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ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ 
ηες 3ες Απρηιίοσ 2017 
Αρηζκός Πραθηηθού 12 

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

ζήκεξα ηελ 3 Απρηιίοσ 2017, εκέξα Γεσηέρα θαη ψξα 11:00 π.κ., ζπλήιζε ζε (ηαθηηθή) 
ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 44/5-3-2017 
(ΑΓΑ:ΧΖΣΗ7ΛΖ-Ζ07) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεξεάο Διιάδαο, πξνεδξεχνληνο 
ηνπ Βαζηιείνπ Φαθίηζα, Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ιφγσ απνπζίαο ηνπ Πξνέδξνπ 
απηήο, ν νπνίνο νξίζζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 396/21-3-2017 απφθαζή ηεο (ΑΓΑ:7ΓΓΦ7ΛΖ-ΝΝ1), θαη 
δπλάκεη ηεο ππ‟ αξηζκ. (νηθ.) 63743/645/28-3-2017 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 1ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ζπλεδξίαζεο 10/21-3-2017 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο. 
 
 
ΝΟΜΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 
 
ΘΔΜΑ 2o: Άζθεζε ή κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο κε αξηζκφ 14/2015 απφθαζεο ηνπ 1νπ Μνλνκεινχο 
Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο 
 
ΘΔΜΑ 3o: Έγθξηζε ηεο ππ‟ αξηζ. πξση. (νηθ.) 57610/431/21-3-2017 απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 
ηεξεάο Διιάδαο, πεξί νξηζκνχ δηθαζηηθνχ επηκειεηή γηα ηε δηελέξγεηα επηδφζεσλ. 
 
ΘΔΜΑ 4o: Έγθξηζε ηεο ππ‟ αξηζ. πξση. (νηθ.) 57611/432/21-3-2017 απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 
ηεξεάο Διιάδαο, πεξί νξηζκνχ δηθαζηηθνχ επηκειεηή γηα ηε δηελέξγεηα επηδφζεσλ. 
 
ΘΔΜΑ 5o: Έγθξηζε ηεο ππ‟ αξηζ. πξση. (νηθ.) 58285/437/22.03.2017 απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 
ηεξεάο Διιάδαο, πεξί άζθεζεο αίηεζεο αλαζεψξεζεο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν. 4129/2013 θαηά ηεο 
ππ‟ αξηζ. 408/2016 απφθαζεο ηνπ VI Σκήκαηνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ελψπηνλ ηνπ Σκήκαηνο 
Μείδνλνο [Δπηακεινχο] χλζεζεο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 
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ΘΔΜΑ 6o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«ΚΧΠΑΨΓΗΚΖ ΦΑΡΜΑ Α.Δ.», ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
 
ΘΔΜΑ 7o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Α. 
ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΑΔΒΔ», ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
 
ΘΔΜΑ 8o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΝΔΑ 
ΦΔΡΣΗΛ Α.Δ.», ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
 
ΘΔΜΑ 9o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία  
«ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΟ ΒΔΡΝΗΚΟΥΡΧΜΑΣΧΝ ΒΔΥΡΧ Α.Δ.», ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο 
Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
 
ΘΔΜΑ 10o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αγσγήο ηνπ Ησάλλε Κππξησηάθε θαη ηεο Γηάλαο 
Πνζεηνχ, ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
 
ΘΔΜΑ 11o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«ΚΑΓΜΟ ΑΔΣΔ», ελψπηνλ ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 
 
ΘΔΜΑ 12o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηνπ Θεφδσξνπ Δπαγγειφπνπινπ, 
ελψπηνλ ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Λακίαο. 
 
ΘΔΜΑ 13o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αγσγήο ηεο ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΑ – ΞΤΝΟΓΑΛΟΤ 
Γήκεηξαο θαη ινηπψλ (ζπλ. 50), ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Λακίαο. 
 
ΘΔΜΑ 14o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα άζθεζε ελδίθσλ βνεζεκάησλ θαηά ηνπ απφ 03/03/2017 
θαηαζρεηεξίνπ ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «QUALITY & RELIABILITY ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΤΦΖΛΖ 
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΧΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», ελψπηνλ ηνπ 
Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Λακίαο. 
 
ΘΔΜΑ 15o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ζην 
Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Πεηξαηά - Σκήκα Α2 (ζρεηηθά κε ηελ αίηεζε αθχξσζεο ηεο εηαηξείαο κε ηελ 
επσλπκία «ΚΑΝΖΘΟ Α.Δ.»). 
 

ΘΔΜΑ 16o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ζην 
πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο [ζρεηηθά κε ηελ έθεζε ηνπ Βπιιηψηε Δπακεηλψλδα θαη ινηπψλ (ζπλ. 3)]. 
 
ΘΔΜΑ 17o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» ζην 
πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο - Σκήκα Δ‟ (ζρεηηθά κε ηελ αίηεζε αθχξσζεο ηεο Ησάλλαο Νηθνιάνπ). 
 
 
ΔΚΣΑΚΣΔ ΑΝΑΓΚΔ 
 
ΘΔΜΑ 18o: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Δξγαζίεο απνρηνληζκνχ ζην Δζληθφ & 
Δπαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν θαη αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, γηα ηελ ρξνληθή 
πεξίνδν 2015-2017». 

 
ΘΔΜΑ 19o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηνλ απνρηνληζκφ ζην νδηθφ δίθηπν ηνπ Ν. 
Βνησηίαο, ζηελ πεξηνρή Διηθψλα θαη Παξλαζζνχ, απφ 24-1-2017 έσο 31-1-2017. 
 
ΘΔΜΑ 20o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηνλ απνρηνληζκφ ζην νδηθφ δίθηπν ηνπ Ν. 
Βνησηίαο, ζηελ πεξηνρή Διηθψλα θαη Παξλαζζνχ, απφ 11-2-2017 έσο 13-2-2017. 
 
ΘΔΜΑ 21o: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηεο θνίηεο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ πξαλψλ ηνπ 
ρεηκάξξνπ «Σζεξιήο» ζηελ Π.Δ. Φσθίδαο. 
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ΓΗΜΟΙΑ ΔΡΓΑ – ΜΔΛΔΣΔ – ΠΑΡΑΣΑΔΙ 
 
ΘΔΜΑ 22o: Έγθξηζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο ηνπ αλνηρηνχ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Βειηίσζε νδηθήο 
αζθάιεηαο νδηθνχ δηθηχνπ Βνχιπε – Λεκέξη – Γξαλίηζα - Ληζνρψξη», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 150.000,00€ κε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΔΜΑ 23o: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Πξφγξακκα πξφιεςεο θαη 
αληηκεηψπηζεο δεκηψλ θαη θαηαζηξνθψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ζενκελίεο ζηνπο ΟΣΑ Α‟ θαη Β‟ 
βαζκνχ ηεο ρψξαο» (Δπηζθεπή ηερληθψλ θαηαζθεπψλ θαη θαζαξηζκφο απνζηξαγγηζηηθήο ηάθξνπ 
ΣΟΔΒ Μνζρνρσξίνπ), Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 10.000,00€ κε Φ.Π.Α..   
 
ΘΔΜΑ 24o: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Πξφγξακκα πξφιεςεο θαη 
αληηκεηψπηζεο δεκηψλ θαη θαηαζηξνθψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ζενκελίεο ζηνπο ΟΣΑ Α‟ θαη Β‟ 
βαζκνχ ηεο ρψξαο» (Καζαξηζκφο απνζηξαγγηζηηθήο ηάθξνπ ζηελ ζέζε «Θεξκνλέξη» ΣΟΔΒ 
Φαθίηζαο), Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 15.000,00€ κε Φ.Π.Α..   
 
ΘΔΜΑ 25o: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Πξφγξακκα πξφιεςεο θαη 
αληηκεηψπηζεο δεκηψλ θαη θαηαζηξνθψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ζενκελίεο ζηνπο ΟΣΑ Α‟ θαη Β‟ 
βαζκνχ ηεο ρψξαο» (Καζαξηζκφο απνζηξαγγηζηηθήο ηάθξνπ αληιηνζηάζην «Αιεμίλα» ΣΟΔΒ 
Αλζήιεο), Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 15.000,00€ κε Φ.Π.Α..  
  
ΘΔΜΑ 26o: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο - αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε έξγνπ: 
«πληήξεζε επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ πεξηνρήο Γνκνθνχ», Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 
200.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΔΜΑ 27o: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο - αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε έξγνπ: 
«πληήξεζε ηκήκαηνο Δζληθήο Οδνχ 3 Π.Δ. Φζηψηηδαο», πξνυπνινγηζκνχ 300.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΔΜΑ 28o: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο - αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε έξγνπ: 
«Απνθαηάζηαζε αλαρσκάησλ θαη ζπξκαηνθηβσηίσλ πεξρεηνχ πνηακνχ θαη παξαπνηάκσλ ηνπ 
ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ», Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 1.200.000,00€ κε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΔΜΑ 29o: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο - αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε έξγνπ: 
«Απνθαηάζηαζε βιαβψλ νδηθνχ δηθηχνπ Κξίθειιν – Γνκλίζηα – ηαχινη – Άκπιηαλε – Φειφο 
ηαπξφο», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 240.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΔΜΑ 30o: Έγθξηζε 2νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο - θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ έξγνπ: «Οινθιήξσζε δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ βπδαληηλψλ λαψλ Άηηαιεο», Π.Δ. 
Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 65.000,00 € κε Φ.Π.Α..  
 
ΘΔΜΑ 31o: Δμέηαζε έλζηαζεο ηεο αλαδφρνπ θνηλνπξαμίαο «ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ ΟΓΟΤ ΡΑΠΣΑΗΟΗ», 
θαηά ηεο ππ‟ αξηζκ. 18291/272/Φ.Δ./27-1-2017 απφθαζεο έθπησζεο αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ: «Οδφο 
Ραπηαίνη – Ν. ηχξα – ηχξα (Υ.Θ. 0+000 έσο Υ.Θ. 16+499,33) – (πλέρηζε)», Π.Δ. Δχβνηαο. 
 
ΘΔΜΑ 32o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε δεκηψλ 
αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο θαη ηερληθψλ έξγσλ ηεο Δ.Ο. Νν 48 Μαιαλδξίλν – Ληδσξίθη» ηνπ έξγνπ: 
«πληήξεζε Οδηθνχ Γηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο, γηα ηα έηε  2015 – 2016 θαη 2017», πξνυπνινγηζκνχ 
90.000,00 €. 
 
ΘΔΜΑ 33o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εξγαζηψλ ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε 
δεκηψλ θαη ηερληθψλ έξγσλ ζηελ Δζληθή Οδφ Ηηέαο Ναππάθηνπ – Β΄  Φάζε» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε 
νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο γηα ηα έηε 2015-2016 & 2017», πξνυπνινγηζκνχ 450.000,00 € κε 
Φ.Π.Α.. 
 
ΘΔΜΑ 34o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εξγαζηψλ ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε 
δεκηψλ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο ηερληθψλ έξγσλ θαη ζήκαλζεο ζηελ πεξηνρή “ΚΛΟΒΗΝΟ” ηεο 
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Δζληθήο Οδνχ (ηεο Ν.Δ.Ο. Ηηέαο Ναππάθηνπ) ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο 
γηα ηα έηε 2015-2016 & 2017», πξνυπνινγηζκνχ 200.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΔΜΑ 35o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εξγαζηψλ ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε 
δεκηψλ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο θαη ηερληθψλ έξγσλ ηεο επαξρηαθήο νδνχ Νν 11 Ακπγδαιηά 
ηίιηα» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο γηα ηα έηε 2015-2016 & 2017», 
πξνυπνινγηζκνχ 100.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΔΜΑ 36o: Έγθξηζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «Βειηίσζε δξφκνπ Νέν Μαξηίλν 
Λάξπκλα», Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 3.350.000,00 € κε ΦΠΑ.. 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ 
 
ΘΔΜΑ 37ο: Έγθξηζε α) δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα εηδψλ βαζηθήο 
πιηθήο ζπλδξνκήο γηα ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα (Δ.Π.) Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο πιηθήο 
ζπλδξνκήο (ΣΔΒΑ) γηα ηνλ Ννκφ Δπξπηαλίαο», πξνυπνινγηζκνχ 31.239,58€ κε Φ.Π.Α., θαη β) ησλ 
φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. 
 
