 
 
 

ΓΔΝΗΚΑ ΤΝΟΛΑ  34.597,44 408.736,00 188.517,44 185.621,07 34.597,44 
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ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 30o: Έγθξηζε κεηαθίλεζεο εθηφο έδξαο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Σνπξηζκνχ, 
Αζιεηηζκνχ & Πνιηηηζκνχ θαη Πεξηθεξεηαθψλ πκβνχισλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε Γηεζλή 
Σνπξηζηηθή Έθζεζε «ΜΗΣΣ 2017», ζηε Μφζρα. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. Φ. Σ/38720/207/24-
2-2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο, Απαζρφιεζεο, Δκπνξίνπ & Σνπξηζκνχ 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 κεηαθίλεζε εθηφο έδξαο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Σνπξηζκνχ, Αζιεηηζκνχ & 

Πνιηηηζκνχ θ. Ησάλλε Κνληδηά θαη ηεο Πεξηθεξεηαθήο πκβνχινπ θ. Αηθαηεξίλεο Καιαληδή, 
πξνθεηκέλνπ λα εθπξνζσπήζνπλ ηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο ζηε δηεζλή ηνπξηζηηθή έθζεζε 
«ΜΗΣΣ 2017», ζηε Μφζρα, ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη απφ 14 – 16/3/2017. 
  

Μεηνςήθεζαλ νη θ.θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο θαη Θσκάο Γξεβελίηεο. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 360 
 

 
ΘΔΜΑ 1ν: Έγθξηζε πξαθηηθψλ ζπλεδξίαζεο 6/6-2-2017, 7/13-2-2017 θαη 8/20-2-2017 ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

Ζ Δπηηξνπή ελέθξηλε νκόθσλα ηα κε αξηζκ. 6/6-2-2017, 7/13-2-2017 θαη 8/20-2-2017 
πξαθηηθά ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 361 
 
 
ΝΟΜΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 
 
ΘΔΜΑ 2o: Άζθεζε ή κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο κε αξηζκφ 162/2015 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο (Σκήκα 1ν Σξηκειέο). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. (νηθ.) 33697/71/17-2-
2017 έγγξαθν ηνπ γξαθείνπ Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Να κελ αζθεζεί ην έλδηθν κέζν ηεο έθεζεο θαηά ηεο κε αξηζκφ 162/2015 απφθαζεο ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο (Σκήκα 1ν Σξηκειέο). 
 
 Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήηεζε λα απνζαθεληζηνχλ ηπρφλ παξαιείςεηο ή ιάζε ηεο 
αξκφδηαο ππεξεζίαο, δηφηη ηέηνηνπ είδνπο πεξηζηαηηθά λφζεπζεο θαπζίκσλ επαλαιακβάλνληαη 
ζπρλά. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 362 

 
ΘΔΜΑ 3o: Άζθεζε ή κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο κε αξηζκφ 160/2015 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο (Σκήκα 1ν Σξηκειέο). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. (νηθ.) 33992/72/17-2-
2017 έγγξαθν ηνπ γξαθείνπ Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Να κελ αζθεζεί ην έλδηθν κέζν ηεο έθεζεο θαηά ηεο κε αξηζκφ 160/2015 απφθαζεο ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο (Σκήκα 1ν Σξηκειέο). 
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Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 363 
 
ΘΔΜΑ 4o: Άζθεζε ή κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο κε αξηζκφ 80/2015 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο (Σκήκα 1ν Σξηκειέο). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. (νηθ.) 34840/75/20-2-
2017 έγγξαθν ηνπ γξαθείνπ Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Να κελ αζθεζεί ην έλδηθν κέζν ηεο έθεζεο θαηά ηεο κε αξηζκφ 80/2016 (θαη φρη 80/2015 
φπσο εθ παξαδξνκήο γξάθηεθε ζηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο) απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ 
Υαιθίδαο (Σκήκα 1ν Σξηκειέο). 
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ΘΔΜΑ 5o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ πξνο εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» ζην 
Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Λακίαο [ζρεηηθά κε ηελ αγσγή ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΣΡΗΣΧΝ 
ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ – ΜΔΛΔΣΑΗ – ΔΠΗΒΛΔΦΔΗ – ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΑΗ - ΓΔΧΛΟΓΗΚΑΗ» θαη ηεο 
εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «INSTAT ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ – ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ»]. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. ΣΣ 118649/961/ 
2016/21-2-2017 έγγξαθν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 

1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ηελ δηθεγφξν 
Κσλζηαληίλα Γψγνπινπ ηνπ Πέηξνπ [Α.Μ./Γ.. Λακίαο: 395], θάηνηθν Λακίαο, νδφο Ρνδάθε Αγγειή, 
αξηζ. 34, ε νπνία λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Λακίαο, ζηε δηθάζηκν ηεο 
10/03/2017 ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα απνθξνχζεη ηελ απφ 12/06/2014  
θαη κε αξηζκφ θαηάζεζεο 923/ΔΓ/206/30.06.2014 αγσγή θαη ηελ απφ 26/07/2016 θαη κε αξηζκφ 
θαηάζεζεο 923/ΔΓ/206/26.07.2016  θιήζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΣΡΗΣΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟΗ 
ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ – ΜΔΛΔΣΑΗ – ΔΠΗΒΛΔΦΔΗ – ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΑΗ - ΓΔΧΛΟΓΗΚΑΗ» θαη ηεο εηαηξείαο κε ηελ 
επσλπκία «INSTAT ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ – ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ», ζπληάζζνληαο 
πξνηάζεηο, εμεηάδνληαο κάξηπξεο, 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 662 € ζπλ ΦΠΑ 24% (= 
158,88), ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 820,88 €, πιένλ ηνπ πνζνχ ησλ 100,40 €, πνπ 
αληηζηνηρεί ζηελ εηζθνξά ππέξ Δ.Φ.Κ.Α., ππνινγηδφκελε επί ηνπ πνζνχ αλαθνξάο ηνπ γξακκαηίνπ 
πξνείζπξαμεο ηνπ δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ, ήηνη ζπλνιηθό πνζό [ακνηβή, Φ.Π.Α. θαη εηζθνξά ππέξ 
Δ.Φ.Κ.Α. 921,28 €, ε νπνία πξνθχπηεη σο εμήο:  

- Παξάζηαζε θαη πξνηάζεηο ελψπηνλ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ [δηαδηθαζία ακνηβψλ]: 502 
€ [331 € παξάζηαζε ζπλ 171 € πξνηάζεηο], 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. 

- Δηζθνξά ππέξ Δ.Φ.Κ.Α. επί ηνπ πνζνχ αλαθνξάο ηνπ γξακκαηίνπ πξνείζπξαμεο 100,40 
€ [66,20 € εηζθνξά γηα ηελ παξάζηαζε ζπλ 34,20 € εηζθνξά γηα ην ππφκλεκα]. 

 
Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο θαη δήηεζε, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε ζέζε 

πνπ ζα έρεη ε Πεξηθέξεηα, λα απνζαθεληζηνχλ πξψηα πιήξσο νη δηαδηθαζίεο θαη ην αληηθείκελν 
ησλ κειεηψλ πνπ δφζεθαλ γηα εθπφλεζε ζηηο αλσηέξσ εηαηξείεο θαηφπηλ κφλν πξνθνξηθψλ 
εληνιψλ νξγάλσλ ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο». 
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Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 365 
 

ΘΔΜΑ 6o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα ζχληαμε γλσκνδφηεζεο επί εξσηεκάησλ ηεο Γηεχζπλζεο 
Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Βνησηίαο [Σκήκα Δκπνξίνπ θαη Σνπξηζκνχ].  

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. ΣΣ 28677/211/21-2-
2017 έγγξαθν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 

1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ηε δηθεγφξν 
Παλαγηνχια Αλάγλνπ ηνπ Δπζηαζίνπ [Α.Μ./Γ.. Αζελψλ: 35501], θάηνηθν Αγίαο Παξαζθεπήο, νδφο 
Αγίαο Σξηάδνο αξ. 56 θαη Φηιηθήο Δηαηξείαο, ε νπνία αθνχ ιάβεη ππφςε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη 
κειεηήζεη ηνλ πιήξε θάθειν ηεο ππφζεζεο, θαζψο θαη ηηο απφςεηο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, ιάβεη 
δε θάζε αλαγθαία πιεξνθνξία απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», 
λα ζπληάμεη αλαιπηηθή γλσκνδφηεζε απαληψληαο ζηα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη κε ην ππ’ αξηζ. 
πξση. νηθ. 467/2.02.2017 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 
Βνησηίαο [Σκήκα Δκπνξίνπ θαη Σνπξηζκνχ].  

2. Καζνξίδεη ηελ ακνηβή ηεο αλσηέξσ δηθεγφξνπ, κε βάζε ηελ ππ’ αξηζ. 376/2015  
απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζην πνζφ ησλ 160 € ζπλ 
ΦΠΑ 24% (= 38,40), ήηνη ζπλνιηθό πνζό [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 198,40 €, ε νπνία πξνθχπηεη σο 
εμήο:  

- χληαμε γλσκνδφηεζεο [παξνρή λνκηθψλ ζπκβνπιψλ] 80 €, κε βάζε ηνλ πίλαθα ηνπ 
παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 4194/2013. 

- Δπηπιένλ ακνηβή ρξνλνρξέσζεο γηα κία (1) ψξα, κε πνζφ 80 €, ιφγσ ηεο θχζεο ησλ 
εξσηεκάησλ.  

 
Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, πξνθεηκέλνπ λα δεηεζεί ε γλψκε ηνπ αληίζηνηρνπ 

ππνπξγείνπ θαη ελδερφκελα ηνπ λνκηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ θξάηνπο. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 366 
 

ΘΔΜΑ 7o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα ζχληαμε γλσκνδφηεζεο επί εξσηεκάησλ ηεο Γηεχζπλζεο 
Μεηαθνξψλ & Δπηθνηλσληψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Βνησηίαο [Σκήκα Σερληθφ].  

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. ΣΣ 24298/180/21-2-
2017 έγγξαθν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 

1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ηε δηθεγφξν 
Παλαγηνχια Αλάγλνπ ηνπ Δπζηαζίνπ [Α.Μ./Γ.. Αζελψλ: 35501], θάηνηθν Αγίαο Παξαζθεπήο, νδφο 
Αγίαο Σξηάδνο αξ. 56 θαη Φηιηθήο Δηαηξείαο, ε νπνία αθνχ ιάβεη ππφςε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη 
κειεηήζεη ηνλ πιήξε θάθειν ηεο ππφζεζεο, θαζψο θαη ηηο απφςεηο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, ιάβεη 
δε θάζε αλαγθαία πιεξνθνξία απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», 
λα ζπληάμεη αλαιπηηθή γλσκνδφηεζε απαληψληαο ζηα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη κε ην ππ’ αξηζ. 
πξση. νηθ. 657/26.01.2017 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Μεηαθνξψλ & Δπηθνηλσληψλ ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Βνησηίαο [Σκήκα Σερληθφ].  