ΘΔΜΑ 38ο: Έγθξηζε α) δαπάλεο θαη πνιπεηνχο δέζκεπζεο πηζηψζεσλ, β) δηελέξγεηαο αλνηθηνχ 
ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ (βελδίλε ακφιπβδε, πεηξέιαην 
θίλεζεο θαη πεηξέιαην ζέξκαλζεο) γηα ηηο αλάγθεο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Βνησηίαο», ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 253.587,37€ κε Φ.Π.Α., θαη γ) ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. 
 
ΘΔΜΑ 39o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο ελζηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/2016, ηνπ 
ζπλνπηηθνχ δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ιεπθνχ αθξπιηθνχ ρξψκαηνο δηαγξάκκηζεο 
θαη Yαινζθαηξηδίσλ γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηε 
Φζηψηηδα, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 70.000,00€ κε Φ.Π.Α. (εμ‟ αλαβνιήο). 
 
 
ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 
ΘΔΜΑ 40o: Έγθξηζε α) δαπάλεο - δέζκεπζεο πίζησζεο, β) δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ δεκφζηνπ 
δηαγσληζκνχ γηα ηηο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο ζην θέληξν θηινμελίαο πξνζθχγσλ ζηηο Θεξκνπχιεο 
ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 65.000,00 € 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., θαη γ) ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. 
 
ΘΔΜΑ 41o: Έγθξηζε απφ πιεπξάο ζθνπηκφηεηαο, ηεο αλάζεζεο ηεο «γεληθήο ππεξεζίαο» κε ηίηιν: 
«Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ελφξγαλεο δνκηθήο παξαθνινχζεζεο ζε θηίξηα ηεο πεξηνρήο ηνπ 
θξεπηδψκαηνο ηεο παξαιίαο Υαιθίδαο», Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 24.500,00€.  
 
 
ΜΑΘΗΣΙΚΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 
ΘΔΜΑ 42o: πκπιήξσζε – Γηφξζσζε ηεο ππ‟ αξηζκ. 311/2017 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο Π..Δ., πεξί ηξνπνπνίεζεο – δηφξζσζεο δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ, γηα ην ζρ. 
έηνο 2016 - 2017, Π.Δ. Δχβνηαο. 
 
ΘΔΜΑ 43o: Έγθξηζε πξαθηηθψλ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ δεκφζηνπ 
κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ κεηαθνξά καζεηψλ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, ζρνιηθψλ εηψλ 2015-2016 
θαη 2016-2017, πξνυπνινγηζκνχ 5.329.046,33€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. πιένλ δηθαησκάησλ 
πξναίξεζεο αμίαο 1.065.809,27 € - Γηφξζσζε ησλ ππ‟ αξηζκ. 940/2015 θαη 1099/2015 απνθάζεσλ 
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 
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ΘΔΜΑ 44o: Έγθξηζε δαπαλψλ δξνκνιφγησλ κεηαθνξάο καζεηψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 
Φζηψηηδαο, ζρνιηθνχ έηνπο 2016 - 2017. 
 
 
ΠΑΡΑΥΩΡΗΔΙ  
 
ΘΔΜΑ 45ο: Παξαρψξεζε δσξεάλ θαηά ρξήζε ελφο θσηνηππηθνχ κεραλήκαηνο ηεο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο, ζην ηκήκα Αζθάιεηαο Λακίαο. 
 
 
ΓΑΠΑΝΔ 
 
ΘΔΜΑ 46o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο. 
 
ΘΔΜΑ 47o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή έξγσλ - κειεηψλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 
 
ΘΔΜΑ 48o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Δχβνηαο. 
 
ΘΔΜΑ 49o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή έξγσλ - κειεηψλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 
 
ΘΔΜΑ 50o: Αλάθιεζε ηεο ππ‟ αξηζκ. 481/2017 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο θαη εθ λένπ έγθξηζε έθδνζεο Υξεκαηηθνχ Δληάικαηνο Πξνπιεξσκήο, Π.Δ. 
Δχβνηαο. 
 
ΘΔΜΑ 51o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Βνησηίαο. 
 
ΘΔΜΑ 52o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Φσθίδαο. 
 
ΘΔΜΑ 53o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή έξγσλ - κειεηψλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Φσθίδαο. 
 
ΘΔΜΑ 54o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, εξγαζίεο, παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. 
Φζηψηηδαο. 
 
ΘΔΜΑ 55o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε κε ηνλ 
Γ.. Έζπεξν Λακίαο – Σκήκα Καιαζνζθαίξηζεο θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο ζηελ «Πακθζησηηθή εθδήισζε Αγψλσλ Καιαζνζθαίξηζεο (basket ball), πξναγσληζηηθψλ 
θαηεγνξηψλ», ζηελ Λακία. 
 
ΘΔΜΑ 56o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε θαη ηε 
ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηελ εθδήισζε ηνπ Φηιαλζξσπηθνχ πιιφγνπ «πλ 
ζηνλ Άλζξσπν», κε ζέκα «Αθηέξσκα ζηελ Γηνξηή ηεο Μεηέξαο», ζην Γεκνηηθφ Θέαηξν Λακίαο. 
 
 
ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΓΑΚΟΤ ΣΗ ΔΛΙΑ 
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ΘΔΜΑ 57o: Έγθξηζε α) δαπάλεο - δέζκεπζεο πίζησζεο, β) δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ 
γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ δαθνπιεζπζκψλ κε ηελ κέζνδν ηεο παγηδνζεζίαο 
κε παγίδεο ηχπνπ Mcphail ζηνπο ειαηψλεο, ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πιινγηθήο 
Καηαπνιέκεζεο ηνπ Γάθνπ ηεο Διηάο, έηνπο 2017», Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 74.339,04€ κε 
Φ.Π.Α., θαη γ) ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. 
 
 
ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΔΠΙΣΡΟΠΩΝ 
 
ΘΔΜΑ 58o: πγθξφηεζε ηξηκεινχο επηηξνπήο δηελέξγεηαο/αμηνιφγεζεο ησλ δηαγσληζκψλ ζηα 
πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πιινγηθήο Καηαπνιέκεζεο ηνπ Γάθνπ ηεο Διηάο, έηνπο 2017», Π.Δ. 
Βνησηίαο. 

 
Απφ ηε ζπλεδξίαζε απνπζίαδε, ιφγσ θσιχκαηνο, ν Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

θαη Πεξηθεξεηάξρεο ηεξεάο Διιάδαο, Κσλζηαληίλνο Μπαθνγηάλλεο, θαη πξνήδξεπζε ν 
Αληηπξφεδξφο ηεο Βαζίιεηνο Φαθίηζαο. 

 
Παξφληα κέιε επηά (7) νη θ.θ. Βαζίιεηνο Φαθίηζαο, Υάξεο αληδάο, Γεκήηξηνο Αξγπξίνπ, 

Κσλ/λνο Βαξδαθψζηαο, Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, Παλαγηψηεο Δπαγγειίνπ θαη Γεκήηξηνο 
Σηκπιαιέμεο (αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηνπ Θσκά Γξεβελίηε).  

Απφ ηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ λφκηκα, απνπζίαδαλ νη θ.θ. Δπζηάζηνο Κάππνο θαη ην 
αλαπιεξσκαηηθφ κέινο απηνχ, θαη Θσκάο Γξεβελίηεο, ν νπνίνο αλαπιεξψζεθε σο αλσηέξσ.  

Αθνχ δηαπηζηψζεθε απαξηία, ν Αληηπξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Βαζίιεηνο 
Φαθίηζαο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 
Υξέε γξακκαηέα άζθεζε ε Εσή χςα, θιάδνπ ΓΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ, κε βαζκφ Γ΄, 

πνπ νξίζζεθε αλαπιεξψηξηα γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ αξηζκ. 9460/ 222/27-
1-2012 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζκ. 
9971/286/28-1-2013 φκνηά ηεο. 

 
Δπίζεο, ζηε ζπλεδξίαζε παξέζηεζαλ νη: 
1. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ 

Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ Π..Δ., 
2. Βαΐα Σφιιηιε, Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ – Γεκνζηνλνκηθνχ 

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

Π..Δ.. 
 
Με ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο έζεζε ππφςε ηνπ Αληηπξφεδξνπ 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο έλα δήηεκα πνπ αλέθπςε θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ “Απεπζείαο αλάζεζε 
παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ζηξαηεγηθήο, ζρεηηθά κε 
ηελ παξνπζία καο ζηα ΜΜΔ”, θαη δήηεζε, λα ηνπ δνζεί νινθιεξσκέλνο πίλαθαο κε έξγα θαη 
ππεξεζίεο πνπ αλαηέζεθαλ ζε Μ.Μ.Δ. ή ηδηνθηήηεο ηνπο. Αθφκε, δήηεζε ελεκέξσζε γηα: 

- Πνηεο νη ζέζεηο θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο ζρεηηθά κε ηελ 3ε ηξνπνπνίεζε ηνπ 
Οξγαληζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο κέζα ζε έμη κήλεο. 

- Πφζν είλαη ηα έμνδα κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ αηξεηψλ ζε 
εθζέζεηο ζην εμσηεξηθφ γηα ην έηνο 2016. 

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

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

 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 1ο: Έγθξηζε ηεο ππ‟ αξηζ. πξση. (νηθ.) 62415/479/27.03.2017 απφθαζεο ηνπ 
Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο, πεξί αλάζεζεο ζε δηθεγφξν εμψδηθσλ ελεξγεηψλ γηα ινγαξηαζκφ 
ηεο  «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο». 

Σν θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη νη αλαηεζείζεο ελέξγεηεο ζα πξέπεη λα 
γίλνπλ άκεζα, πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζνχλ νη δηθνλνκηθέο πξνζεζκίεο γηα ην θάζε δηθφγξαθν θαη λα 
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απνθεπρζνχλ νη δπζκελείο ζπλέπεηεο ηεο κε ηήξεζεο ησλ πξνζεζκηψλ, θαζψο θαη ηεο κε 
επαξθνχο πξνεηνηκαζίαο ησλ δηνηθεηηθψλ θαθέισλ θιπ, γηα ηα ζπκθέξνληα ηεο «Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο». 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 2ο: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ: «Γηαρείξηζε άξδεπζεο θαη 
αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο Κσπατδηθνχ Πεδίνπ έηνπο 2016», Π.Δ. Βνησηίαο. 

Σν θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε ζχκβαζε κε ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ 
ιήγεη ηελ 31ε -3-2017 θαη νη δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο δελ έρνπλ νινθιεξσζεί. 
 

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

 
Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 520 

 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 1ο: Έγθξηζε ηεο ππ‟ αξηζ. πξση. (νηθ.) 62415/479/27.03.2017 απφθαζεο ηνπ 
Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο, πεξί αλάζεζεο ζε δηθεγφξν εμψδηθσλ ελεξγεηψλ γηα ινγαξηαζκφ 
ηεο  «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο». 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. (νηθ.) 64933/490/29-3-
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 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

Δγθξίλεη ηελ ππ‟ αξηζ. πξση. (νηθ.) 62415/479/27.03.2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 
ηεξεάο Διιάδαο, λνκίκσο αλαπιεξνχκελνπ, κε ηελ νπνία απνθαζίζζεθε, φζνλ αθνξά ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε, ζπλνιηθά, 40 δηαδηθαζηηθά θαη ινηπά έγγξαθα: 

(i) Να δηνξηζηεί πιεξεμνχζηα δηθεγφξνο ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ε Παλαγηνχια 
Αλάγλνπ ηνπ Δπζηαζίνπ [Α.Μ./Γ.. Αζελψλ: 35501], θάηνηθνο Αγίαο Παξαζθεπήο, νδφο Αγίαο 
Σξηάδνο, αξ. 56 θαη Φηιηθήο Δηαηξείαο, ζηελ νπνία αλαζέηνπκε ηελ εληνιή θαη πιεξεμνπζηφηεηα λα 
επεμεξγαζηεί ηα ζπγθεθξηκέλα αλσηέξσ αλαθεξφκελα δηαδηθαζηηθά θαη ινηπά έγγξαθα ηα νπνία 
εηζήρζεζαλ ζηε Ννκηθή ππεξεζία, λα κεξηκλήζεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο πνπ 
ηα αθνξνχλ, γηα ηε δεκηνπξγία θαθέινπ, λα απεηθνλίζεη ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ θαη λα 
ζπληάμεη ζρέδην εηζήγεζεο ην νπνίν λα καο παξαδνζεί αξκνδίσο.  

(ii) Να θαζνξηζηεί ε ακνηβή ηεο αλσηέξσ δηθεγφξνπ, κε βάζε ηελ ππ. αξηζ. 376/2015 
απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, δειαδή αλάινγα κε ηελ 
σξηαία απαζρφιεζή ηεο (ρξνλνρξέσζε κε πνζφ 80 € αλά ψξα-ζπλ ην Φ.Π.Α.) θαη κεηά απφ 
πηζηνπνίεζε ησλ σξψλ ηεο ελ ιφγσ απαζρφιεζεο ηεο, απφ ζρεηηθή βεβαίσζή καο». 
 

Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 521 
 
ΘΔΜΑ ΔΚΣΑΚΣΟ 2ο: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ: «Γηαρείξηζε άξδεπζεο θαη 
αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο Κσπατδηθνχ Πεδίνπ έηνπο 2016», Π.Δ. Βνησηίαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. 55180/1152/30-3-2017 
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 

 
αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 

Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ: «Γηαρείξηζε άξδεπζεο θαη 
αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο Κσπατδηθνχ Πεδίνπ έηνπο 2016», Π.Δ. Βνησηίαο, κε ηελ εηαηξεία «3Κ 
ΣΔΥΝΗΚΖ» γηα έλα (1) κήλα, ήηνη έσο 30-4-2017, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ φπσο αλαθέξνληαη 
ζην ππ‟ αξηζκ. 3536/2017 ζπλεκκέλν έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο 
Π.Δ Βνησηίαο. 
 
 Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ. 
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Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 522 
 
 

ΘΔΜΑ 1ο: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ζπλεδξίαζεο 10/21-3-2017 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο. 

Ζ Δπηηξνπή ελέθξηλε οκόθφλα ην κε αξηζκ. 10/21-3-2017 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

                                            
Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 523 

 
 

ΝΟΜΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 
 
ΘΔΜΑ 2o: Άζθεζε ή κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο κε αξηζκφ 14/2015 απφθαζεο ηνπ 1νπ Μνλνκεινχο 
Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. (νηθ.) 62455/119/28-3-
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 

 
αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 

Να κελ αζθεζεί ην έλδηθν κέζν ηεο έθεζεο θαηά ηεο κε αξηζκφ 14/2015 απφθαζεο ηνπ 1νπ 
Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο. 
  
  

Ο θ. Παλαγηψηεο Δπαγγειίνπ δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ, δηφηη ε εηζήγεζε ήηαλ αζαθήο θαη 
ηδίσο δελ δηεπθξηλίδνληαλ ε γλψκε - πξφηαζε ηεο Ννκηθήο ππεξεζίαο γηα ηελ άζθεζε ή κε ησλ 
ελδίθσλ κέζσλ. 

 
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο ςήθηζε ζεηηθά, δεηψληαο «λα δηεξεπλεζεί ν ιφγνο πνπ δελ είρε 

ζπληαρζεί απφ ηα ειεγθηηθά φξγαλα ζρεηηθή έθζεζε απηνςίαο, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ε 
δηαπηζησζείζα παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο». 
 

Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 524 
 
ΘΔΜΑ 3o: Έγθξηζε ηεο ππ‟ αξηζ. πξση. (νηθ.) 57610/431/21-3-2017 απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 
ηεξεάο Διιάδαο, πεξί νξηζκνχ δηθαζηηθνχ επηκειεηή γηα ηε δηελέξγεηα επηδφζεσλ. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. (νηθ.) 61464/462/27-3-
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 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

Δγθξίλεη ηελ ππ‟ αξηζκ. πξση. (νηθ.) 57610/431/21-3-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 
ηεξεάο Διιάδαο, κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε:  
 (i) Να δηνξηζηεί δηθαζηηθή επηκειήηξηα ε Βαζηιηθή Κνχληδνπ ηνπ Νηθνιάνπ, Γηθαζηηθή 
Δπηκειήηξηα ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ, θάηνηθνο Αζελψλ, νδφο Φεηδίνπ, αξ. 6, κε ηελ εληνιή λα 
επηδψζεη ηελ ππ‟ αξηζ. 280/15.03.2017 πξνζσξηλή δηαηαγή ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, πεξί κεξηθήο αλαζηνιήο εθηέιεζεο ηεο ππ‟ αξηζ. 2853/16.12.2016 
απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ θαη Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο, κε ηελ νπνία 
επεβιήζε πξφζηηκν χςνπο 105.250,00 επξψ ζηελ «Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο» - Πεξηθεξεηαθή 
Δλφηεηα Βνησηίαο, θαηά ην κέξνο πνπ ε άκεζε εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ζπλεπάγεηαη ηε κε 
ιήςε πηζηνπνηεηηθνχ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ηελ «Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο», ζηνλ 
Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, πνπ θαηνηθνεδξεχεη ζηελ Αζήλα, νδφο Καξαγεψξγε εξβίαο, αξ. 10,  θαη 
ζηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, πνπ θαηνηθνεδξεχεη ζηελ Αζήλα, Λεσθφξνο 
Μεζνγείσλ, αξ. 119, έηζη ψζηε έθαζηνο απηψλ λα ιάβεη γλψζε θαη γηα ηηο λφκηκεο ζπλέπεηεο.  
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 (ii) Να θαζνξηζηεί ε ακνηβή ηεο αλσηέξσ δηθαζηηθήο επηκειήηξηαο γηα ηελ θάζε κία εθ ησλ σο 
άλσ δχν επηδφζεσλ, ζην πνζφ ησλ 35,00 επξψ ζπλ ΦΠΑ 24% (= 8,40), ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ 
[ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 43,40 επξψ, θαη ζπλνιηθά, ζην πνζφ ησλ [43,40 € Υ 2 = 86,80 επξψ], θαη γηα ηηο 
δχν σο άλσ επηδφζεηο. 
 
 Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο ςήθηζε ζεηηθά, δεηψληαο ην ζέκα λα αληηκεησπηζηεί πνιηηηθά.  

 
Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 525 

 
ΘΔΜΑ 4o: Έγθξηζε ηεο ππ‟ αξηζ. πξση. (νηθ.) 57611/432/21-3-2017 απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 
ηεξεάο Διιάδαο, πεξί νξηζκνχ δηθαζηηθνχ επηκειεηή γηα ηε δηελέξγεηα επηδφζεσλ. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. (νηθ.) 61467/463/27-3-
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 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

Δγθξίλεη ηελ ππ‟ αξηζ. πξση. (νηθ.) 57611/432/21-3-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 
ηεξεάο Διιάδαο, κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε:  
 (i) Να δηνξηζηεί δηθαζηηθφο επηκειεηήο ν Γεκήηξηνο Αλάγλνπ, Γηθαζηηθφο Δπηκειεηήο ηνπ 
Δθεηείνπ Λακίαο, θάηνηθνο Λακίαο, νδφο Λεσλίδνπ αξ. 6 θαη Παηξφθινπ, κε ηελ εληνιή λα επηδψζεη 
ηελ ππ‟ αξηζ. 280/15.03.2017 πξνζσξηλή δηαηαγή ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ 
Αζελψλ, πεξί κεξηθήο αλαζηνιήο εθηέιεζεο ηεο ππ‟ αξηζ. 2853/16.12.2016 απφθαζεο ηνπ 
Τπνπξγνχ θαη Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο, κε ηελ νπνία επεβιήζε 
πξφζηηκν χςνπο 105.250,00 επξψ ζηελ «Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο» - Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα 
Βνησηίαο, θαηά ην κέξνο πνπ ε άκεζε εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ζπλεπάγεηαη ηε κε ιήςε 
πηζηνπνηεηηθνχ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ηελ «Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο», πξνο ηελ 
Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Α.Α.Γ.Δ.), Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο, ΓΟΤ 
Λακίαο, έηζη ψζηε λα ιάβεη γλψζε θαη γηα ηηο λφκηκεο ζπλέπεηεο.  
 (ii) Να θαζνξηζηεί ε ακνηβή ηνπ αλσηέξσ δηθαζηηθνχ επηκειεηή, ζην πνζφ ησλ 35,00 επξψ 
ζπλ ΦΠΑ 24% (= 8,40), ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 43,40 επξψ. 
  
 Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο ςήθηζε ζεηηθά, δεηψληαο ην ζέκα λα αληηκεησπηζηεί πνιηηηθά.  

 
Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 526 

 
ΘΔΜΑ 5o: Έγθξηζε ηεο ππ‟ αξηζ. πξση. (νηθ.) 58285/437/22.03.2017 απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 
ηεξεάο Διιάδαο, πεξί άζθεζεο αίηεζεο αλαζεψξεζεο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν. 4129/2013 θαηά ηεο 
ππ‟ αξηζ. 408/2016 απφθαζεο ηνπ VI Σκήκαηνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ελψπηνλ ηνπ Σκήκαηνο 
Μείδνλνο [Δπηακεινχο] χλζεζεο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. (νηθ.) 62419/483/27-3-
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 

 
αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 

Δγθξίλεη ηελ ππ‟ αξηζ. πξση. (νηθ.) 58285/437/22.03.2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 
ηεξεάο Διιάδαο, κε ηελ νπνία απνθαζίζζεθε: 
 (i) Να αζθεζεί, ελψπηνλ ηνπ Σκήκαηνο Μείδνλνο [Δπηακεινχο] χλζεζεο ηνπ Διεγθηηθνχ 
πλεδξίνπ, ην έλδηθν βνήζεκα ηεο αίηεζεο αλαζεψξεζεο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν. 4129/2013 θαηά ηεο 
ππ‟ αξηζ. 408/2016 απφθαζεο ηνπ VI Σκήκαηνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 
 (ii) Να δηνξηζηνχλ, θαη‟ εμαίξεζε θαη ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ηεο ελ ιφγσ ππφζεζεο γηα 
ηα ζπκθέξνληα ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», πιεξεμνχζηνη δηθεγφξνη ηεο «Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο»: (α) ν Δπζχκηνο Καξαίζθνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ, δηθεγφξνο Λακίαο [Α.Μ./Γ.. 
Λακίαο 131], θάηνηθνο Λακίαο, νδφο Λεσλίδνπ, αξ. 6, κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Αλαπιεξσηή 
Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο, θαη (β) ε Φσηεηλή Καλέηε ηνπ Υαξαιάκπνπο, δηθεγφξνο Λακίαο, 
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[Α.Μ./Γ.. Λακίαο 90], θάηνηθνο Λακίαο, νδφο Λεσλίδνπ, αξ. 6, κε ηελ εληνιή λα αζθήζνπλ απφ 
θνηλνχ ή έθαζηνο μερσξηζηά [ζπληάμνπλ, θαηαζέζνπλ, επηδψζνπλ] ην έλδηθν βνήζεκα αίηεζεο 
αλαζεψξεζεο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν. 4129/2013 θαηά ηεο ππ‟ αξηζ. 408/2016 απφθαζεο ηνπ VI 
Σκήκαηνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ελψπηνλ ηνπ Σκήκαηνο Μείδνλνο [Δπηακεινχο] χλζεζεο ηνπ 
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, θαζψο θαη λα παξαζηαζνχλ, απφ θνηλνχ ή έθαζηνο μερσξηζηά, θαηά ηε 
δηθάζηκν πνπ ζα νξηζηεί γηα ηελ εθδίθαζε ηνπ αλσηέξσ ελδίθνπ βνεζήκαηνο, ελψπηνλ ηνπ 
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, πξνθεηκέλνπ λα εθπξνζσπήζνπλ ηελ «Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο», κε 
ηελ εληνιή λα ππνζηεξίμνπλ ην έλδηθν απηφ βνήζεκα, θαηαζέηνληαο ππφκλεκα, πξνβάιινληαο 
ελζηάζεηο θαη ηζρπξηζκνχο, θαη γεληθά ελεξγψληαο φ,ηη θαηά ηελ θξίζε ηνπο απαηηεζεί, γηα ηελ 
ππνζηήξημε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» ζηελ επίδηθε ππφζεζε. 
 (iii) Να θαζνξηζηεί ε ακνηβή ηεο δηθεγφξνπ Φσηεηλήο Καλέηε ηνπ Υαξαιάκπνπο, κε βάζε ηελ 
ππ‟ αξηζ. 376/2015 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζην 
πνζφ ησλ 946 επξψ ζπλ ΦΠΑ 24% (= 227,04), ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 1.173,04 
επξψ, ε νπνία πξνθχπηεη σο εμήο:  
 - Άζθεζε αίηεζεο αλαζεψξεζεο: 134 επξψ, κε βάζε ηνλ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 
4194/2013. 
 - Παξάζηαζε θαη ππφκλεκα: 332 επξψ [198 € παξάζηαζε ζπλ 134 € ππφκλεκα], κε βάζε 
ηνλ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 4194/2013.  
 - Δπηπιένλ ακνηβή ρξνλνρξέσζεο γηα έμη (6) ψξεο, κε πνζφ 80 επξψ/ψξα, ήηνη ζπλνιηθφ 
πνζφ [80 επξψ Υ 6 = 480 επξψ], γηα ηε κειέηε θαθέινπ ζε ππφζεζε ελψπηνλ αλσηάηνπ 
Γηθαζηεξίνπ [Διεγθηηθφ πλέδξην], δεδνκέλεο θαη ηεο θχζεο ηεο ππφζεζεο θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ 
αληηθεηκέλνπ απηήο. 
 - χλνιν ακνηβήο 946 επξψ. 
 (iv) Γηα ηνλ Δπζχκην Καξαΐζθν ηνπ Κσλζηαληίλνπ δελ νξίδεηαη θαη δελ ζα εηζπξαρζεί 
δηθεγνξηθή ακνηβή. 
  

Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, κε ηελ αηηηνινγία φηη «ε Πεξηθέξεηα δελ πξέπεη λα 
ζπλεξγάδεηαη κε ηέηνηεο εηαηξείεο (Μ.Κ.Ο.) γηα ηέηνηα είδνπο δεηήκαηα... Τν δήηεκα έρεη πνιηηηθή 
ζεκαζία θαη ζα πξέπεη λα δεκνζηνπνηεζεί. Να ιπζεί ην πξφβιεκα κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε 
δεκνζίνπ θνξέα». 
 

Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 527 
 

ΘΔΜΑ 6o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«ΚΧΠΑΨΓΗΚΖ ΦΑΡΜΑ Α.Δ.», ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. (νηθ.) 61255/449/27-3-
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 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ηε δηθεγφξν 
Ληβαδεηάο Μαξία Καινκνίξε ηνπ ππξίδσλνο (Α.Μ. 207, Ληβαδεηά, νδφο Φίισλνο 12), ε νπνία λα 
ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Μνλνκειέο Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν Ληβαδεηάο, ζηε δηθάζηκν ηεο 27/04/2017, 
ή ζε θάζε κεη‟ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα απνθξνχζεη ηελ απφ 08/02/2010 θαη κε αξηζκφ 
θαηαζέζεσο 9/19.02.2010 πξνζθπγή, πνπ άζθεζε ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΚΧΠΑΨΓΗΚΖ 
ΦΑΡΜΑ Α.Δ.», ζπληάζζνληαο ππφκλεκα, πξνβάιινληαο ελζηάζεηο θαη ηζρπξηζκνχο θαη γεληθά λα 
πξάμεη φ,ηη θαηά ηε θξίζε ηεο απαηηείηαη γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο ππνζέζεσο.    

2. Καζνξίδεη ηελ ακνηβή ηεο αλσηέξσ δηθεγφξνπ, κε βάζε ηελ ππ‟ αξηζ. 376/2015 απφθαζε 
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζην πνζφ ησλ 309 επξψ ζπλ ΦΠΑ 24% 
(= 74,16), ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 383,16 εσρώ, ε νπνία πξνθχπηεη σο εμήο:  

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

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

ΑΔΑ: ΩΦΘΝ7ΛΗ-9ΡΦ
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- χλνιν ακνηβήο 309 επξψ. 
 

Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 528 
 
ΘΔΜΑ 7o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Α. 
ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΑΔΒΔ», ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. (νηθ.) 61271/452/27-3-
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 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ηε δηθεγφξν 
Ληβαδεηάο Αηθαηεξίλε Σζάγθα ηνπ Ζξαθιή (Α.Μ. 216, Ληβαδεηά, νδφο Καξαγηαλλνπνχινπ 22), ε 
νπνία λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Μνλνκειέο Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν Ληβαδεηάο, ζηε δηθάζηκν ηεο 
27/04/2017, ή ζε θάζε κεη‟ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα απνθξνχζεη ηελ απφ 21/06/2010 
θαη κε αξηζκφ θαηαζέζεσο 54/30.06.2010 πξνζθπγή, πνπ άζθεζε ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Α. 
ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΑΔΒΔ», ζπληάζζνληαο ππφκλεκα, πξνβάιινληαο ελζηάζεηο θαη ηζρπξηζκνχο θαη γεληθά 
λα πξάμεη φ,ηη θαηά ηε θξίζε ηεο απαηηείηαη γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο ππνζέζεσο.    

2. Καζνξίδεη ηελ ακνηβή ηεο αλσηέξσ δηθεγφξνπ, κε βάζε ηελ ππ‟ αξηζ. 376/2015 απφθαζε 
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζην πνζφ ησλ 309 επξψ ζπλ ΦΠΑ 24% 
(= 74,16), ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 383,16 εσρώ,  ε νπνία πξνθχπηεη σο εμήο:  

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

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

- χλνιν ακνηβήο 309 επξψ. 
 

Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 529 
 

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

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. (νηθ.) 61294/457/27-3-
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 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ηελ δηθεγφξν 
Παλαγηνχια Αλάγλνπ ηνπ Δπζηαζίνπ [Α.Μ./Γ.. Αζελψλ: 35501], θάηνηθν Αγίαο Παξαζθεπήο, νδφο 
Αγ. Σξηάδνο 56 & Φηιηθήο Δηαηξείαο, ε νπνία λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Μνλνκειέο Γηνηθεηηθφ 
Πξσηνδηθείν Ληβαδεηάο, ζηε δηθάζηκν ηεο 27/04/2017 ή ζε θάζε κεη‟ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ 
εληνιή λα απνθξνχζεη ηελ απφ 29/01/2010 θαη κε αξηζκφ θαηαζέζεσο 6/29.01.2010 πξνζθπγή, 
πνπ άζθεζε ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΝΔΑ ΦΔΡΣΗΛ Α.Δ.», ζπληάζζνληαο ππφκλεκα, 
πξνβάιινληαο ελζηάζεηο θαη ηζρπξηζκνχο θαη γεληθά λα πξάμεη φ,ηη θαηά ηελ θξίζε ηεο απαηηείηαη γηα 
ηελ ππεξάζπηζε ηεο ππνζέζεσο.    

2. Καζνξίδεη ηελ ακνηβή ηεο αλσηέξσ δηθεγφξνπ, κε βάζε ηελ ππ‟ αξηζ. 376/2015 απφθαζε 
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζην πνζφ ησλ 149 επξψ ζπλ ΦΠΑ 24% 
(= 35,76), ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 184,76 εσρώ, ε νπνία πξνθχπηεη σο εμήο:  

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

Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 530 
 

ΑΔΑ: ΩΦΘΝ7ΛΗ-9ΡΦ
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ΘΔΜΑ 9o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία  
«ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΟ ΒΔΡΝΗΚΟΥΡΧΜΑΣΧΝ ΒΔΥΡΧ Α.Δ.», ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο 
Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. (νηθ.) 61297/458/27-3-
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 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ηελ δηθεγφξν 
Παλαγηνχια Αλάγλνπ ηνπ Δπζηαζίνπ [Α.Μ./Γ.. Αζελψλ: 35501], θάηνηθν Αγίαο Παξαζθεπήο, νδφο 
Αγ. Σξηάδνο 56 & Φηιηθήο Δηαηξείαο, ε νπνία λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Μνλνκειέο Γηνηθεηηθφ 
Πξσηνδηθείν Ληβαδεηάο, ζηε δηθάζηκν ηεο 27/04/2017, ή ζε θάζε κεη‟ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ 
εληνιή λα απνθξνχζεη ηελ απφ 18/02/2010 θαη κε αξηζκφ θαηαζέζεσο 11/22.02.2010 πξνζθπγή, 
πνπ άζθεζε ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΟ ΒΔΡΝΗΚΟΥΡΧΜΑΣΧΝ 
ΒΔΥΡΧ Α.Δ.», ζπληάζζνληαο ππφκλεκα, πξνβάιινληαο ελζηάζεηο θαη ηζρπξηζκνχο θαη γεληθά λα 
πξάμεη φ,ηη θαηά ηελ θξίζε ηεο απαηηείηαη γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο ππνζέζεσο.    

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

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

- Δπηπιένλ ακνηβή ρξνλνρξέσζεο γηα κία (1) ψξα, κε πνζφ 80 επξψ, γηα ηε κειέηε θαθέινπ 
ππφζεζεο ελψπηνλ πξσηνβάζκηνπ Γηθαζηεξίνπ, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο θχζεο ηεο ππφζεζεο. 

- χλνιν ακνηβήο 229 επξψ. 
 

Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 531 
 
ΘΔΜΑ 10o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αγσγήο ηνπ Ησάλλε Κππξησηάθε θαη ηεο Γηάλαο 
Πνζεηνχ, ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. (νηθ.) 61269/451/27-3-
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 

 
αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 

1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ηελ δηθεγφξν 
Παλαγηνχια Αλάγλνπ ηνπ Δπζηαζίνπ [Α.Μ./Γ.. Αζελψλ: 35501], θάηνηθν Αγίαο Παξαζθεπήο, νδφο 
Αγ. Σξηάδνο 56 & Φηιηθήο Δηαηξείαο, ε νπνία λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Μνλνκειέο Γηνηθεηηθφ 
Πξσηνδηθείν Ληβαδεηάο, ζηε δηθάζηκν ηεο 27/04/2017 ή ζε θάζε κεη‟ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ 
εληνιή λα απνθξνχζεη ηελ απφ 15/05/2009 θαη κε αξηζκφ θαηαζέζεσο 33/21.05.2009 αγσγή, πνπ 
άζθεζαλ ν Ησάλλεο Κππξησηάθεο θαη ε Γηάλα Πνζεηνχ, 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 428 επξψ ζπλ ΦΠΑ 24% 
(= 102,72), ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 530,72 εσρώ, ε νπνία πξνθχπηεη σο εμήο:  

- Παξάζηαζε θαη ππφκλεκα 268 επξψ [134 € παξάζηαζε ζπλ 134 € ππφκλεκα], κε βάζε 
ηνλ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 4194/2013. 

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

- χλνιν ακνηβήο 428 επξψ. 
 
 Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο έδσζε αξλεηηθή ςήθν πξνηείλνληαο εμσδηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ, 
αθνχ δεηεζεί ε γλψκε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο. 

ΑΔΑ: ΩΦΘΝ7ΛΗ-9ΡΦ
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Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 532 
 

Ο θ. Παλαγηψηεο Δπαγγειίνπ δήισζε φηη ζα ςεθίζεη ιεπθφ ζηα θαησηέξσ ζέκαηα απφ ην 
11ν έσο ην 24ν.  

 
 

ΘΔΜΑ 11o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«ΚΑΓΜΟ ΑΔΣΔ», ελψπηνλ ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Ληβαδεηάο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. (νηθ.) 61278/454/27-3-
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 

 
αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 

1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ηε δηθεγφξν 
Ληβαδεηάο Μαξία Καινκνίξε ηνπ ππξίδσλνο (Α.Μ. 207, Ληβαδεηά, νδφο Φίισλνο 12), ε νπνία λα 
ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Σξηκειέο Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν Ληβαδεηάο, ζηε δηθάζηκν ηεο 27/04/2017, ή 
ζε θάζε κεη‟ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα απνθξνχζεη ηελ απφ 13/03/2009 θαη κε αξηζκφ 
θαηαζέζεσο 12/24.03.2009 πξνζθπγή, πνπ άζθεζε ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΚΑΓΜΟ ΑΔΣΔ», 
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 368 επξψ ζπλ Φ.Π.Α. 
24% (=88,32), ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 456,32 εσρώ, ε νπνία πξνθχπηεη σο εμήο: 

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

- Δπηπιένλ ακνηβή ρξνλνρξέσζεο γηα κία (1) ψξα, κε πνζφ 80 επξψ, γηα ηε κειέηε θαθέινπ 
ππφζεζεο ελψπηνλ πξσηνβάζκηνπ Γηθαζηεξίνπ, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο θχζεο ηεο ππφζεζεο. 

- χλνιν ακνηβήο 368 επξψ. 
 
Ο θ. Παλαγηψηεο Δπαγγειίνπ δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ. 
 

Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 533 
 
ΘΔΜΑ 12o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε πξνζθπγήο ηνπ Θεφδσξνπ Δπαγγειφπνπινπ, 
ελψπηνλ ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Λακίαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. Σ.Σ. 26872/193/15-3-
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 

 
αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 

1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ηελ δηθεγφξν Λακίαο 
Πνιπμέλε Νηθνιατδνπ ηνπ Φσηίνπ, κε Α.Μ 195 Γ..Λ, θάηνηθν Λακίαο, νδφο Λεσλίδνπ 4, ε νπνία λα 
ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Σξηκειέο Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν Λακίαο, ζηε δηθάζηκν ηεο 27/04/2017 ή ζε 
θάζε κεη‟ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα απνθξνχζεη ηελ απφ 02/03/2011 θαη κε αξηζκφ 
θαηαζέζεσο 33/03.03.2011 πξνζθπγή, πνπ άζθεζε ν Δπαγγειφπνπινο Θεφδσξνο, ζπληάζζνληαο 
ππφκλεκα, πξνβάιινληαο ελζηάζεηο θαη ηζρπξηζκνχο θαη γεληθά λα πξάμεη φ,ηη θαηά ηελ θξίζε ηεο 
απαηηείηαη γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο ππνζέζεσο.    