2. Καζνξίδεη ηελ ακνηβή ηεο αλσηέξσ δηθεγφξνπ, κε βάζε ηελ ππ’ αξηζ. 376/2015  
απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζην πνζφ ησλ 160 € ζπλ 
ΦΠΑ 24% (= 38,40), ήηνη ζπλνιηθό πνζό [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 198,40 €, ε νπνία πξνθχπηεη σο 
εμήο:  

- χληαμε γλσκνδφηεζεο [παξνρή λνκηθψλ ζπκβνπιψλ] 80 €, κε βάζε ηνλ πίλαθα ηνπ 
παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 4194/2013. 

- Δπηπιένλ ακνηβή ρξνλνρξέσζεο γηα κία (1) ψξα, κε πνζφ 80 €, ιφγσ ηεο θχζεο ησλ 
εξσηεκάησλ.  
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Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, πξνθεηκέλνπ λα δεηεζεί ε γλψκε ηνπ αληίζηνηρνπ 

ππνπξγείνπ θαη ελδερφκελα ηνπ λνκηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ θξάηνπο. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 367 
 
 
ΔΚΣΑΚΣΔ ΑΝΑΓΚΔ 
 
ΘΔΜΑ 8o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηνλ απνρηνληζκφ ζηνλ Ννκφ Βνησηίαο, 
ζηελ πεξηνρή Διηθψλα θαη Παξλαζζνχ, ζηηο 14 & 15-12-2016. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 635/30704/14-2-2017 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Βνησηίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Δγθξίλεη ηε δαπάλε πνζνχ 4.402,00 € γηα ηελ πιεξσκή εθηάθησλ αλαγθψλ γηα ην έξγν: 
«Δξγαζίεο απνρηνληζκνχ ζην Δζληθφ θαη Δπαξρηαθφ δίθηπν θαη αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ 
ηεο Π.Δ. Βνησηίαο», γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2015-2017, ηνπ πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ 
επελδχζεσλ ΑΔΠ 566, κε θσδηθφ έξγνπ 2014ΔΠ 56600011, ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΑ 
ΣΤΠΟ 

ΜΖΥ/ΣΟ 
ΑΡΗΘΜ. 

ΜΖΥ/ΣΟ 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΓΑΠΑΝΖ κε 
ΦΠΑ 24 % 

1 ΒΗΔΝΝΑ ΥΡΗΣΗΝΑ UNIMOG  ΜΔ 74856 14-12-2016 1.116,00 

2 
ΑΝΑΓΝΟΤ 
ΔΤΣΑΘΗΑ 

UNIMOG  ΜΔ 121684 14-12-2016 744,00 

3 
ΚΑΡΡΑ 
ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 

UNIMOG  ΜΔ 93838 14-12-2016 310,00 

4 
ΚΟΡΟΓΖΜΟ 
ΝΗΚΟΛΑΟ 

UNIMOG  ΜΔ 93831 14-12-2016 
1.612,00 

 

5 ΕΧΝΑ ΛΟΤΚΑ 

ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

ΔΚΚΑΦΔΑ 

ΜΔ ΛΔΠΗΓΑ 
ΒΗΕ 8385 14-12-2016 620,00 
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ΘΔΜΑ 9o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηνλ απνρηνληζκφ ζηνλ Ννκφ Βνησηίαο, 
ζηελ πεξηνρή Διηθψλα θαη Παξλαζζνχ, απφ 16 έσο 18-12-2016. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 636/30710/14-2-2017 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Βνησηίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Δγθξίλεη ηε δαπάλε πνζνχ 5.912,32 € γηα ηελ πιεξσκή εθηάθησλ αλαγθψλ γηα ην έξγν: 
«Δξγαζίεο απνρηνληζκνχ ζην Δζληθφ θαη Δπαξρηαθφ δίθηπν θαη αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ 
ηεο Π.Δ Βνησηίαο», γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2015-2017, ηνπ πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ 
επελδχζεσλ ΑΔΠ 566, κε θσδηθφ έξγνπ 2014ΔΠ 56600011, ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:   

      

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩ-

ΝΤΜΑ 

ΣΤΠΟ 

ΜΖΥ/ΣΟ 
ΑΡΗΘΜ. 

ΜΖΥ/ΣΟ 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΓΑΠΑΝΖ κε 
ΦΠΑ 24 % 

1 ΒΗΔΝΝΑ ΥΡΗΣΗΝΑ UNIMOG  ΜΔ 93838 16-12-2016 1.860,00 

2 
ΚΑΡΡΑ 
ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 

UNIMOG  ΜΔ 121684 16-12-2016 
868,00 
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3 
ΥΑΣΕΖΝΑ 
ΓΔΧΡΓΗΟ 

ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

ΔΚΚΑΦΔΑ 
ΜΔ 101997 16-12-2016 1.169,32 

4 
ΠΑΛΑΓΚΑ 
ΚΧΝ/ΝΟ 

UNIMOG  ME 64525 16-12-2016 527,00 

5 GERMA JANI UNIMOG  ΜΔ 79222 16-12-2016 1.488,00 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 369 
 
ΘΔΜΑ 10o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηνλ απνρηνληζκφ ζηνλ Ννκφ Βνησηίαο, 
απφ 21 έσο 23-12-2016. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 643/31513/15-2-2017 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Βνησηίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Δγθξίλεη ηε δαπάλε πνζνχ 10.704,92 € γηα ηελ πιεξσκή εθηάθησλ αλαγθψλ γηα ην έξγν: 
«Δξγαζίεο απνρηνληζκνχ ζην Δζληθφ θαη Δπαξρηαθφ δίθηπν θαη αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ 
ηεο Π.Δ. Βνησηίαο», γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2015-2017, ηνπ πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ 
επελδχζεσλ ΑΔΠ 566, κε θσδηθφ έξγνπ 2014ΔΠ 56600011, ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:      

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΑ 
ΣΤΠΟ 

ΜΖΥ/ΣΟ 
ΑΡΗΘΜ. 

ΜΖΥ/ΣΟ 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΓΑΠΑΝΖ κε 
ΦΠΑ 24 % 

1 ΒΗΔΝΝΑ ΥΡΗΣΗΝΑ UNIMOG ΜΔ 93838 21-12-2016 1.302,00 

2 CERMA JANI UNIMOG ΜΔ 79222 21-12-2016 496,00 

3 
ΚΟΡΟΓΖΜΟ 
ΝΗΚΟΛΑΟ 

UNIMOG ΜΔ 74856 21-12-2016 1.488,00 

4 
ΓΔΧΡΓΑΡΑ 
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

ΔΚΚΑΦΔΑ 

ΔΚΚΑΦΔΑ 

ΦΟΡΣΧΣΖ 

ΜΔ 53959 
ΜΔ 109946 

21-12-2016 3.558,80 

5 
ΠΑΛΑΓΚΑ  
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

UNIMOG ΜΔ 64525 21-12-2016 496,00 

6 
 ΑΝΑΓΝΟΤ 
ΔΤΣΑΘΗΑ 

UNIMOG ΜΔ 93831 21-12-2016 558,00 

7 ΑΓΑΘΖ ΥΡΖΣΟ ΓΚΡΔΨΣΔΡ ΜΔ 96333 21-12-2016 995,72 

8 
ΑΓΑΘΖ  
ΔΤΑΓΓΔΛΟ 

ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

ΔΚΚΑΦΔΑ 
ΜΔ 79242 21-12-2016 1.810,40 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 370 

 
ΘΔΜΑ 11o: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα άιαηνο κε απεπζείαο αλάζεζε πξνο 
αληηκεηψπηζε εθηάθησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ ηεο Π.Δ. Φσθίδαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 30313/72/14-2-2017 
έγγξαθν ηεο Απηνηεινχο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην 
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Δγθξίλεη ηηο δαπάλεο χςνπο 24.770,51 € (ζρεηηθή απφθαζε 3652/7 Αληηπεξηθεξεηάξρε)  θαη 
24.669,99 € (ζρεηηθή απφθαζε 12247/42 Αληηπεξηθεξεηάξρε), γηα ηελ πξνκήζεηα άιαηνο κε 
απεπζείαο αλάζεζε απφ ηελ εηαηξεία «ΓΟΜΗΚΑ ΠΑΗΖ Α.Δ.» πξνο αληηκεηψπηζε ησλ έθηαθησλ 
θπζηθψλ θαηλνκέλσλ ηεο Π.Δ. Φσθίδαο. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 371 
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ΘΔΜΑ 12o: Έγθξηζε δαπάλεο ηεο 1εο Δληνιήο Πιεξσκήο θαη Πηζηνπνίεζεο ηνπ Έξγνπ 
«Αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ γηα ηα έηε 2016-2017», ρξήζε 2017, Π.Δ. Δπξπηαλίαο.  

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 33635/252/17-2-2017 
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 

Δγθξίλεη ηε δαπάλε ζπλνιηθνχ πνζνχ 11.060,80 € κε Φ.Π.Α. (ΑΔΠ 566 - 
2014ΔΠ56600015) ηεο 1εο Δληνιήο Πιεξσκήο θαη Πηζηνπνίεζεο ηνπ έξγνπ: «Αληηκεηψπηζε 
εθηάθησλ αλαγθψλ γηα ηα έηε 2016-2017», ρξήζε 2017, Π.Δ. Δπξπηαλίαο, ε νπνία αλαιχεηαη σο 
θαησηέξσ:  

Α/Α Σίηινο Έξγνπ Δηδηθόο Φνξέαο 
Πξνκεζεπηήο / 

Αλάδνρνο 
Πνζό € 

1 

1ε εληνιή πιεξσκήο ηνπ έξγνπ 
«Αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 
αλαγθψλ γηα ηα έηε 2016-2017» 
Π.Δ. Δπξπηαλίαο, ρξήζε 2017, 
γηα ηελ πξνκήζεηα άιαηνο 200 
ηφλσλ 

2014ΔΠ56600015 
ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΑΛΤΚΔ 

Α.Δ. 
11.060,80 

ΤΝΟΛΟ 11.060,80 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 372 
 
 
ΓΖΜΟΗΑ ΔΡΓΑ 
 
ΘΔΜΑ 13o: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο ηνπ ππνέξγνπ: «πληήξεζε – Απνθαηάζηαζε ηερληθψλ έξγσλ 
θαη θαζαξηζκφο ξέκαηνο Γξαληηζνξέκαηνο απφ θεξηά πιηθά» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε – 
Απνθαηάζηαζε ηερληθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ θαη θαζαξηζκφο ξεκάησλ θαη πνηακψλ απφ θεξηά 
πιηθά ηεο Π.Δ. Φσθίδαο, γηα ηα έηε 2016 θαη 2017», πξνυπνινγηζκνχ 300.000,00€ κε ΦΠΑ. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 31754/610/15-2-2017 
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 θαη θαηαζθεπή ηνπ ππνέξγνπ: «πληήξεζε – Απνθαηάζηαζε ηερληθψλ 
έξγσλ θαη θαζαξηζκφο ξέκαηνο Γξαληηζνξέκαηνο απφ θεξηά πιηθά» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε – 
Απνθαηάζηαζε ηερληθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ θαη θαζαξηζκφο ξεκάησλ θαη πνηακψλ απφ θεξηά 
πιηθά ηεο Π.Δ. Φσθίδαο, γηα ηα έηε 2016 θαη 2017», πξνυπνινγηζκνχ 300.000,00€ κε ΦΠΑ, κε 
αλνηρηφ δηαγσληζκφ, 

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 300.000,00 € κε Φ.Π.Α. απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Πξφγξακκα, απφ «ΑΔΠ 566». 
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 είλαη θάησ απφ ην φξην ηεο 2εο ηάμεο ε επηηξνπή ζα είλαη ηξηκειήο (3).Σα ηξία κέιε ηεο 
κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο ζα είλαη ππάιιεινη ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φσθίδαο, πνπ ζα 
πξνθχςνπλ κεηά απφ δεκφζηα θιήξσζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ Ν. 4024/2011. 

3. Δμνπζηνδνηεί: 
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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 θαη 

β) ηε Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φσθίδαο, θαη΄ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 77 
ηνπ Ν. 4055/2012, λα θνηλνπνηεί ζηνπο ππνςεθίνπο ηηο απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 373 

 
ΘΔΜΑ 14o: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε – Απνθαηάζηαζε ηερληθψλ θαη 
ινηπψλ έξγσλ, ξεκάησλ θαη πνηακψλ Βνξεηνθεληξηθήο Δχβνηαο, γηα ηα έηε 2016 θαη 2017», 
πξνυπνινγηζκνχ 450.000,00€ κε ΦΠΑ.  

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. (νηθ.) 35292/556/20-
2-2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

  1. Δγθξίλεη: 
 α) ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε – Απνθαηάζηαζε ηερληθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ, 
ξεκάησλ θαη πνηακψλ Βνξεηνθεληξηθήο Δχβνηαο, γηα ηα έηε 2016 θαη 2017», πξνυπνινγηζκνχ 
450.000,00€ κε ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, 
  γ) ηε δηαθήξπμε θαη ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 
  2. Οξίδεη ηε Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δχβνηαο σο αξρή πνπ ζα δηελεξγήζεη ηνλ 
δηαγσληζκφ. 
  3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δχβνηαο λα πξνβεί ζηε 
ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο πνπ ζα δηελεξγήζεη ηε δεκνπξαζία (ηα κέιε ηεο επηηξνπήο ζα 
πξνθχςνπλ απφ θιήξσζε) θαη λα νξίζεη ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ θαζψο θαη 
λέα εκεξνκελία δηεμαγσγήο απηνχ, ζχκθσλα κε ην αξ. 18 ηεο Γηαθήξπμεο, εάλ γηα νπνηνλδήπνηε 
ιφγν δελ δηελεξγεζεί ε δεκνπξαζία θαηά ηελ πξναλαθεξζείζα εκεξνκελία ή δηεμαρζεί κελ, αιιά 
δελ θαηαηεζεί θακία πξνζθνξά. 

 
 Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ζπκθσλεί κε ηελ εηζήγεζε, αιιά δήηεζε “η 
ςπηπεζία να κάνει ζαθέζηεπη πεπιγπαθή ηων ζημείων ζηα οποία θα γίνει παπέμβαζη”. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 374 
 
ΘΔΜΑ 15o: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε – Απνθαηάζηαζε ηερληθψλ θαη 
ινηπψλ έξγσλ, ξεκάησλ θαη πνηακψλ Ννηηνθεληξηθήο Δχβνηαο, γηα ηα έηε 2016 θαη 2017», 
πξνυπνινγηζκνχ 500.000,00€ κε ΦΠΑ.  

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. (νηθ.) 35295/558/20-
2-2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

απνθαζίδεη νκόθσλα 
  1. Δγθξίλεη: 
 α) ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε – Απνθαηάζηαζε ηερληθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ, 
ξεκάησλ θαη πνηακψλ Ννηηνθεληξηθήο Δχβνηαο, γηα ηα έηε 2016 θαη 2017», πξνυπνινγηζκνχ 
500.000,00€ κε ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, 
  γ) ηε δηαθήξπμε θαη ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 
  2. Οξίδεη ηε Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δχβνηαο σο αξρή πνπ ζα δηελεξγήζεη ηνλ 
δηαγσληζκφ. 
  3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δχβνηαο λα πξνβεί ζηε 
ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο πνπ ζα δηελεξγήζεη ηε δεκνπξαζία (ηα κέιε ηεο επηηξνπήο ζα 
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πξνθχςνπλ απφ θιήξσζε) θαη λα νξίζεη ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ θαζψο θαη 
λέα εκεξνκελία δηεμαγσγήο απηνχ, ζχκθσλα κε ην αξ. 18 ηεο Γηαθήξπμεο, εάλ γηα νπνηνλδήπνηε 
ιφγν δελ δηελεξγεζεί ε δεκνπξαζία θαηά ηελ πξναλαθεξζείζα εκεξνκελία ή δηεμαρζεί κελ, αιιά 
δελ θαηαηεζεί θακία πξνζθνξά. 
 
 Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ζπκθσλεί κε ηελ εηζήγεζε, αιιά δήηεζε “η 
ςπηπεζία να κάνει ζαθέζηεπη πεπιγπαθή ηων ζημείων πος θα γίνει παπέμβαζη”. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 375 

 
ΘΔΜΑ 16o: Έγθξηζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Βειηίσζε παξαιίκληνπ 
δξφκνπ Σζνχθαο – Σξηπφηακνπ», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 240.000,00€ κε ΦΠΑ. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 34670/261/20-2-2017 
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 αλνηρηνχ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Βειηίσζε 
παξαιίκληνπ δξφκνπ Σζνχθαο – Σξηπφηακνπ», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 240.000,00€ κε 
ΦΠΑ, ην νπνίν εληάρζεθε ζηηο πηζηψζεηο ησλ ΑΔΠ 766.          

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

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ πξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δπξπηαλίαο λα νξίζεη 
ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ θαη λα θαζνξίζεη ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 376 
 

ΘΔΜΑ 17o: Αλάθιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 521/4-4-2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π..Δ. 
θαη εθ λένπ έγθξηζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε 
αζθαιηνηάπεηα Καξπελήζη – Κνξπζράδεο», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 150.000,00€ κε 
ΦΠΑ. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 33928/256/17-2-2017 
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. Αλαθαιεί ηελ ππ’ αξηζκ. 521/4-4-2016 απφθαζή ηεο πεξί έγθξηζεο ησλ φξσλ δηαθήξπμεο 
ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε αζθαιηνηάπεηα Καξπελήζη – Κνξπζράδεο», Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 150.000,00€ κε ΦΠΑ, κεηά ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ Ν. 3669/2008 
«Κχξσζε ηεο θσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο δεκφζησλ έξγσλ» απφ ηνλ Ν. 
4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ». 
 2. Δγθξίλεη εθ λένπ ηνπο φξνπο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο. 

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

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ πξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δπξπηαλίαο λα νξίζεη 
ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ θαη λα θαζνξίζεη ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ. 
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ΘΔΜΑ 18o: Έγθξηζε δηάιπζεο (νξηζηηθή δηαθνπή) ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ: «Αλέγεξζε 
πνιπδχλακνπ πεξηθεξεηαθνχ ηαηξείνπ Μαιεζίλαο», πξνυπνινγηζκνχ 1.666.000,00 €, αλαδφρνπ  
«ΥΑΗΡΔΦΑΝΖ  Α.Σ.Δ.».   
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Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 30135/555/3-2-2017 
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 
Δγθξίλεη ηε δηάιπζε ηεο απφ 12-5-2010 ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ: «Αλέγεξζε πνιπδχλακνπ 

πεξηθεξεηαθνχ ηαηξείνπ Μαιεζίλαο», ζπλνιηθνχ πνζνχ 873.218,04 €, αλαδφρνπ «ΥΑΗΡΔΦΑΝΖ  
Α.Σ.Δ.», θαηά ην άξζξν 62 ηνπ Ν. 3669/08 (ΦΔΚ 116 Α/18-06-2008) «Κχξσζε ηεο θσδηθνπνίεζεο 
ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο δεκφζησλ έξγσλ».     

 
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ζπκθσλεί κε ηελ εηζήγεζε, αιιά δήηεζε ζαθείο 

εμεγήζεηο γηα ηε ζηάζε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ζην αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ γηα παξάηαζε. 
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ΘΔΜΑ 19o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε δεκηψλ 
αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο θαη ηερληθψλ έξγσλ ζηελ ππ΄αξηζκ. 17 επαξρηαθή νδφ Μαξαζηά 
εξγνχια» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε Οδηθνχ Γηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο, γηα ηα έηε 2015 & 2016 θαη 
2017». 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 10932/229/14-2-2017 
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 

Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε, κε αλαζεψξεζε, ηεο πξνζεζκίαο ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε 
δεκηψλ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο θαη ηερληθψλ έξγσλ ζηελ ππ΄αξηζκ. 17 επαξρηαθή νδφ Μαξαζηά 
εξγνχια» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε Οδηθνχ Γηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο, γηα ηα έηε 2015 & 2016 θαη 
2017», κέρξη 31-5-2017, γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαη ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ 
αλαδφρνπ «ΓΡΟΟ Σ. – ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟ Γ. Δ.Δ.».  
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ΘΔΜΑ 20o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε 
ηκεκάησλ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο θαη ηερληθψλ έξγσλ ζηελ ππ’ αξηζκ. 5 επαξρηαθή νδφ 
Καζηξηψηηζζα – Μαπξνιηζάξη – Ππξά», Π.Δ. Φσθίδαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 7801/175/15-2-2017 
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 

Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε, κε αλαζεψξεζε, ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ: 
«Απνθαηάζηαζε ηκεκάησλ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο θαη ηερληθψλ έξγσλ ζηελ ππ’ αξηζκ. 5 
επαξρηαθή νδφ Καζηξηψηηζζα – Μαπξνιηζάξη – Ππξά», Π.Δ. Φσθίδαο, κέρξη 1-5-2017, γηα ηελ 
εθηέιεζε εξγαζηψλ θαη ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ «ΓΔΧΡΓΗΟY ΚΟΠΔΛΗΣΖ».  
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ΘΔΜΑ 21o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε 
δεκηψλ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο θαη ηερληθψλ έξγσλ ηεο Δ.Ο. Νν11 Ακπγδαιηά – ηίιηα», Π.Δ. 
Φσθίδαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 19183/375/15-2-2017 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φσθίδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
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 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
 