2. Καζνξίδεη ηελ ακνηβή ηεο αλσηέξσ δηθεγφξνπ, κε βάζε ηελ ππ‟ αξηζ. 376/2015 απφθαζε 
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζην πνζφ ησλ 448 επξψ ζπλ Φ.Π.Α. 
24% (=107,52), ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 555,52 εσρώ, ε νπνία πξνθχπηεη σο εμήο: 

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

ΑΔΑ: ΩΦΘΝ7ΛΗ-9ΡΦ
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- Δπηπιένλ ακνηβή ρξνλνρξέσζεο γηα δχν (2) ψξεο, κε πνζφ 80 €/ψξα, ήηνη πνζνχ [80€ Υ 
2 = 160 επξψ], γηα ηε κειέηε θαθέινπ ππφζεζεο ελψπηνλ πξσηνβάζκηνπ Γηθαζηεξίνπ, 
ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο θχζεο ηεο ππφζεζεο. 

- χλνιν ακνηβήο 448 επξψ. 
 
Ο θ. Παλαγηψηεο Δπαγγειίνπ δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ. 
 

Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 534 
 
ΘΔΜΑ 13o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα απφθξνπζε αγσγήο ηεο ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΑ – ΞΤΝΟΓΑΛΟΤ 
Γήκεηξαο θαη ινηπψλ (ζπλ. 50), ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Λακίαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. Σ.Σ. 13635/102/15-3-
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 

 
αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 

1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ηνλ δηθεγφξν 
Λακίαο, Παλαγηψηε Κπξηάθνπ ηνπ Λνπθά, κε ΑΜ 363 ΓΛ, θάηνηθν Λακίαο, νδφο Όζσλνο 2, ν 
νπνίνο, λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Μνλνκειέο Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν Λακίαο, ζηε δηθάζηκν ηεο 
27/04/2017 ή ζε θάζε κεη‟ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα απνθξνχζεη ηελ απφ 01/12/2009 
θαη κε αξηζκφ θαηαζέζεσο 513/15.12.2009 αγσγή, πνπ άζθεζε ε ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΑ - ΞΤΝΟΓΑΛΟΤ 
Γήκεηξα θαη ινηπνί (ζπλ. 50), ζπληάζζνληαο πξνηάζεηο, πξνβάιινληαο ελζηάζεηο θαη ηζρπξηζκνχο 
θαη γεληθά λα πξάμεη φ,ηη θαηά ηελ θξίζε ηνπ απαηηείηαη, γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο ππνζέζεσο.    

2. Καζνξίδεη ηελ ακνηβή ηνπ αλσηέξσ δηθεγφξνπ, κε βάζε ηελ ππ‟ αξηζ. 376/2015 απφθαζε 
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζην πνζφ ησλ 428 επξψ ζπλ ΦΠΑ 24% 
(= 102,72), ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 530,72 εσρώ, ε νπνία πξνθχπηεη σο εμήο:  

- Παξάζηαζε θαη ππφκλεκα 268 επξψ [134 € παξάζηαζε ζπλ 134 € ππφκλεκα], κε βάζε 
ηνλ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 4194/2013. 

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

- χλνιν ακνηβήο 428 επξψ. 
 
 Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, δηφηη πξφθεηηαη γηα εξγαηηθή δηαθνξά.  

Ο θ. Παλαγηψηεο Δπαγγειίνπ δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ. 
 

Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 535 
 

ΘΔΜΑ 14o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα άζθεζε ελδίθσλ βνεζεκάησλ θαηά ηνπ απφ 03/03/2017 
θαηαζρεηεξίνπ ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «QUALITY & RELIABILITY ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΤΦΖΛΖ 
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΧΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», ελψπηνλ ηνπ 
Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Λακίαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. Σ.Σ. 47119/340/27-3-
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 

 
αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 

 1. Να αζθεζεί, ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Λακίαο, ην έλδηθν βνήζεκα ηεο 
αλαθνπήο ηνπ άξζξνπ 933 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, θαζψο θαη ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο ηνπ 
άξζξνπ 937 παξ. 1 εδ. β΄ ή επηθνπξηθά, ηεο αίηεζεο πξνζσξηλήο ξχζκηζεο θαηάζηαζεο ησλ 
άξζξσλ 731 θαη 732 ΚΠνιΓ, κε αίηεκα πξνζσξηλήο δηαηαγήο ηνπ άξζξνπ 691Α ΚΠνιΓ, θαηά ηεο 
δηαδηθαζίαο ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο πνπ επηζπεχδεηαη δπλάκεη ηνπ απφ 03/03/2017 
Καηαζρεηεξίνπ ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «QUALITY & RELIABILITY ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΤΦΖΛΖ 
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΧΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ». 

ΑΔΑ: ΩΦΘΝ7ΛΗ-9ΡΦ
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 2. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ηελ δηθεγφξν Λακίαο 
Δπζπκία Υαξίια ηνπ Ζιία, κε ΑΜ 329 ΓΛ, θάηνηθν Λακίαο, νδφο Λεσλίδνπ 6, ε νπνία λα αζθήζεη 
[ζπληάμεη, θαηαζέζεη, επηδψζεη] ην έλδηθν βνήζεκα ηεο αλαθνπήο ηνπ άξζξνπ 933 ηνπ Κψδηθα 
Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, θαζψο θαη ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο ηνπ άξζξνπ 937 παξ. 1 εδ. β΄ ή 
επηθνπξηθά, ηεο αίηεζεο πξνζσξηλήο ξχζκηζεο θαηάζηαζεο ησλ άξζξσλ 731 θαη 732 ΚΠνιΓ, κε 
αίηεκα πξνζσξηλήο δηαηαγήο ηνπ άξζξνπ 691Α ΚΠνιΓ, θαηά ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλαγθαζηηθήο 
εθηέιεζεο πνπ επηζπεχδεηαη δπλάκεη ηνπ απφ 03/03/2017 Καηαζρεηεξίνπ ηεο εηαηξείαο κε ηελ 
επσλπκία «QUALITY & RELIABILITY ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΤΦΖΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΧΝΤΜΖ 
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Λακίαο, 
θαζψο θαη λα παξαζηαζεί, θαηά ηε δηθάζηκν πνπ ζα νξηζηεί γηα ηελ εθδίθαζε ησλ αλσηέξσ ελδίθσλ 
βνεζεκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα εθπξνζσπήζεη ηελ «Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο», κε ηελ εληνιή λα 
ππνζηεξίμεη ηα έλδηθα απηά βνεζήκαηα, θαηαζέηνληαο πξνηάζεηο, πξνβάιινληαο ελζηάζεηο θαη 
ηζρπξηζκνχο, θαη γεληθά ελεξγψληαο φ, ηη θαηά ηελ θξίζε ηεο απαηηεζεί, γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 
ζπκθεξφλησλ ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» ζηελ επίδηθε ππφζεζε. 
 3. Καζνξίδεη ηελ ακνηβή ηεο αλσηέξσ δηθεγφξνπ, κε βάζε ηελ ππ‟ αξηζ. 376/2015 απφθαζε 
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζηα εμήο πνζά: 
 Α. Όζνλ αθνξά ηελ αλαθνπή, ζην πνζφ ησλ 567 επξψ ζπλ ΦΠΑ 24% (= 136,08), ήηνη 
ζπλνιηθφ πνζφ [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 703,08 επξψ, ε νπνία πξνθχπηεη σο εμήο:  
 - Άζθεζε αλαθνπήο: 102 επξψ,  κε βάζε ηνλ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 4194/2013. 
 - Παξάζηαζε θαη πξνηάζεηο: 305 επξψ [134 € 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 επξψ/ψξα, ήηνη ζπλνιηθφ 
πνζφ [80 επξψ Υ 2 = 160 επξψ], γηα ηε κειέηε θαθέινπ ζε ππφζεζε ελψπηνλ πξσηνβαζκίνπ 
Γηθαζηεξίνπ, δεδνκέλεο θαη ηεο θχζεο ηεο ππφζεζεο θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ απηήο. 
 - χλνιν ακνηβήο γηα ηελ αλαθνπή 567 επξψ. 
 Β. Όζνλ αθνξά ηελ αίηεζε αλαζηνιήο ή πξνζσξηλήο ξχζκηζεο θαηάζηαζεο (αίηεζε 
αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ), κε αίηεκα πξνζσξηλήο δηαηαγήο, ζην πνζφ ησλ 637 επξψ ζπλ ΦΠΑ 24% (= 
152,88), ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ [ακνηβή θαη Φ.Π.Α] 789,88 επξψ, ε νπνία πξνθχπηεη σο εμήο: 
 - Άζθεζε αίηεζεο: 107 επξψ, κε βάζε ηνλ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 4194/2013. 
 - Παξάζηαζε θαη ζεκείσκα γηα ηελ αίηεζε αλαζηνιήο: 236 επξψ [134 € παξάζηαζε ζπλ 102 
€ ζεκείσκα], κε βάζε ηνλ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 4194/2013.  
 - Παξάζηαζε θαη ζεκείσκα γηα ηελ πξνζσξηλή δηαηαγή: 134 επξψ [79 € παξάζηαζε ζπλ 55 
€ ζεκείσκα], κε βάζε ηνλ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν. 4194/2013. 
 - Δπηπιένλ ακνηβή ρξνλνρξέσζεο γηα δχν (2) ψξεο, κε πνζφ 80 επξψ/ψξα, ήηνη ζπλνιηθφ 
πνζφ [80 επξψ Υ 2 = 160 επξψ], γηα ηε κειέηε θαθέινπ ζε ππφζεζε ελψπηνλ πξσηνβαζκίνπ 
Γηθαζηεξίνπ, δεδνκέλεο θαη ηεο θχζεο ηεο ππφζεζεο θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ απηήο. 
 - χλνιν ακνηβήο γηα ηελ αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ κε αίηεκα πξνζσξηλήο δηαηαγήο 637 
επξψ. 

 
 Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο έδσζε αξλεηηθή ςήθν πξνηείλνληαο εμσδηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ. 

Ο θ. Παλαγηψηεο Δπαγγειίνπ δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ. 
 

Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 536 
 
ΘΔΜΑ 15o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ζην 
Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Πεηξαηά - Σκήκα Α2 (ζρεηηθά κε ηελ αίηεζε αθχξσζεο ηεο εηαηξείαο κε ηελ 
επσλπκία «ΚΑΝΖΘΟ Α.Δ.»). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. (νηθ.) 62417/481/27-3-
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 

 
αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 

1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ηνλ δηθεγφξν 
Άκθηζζαο, θ. Νηθφιαν Δκκαλνπήι (Α.Μ. 26), ν νπνίνο λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν 
Πεηξαηά, ζηε δηθάζηκν ηεο 25/04/2017, ή ζε θάζε κεη‟ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα 
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απνθξνχζεη ηελ απφ 11-04-2016 θαη κε αξηζκφ θαηάζεζεο 129/14.04.2016 αίηεζε αθχξσζεο, πνπ 
άζθεζε ε επηρείξεζε κε ηελ επσλπκία «ΚΑΝΖΘΟ Α.Δ.», ζπληάζζνληαο ππφκλεκα, 
πξνβάιινληαο ελζηάζεηο θαη ηζρπξηζκνχο θαη γεληθά λα πξάμεη φ, ηη θαηά ηελ θξίζε ηνπ απαηηείηαη, 
γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο ππνζέζεσο. 

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

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

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

- χλνιν ακνηβήο 661 επξψ. 
 
Ο θ. Παλαγηψηεο Δπαγγειίνπ δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ. 