απνθαζίδεη νκόθσλα 
Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε 

δεκηψλ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο θαη ηερληθψλ έξγσλ ηεο Δ.Ο. Νν11 Ακπγδαιηά – ηίιηα», Π.Δ. 
Φσθίδαο, κέρξη 31-03-2017, γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ, ρσξίο αχμεζε ηεο δαπάλεο αλαζεψξεζεο 
θαη ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ «ΓΡΖΓΟΡΗΟY ΓΖΜΟY».  
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ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
 
ΘΔΜΑ 22o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο θαη θαηαζηξνθήο πιηθψλ ηεο Γ/λζεο 
Γηαθάλεηαο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. (νηθ.) 33582/309/17-
2-2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηαθάλεηαο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Π..Δ. πξνο ηελ 
Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Δγθξίλεη ην ππ’ αξηζκ. 11/14-2-2017 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο, αλαθχθισζεο 
θαη θαηαζηξνθήο πιηθψλ ηεο Γ/λζεο Γηαθάλεηαο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, πνπ αθνξά ζηνλ 
ηερληθφ έιεγρν πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε αξκφδηα επηηξνπή ζηνλ κεραλνγξαθηθφ εμνπιηζκφ, ν 
νπνίνο δηαπηζηψζεθε φηη έρεη ππνζηεί βιάβεο θαη πξέπεη λα δνζεί γηα αλαθχθισζε. 
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ΓΑΠΑΝΔ 
 
ΘΔΜΑ 23o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 34693/365/20-2-2017 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δπξπηαλίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Δγθξίλεη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο θαη ηελ πιεξσκή δαπάλεο, γηα πξνκήζεηεο, 
ζπληεξήζεηο θαη παξνρή ππεξεζηψλ πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ην Οηθνλνκηθφ έηνο 
2017 ζηελ Π.Δ. Δπξπηαλίαο, σο θαησηέξσ: 

 

Α/Α Αηηηνινγία Κ.Α.Δ. Πεξηγξαθή Κ.Α.Δ 
Πνζό 

δέζκεπζεο 
πίζησζεο 

Πνζό εγθεθξηκέλνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ 

κε ηηο 
αλακνξθώζεηο 

έηνπο 2017 

Γεζκεπζέλ 
πνζό πξηλ 

ηελ παξνύζα 
εηζήγεζε 

Τπόινηπν 
πίζησζεο 

δηαζέζηκν γηα 
δέζκεπζε 

1 

Ζ δαπάλε αθνξά ηελ 
αληηθαηάζηαζε ζπζθεπήο 
ειέγρνπ ειεθηξνληθνχ 
αλαγλψζηκνπ ζήκαηνο, 
φισλ ησλ δεκνζίσλ 
νρεκάησλ, πνπ 
πξνζθνκίδνληαη γηα 
ηερληθφ έιεγρν ζηελ 
Γ/λζε Μεηαθνξψλ θαη 
Δπηθνηλσληψλ. 

1729 

Πξνκήζεηα θάζε 
είδνπο κεραληθνχ 
θαη ινηπνχ 
εμνπιηζκνχ 

 
 

124,00 
 
 

1.000,00 0,00 876,00 
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2 

Ζ δαπάλε αθνξά 
αλαλέσζε ζπκβνιαίνπ 
γηα ηελ εθαξκνγή 
(ινγηζκηθφ) ζχληαμεο 
κειεηψλ θαη δηαρείξηζεο 
ησλ ηερληθψλ έξγσλ ηεο 
Γ/λζεο Σερληθψλ 
Έξγσλ. 
17REQ005806131 

 
 

0879 

Λνηπέο ακνηβέο 
φζσλ εθηεινχλ 
εηδηθέο ππεξεζίεο 

1.587,20 35.000,00 20.600,71 12.812,09 

3 

Ζ δαπάλε αθνξά 
επηζθεπέο ηνπ 
ηζνπεδσηή ΚΤ 3156, 
κεραλήκαηνο ηνπ 
κεραλνινγηθνχ 
εμνπιηζκνχ  ηεο Γ/λζεο 
Σερληθψλ Έξγσλ. 

0861 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 
επηζθεπή 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 
γεληθά. 

810,00 20.000,00 0,00 19.190,00 

4 

Ζ δαπάλε αθνξά 
επηζθεπέο ηνπ θνξησηή 
ΚΤ 7411, κεραλήκαηνο 
ηνπ κεραλνινγηθνχ 
εμνπιηζκνχ  ηεο Γ/λζεο 
Σερληθψλ Έξγσλ. 

0861 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 
επηζθεπή 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 
γεληθά. 

500,00 20.000,00 810,00 18.690,00 

5 

Ζ δαπάλε αθνξά 
επηζθεπέο ειαζηηθψλ 
ησλ : εθρηνληζηηθνχ 
(ιεπίδεο) ΚΖΤ 9371, 
ηδηπ ΚΖΤ 9377, 
ηζνπεδσηή ΗΥ 93890 θαη 
ηζνπεδσηή ΚΤ 3156, 
κεραλεκάησλ-νρεκάησλ  
ηνπ κεραλνινγηθνχ 
εμνπιηζκνχ  ηεο Γ/λζεο 
Σερληθψλ Έξγσλ. 

0861 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 
επηζθεπή 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 
γεληθά. 

315,00 20.000,00 1.310,00 18.375,00 

6 

Ζ δαπάλε αθνξά 
πξνκήζεηα 
αληαιιαθηηθψλ ηνπ  
ηζνπεδσηή ΚΤ 3156, 
κεραλήκαηνο ηνπ 
κεραλνινγηθνχ 
εμνπιηζκνχ  ηεο Γ/λζεο 
Σερληθψλ Έξγσλ. 

1321 

Πξνκήζεηα εηδψλ  
ζπληήξεζεο θαη 
επηζθεπήο 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 
γεληθά. 

110,00 50.000,00 0,00 49.890,00 

7 

Ζ δαπάλε αθνξά 
πξνκήζεηα 
αληαιιαθηηθψλ γηα ην 
θνξησηή ΚΤ 7411, 
κεραλήκαηνο ηνπ 
κεραλνινγηθνχ 
εμνπιηζκνχ  ηεο Γ/λζεο 
Σερληθψλ Έξγσλ. 

1321 

Πξνκήζεηα εηδψλ  
ζπληήξεζεο θαη 
επηζθεπήο 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 
γεληθά. 

650,00 50.000,00 110,00 49.240,00 

8 

Ζ δαπάλε αθνξά ηελ 
εηήζηα ζπληήξεζε – 
αλαγφκσζε θαη 
πδξαπιηθή δνθηκή 
ππξνζβεζηήξσλ ηεο 
Γ/λζεο Μεηαθνξψλ & 
Δπηθνηλσληψλ 

1642 
Πξνκήζεηα 
ρεκηθψλ πιηθψλ 
θαη αεξαθξνχ 

308,76 1.500,00 0,00 1.191,24 

9 

Ζ δαπάλε αθνξά ηελ 
πξνκήζεηα ζηεθαληψλ, 
πνηψλ, μεξψλ θαξπψλ, 
γιπθηζκάησλ θαη 
ηνπνζέηεζεο 
κηθξνθσληθψλ 

5161 
Γαπάλεο Δζληθνχ 
Υαξαθηήξα 

700,00 1.500,00 0,00 800,00 
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εγθαηαζηάζεσλ, ελφςεη 
ηνπ ενξηαζκνχ ηεο 
Δζληθήο Δνξηήο ηεο 25

εο
 

Μαξηίνπ. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 383 

 
ΘΔΜΑ 24o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ ηαθηηθφ 
πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα ηελ θαηαβνιή εξγνδνηηθήο εηζθνξάο ππέξ ΔΦΚΑ 
ππαιιήισλ ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. 32888/348/16-2-2017 
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 ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο γηα ηελ θαηαβνιή 
εξγνδνηηθήο εηζθνξάο ππέξ ΔΦΚΑ ππαιιήισλ ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο, σο θαησηέξσ: 

 

Α/α Αηηηνινγία Κ.Α.Δ. Πεξηγξαθή Κ.Α.Δ 
Πνζό 

δέζκεπζεο 
πίζησζεο 

Πνζό 
εγθεθξηκέλνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ 
κε ηηο 

αλακνξθώζεηο 
έηνπο 2017 

Γεζκεπζέλ 
πνζό πξηλ 

ηελ 
παξνύζα 
εηζήγεζε 

Τπόινηπν 
πίζησζεο 
δηαζέζηκν 

γηα 
δέζκεπζε 

1 

Δξγνδνηηθή 
εηζθνξά ππέξ 

ΔΦΚΑ ππαιιήισλ 
πνπ ππάγνληαλ 
κέρξη ηελ 31-12-

2016 ζην 
αζθαιηζηηθφ- 

ζπληαμηνδνηηθφ 
θαζεζηψο ηνπ 

Γεκνζίνπ 

073.0294.01. 

Δξγνδνηηθή 
εηζθνξά ππέξ 

ΔΦΚΑ ππαιιήισλ 
πνπ ππάγνληαλ 
κέρξη ηελ 31-12-

2016 ζην 
αζθαιηζηηθφ- 

ζπληαμηνδνηηθφ 
θαζεζηψο ηνπ 

Γεκνζίνπ 

40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 

 ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 384 

 
ΘΔΜΑ 25o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ ηαθηηθφ 
πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ θιηκαθίσλ ειέγρσλ 
κέηξσλ θαη ζηαζκψλ (Ν. 4177/13 γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1-1-2014 έσο θαη 31-12-2014 γηα ηελ 
Π.Δ. Δπξπηαλίαο). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 9387/168/21-2-2017 
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 ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
ησλ αλαγθψλ θιηκαθίσλ ειέγρσλ κέηξσλ θαη ζηαζκψλ (Ν. 4177/13, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1-1-
2014 έσο θαη 31-12-2014 γηα ηελ Π.Δ. Δπξπηαλίαο, σο θαησηέξσ: 
 

Α/α Αηηηνινγία Κ.Α.Δ. 
Πεξηγξαθή 

Κ.Α.Δ 

Πνζό 
δέζκεπζεο 
πίζησζεο 

Πνζό εγθεθξηκέλνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ 

κε ηηο 
αλακνξθώζεηο 

έηνπο 2016 

Γεζκεπζέλ 
πνζό πξηλ 

ηελ παξνύζα 
εηζήγεζε 

Τπόινηπν 
πίζησζεο 

δηαζέζηκν γηα 
δέζκεπζε 

1 
Αλάγθεο θιηκαθίσλ 
ειέγρσλ κέηξσλ θαη 

0515.01 
Απνδεκηψζεηο 

κειψλ 
397,20 3.000,00 2.000,00 602,80 
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ζηαζκψλ (Ν. 4177/13 γηα 
ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1-1-
2014 έσο θαη 31-12-2014  
γηα ηελ Π.Δ. Δπξπηαλίαο 

ζπιινγηθψλ  

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 397,20 3.000,00 2.000,00 602,80 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 385 

 
ΘΔΜΑ 26o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Δχβνηαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 35371/771/21-2-2017 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
απνθαζίδεη νκόθσλα 

Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο γηα πξνκήζεηεο, 
ζπληεξήζεηο θαη παξνρή ππεξεζηψλ πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 
2017 ζηελ Π.Δ. Δχβνηαο, σο θαησηέξσ: 

 

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΔ 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΚΑΔ 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤ

Ζ 
ΠΗΣΩΖ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔ

ΝΟΤ 
ΠΡΟΫ/ΜΟΤ

+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΔΗ 
ΔΣΟΤ 2017 

ΓΔΤΜΔΤΘ
ΔΝ 

ΠΟΟ 
ΠΡΗΝ 
ΣΖΝ 

ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΠΗΣΩΖ 

ΓΗΔΘΔΗΜΟ 
ΓΗΑ 

ΓΔΜΔΤΖ 

1 

Δξγνδνηηθή εηζθνξά 
ππέξ ΔΦΚΑ 
ππαιιήισλ πνπ 
ππάγνληαλ κέρξη ηελ 
31-12-2016 ζην 
αζθαιηζηηθφ-
ζπληαμηνδνηηθφ 
θαζεζηψο ηνπ 
Γεκνζίνπ 

02.02.0
73.0294

.01 

Δξγνδνηηθή 
εηζθνξά ππέξ 

ΔΦΚΑ 
ππαιιήισλ πνπ 

ππάγνληαλ 
κέρξη ηελ 31-12-

2016 ζην 
αζθαιηζηηθφ-

ζπληαμηνδνηηθφ 
θαζεζηψο ηνπ 

Γεκνζίνπ 

91.500,00 91.500,00 0,00 0,00 

2 

πκκεηνρή ηξηψλ (3) 
ππαιιήισλ ηεο Γ/λζεο 
Γηνηθεηηθνχ-
Οηθνλνκηθνχ ζε 
ζεκηλάξην ηεο ΟΣS κε 
ηίηιν “Δπηηξνπηθφο 
Έιεγρνο Δληαικάησλ” 
πνπ ζα δηεμαρζεί ζηελ 
Αζήλα ζηηο 30/03/2017 

02.02.0
73.0881

.01 

Ακνηβέο γηα 
εθπαίδεπζε 
επηκφξθσζε 

 
446,40 1.000,00 0,00 553,60 

3 
Πξνκήζεηα πιηθψλ 
ζπληήξεζεο  ηεο ΠΔ 
Δχβνηαο 

02.02.0
73.1699

.01 

Λνηπέο 
πξνκήζεηεο 

 
76,71 

              
21.479,85 

 
5.840,10 15.563,04 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 92.023.11 113.979.85 5.840,10 16.116.64 

 
      Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 386 

 
ΘΔΜΑ 27o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Φσθίδαο. 
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Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 35591/411/21-2-2017 
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 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. Φσθίδαο, απφ ηνλ εηδηθφ Φνξέα 073, σο θαησηέξσ:  

 

Α/
Α 

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

ΓΔΜΔΤΖ 
ΠΗΣΩΖ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ

Τ 
ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΔ
Η ΔΣΟΤ 2016 

ΓΔΜΔΤΘΔ
Ν ΠΟΟ 

ΠΡΗΝ ΣΖΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΠΗΣΩΖ 

ΓΗΑΘΔΗΜΟ 
ΓΗΑ 

ΓΔΜΔΤΖ 

1 

πιεξσκή 
απνδεκίσζεο 
πξνζσπηθνχ πνπ 
απνιχεηαη ή 
ζπληαμηνδνηείηαη 
(κνλίκσλ θαη ΗΓΑΥ) 
ηεο ΠΔ Φσθίδαο γηα 
ην έηνο 2016 

02.04.073.0283.01 

Απνδεκίσζε 
πξνζσπηθνχ πνπ 

απνιχεηαη, 
ζπληαμηνδνηείηαη 

θιπ 

12.500,00 17.500,00 5.000,00 0,00 

2 

πιεξσκή κεληαίαο 
απνδεκίσζεο ελφο (1) 
Αζθνχκελνπ 
Γηθεγφξνπ  ζηελ Π.Δ 
Φσθίδαο ζχκθσλα κε 
ηελ αξηζκ. 70/2016 
Απφθαζε ηνπ Π. ηεο 
Π..Δ 

02.04.073.0345.01 

Ακνηβέο 
πξνζσπηθνχ πνπ 

πξαγκαηνπνηεί 
ζηηο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο 
άζθεζε ζην 
επάγγεικα 

3.600,00 3.600,00 0.00 0.00 

3 

πιεξσκή Δξγνδνηηθήο 
Δηζθνξάο  ππέξ 
ΔΦΚΑ ππαιιήισλ 
πνπ ππάγνληαλ κέρξη 
ηελ 31-12-2016 ζην 
αζθαιηζηηθφ-
ζπληαμηνδνηηθφ 
θαζεζηψο ηνπ 
Γεκνζίνπ ηεο Π.Δ 
Φσθίδαο γηα ην έηνο 
2017 

02.04.073.0294.01 

Δξγνδνηηθή 
Δηζθνξά ππέξ 

ΔΦΚΑ ππαιιήισλ 
πνπ ππάγνληαλ 
κέρξη ηελ 31-12-

2016 ζην 
αζθαιηζηηθφ-

ζπληαμηνδνηηθφ 
θαζεζηψο ηνπ 

Γεκνζίνπ 

40.000,00 40.000,00 0.00 0.00 

4 

πιεξσκή ακνηβήο 
δηθεγφξνπ, ζχκθσλα 
κε ην 
αξηζκ.ΣΣ30683/227/1
4.02.2017 έγγξαθν 
ηεο Ννκηθήο 
Τπεξεζίαο, ν νπνίνο 
ζα ππεξαζπηζζεί ηελ 
Παλαγηψηα Γαδή ζην 
Σξηκειέο 
Πιεκκειεηνδηθείν 
Άκθηζζαο ζηελ 
δηθάζηκν ηεο 
07/03/2017 έλαληη 
ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ 
ΔΓ2-16/258/101 Κ.Θ 
 

02.04.073.0871.01 
Ακνηβέο θπζηθψλ 

πξφζσπσλ 
506,56 20.000,00 

 
10.731,56 

 
8.762,56 
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5 

πιεξσκή Πξνκήζεηαο  
ηεζζάξσλ (4) 
ειαζηηθψλ γηα  ην  
ΚΖΤ 7934 φρεκα ηεο 
Π.Δ ΦΧΚΗΓΑ 
 

02.04.073.1321.01 

Πξνκήζεηα εηδψλ 
ζπληήξεζεο & 

επηζθεπήο κέζσλ 
μεξάο γεληθά 

270,00 13.138,60 5.567,46 7.301,14 

6 
πιεξσκή Δξγαζίαο 
γηα επζπγξάκκηζε 
ΚΖΤ 7934 νρήκαηνο 
ηεο Π.Δ ΦΧΚΗΓΑ. 
 

02.04.073.0861.01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή ινηπνχ 
εμνπιηζκνχ 

50,00 6.935,60 2.261,20 4.624,40 

7 

πιεξσκή δαπάλεο γηα 
ζπληήξεζε θαη ηερληθή 
ππνζηήξημε ινγηζκηθνχ 
εθπαηδεπηηθήο 
λνκνζεζίαο "ΔΠΑΦΟ" 
ηεο Γ/λζεο Β/ζκηαο 
Δθπαίδεπζεο 

 

02.04.073.0879.01 
Ακνηβέο θπζηθψλ 

πξφζσπσλ 
60,76 19.397,30 16.310,30 3.026,24 

8 

πιεξσκή  ζθξαγίδσλ  
γηα ηηο αλάγθεο ηνπ λένπ 
ηκήκαηνο Οηθ 
Γηαρείξηζεο  & 
Γεκνζηνλνκηθνχ 
Διέγρνπ ηεο Π..Δ  ζηελ 
Π.Δ  ΦΧΚΗΓΑ 

 

 
 
 
 

02.04.073.1699.01 

Λνηπέο 
πξνκήζεηεο 

109,12 12.000,00 1.773,20 10.117,08 

9 

πιεξσκή δαπάλεο 
πξνκεζείαο 
αληαιιαθηηθψλ (Ηκάληαο  
ξνπιεκάλ, 473,68 ιάδη 
θιπ,  γηα ηνπο 
αλειθπζηήξεο ηνπ 
Γηνηθεηεξίνπ ηεο Π.Δ 
ΦΧΚΗΓΑ 

 

02.04.073.1311.01 

Πξνκήζεηα εηδψλ 
ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπήο 
εγθαηαζηάζεσλ 

473,68 2.826,00 0,00 2.352,32 

10.  

πιεξσκή πξνκήζεηαο 
αληαιιαθηηθψλ γηα ηνπο 
Ζ/Τ ηεο Γ/λζεο Β/ζκηαο 
Δθπαίδεπζεο 

 

02.04.073.1723.01 

Πξνκήζεηα 
ειεθηξνληθψλ 
ππνινγηζηψλ, 

πξνγξακκάησλ 
θαη ινηπψλ πιηθψλ 

59,00 2.796.40 2.145,20 592,20 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 

 
57.629,12 

 
138.193,90 

 
43.788,92 

 
36.775,94 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 387 

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

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 31429/676/21-2-2017 
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 ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ Κ.Α.Δ. 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Κ.Α.Δ. 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤΖ 

ΠΗΣΩΖ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ
Τ ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΔΗ
 ΔΣΟΤ 2016 

ΓΔΜΔΤΘΔΝ 
ΠΟΟ ΠΡΗΝ 

ΣΖΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΠΗΣΩΖ 

ΓΗΑΘΔΗΜΟ 
ΓΗΑ 

ΓΔΜΔΤΖ 

1 
Γέζκεπζε πίζησζεο 
γηα πιεξσκή 
Γηθεγφξσλ 

02.05.073.0871
.01 

Ακνηβέο 
θπζηθψλ 

πξνζψπσλ 

     5000,00 35089,00 9212,36 25876.64 

2 

Ακνηβή γηα θάιπςε 
δαπαλψλ 
(θσηνγξαθηθή θάιπςε-
βηληενζθφπεζε) γηα ηηο 
εθδειψζεηο 
εζηκνηππηθνχ 
ραξαθηήξα  

02.05.073.0845
.01 

Κάζε είδνπο 
δαπάλεο 

δεκνζίσλ 
ζρέζεσλ 

950,00 10000,00 8000,00 2000,00 

3 

πκπιεξσκαηηθφ πνζφ  
γηα ακνηβή γηα 
εμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε 
γηα ππνζηήξημε ησλ 
Πιεξνθνξηαθψλ 
πζηεκάησλ 

02.05.073.0879
.01 

Λνηπέο ακνηβέο 
φζσλ εθηεινχλ 

εηδηθέο 
ππεξεζίεο 

545,20 44000,00 20832,50 23167,50 

4 

Ακνηβή γηα επηζθεπή 
απηφκαηεο κπάξαο 
ειεγρφκελεο 
πξφζβαζεο 

02.05.073.0869
.01 

Ακνηβέο  γηα 
ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή ινηπνχ 
εμνπιηζκνχ 