 
Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 537 

 

ΘΔΜΑ 16o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ζην 
πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο [ζρεηηθά κε ηελ έθεζε ηνπ Βπιιηψηε Δπακεηλψλδα θαη ινηπψλ (ζπλ. 3)]. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ΄αξηζκ. Σ.Σ. 157525/1202/27-
3-2017 έγγξαθν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 

1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ηελ δηθεγφξν 
Λακίαο, Φσηεηλή Καλέηε ηνπ Υαξαιάκπνπο, κε ΑΜ 90 ΓΛ, θάηνηθν Λακίαο, νδφο Λεσλίδνπ 6, ε 
νπνία λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο [Σκήκα Δ΄], ζηε δηθάζηκν ηεο 
26/04/2017 ή ζε θάζε κεη‟ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα απνθξνχζεη ηελ απφ 25/04/2016 
θαη κε αξηζκφ θαηάζεζεο 101/25-04-2016 έθεζε, πνπ άζθεζαλ ν Δπακεηλψλδαο Βπιιηψηεο θαη 
ινηπνί [ζπλ. 3], 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 1.222 επξψ ζπλ Φ.Π.Α. 
24% (= 293,28), ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 1.515,28 εσρώ, ε νπνία πξνθχπηεη σο 
εμήο:  

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

- Δπηπιένλ ακνηβή ρξνλνρξέσζεο γηα ηξεηο (3) ψξεο, κε πνζφ 80 επξψ αλά ψξα, ήηνη πνζφ 
[80 Υ 3 = 240 επξψ], γηα κειέηε θαθέινπ ππφζεζεο ελψπηνλ αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ [πκβνχιην ηεο 
Δπηθξαηείαο], ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο θχζεο ηεο ππφζεζεο θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ 
ηηζέκελσλ λνκηθψλ δεηεκάησλ. 
 - χλνιν ακνηβήο 1.222 επξψ. 

 
Ο θ. Παλαγηψηεο Δπαγγειίνπ δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ. 

 
Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 538 

 
ΘΔΜΑ 17o: Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» ζην 
πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο - Σκήκα Δ‟ (ζρεηηθά κε ηελ αίηεζε αθχξσζεο ηεο Ησάλλαο Νηθνιάνπ). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. Σ.Σ. 165836/1277/15-
3-2017 έγγξαθν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
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αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 
1. Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ηνλ δηθεγφξν 

Αζελψλ, Ησάλλε Παπαδφπνπιν ηνπ Μηιηηάδε [Α.Μ./Γ.. Αζελψλ: 14793], θάηνηθν Αζελψλ, νδφο 
Νενθχηνπ Βάκβα, αξ. 6, ν νπνίνο λα ηελ εθπξνζσπήζεη ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο – Σκήκα 
Δ‟, ζηε δηθάζηκν ηεο 26/04/2017, ή ζε θάζε κεη‟ αλαβνιή νξηζζείζα, κε ηελ εληνιή λα απνθξνχζεη 
ηελ απφ 29/11/2012  αίηεζε αθχξσζεο, πνπ άζθεζε ε Ησάλλα Νηθνιάνπ, ζπληάζζνληαο ππφκλεκα, 
πξνβάιινληαο ελζηάζεηο θαη ηζρπξηζκνχο θαη γεληθά λα πξάμεη φ,ηη θαηά ηελ θξίζε ηνπ απαηηείηαη γηα 
ηελ ππεξάζπηζε ηεο ππνζέζεσο.    

2. Καζνξίδεη ηελ ακνηβή ηνπ αλσηέξσ δηθεγφξνπ, κε βάζε ηελ ππ‟ αξηζ. 376/2015 απφθαζε 
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζην πνζφ ησλ 1.222 επξψ ζπλ ΦΠΑ 
24% (= 293,28), ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ [ακνηβή θαη Φ.Π.Α.] 1.515,28 εσρώ, ε νπνία πξνθχπηεη σο 
εμήο:  

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

- Δπηπιένλ ακνηβή ρξνλνρξέσζεο γηα ηξεηο (3) ψξεο, κε πνζφ 80 επξψ αλά ψξα, ήηνη πνζφ 
[80 Υ 3 = 240 επξψ], γηα κειέηε θαθέινπ ππφζεζεο ελψπηνλ αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ [πκβνχιην ηεο 
Δπηθξαηείαο], ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο θχζεο ηεο ππφζεζεο θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ 
ηηζέκελσλ λνκηθψλ δεηεκάησλ. 
 - χλνιν ακνηβήο 1.222 επξψ. 

 
Ο θ. Παλαγηψηεο Δπαγγειίνπ δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ. 

 
Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 539 

 
 

ΔΚΣΑΚΣΔ ΑΝΑΓΚΔ 
 
ΘΔΜΑ 18o: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Δξγαζίεο απνρηνληζκνχ ζην Δζληθφ & 
Δπαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν θαη αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, γηα ηελ ρξνληθή 
πεξίνδν 2015-2017». 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ηα ππ‟ αξηζκ. (α) 58158/1631/22-3-
2017 θαη (β) 59675/1691/23-3-2017 έγγξαθα ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φζηψηηδαο πξνο ηελ 
Δπηηξνπή, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 
αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 

  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. «Δ. ΡΑΥΟΤΣΖ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ.», γηα ηνλ απνρηνληζκφ ηεο Δ.Ο. Λακίαο – Καξπελεζίνπ θαη 
ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο ζηελ Γ.Δ. πεξρεηάδαο θαη ζηελ Γ.Δ. Αγίνπ Γεσξγίνπ ηνπ 
Γήκνπ Μαθξαθψκεο. Ζ δαπάλε ηεο αλσηέξσ εξγαζίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 18.104,00 € κε 
Φ.Π.Α..  

2. «ΚΧΝΣΑΝΣΗΑ ΚΔΡΑΜΗΓΑ», γηα ηνλ απνρηνληζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο 
ζηελ Δ.Ο. Λακίαο – Γνκνθνχ, Δζληθή νδφ Λακίαο – Καξπελεζίνπ, θαη ζε ηκήκαηα ηνπ νδηθνχ 
δηθηχνπ Γ.Δ. Αγίνπ Γεσξγίνπ, Γ.Δ. Μαθξαθψκεο θαη Γ.Δ. πεξρεηάδαο ηνπ Γήκνπ Μαθξαθψκεο (κε 
ην αξηζκ. ΜΗΝ 4712 κεράλεκα) θαζψο γηα ηνλ απνρηνληζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ Τπάηεο – 
Καπλνρψξη – Λπρλφ – Καζηαληά (κε ην αξηζκ. ΜΔ 82645 κεράλεκα). Ζ δαπάλε ηεο αλσηέξνπ 
εξγαζίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 16.963,20 € κε Φ.Π.Α.. 

3. «ΟΤΛΣΑΝΟΠΟΤΛΟ ΑΘ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ», γηα ηνλ απνρηνληζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ 
Αηαιάληεο – Κπξηψλεο, Αηαιάληεο – θάια Αηαιάληεο ηνπ Γήκνπ Λνθξψλ. Ζ δαπάλε ηεο 
αλσηέξνπ εξγαζίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 6.671,20 € κε Φ.Π.Α.. 

4. «ΠΑΠΑΡΟΤΠΑ ΠΑΝΣΔΛΖ ΣΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ», γηα ηελ θφξησζε άιαηνο ζηα 
εθρηνληζηηθά θαη ηελ αλάδεπζε απηνχ ζηε ζέζε άιαηνο Σπκθξεζηνχ ηεο Γ.Δ. Αγίνπ Γεσξγίνπ ηνπ 
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Γήκνπ Μαθξαθψκεο θαη ηνλ απνρηνληζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο Δ.Ο. Λακίαο – Καξπελεζίνπ Ζ 
δαπάλε ηεο αλσηέξνπ εξγαζίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 7.774,80 € κε Φ.Π.Α.. 

5. «ΥΡΖΣΟ  Γ. ΑΤΓΔΡΖ», γηα ηνλ απνρηνληζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ Πειαζγίαο – Γιχθαο 
ηεο Γ.Δ. Πειαζγίαο ηνπ Γήκνπ ηπιίδαο. Ζ δαπάλε ηεο αλσηέξνπ εξγαζίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ 
ησλ 1.984,00 € κε Φ.Π.Α.. 

6. «ΑΝΣΧΝΟΠΟΤΛΟ ΥΡΖΣΟ», γηα ηνλ απνρηνληζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ Άγηνο Γεψξγηνο 
– Γίθαζηξν – Πεξίβιεπην – Πηηζησηά ηεο Γ.Δ. Αγίνπ Γεσξγίνπ ηνπ Γήκνπ Μαθξαθψκεο. Ζ δαπάλε 
ηεο αλσηέξνπ εξγαζίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 1.190,40 € κε Φ.Π.Α.. 

7. «Κ. Γ. ΠΑΠΑΛΑ», γηα ηνλ απνρηνληζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζηελ πεξηνρή 
ηεο Γ.Δ. Μαιεζίλαο ηνπ Γήκνπ Λνθξψλ. Ζ δαπάλε ηεο αλσηέξνπ εξγαζίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ  
4.662,40 € κε Φ.Π.Α.. 

8. «ΚΟΤΟΤΛΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ», γηα ηνλ απνρηνληζκφ ηνπ επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ  ηεο 
Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζηνλ νδηθφ άμνλα Λακίαο – Ληβαδεηάο ηνπ Γήκνπ Ακθίθιεηαο – Διάηεηαο. Ζ δαπάλε 
ηεο αλσηέξνπ εξγαζίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 744,00 € κε Φ.Π.Α.. 

9. «ΣΗΟΤΛΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ», γηα ηελ κεηαθνξά άιαηνο απφ ηελ ζέζε άιαηνο Λακίαο ζηελ 
ζέζε άιαηνο Γνκνθνχ θαη Σπκθξεζηνχ. Ζ δαπάλε ηεο αλσηέξνπ εξγαζίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ  
1.041,60 € κε Φ.Π.Α.. 

10. «ΥΡΗΣΟΦΟΡΟ ΚΑΗΡΗΓΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», γηα ηνλ 
απνρηνληζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, ζηελ Δ.Ο. Λακίαο – Γνκνθνχ, ζηελ Δ.Ο. 
Λακίαο – Άκθηζζαο, ζηελ Π.Δ.Ο. Αζελψλ – Λακίαο, πεξηνρψλ ηεο Γ.Δ. πεξρεηάδαο ηνπ Γήκνπ 
Μαθξαθψκεο θαη πεξηνρψλ. Ζ δαπάλε ηεο αλσηέξνπ εξγαζίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 71.820,80 
€ κε Φ.Π.Α.. 

11. «ΜΠΑΚΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ.», γηα ηνλ απνρηνληζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ  Π.Δ. 
Φζηψηηδαο, ζηελ Δ.Ο. Λακίαο – Γνκνθνχ – Ν. Μνλαζηήξη θαη ζην νδηθφ δίθηπν ηεο Γ.Δ. Γνκνθνχ ηνπ 
Γήκνπ Γνκνθνχ. Ζ δαπάλε ηεο αλσηέξνπ εξγαζίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 5.838,54 € κε Φ.Π.Α.. 

12. «ΠΑΣΣΑ Κ. ΓΔΧΡΓΗΟ», γηα ηνλ απνρηνληζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ  Π.Δ. Φζηψηηδαο, 
ζηελ πεξηνρή ηεο Δ.Ο. Αηαιάληε – Κπξηψλε – φξηα Ννκνχ θαη Δ.Ο. Αηαιάληε – Γνπιέκη, Αηαιάληε – 
Έμαξρνο – Καιαπφδη ζηε Γ.Δ. Αηαιάληεο ηνπ Γήκνπ Λνθξψλ. Ζ δαπάλε ηεο αλσηέξνπ εξγαζίαο 
αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 7.696,68 € κε Φ.Π.Α.. 

13. «ΥΡΗΣΟΦΟΡΟ ΚΑΗΡΗΓΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ», γηα ηελ 
πξνκήζεηα άιαηνο πνζφηεηαο 148,050ΣΝ, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, κε 
ηηκή κνλάδνο 93,00€ αλά ηφλν πιένλ Φ.Π.Α., φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ απφ 9/1/2017 ππνβιεζείζα 
πξνζθνξά. Ζ δαπάλε ηεο αλσηέξνπ εξγαζίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 17.073,126€ κε Φ.Π.Α..  
  

Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο ςήθηζε ζεηηθά, σζηφζν ζέηεη δήηεκα κε ηνλ ηξφπν επηινγήο ησλ 
ζπγθεθξηκέλσλ εξγνιεπηψλ. Παξαηήξεζε κε ηελ νπνία ζπκθσλεί θαη ν θ. Γεκήηξηνο Σηκπιαιέμεο. 

Ο θ. Παλαγηψηεο Δπαγγειίνπ δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ. 
 

Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 540 
 

ΘΔΜΑ 19o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηνλ απνρηνληζκφ ζην νδηθφ δίθηπν ηνπ Ν. 
Βνησηίαο, ζηελ πεξηνρή Διηθψλα θαη Παξλαζζνχ, απφ 24-1-2017 έσο 31-1-2017. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. 1207/59529/23-3-2017 
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 

 
αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 

Δγθξίλεη ηελ δαπάλε θαη δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 14.472,04 επξψ γηα ηνλ απνρηνληζκφ ζην 
νδηθφ δίθηπν ηνπ Ν. Βνησηίαο, ζηελ πεξηνρή Διηθψλα θαη Παξλαζζνχ, απφ 24-1-2017 έσο 31-1-
2017, ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ΑΔΠ 566, κε θσδηθφ έξγνπ 2014ΔΠ 56600011, 
ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:   

 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩ-

ΝΤΜΑ 

ΣΤΠΟ 

ΜΗΥ/ΣΟ 
ΑΡΙΘΜ. 

ΜΗΥ/ΣΟ 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΑΠΑΝΗ κε 
ΦΠΑ 24 % 

1 ΒΗΔΝΝΑ ΥΡΗΣΗΝΑ UNIMOG  ΜΔ 74856 24-1-2017 εσο 5.828,00 
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31-1-2017 

2 
ΑΝΑΓΝΟΤ 
ΔΤΣΑΘΗΑ 

UNIMOG  ΜΔ 121684 
24-1-2017 εσο 

29-1-2017 
2.170,00 

3 
ΠΑΛΑΓΚΑ 
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

ΦΟΡΣΖΓΟ ΜΔ 

ΛΔΠΗΓΑ ΚΑΗ 

ΑΛΑΣΗΔΡΑ 
ΒΗΕ 9969 

24-1-2017 εσο 
26-1-2017 

1.674,00 

4 
ΚΟΡΟΓΖΜΟ 
ΝΗΚΟΛΑΟ 

UNIMOG  ΜΔ 93831 
24-1-2017 εσο 

29-1-2017 4.342,48 
 

 
ΚΟΡΟΓΖΜΟ 
ΝΗΚΟΛΑΟ 

ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

ΔΚΚΑΦΔΑ 
ΜΔ 70766 

25-1-2017 εσο 
29-1-2017 

5 
ΥΑΣΕΖΝΑ 
ΓΔΧΡΓΗΟ 

ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

ΔΚΚΑΦΔΑ 
ΜΔ 101997 26-1-2017 457,56 

    ΤΝΟΛΟ 14.472,04 

 
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο ςήθηζε ζεηηθά, σζηφζν ζέηεη δήηεκα κε ηνλ ηξφπν επηινγήο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ εξγνιεπηψλ. 
Ο θ. Παλαγηψηεο Δπαγγειίνπ δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ. 

 
Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 541 

 
ΘΔΜΑ 20o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηνλ απνρηνληζκφ ζην νδηθφ δίθηπν ηνπ Ν. 
Βνησηίαο, ζηελ πεξηνρή Διηθψλα θαη Παξλαζζνχ, απφ 11-2-2017 έσο 13-2-2017. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. 1218/60483/24-3-2017 
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 

 
αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 

Δγθξίλεη ηελ δαπάλε θαη δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 2.971,04 επξψ γηα ηνλ απνρηνληζκφ ζην 
νδηθφ δίθηπν ηνπ Ν. Βνησηίαο, ζηελ πεξηνρή Διηθψλα θαη Παξλαζζνχ, απφ 11-2-2017 έσο 13-2-
2017, ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ΑΔΠ 566, κε θσδηθφ έξγνπ 2014ΔΠ 56600011, 
ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:   

 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩ-

ΝΤΜΑ 
ΣΤΠΟ 

ΜΗΥ/ΣΟ 
ΑΡΙΘΜ. 

ΜΗΥ/ΣΟ 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΑΠΑΝΗ κε 
ΦΠΑ 24 % 

1 
ΒΗΔΝΝΑ 
ΥΡΗΣΗΝΑ 

UNIMOG  ΜΔ 74856 
11-2-2017 εσο 

13-2-2017 
1550 

 

2 
ΠΑΛΑΓΚΑ 
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

ΦΟΡΣΖΓΟ 
ΜΔ ΛΔΠΗΓΑ 
ΚΑΗ 
ΑΛΑΣΗΔΡΑ 

ΒΗΕ 9969 
11-2-2017 εσο 

12-2-2017 
744 

3 
ΚΟΡΟΓΖΜΟ 
ΛΑΜΠΡΟ 

UNIMOG  ΜΔ 88636 12-2-2017 372 

4 
ΚΟΡΟΓΖΜΟ 
ΝΗΚΟΛΑΟ 

ΜΖΥΑΝΗΚΟ 
ΔΚΚΑΦΔΑ
 

ΜΔ 70766 
11-2-2017 εσο 

12-2-2017 
305,04 

    ΤΝΟΛΟ 2971,04 
 

Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο ςήθηζε ζεηηθά, σζηφζν ζέηεη δήηεκα κε ηνλ ηξφπν επηινγήο ησλ 
ζπγθεθξηκέλσλ εξγνιεπηψλ. 

Ο θ. Παλαγηψηεο Δπαγγειίνπ δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ. 
 

Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 542 
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ΘΔΜΑ 21o: Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηεο θνίηεο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ πξαλψλ ηνπ 
ρεηκάξξνπ «Σζεξιήο» ζηελ Π.Δ. Φσθίδαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. 60021/1131/23-3-2017 
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 

 
αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 

Δγθξίλεη ηελ δαπάλε πνζνχ 1.224,99 κε Φ.Π.Α., πνπ αθνξά ηνλ θαζαξηζκφ ηεο θνίηεο θαη 
ηελ ελίζρπζε ησλ πξαλψλ ηνπ ρεηκάξξνπ «Σζεξιήο» ζηελ Π.Δ. Φσθίδαο, ιφγσ έθηαθηεο αλάγθεο 
θαη εμαηξεηηθά επείγνπζαο θαηάζηαζεο. 

Ο θ. Παλαγηψηεο Δπαγγειίνπ δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ. 
 

Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 543 
ΓΗΜΟΙΑ ΔΡΓΑ – ΜΔΛΔΣΔ – ΠΑΡΑΣΑΔΙ 
 
ΘΔΜΑ 22o: Έγθξηζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο ηνπ αλνηρηνχ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Βειηίσζε νδηθήο 
αζθάιεηαο νδηθνχ δηθηχνπ Βνχιπε – Λεκέξη – Γξαλίηζα - Ληζνρψξη», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 150.000,00€ κε Φ.Π.Α.. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. 56155/444/20-3-2017 
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 

 
αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 

1. Δγθξίλεη: 
α) ηε δεκνπξάηεζε ηνπ αλνηρηνχ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Βειηίσζε νδηθήο αζθάιεηαο 

νδηθνχ δηθηχνπ Βνχιπε – Λεκέξη – Γξαλίηζα - Ληζνρψξη», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 
150.000,00€ κε Φ.Π.Α.. 

β) ηε δηαθήξπμε θαη ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ. 
 2. Οξίδεη ηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δπξπηαλίαο σο αξρή πνπ ζα δηελεξγήζεη ην 
δηαγσληζκφ. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δπξπηαλίαο γηα ηνλ 
νξηζκφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο εκεξνκελίαο δηεμαγσγήο ηνπ. 

 
Ο θ. Παλαγηψηεο Δπαγγειίνπ δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ. 
 

Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 544 
 
ΘΔΜΑ 23o: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Πξφγξακκα πξφιεςεο θαη 
αληηκεηψπηζεο δεκηψλ θαη θαηαζηξνθψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ζενκελίεο ζηνπο ΟΣΑ Α‟ θαη Β‟ 
βαζκνχ ηεο ρψξαο» (Δπηζθεπή ηερληθψλ θαηαζθεπψλ θαη θαζαξηζκφο απνζηξαγγηζηηθήο ηάθξνπ 
ΣΟΔΒ Μνζρνρσξίνπ), Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 10.000,00€ κε Φ.Π.Α..   

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. 60642/1737/24-3-2017 
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 

 
αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 

1. Δγθξίλεη: 
α) ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ: «Πξφγξακκα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο δεκηψλ θαη 

θαηαζηξνθψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ζενκελίεο ζηνπο ΟΣΑ Α‟ θαη Β‟ βαζκνχ ηεο ρψξαο» 
(Δπηζθεπή ηερληθψλ θαηαζθεπψλ θαη θαζαξηζκφο απνζηξαγγηζηηθήο ηάθξνπ ΣΟΔΒ Μνζρνρσξίνπ), 
Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 10.000,00€ κε Φ.Π.Α., κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ θαη ζχκθσλα κε 
ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

β) ηε δηαθήξπμε θαη ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ, 
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γ) ηε δαπάλε χςνπο 10.000,00€ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ. 
 2. Οξίδεη ηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φζηψηηδαο σο αξρή πνπ ζα δηελεξγήζεη ην 
δηαγσληζκφ. 

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, εάλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ δηεμαρζεί ν 
δηαγσληζκφο θαηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία ή δηεμαρζεί κελ, αιιά δελ θαηαηεζεί θακία πξνζθνξά. 

 
 Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ζπκθσλεί κε ηελ εηζήγεζε, επηζεκαίλνληαο φηη «ην 
δήηεκα ηεο άξδεπζεο, πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ γεσξγηθή παξαγσγή, είλαη αλνηρηφ θαη 
αληηκεησπίδεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηελ ίδηα πεξηνρή. Πέξα απφ ηηο ηδησηηθέο γεσηξήζεηο, 
ππάξρνπλ θαη δεκνηηθέο θαη θπζηθά ζε νξηζκέλνπο ρψξνπο ιεηηνπξγνχλ θαη ηα ΤΟΔΒ. Σε απηή ηελ 
πνιπδηάζπαζε θαη ρσξίο νξγαλσκέλν αξδεπηηθφ ζχζηεκα, δελ κπνξεί λα γίλεη ζσζηή αμηνπνίεζε 
ησλ ππφγεησλ λεξψλ, νχηε λα ζπζηεκαηνπνηεζεί ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ επηθαλεηαθψλ. Γελ γίλεηαη 
νξγαλσκέλε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο. Γελ είλαη απνζαθεληζκέλεο νχηε νη 
αξκνδηφηεηεο θαη ν επηκεξηζκφο ηεο επζχλεο, κεηαμχ θεληξηθήο εμνπζίαο, Πεξηθέξεηαο θαη Γήκνπ. Σε 
απηή ηελ βάζε, ζεσξνχκε ζθφπηκε ηελ νπζηαζηηθή ζπδήηεζε ηνπ δεηήκαηνο κε ηνπο αγξφηεο γηα ηελ 
ελνπνίεζε ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ηεο άξδεπζεο, πνπ ζα πξέπεη λα ρξεκαηνδνηείηαη εηδηθά θαη 
απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ δεκνζίσλ επελδχζεσλ ηνπ θξάηνπο». 

Ο θ. Παλαγηψηεο Δπαγγειίνπ δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ. 
 

Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 545 
 
ΘΔΜΑ 24o: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Πξφγξακκα πξφιεςεο θαη 
αληηκεηψπηζεο δεκηψλ θαη θαηαζηξνθψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ζενκελίεο ζηνπο ΟΣΑ Α‟ θαη Β‟ 
βαζκνχ ηεο ρψξαο» (Καζαξηζκφο απνζηξαγγηζηηθήο ηάθξνπ ζηελ ζέζε «Θεξκνλέξη» ΣΟΔΒ 
Φαθίηζαο), Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 15.000,00€ κε Φ.Π.Α..   

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. 60646/1738/24-3-2017 
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 

 
αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 

1. Δγθξίλεη: 
 α) ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ: «Πξφγξακκα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο δεκηψλ θαη 

θαηαζηξνθψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ζενκελίεο ζηνπο ΟΣΑ Α‟ θαη Β‟ βαζκνχ ηεο ρψξαο» 
(Καζαξηζκφο απνζηξαγγηζηηθήο ηάθξνπ ζηελ ζέζε «Θεξκνλέξη» ΣΟΔΒ Φαθίηζαο), Π.Δ. Φζηψηηδαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 15.000,00€ 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 χςνπο 15.000,00€ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ. 

 2. Οξίδεη ηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φζηψηηδαο σο αξρή πνπ ζα δηελεξγήζεη ην 
δηαγσληζκφ. 

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, εάλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ δηεμαρζεί ν 
δηαγσληζκφο θαηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία ή δηεμαρζεί κελ, αιιά δελ θαηαηεζεί θακία πξνζθνξά. 

 
Ο θ. Παλαγηψηεο Δπαγγειίνπ δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ. 

 
Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 546 

 
ΘΔΜΑ 25o: Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Πξφγξακκα πξφιεςεο θαη 
αληηκεηψπηζεο δεκηψλ θαη θαηαζηξνθψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ζενκελίεο ζηνπο ΟΣΑ Α‟ θαη Β‟ 
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βαζκνχ ηεο ρψξαο» (Καζαξηζκφο απνζηξαγγηζηηθήο ηάθξνπ αληιηνζηάζην «Αιεμίλα» ΣΟΔΒ 
Αλζήιεο), Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 15.000,00€ κε Φ.Π.Α..  