285,20 3851,76 1656,62 2195,14 

5 

Ακνηβή ζηνλ Γηθεγφξν 
γηα ηελ ππφζεζε  
EUROPA PROFIL 
ΑΛΟΤΜΗΝΗΟ Α.Δ.Β ζηε 
Γηθάζηκν ηεο 26-1-17 

02.05.073.0871
.01 

Ακνηβέο 
θπζηθψλ 

πξνζψπσλ 

456,32 35089,00 14212.36 20876.64 

6 

Ακνηβή ζηνλ Γηθεγφξν 
γηα ηελ ππφζεζε   
ΔΣΔΜ Α.Δ ΔΣΑΗΡΗΑ 
ΔΛΑΦΡΧΝ 
ΜΔΣΑΛΛΧΝ ζηε 
Γηθάζηκν ηεο 26-1-17 

02.05.073.0871
.01 

Ακνηβέο 
θπζηθψλ 

πξνζψπσλ 

555,52 35089,00 14668.68 20420.32 

7 

εη επηζθεπή 
απηφκαηεο κπάξαο 
ειεγρφκελεο 
πξφζβαζεο 

02.05.073.1311
.01 

Πξνκήζεηα 
εηδψλ 

ζπληήξεζεο θαη 
επηζθεπήο 

εγθαηαζηάζεσλ 

892,80 6411,60 4191,20 2222,40 

8 

Πξνκήζεηα πιηθψλ 
(παγίδεο - θεξνκφλεο) 
γηα ην πξφγξακκα 
Γεσξγηθψλ 
Πξνεηδνπνηήζεσλ 

02.05.073.5244
.01 

Γαπάλεο 
γεσξγίαο 

θηελνηξνθίαο 
θιπ πνπ δελ 

πξνβιέπνληαη 
ζε άιινπο 
θσδηθνχο 
εμφδσλ 

856,00 10000,00 10000,00 0 

9 
Γέζκεπζε πνζνχ γηα 
Βαζηθφ κηζζφ ηαρηηθψλ 
ππαιιήισλ 

02.05.073.0211
.01 

Βαζηθφο κηζζφο 
ηαθηηθψλ 

ππαιιήισλ 

10296,00 2611737,42 2601237,42 10500,00 

10 
Γέζκεπζε πνζνχ γηα 
Δξγνδνηηθή εηζθνξά 
ππέξ Δ.Φ.Κ.Α 

02.05.073.0292
.01 

Δξγνδνηηθή 
εηζθνξά ππέξ 

Δ.Φ.Κ.Α 

400,00 164461,69 164061,69 400,00 

11 
Γέζκεπζε πνζνχ γηα 
Δξγνδνηηθή εηζθνξά 
ππέξ ΔΟΠΠΤ 

02.05.073.0293
.01 

Δξγνδνηηθή 
εηζθνξά ππέξ 

ΔΟΠΠΤ 

600,00 93746,53 93146,53 600,00 
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12 
Γέζκεπζε πνζνχ γηα 
Δξγνδνηηθή εηζθνξά 
ππέξ  

02.05.073.0294
.01 

 75500,00 75500,00 0 75500,00 

13 

Γέζκεπζε πνζνχ γηα 
απνδεκίσζε ειέγρσλ 
πνπ 
πξαγκαηνπνηνχληαη 
απφ ηηο Γ/λζεηο 
αλάπηπμεο θαη Μεη/ξσλ 

02.05.073.0515
.01 

Απνδεκίσζε 
πιινγηθψλ 

νξγάλσλ 

20000,00 30000,00 10000,00 20000,00 

14 
Ακνηβή γηα επηζθεπή 
ηνπ ΚΖΤ 6107 απη/ηνπ 

02.05.073.0861
.01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 

γεληθά 

74.40 4000,00 0 4000,00 

15 

Πξνκήζεηα 
αληαιιαθηηθψλ γηα 
επηζθεπή ηνπ ΚΖΤ 
6107 απη/ηνπ 

02.05.073.1321
.01 

Πξνκήζεηα 
εηδψλ 

ζπληήξεζεο θαη 
επηζθεπήο 

κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 

γεληθά 

198.40 8000,00 3000,00 5000,00 

16 
Ακνηβή γηα επηζθεπή 
ηνπ ΚΖΤ 6180 απη/ηνπ 

02.05.073.0861
.01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 

γεληθά 

99,20 4000,00 74,40 3925,60 

17 

Πξνκήζεηα 
αληαιιαθηηθψλ γηα 
επηζθεπή ηνπ ΚΖΤ 
6180 απη/ηνπ 

02.05.073.1321
.01 

Πξνκήζεηα 
εηδψλ 

ζπληήξεζεο θαη 
επηζθεπήο 

κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 

γεληθά 

148,80 8000,00 3198,40 4801,60 

18 
Ακνηβή γηα επηζθεπή 
ηνπ ΚΖΤ 6186 απη/ηνπ 

02.05.073.0861
.01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 

γεληθά 

161,20 4000,00 173,60 3826,40 

19 

Πξνκήζεηα 
αληαιιαθηηθψλ γηα 
επηζθεπή ηνπ ΚΖΤ 
6186 απη/ηνπ 

02.05.073.1321
.01 

Πξνκήζεηα 
εηδψλ 

ζπληήξεζεο θαη 
επηζθεπήο 

κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 

γεληθά 

452,60 8000,00 3347,20 4652,80 

20 
Ακνηβή γηα επηζθεπή 
ηνπ ΚΖΤ 6108 απη/ηνπ 

02.05.073.0861
.01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 

γεληθά 

83,08 4000,00 334,80 3665,20 

21 

Πξνκήζεηα 
αληαιιαθηηθψλ γηα 
επηζθεπή ηνπ ΚΖΤ 
6108 απη/ηνπ 

02.05.073.1321
.01 

Πξνκήζεηα 
εηδψλ 

ζπληήξεζεο θαη 
επηζθεπήο 

κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 

γεληθά 

527,77 8000,00 3799,80 4200,20 

22 
Ακνηβή γηα επηζθεπή 
ηνπ ΚΖΤ 6114 απη/ηνπ 

02.05.073.0861
.01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 

γεληθά 

62,00 4000,00 417,88 3582,12 
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23 

Πξνκήζεηα 
αληαιιαθηηθψλ γηα 
επηζθεπή ηνπ ΚΖΤ 
6114απη/ηνπ 

02.05.073.1321
.01 

Πξνκήζεηα 
εηδψλ 

ζπληήξεζεο θαη 
επηζθεπήο 

κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 

γεληθά 

199,64 8000,00 4327,57 3672,43 

24 

Πξνκήζεηα 
αληαιιαθηηθψλ γηα 
επηζθεπή ηνπ ΚΖΖ 
4467 απη/ηνπ 

02.05.073.1321
.01 

Πξνκήζεηα 
εηδψλ 

ζπληήξεζεο θαη 
επηζθεπήο 

κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 

γεληθά 

150,04 8000,00 4527,21 3472,79 

25 

Πξνκήζεηα 
αληαιιαθηηθψλ γηα 
επηζθεπή ηνπ ΚΤ 4642 
απη/ηνπ 

02.05.073.1321
.01 

Πξνκήζεηα 
εηδψλ 

ζπληήξεζεο θαη 
επηζθεπήο 

κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 

γεληθά 

168,64 8000,00 4677,25 3322,75 

26 
Δπηζθεπή ηνπ Κ.Τ 
96349-Μ.Δ (αιαηηέξα) 

02.05.073.5429
.01 

Λνηπέο 
Γεσξγηθέο 

δαπάλεο (Ο.Κ) 

1310,68 454393,81 238062,15 216331,66 

27 
Δπηζθεπή ηνπ Κ.Τ 
82362-Μ.Δ 
(εθζθαθέαο) 

02.05.073.5429
.01 

Λνηπέο 
Γεσξγηθέο 

δαπάλεο (Ο.Κ) 

613,19 454393,81 239372,83 215020,98 

28 
Δπηζθεπή ηνπ Κ.Τ 
3930-Μ.Δ 
(δηαγξακκηζηηθφ) 

02.05.073.5429
.01 

Λνηπέο 
Γεσξγηθέο 

δαπάλεο (Ο.Κ) 

2313.96 454393,81 239986,02 214407,79 

29 
Δπηζθεπή ηνπ Κ.Τ 
3921-Μ.Δ 
(πξνσζεηήξαο) 

02.05.073.5429
.01 

Λνηπέο 
Γεσξγηθέο 

δαπάλεο (Ο.Κ) 

2157.60 454393,81 242299,98 212093,83 

30 

Ακνηβή ζηνλ Γηθεγφξν 
γηα ζχληαμε  
γλσκνδφηεζεο γηα 
εξκελεία ηνπ Π.Γ 
78/1998 ζρεηηθά κε 
κεηαβίβαζε 
ζπλεξγείνπ, θαηφπηλ 
εξσηήκαηνο ηεο Γλζεο 
Μεη/ξσλ,657/26-1-17 
έγγξαθν 

02.05.073.0871
.01 

Ακνηβέο 
θπζηθψλ 

πξνζψπσλ 

198.40 35089,00 15224,20 19864,80 

31 

Ακνηβή ζηνλ Γηθεγφξν 
γηα ζχληαμε  
γλσκνδφηεζεο γηα 
εξκελεία ηνπ Κ.Ν 
2190/1920, θαηφπηλ 
εξσηήκαηνο ηεο Γ/λζεο 
Αλάπηπμεο, Σκήκα 
Δκπνξίνπ, 497/2-2-17 
έγγξαθν 

02.05.073.0871
.01 

Ακνηβέο 
θπζηθψλ 

πξνζψπσλ 

198.40 35089,00 15422,60 19666,40 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΖ 125455,04 3551191,81 3175941,67 375250,14 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 388 

 
ΘΔΜΑ 29o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 γηα πξνκήζεηεο, εξγαζίεο, παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Φζηψηηδαο. 
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Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 34519/839/21-2-2017 
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: 
Α. ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο γηα πξνκήζεηεο, εξγαζίεο, 

παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ Π..Δ., θαηά ην Οηθνλνκηθφ Έηνο 2016, σο θαησηέξσ: 
 

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

παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ Π..Δ., θαηά ην Οηθνλνκηθφ Έηνο 2017, σο θαησηέξσ:  
  

 
 
α/α 

 
 

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ 

 
 

Λνγαξηαζκόο 

 
 

Πεξηγξαθή 

 
ΠΟΟ 

ΓΔΜΔΤΖ
 

ΠΗΣΩΖ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔ 

ΝΟΤ 
ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ
ΔΗ ΔΣΟΤ 

2017 

 
ΓΔΜΔΤΘΔΝ 
ΠΟΟ ΠΡΗΝ 

ΣΖΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

 
ΤΠΟΛΟΗΠΟ 

ΓΔΜΔΤΖ 
ΠΗΣΩΖ 

1 
Ακνηβή ηαηξνχ θαη 
ηερληθνχ 
αζθαιείαο  

02.01.073.0899.02 
Λνηπέο 
δαπάλεο θαη 
εηδηθέο ακνηβέο 

3.972,96 53.264,00 48.450,10 840,94 

2 

Πιεξσκή 
δαπάλεο γηα 
θαχζηκα θαη 
ιηπαληηθά  

02.01.073.1511.02 
Πξνκήζεηα 
θαπζίκσλ θαη 
ιηπαληηθψλ                                                

57.000,00 60.000,00 3.000,00 0,00 

3 

Πιεξσκή 
δαπάλεο γηα ηελ 
ηερληθή 
ππνζηήξημε 
θσηνηππηθψλ 
κεραλεκάησλ  
(17SYMV0057232
35 2017-01-24) 

02.01.073. 
0869.02 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζεο 
θαη επηζθεπή 
ινηπνχ 
εμνπιηζκνχ 

655,94 5.000,00 2.240,00 2.104,06 

 ΓΔΝΗΚΑ ΤΝΟΛΑ 61.628,90 118.264,00 53.690,10 2.945,00 

 
 

α/α 

 
 

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ 

 
 

Λνγαξηαζκόο 

 
 

Πεξηγξαθή 

 
ΠΟΟ 

ΓΔΜΔΤ 
Ζ 

ΠΗΣΩΖ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔ

ΝΟΤ 
ΠΡΟΫ/ΜΟ
Τ+ΑΝΑΜΟΡ

ΦΩΔΗ 
ΔΣΟΤ 2017 

 
ΓΔΜΔΤΘΔ

Ν ΠΟΟ 
ΠΡΗΝ ΣΖΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΗΖΓΖΖ 

 
ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΓΔΜΔΤΖ
 ΠΗΣΩΖ 

1 
Δξγνδνηηθέο 
εηζθνξέο ππέξ 
ΔΦΚΑ 

02.01.073.0294.01 

Δξγνδνηηθή 
Δηζθνξά 

ππέξ ΔΦΚΑ 
ππαιιήισλ 

πνπ 
ππάγνληαλ 

κέρξη ηελ 31-
12-2016 ζην 
αζθαιηζηηθφ-

126.000,00 126.000,00 0,00 0,00 
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ζπληαμηνδνηηθ
φ θαζεζηψο 

ηνπ Γεκνζίνπ 

2 

Πιεξσκή δαπάλεο 
γηα ηελ κεηαθίλεζε 
Αληηπεξηθεξεηάξρε 
Ησαλ. Κνληδηά ζηελ 
ηνπξηζηηθή έθζεζε 
ITB ζην Βεξνιίλν 
(8-12/3/2017) 

02.01.073.0717.01 

Γαπάλεο 
κεηαθίλεζεο 

απφ ην 
εζσηεξηθφ 

ζην 
εμσηεξηθφ 
(αηξεηνί) 

2.000,00    

3 

Πιεξσκή δαπάλεο 
γηα ηελ κεηαθίλεζε 
Αληηπεξηθεξεηάξρε 
Θ. Υεηκάξα  ζην 
Νηίζειληνξθ 
«Γηεζλή Έθζεζε 
Οίλσλ-Πνηψλ»  
(18-21/3/2017) 

02.01.073.0717.01 

Γαπάλεο 
κεηαθίλεζεο 

απφ ην 
εζσηεξηθφ 

ζην 
εμσηεξηθφ 
(αηξεηνί) 

2.000,00 14.000,00 10.000,00 0,00 

4 

Πιεξσκή δαπάλεο 
γηα πξνκήζεηα 
ζπζηεκάησλ 
ζθίαζεο (roller)  

02.01.073.1699.01 
Λνηπέο 

πξνκήζεηεο 
6.100,00 65.000.00 12.400,00  

5 

Πιεξσκή δαπάλεο 
δηθαζηηθήο 
απφθαζεο 
174/2016 
(Θενράξε, 
Σζακαδηά, Σζηάκε) 

02.01.073.0892.01 

Πάζεο 
θχζεσο 

δαπάλεο ζε 
εθηέιεζε 

δηθαζηηθψλ 
απνθάζεσλ 

ή 
ζπκβηβαζηηθ
ψλ πξάμεσλ 

34.000,00    

6 

Πιεξσκή δαπάλεο 
δηθαζηηθήο 
απφθαζεο 
658/2016 
(Καξαθηθέο θαη 
ινηπνί) 

02.01.073.0892.01 

Πάζεο 
θχζεσο 

δαπάλεο ζε 
εθηέιεζε 

δηθαζηηθψλ 
απνθάζεσλ 

ή 
ζπκβηβαζηηθ
ψλ πξάμεσλ 

10.000,00    

7 

Πιεξσκή δαπάλεο 
δηθαζηηθήο 
απφθαζεο 
2228/2016 
(Δθδφζεηο νθία 
Μνζραλδξένπ & 
ηα ΔΔ) 

02.01.073.0892.01 

Πάζεο 
θχζεσο 

δαπάλεο ζε 
εθηέιεζε 

δηθαζηηθψλ 
απνθάζεσλ 

ή 
ζπκβηβαζηηθ
ψλ πξάμεσλ 

2.000,00 50.000,00 0,00 4.000,00 

8 

Πξνκήζεηα 
πγεηνλνκηθνχ 
θαξκαθεπηηθνχ 
πιηθνχ θαη εηδψλ 
θαζαξηφηεηαο γηα 
ηηο αλάγθεο ηνπ 
Σκήκαηνο 
Κηεληαηξηθήο 

02.01.073.5244.01 

Γαπάλεο 
γεσξγίαο, 

θηελνηξνθίαο 
θιπ πνπ δελ 
πξνβιέπνληα
η ζε άιινπο 
θσδηθνχο 
αξηζκνχο 
εμφδσλ 

800,00 10.000,00 5.000,00 4.200,00 
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Γ. Γηνξζψλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 218/6-2-2017 απφθαζή ηεο (ζέκα 40ν, θαηεγνξία 2, δαπάλεο 

έηνπο 2017), σο πξνο ηηο θάησζη δαπάλεο:    
 

 
Οη θ.θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο θαη Θσκάο Γξεβελίηεο δήισζαλ φηη ςεθίδνπλ φιεο ηηο 

αλσηέξσ δαπάλεο πιελ εθείλσλ ηεο παξαγξάθνπ Β κε α/α 2 θαη 3. 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 389 
 
ΘΔΜΑ 30o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, 
Π.Δ. Φζηψηηδαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. (νηθ.) 36208/857/21-
2-2017 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: 

9 

Πιεξσκή δαπάλεο 
γηα ζχλδεζε Α΄& Β΄ 
εμακήλνπ κε 
Ηληεξλεη κέζσ 
Σξάπεδαο 
Πιεξνθνξηψλ ΣΔΔ 

02.01.073.0899.01 

Λνηπέο 
δαπάλεο θαη 

εηδηθέο 
ακνηβέο 

120,00 216.736,00 123.565,00 93.051,00 

10 

Ακνηβή δηθεγφξνπ  
ζρεηηθά κε ηελ 
αγσγή ηεο 
Δηαηξείαο «Σξίησλ 
χκβνπινη 
Μεραληθνί» θαη 
«INSTAT ΑΔ»   

02.01.073.0871.01 
Ακνηβέο 
θπζηθψλ 

πξνζψπσλ 
921,28 60.000.00 21.089.89 37.988,83 

11 

Γαπάλεο 
εθηππψζεσλ γηα ηηο 
αλάγθεο ησλ 
ππεξεζηψλ  

02.01.073.0843.01 

Δθδφζεηο-
εθηππψζεηο-
βηβιηνδεζία 

(πεξηιακβάλε
ηαη θαη ε 

πξνκήζεηα 
ραξηηνχ) 

13.000,00 30.000,00 10.000,00 7.000,00 

 ΓΔΝΗΚΑ ΤΝΟΛΑ  196.941,28 446.736,00 160.965,00 146.240,83 

5 

Πξνκήζεηα θαξηψλ θαη 
αληηθαηάζηαζε κπαηαξηψλ 
γηα ην ζχζηεκα 
παξαθνινχζεζεο 
θαηξηθψλ ζπλζεθψλ  
(17REQ005726550  2017-
01-15)   

02.01.073.1725.01 

Πξνκήζεηα 
θάζε είδνπο 
ηειεπ/θνπ 

εμνπιηζκνχ 

Λάζνο 
πνζφ 

6.400,00 

Οξζό 
πνζό   

5.000,00 

6 

Γαπάλε γηα ηνλ έιεγρν ηνπ 
ζπζηήκαηνο 
παξαθνινχζεζεο 
θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ θαη 
ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ έξγνπ           
(17REQ005726550 2017-
01-15) 

02.01.073.0899.01 
Λνηπέο 
εηδηθέο 

ακνηβέο 

Λάζνο 
πνζφ 

3.720,00 

Οξζό 
πνζό 

5.250,00 
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Α. ηε δέζκεπζε πίζησζεο & πιεξσκή δαπάλεο, γηα ηελ εμφθιεζε νθεηιψλ παξειζφλησλ 
εηψλ 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 (Καζαξηζκφ, δηεπζέηεζε θαη 
απνθαηάζηαζε αλαρσκάησλ ζηελ  
θεληξηθή απνζηξαγγηζηηθή ηάθξν 4 ζηελ 
πεξηνρή η.θ. Ακνπξίνπ ηεο ΓΔ 
Ληαλνθιαδίνπ ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ, βφξεηα 
ηεο ΔΟ Λακίαο - Καξπελεζίνπ»  
 
Υξεκαηνδφηεζε: ΑΔ 055 

01.071.    
ΚΑΔ 
9471 

νθία Παξεγφξε - 
Παπαδεκεηξίνπ 

24.750,40 

2 Πξφγξακκα πξφιεςεο & αληηκεηψπηζεο 
δεκηψλ θαη θαηαζηξνθψλ πνπ 
πξνθαινχληαη απφ ζενκελίεο ζηνπο ΟΣΑ 
Α & Β βαζκνχ (Γηεπζέηεζε θαη 
απνθαηάζηαζε αλαρσκάησλ, ηελ 
θφξησζε θαη ηελ κεηαθνξά θεξηψλ 
πιηθψλ & ηνλ θαζαξηζκφ ηερληθψλ ζηελ 
θεληξηθή απνζηξαγγηζηηθή ηάθξν ζηελ 
πεξηνρή η.θ. Ληαλνθιαδίνπ ηνπ Γήκνπ 
Λακηέσλ, βφξεηα ηεο ΔΟ Λακίαο - 
Καξπελεζίνπ»  
 
Υξεκαηνδφηεζε: ΑΔ 055 

01.071.    
ΚΑΔ 
9471 

ΣΔΡΔΟΓΟΜΖ ΑΣΔ 20.980,80 

3 Πξφγξακκα πξφιεςεο & αληηκεηψπηζεο 
δεκηψλ θαη θαηαζηξνθψλ πνπ 
πξνθαινχληαη απφ ζενκελίεο ζηνπο ΟΣΑ 
Α & Β βαζκνχ (Καζαξηζκφ ηερληθψλ, ηνλ 
θαζαξηζκφ, ηελ δηεπζέηεζε θαη ηελ 
απνθαηάζηαζε αλαρσκάησλ, ηελ 
θφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ θεξηψλ 
πιηθψλ ζην πδαηφξεκα «Μπεθηφξεκα» 
ζηελ πεξηνρή η.θ. ηαπξνχ & η.θ. Λπγαξηάο 
ηεο Γ.Δ. ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ»  
 
Υξεκαηνδφηεζε: ΑΔ 055 

01.071.    
ΚΑΔ 
9471 

Σ. ΝΣΟΤΒΑ & ΗΑ ΟΔ 22.564,90 

4 Πξφγξακκα πξφιεςεο & αληηκεηψπηζεο 
δεκηψλ θαη θαηαζηξνθψλ πνπ 
πξνθαινχληαη απφ ζενκελίεο ζηνπο ΟΣΑ 
Α & Β βαζκνχ (Καζαξηζκφ & δηακφξθσζε 
ηερληθνχ, δηεπζέηεζε θαη δηακφξθσζε 
θνίηεο ηνπ ξέκαηνο «Ξεξηά» θαηάληε ηεο 
ζπκβνιήο απηνχ κε ηελ Δ.Ο. Λακίαο – 
Αζελψλ ζηελ πεξηνρή Γ.Δ. ηνπ Γήκνπ 
Λακηέσλ»  
 
Υξεκαηνδφηεζε: ΑΔ 055 

01.071.    
ΚΑΔ 
9471 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΜΟΤΣΑΚΑ 24.772,72 

 

Β. ηε δέζκεπζε πίζησζεο & πιεξσκή δαπάλεο, γηα εμφθιεζε νθεηιψλ έηνπο 2017 ηεο 
Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 4071/2012, σο εμήο: 
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AA Σίηινο έξγνπ Δηδηθόο 
θνξέαο/ 

ΚΑΔ 

Πξνκεζεπηήο 
 

Πνζό 

1 Γαπάλεο εθηφο έδξαο θηλήζεσο & 
νδνηπνξηθά ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ Τπ. 
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ (πνπ 
εθηειείηαη απφ ηηο Πεξηθέξεηεο) 
 
Υξεκαηνδφηεζε: ΑΔ 082/2 

01.071. 
ΚΑΔ 
9473 

Γηάθνξνη δηθαηνχρνη 481,68 

2 πκπιεξσκαηηθά κέηξα γηα λένπο αγξφηεο  
(πνπ εθηειείηαη απφ ηηο Πεξηθέξεηεο) 
 
Υξεκαηνδφηεζε: ΑΔ 082 

01.071. 
ΚΑΔ 
9473 

Γηάθνξνη δηθαηνχρνη 5.530,10 

3 Έιεγρνο πνηφηεηνο πδαηηθψλ πφξσλ γηα 
γεσξγία πξνκεζ. εξγαζη. νπι. κεραλνξγ. 
επεμεξγ. ζηνηρείσλ 
(πνπ εθηειείηαη απφ ηηο Πεξηθέξεηεο) 
 
Υξεκαηνδφηεζε: ΑΜ 581 

01.071. 
ΚΑΔ 
9473 

Γηάθνξνη δηθαηνχρνη 4.700,00 

4 Γξάζεηο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 
«Γηαηήξεζε δαζψλ θαη δαζηθψλ 
αλνηγκάησλ πξνηεξαηφηεηαο ζηνλ Δζληθφ 
Γξπκφ Οίηεο θαη ζην φξνο Καιιίδξνκνο κε 
θσδηθφ LIFE11 NAT/GR/1014 (αθνξά 
δξάζε C1 πεξηθξάμεηο επνρηθψλ ιηκλίσλ 
Νεπξφπνιε Καιιηδξφκνπ & Λεηβαδηέο, 
Γξεβελφ Οίηεο) 
 
Υξεκαηνδφηεζε:  E.E 
(ΑΓΑΜ: 17REQ005753753) 

01.071.  
ΚΑΔ  
9919 

Τπφ δεκνπξάηεζε 46.000,00 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 390 

 
ΘΔΜΑ 31o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηελ ζπλδηνξγάλσζε θαη 
ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζε εθδήισζε ηνπ Οκίινπ Φζησηψλ Λνγνηερλψλ θαη 
πγγξαθέσλ γηα ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα Πνίεζεο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 32193/753/15-2-2017 
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 
ρηιίσλ εθαηφλ επξψ (1.100,00 €) κε ΦΠΑ, γηα ηελ ζπλδηνξγάλσζε θαη ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο ζηελ εθδήισζε γηα ηελ παγθφζκηα Ζκέξα Πνίεζεο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 
ζηηο  20 Μαξηίνπ 2017.       

Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε, πνπ αθνξά ζε έμνδα εθηχπσζεο: α) αθηζψλ, β) πξνζθιήζεσλ θαη 
πξνγξακκάησλ, γ) πξνκήζεηαο παλφ θαη δ) έμνδα θηινμελίαο, ζα βαξχλεη ηνλ Δ.Φ. 01.073  Κ.Α.Δ. 
0844.  

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 391 

 
ΘΔΜΑ 32o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηελ ζπλδηνξγάλσζε θαη 
ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηνλ 4ν λπρηεξηλφ αγψλα δξφκνπ Λακίαο «Lamia 
Night & Run 2017». 
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Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 33881/785/21-2-2017 
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 

δεθαπέληε ρηιηάδσλ επξψ (15.000,00 €) κε ΦΠΑ, γηα ηελ ζπλδηνξγάλσζε θαη ζπκκεηνρή ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, θαηφπηλ ζχλαςεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο, ζηνλ 4ν λπρηεξηλφ 
αγψλα δξφκνπ «Lamia Night & Run», πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Λακία, ζηηο 22 Απξηιίνπ  
2017. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε, ε νπνία αλαιχεηαη ζην ζρέδην ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο, 
πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο 267/2016 απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ 
ηεξεάο Διιάδαο (ΑΓΑ: 60ΒΔ7ΛΖ-Υ3Γ), ζα βαξχλεη ηνλ Δ.Φ. 01.073  Κ.Α.Δ. 0844.  

            Σν πξσηνγελέο αίηεκα έρεη θαηαρσξεζεί ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (ΚΖΜΓ) κε κνλαδηθφ αξηζκφ θαηαρψξεζεο 17REQ005813729  2017-02-17. 

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

επισειπημαηική δπαζηηπιόηηηα ηηρ Κοινωνικήρ ςνεηαιπιζηικήρ Δπισείπηζηρ με ηην επωνςμία 
«ΔΡΙΒΩΛΟ ΦΘΙΑ Κοιν. . Δπ.», πος έσει κεπδοζκοπικό σαπακηήπα και δεν μποπεί να 
σαπακηηπιζθεί εςπύηεπος κοινωνικού ενδιαθέπονηορ”.  

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 392 

 
ΘΔΜΑ 33o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζην «7ν Φεζηηβάι Διαηνιάδνπ & Διηάο», ζην ζηάδην Δηξήλεο θαη 
Φηιίαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 35909/850/21-2-2017 
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 
ελλέα ρηιηάδσλ θαη ζαξάληα έμη επξψ (19.046,00 €) κε ΦΠΑ, γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο ζην 7ν Φεζηηβάι Διαηνιάδνπ & Διηάο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην ζηάδην 
Δηξήλεο θαη Φηιίαο, ζηελ Αζήλα, απφ 31 Μαξηίνπ έσο 2 Απξηιίνπ 2017. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε αθνξά ζε έμνδα ελνηθίαζεο θαη θαηαζθεπήο πεξηπηέξνπ θαη ζα 
βαξχλεη ηνλ Δ.Φ. 01.073 Κ.Α.Δ. 0844. 

Σν πξσηνγελέο αίηεκα έρεη θαηαρσξεζεί ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (ΚΖΜΓ) κε κνλαδηθφ αξηζκφ θαηαρψξεζεο 17REQ005825157  2017-02-21. 

 
Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο ραξαθηεξίδνληαο “ιδιαίηεπα δαπανηπή ηη 

ζςμμεηοσή ηηρ «Πεπιθέπειαρ ηεπεάρ Δλλάδαρ» ζε μια αμθιζβηηούμενηρ αποηελεζμαηικόηηηαρ 
έκθεζη, σωπίρ οςζιαζηικό πεπιεσόμενο”. ρνιίαζε, επίζεο, γηα άιιε κηα θνξά ηελ έιιεηςε 
ελδηαθέξνληνο γηα ηελ θαιή θαη απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε ηεο δαθνθηνλίαο. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 393 

 
 
ΜΔΣΑΚΗΝΖΔΗ 
 
ΘΔΜΑ 34o: Έγθξηζε κεηαθίλεζεο εθηφο έδξαο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Σνπξηζκνχ, Αζιεηηζκνχ & 
Πνιηηηζκνχ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε Γηεζλή Σνπξηζηηθή Έθζεζε ITB 2017 ζην Βεξνιίλν, απφ 8 
έσο 12/3/2017. 
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Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. Φ.Σ/34361/181/20-
2-2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο, Απαζρφιεζεο, Δκπνξίνπ & Σνπξηζκνχ 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 κεηαθίλεζε εθηφο έδξαο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Σνπξηζκνχ, Αζιεηηζκνχ & 
Πνιηηηζκνχ θ. Ησάλλε Κνληδηά, πξνθεηκέλνπ λα εθπξνζσπήζεη ηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο 
ζηε δηεζλή ηνπξηζηηθή έθζεζε ITB 2017 ζην Βεξνιίλν (Γεξκαλία), ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη, απφ 8 
έσο 12/3/2017. 

 
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη θαηαςεθίδεη ηελ εηζήγεζε, κε ηελ αηηηνινγία φηη 

“θεωπεί ηιρ εκθέζειρ αςηέρ πεπιοπιζμένηρ ζημαζίαρ, ενώ ποηέ μέσπι ηώπα δεν έγινε οςζιαζηική 
ενημέπωζη ζηο Πεπιθεπειακό ςμβούλιο για ηην αποηελεζμαηικόηηηα ηέηοιων ηαξιδιών”. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 394 

 
 

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 ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ             ΣΑ ΜΔΛΖ               ΟΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗ 
 
Ζιίαο Μπνπξκάο              Ησάλλεο Πεξγαληάο    Ηππνιχηε Μπαιθνχξα             
                                                                           Εσή χςα 

Βαζίιεηνο Φαθίηζαο    
   

Κσλζηαληίλνο Καξαγηάλλεο 
 

Δπζηάζηνο Κάππνο 
 

Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο 
 

                                                              Θσκάο Γξεβελίηεο 
                                                            

                                                              Αδακάληηνο Γεσξγνχιεο 

ΑΔΑ: 65ΧΟ7ΛΗ-Ν2Υ
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