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. 60638/1736/24-3-2017 
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 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

1. Δγθξίλεη: 
α) ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ: «Πξφγξακκα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο δεκηψλ θαη 

θαηαζηξνθψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ζενκελίεο ζηνπο ΟΣΑ Α‟ θαη Β‟ βαζκνχ ηεο ρψξαο» 
(Καζαξηζκφο απνζηξαγγηζηηθήο ηάθξνπ αληιηνζηάζην «Αιεμίλα» ΣΟΔΒ Αλζήιεο), Π.Δ. Φζηψηηδαο, 
πξνυπνινγηζκνχ 15.000,00€ 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 χςνπο 15.000,00€ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ. 

 2. Οξίδεη ηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φζηψηηδαο σο αξρή πνπ ζα δηελεξγήζεη ην 
δηαγσληζκφ. 

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, εάλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ δηεμαρζεί ν 
δηαγσληζκφο θαηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία ή δηεμαρζεί κελ, αιιά δελ θαηαηεζεί θακία πξνζθνξά. 
 

Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 547 
 
ΘΔΜΑ 26o: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο - αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε έξγνπ: 
«πληήξεζε επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ πεξηνρήο Γνκνθνχ», Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 
200.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. 55178/1500/17-3-2017 
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 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

1. Δγθξίλεη ην απφ 14-3-2017 πξαθηηθφ δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε επαξρηαθνχ 
νδηθνχ δηθηχνπ πεξηνρήο Γνκνθνχ», Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 200.000,00 € κε Φ.Π.Α., 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, άξζξν 98, παξ. 1ε. 

2. Αλαδεηθλχεη πξνζσξηλφ κεηνδφηε ηνπ έξγνπ ηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε «ΣΔΡΔΟΓΟΜΖ 
ΑΣΔ», ε νπνία πξνζέθεξε κέζε ηεθκαξηή έθπησζε πελήληα επηά ηνηο εθαηφ θαη πελήληα νθηψ 
εθαηνζηά (57,58%). 

 
Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 548 

 
ΘΔΜΑ 27o: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο - αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε έξγνπ: 
«πληήξεζε ηκήκαηνο Δζληθήο Οδνχ 3 Π.Δ. Φζηψηηδαο», πξνυπνινγηζκνχ 300.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. 60579/1729/24-3-2017 
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 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

1. Δγθξίλεη ην ππ‟ αξηζκ. 1/23-3-2017 πξαθηηθφ δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε 
ηκήκαηνο Δζληθήο Οδνχ 3 Π.Δ. Φζηψηηδαο», πξνυπνινγηζκνχ 300.000,00 € κε Φ.Π.Α., ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, άξζξν 98, παξ. 1ε. 
  2. Αλαδεηθλχεη πξνζσξηλφ κεηνδφηε ηνπ έξγνπ ηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε «ΚΑΛΣΑ 
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ΣΔΥΝΗΚΖ Α.Δ.», ε νπνία πξνζέθεξε κέζε ηεθκαξηή έθπησζε εμήληα ηξία ηνηο εθαηφ θαη ελελήληα 
επηά εθαηνζηά (63,97%). 

 
Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 549 

 
ΘΔΜΑ 28o: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο - αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε έξγνπ: 
«Απνθαηάζηαζε αλαρσκάησλ θαη ζπξκαηνθηβσηίσλ πεξρεηνχ πνηακνχ θαη παξαπνηάκσλ ηνπ 
ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ», Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 1.200.000,00€ κε Φ.Π.Α.. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. 61372/1790/27-3-2017 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Φζηψηηδαο θαζψο θαη ην απφ 3-4-2017 θαηαηεζέλ 
ππφκλεκα ηεο εηαηξείαο «ΑΦΟΗ ΣΧΜΟΤ» ζηελ Γξακκαηεία ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (αξηζκ. 
πξση. 67355/664/3-4-2017) πξνο ηελ Δπηηξνπή, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ 
παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

αποθαζίδεη οκόθφλα 
Αλαβάιεη ηελ ιήςε απφθαζεο επη ηνπ ζέκαηνο γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε. 
 

Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 550 
 
ΘΔΜΑ 29o: Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο - αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε έξγνπ: 
«Απνθαηάζηαζε  βιαβψλ νδηθνχ δηθηχνπ Κξίθειιν – Γνκλίζηα – ηαχινη – Άκπιηαλε – Φειφο 
ηαπξφο», Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 240.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. 60690/531/24-3-2017 
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 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

  1. Δγθξίλεη ην ππ‟ αξηζκ. 1/24-3-2017 πξαθηηθφ δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε  
βιαβψλ νδηθνχ δηθηχνπ Κξίθειιν – Γνκλίζηα – ηαχινη – Άκπιηαλε – Φειφο ηαπξφο», Π.Δ. 
Δπξπηαλίαο, πξνυπνινγηζκνχ 240.000,00 € κε Φ.Π.Α., σο πξνο ηελ λνκηκφηεηά ηνπ. 
  2. Αλαδεηθλχεη πξνζσξηλφ κεηνδφηε ηνπ έξγνπ ηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε «ΓΡΟΟ Σ. – 
ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟ Γ. Δ.Δ.», ε νπνία πξνζέθεξε κέζε έθπησζε πελήληα ηξία ηνηο εθαηφ (53,00 %) 
επη ησλ ηηκψλ ηνπ ηηκνινγίνπ κειέηεο. 

 
Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 551 

 
ΘΔΜΑ 30o: Έγθξηζε 2νπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο - θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ηνπ έξγνπ: «Οινθιήξσζε δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ βπδαληηλψλ λαψλ Άηηαιεο», Π.Δ. 
Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 65.000,00 € κε Φ.Π.Α..  

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. 52192/862/Φ.Δ./14-3-
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 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

1. Δγθξίλεη ην ππ‟ αξηζκ. 2/10-3-2017 πξαθηηθφ δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «Οινθιήξσζε 
δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ βπδαληηλψλ λαψλ Άηηαιεο», Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 
65.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 

2. Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ ζηελ Δ/Δ «ΑΝΑΣΑΗΟ Γ. 
ΜΠΡΟΚΟ Δ.Γ.Δ.», πνπ πξνζέθεξε έθπησζε 48,00%. 

ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε 
εθηηκψκελε αμία θάησ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ (ρσξίο Φ.Π.Α.), ε πξνζεζκία άζθεζεο 
ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν 
νηθνλνκηθφ θνξέα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016. 
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Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο 
επέξρνληαη εθφζνλ θαη φηαλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο: 

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

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

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

 
Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 552 

 
ΘΔΜΑ 31o: Δμέηαζε έλζηαζεο ηεο αλαδφρνπ θνηλνπξαμίαο «ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ ΟΓΟΤ ΡΑΠΣΑΗΟΗ», 
θαηά ηεο ππ‟ αξηζκ. 18291/272/Φ.Δ./27-1-2017 απφθαζεο έθπησζεο αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ: «Οδφο 
Ραπηαίνη – Ν. ηχξα – ηχξα (Υ.Θ. 0+000 έσο Υ.Θ. 16+499,33) – (πλέρηζε)», Π.Δ. Δχβνηαο. 
 

Σο ζέκα αποζύρεηαη απο ηολ Δηζεγεηή 
 
ΘΔΜΑ 32o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε δεκηψλ 
αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο θαη ηερληθψλ έξγσλ ηεο Δ.Ο. Νν 48 Μαιαλδξίλν – Ληδσξίθη» ηνπ έξγνπ: 
«πληήξεζε Οδηθνχ Γηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο, γηα ηα έηε  2015 – 2016 θαη 2017», πξνυπνινγηζκνχ 
90.000,00 €. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. 60149/1132/23-3-2017 
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 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

 Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε, κε αλαζεψξεζε, ηεο πξνζεζκίαο ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε 
δεκηψλ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο θαη ηερληθψλ έξγσλ ηεο Δ.Ο. Νν 48 Μαιαλδξίλν – Ληδσξίθη» ηνπ 
έξγνπ: «πληήξεζε Οδηθνχ Γηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο, γηα ηα έηε 2015 – 2016 θαη 2017», 
πξνυπνινγηζκνχ 90.000,00 €, κέρξη ηηο 30-04-2017 γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ρσξίο 
ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ. 

 
Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 553 

 
ΘΔΜΑ 33o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εξγαζηψλ ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε 
δεκηψλ θαη ηερληθψλ έξγσλ ζηελ Δζληθή Οδφ Ηηέαο Ναππάθηνπ – Β΄  Φάζε» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε 
νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο γηα ηα έηε 2015-2016 & 2017», πξνυπνινγηζκνχ 450.000,00 € κε 
Φ.Π.Α.. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. 58974/1102/23-3-2017 
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 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

 Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε, κε αλαζεψξεζε, ηεο πξνζεζκίαο ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε 
δεκηψλ θαη ηερληθψλ έξγσλ ζηελ Δζληθή Οδφ Ηηέαο Ναππάθηνπ – Β΄  Φάζε» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε 
νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο γηα ηα έηε 2015-2016 & 2017», πξνυπνινγηζκνχ 450.000,00 € κε 
Φ.Π.Α., κέρξη ηηο 30-04-2017 γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ. 

 
Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 554 

 
ΘΔΜΑ 34o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εξγαζηψλ ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε 
δεκηψλ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο ηερληθψλ έξγσλ θαη ζήκαλζεο ζηελ πεξηνρή “ΚΛΟΒΗΝΟ” ηεο 
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Δζληθήο Οδνχ (ηεο Ν.Δ.Ο. Ηηέαο Ναππάθηνπ) ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο 
γηα ηα έηε 2015-2016 & 2017», πξνυπνινγηζκνχ 200.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. 56285/1031/23-3-2017 
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 

 
αποθαζίδεη οκόθφλα 

Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε, κε αλαζεψξεζε, ηεο πξνζεζκίαο ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε 
δεκηψλ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο ηερληθψλ έξγσλ θαη ζήκαλζεο ζηελ πεξηνρή “ΚΛΟΒΗΝΟ” ηεο 
Δζληθήο Οδνχ (ηεο Ν.Δ.Ο. Ηηέαο Ναππάθηνπ) ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο 
γηα ηα έηε 2015-2016 & 2017», πξνυπνινγηζκνχ 200.000,00 € κε Φ.Π.Α., κέρξη ηηο 30-04-2017 γηα 
ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ. 

Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 555 
 
 
Ο θ. Παλαγηψηεο Δπαγγειίνπ δήισζε φηη ζα ςεθίζεη ιεπθφ ζηα θαησηέξσ ζέκαηα απφ ην 

35ν έσο ην 58ν. 
 
 

ΘΔΜΑ 35o: Έγθξηζε παξάηαζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εξγαζηψλ ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε 
δεκηψλ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο θαη ηερληθψλ έξγσλ ηεο επαξρηαθήο νδνχ Νν 11 Ακπγδαιηά 
ηίιηα» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο γηα ηα έηε 2015-2016 & 2017», 
πξνυπνινγηζκνχ 100.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. 56280/1030/22-3-2017 
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 

 
αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 

Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε, κε αλαζεψξεζε, ηεο πξνζεζκίαο ηνπ ππνέξγνπ: «Απνθαηάζηαζε 
δεκηψλ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο θαη ηερληθψλ έξγσλ ηεο επαξρηαθήο νδνχ Νν 11 Ακπγδαιηά 
ηίιηα» ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Φσθίδαο γηα ηα έηε 2015-2016 & 2017», 
πξνυπνινγηζκνχ 100.000,00 € κε Φ.Π.Α., κέρξη ηηο 30-04-2017 γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη 
ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ. 

 
Ο θ. Παλαγηψηεο Δπαγγειίνπ δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ. 
 

Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 556 
 
ΘΔΜΑ 36o: Έγθξηζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «Βειηίσζε δξφκνπ Νέν Μαξηίλν 
Λάξπκλα», Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 3.350.000,00 € κε ΦΠΑ.. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. ΣΔ 61944/1819/27-3-
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 

 
αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 

Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε, κε αλαζεψξεζε, ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «Βειηίσζε 
δξφκνπ Νέν Μαξηίλν Λάξπκλα», Π.Δ. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ 3.350.000,00 € κε ΦΠΑ, θαηά 
δηαθφζηεο εβδνκήληα έμη (276) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ήηνη κέρξη 31-12-2017. 

 
Ο θ. Παλαγηψηεο Δπαγγειίνπ δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ. 

 
Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 557 
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ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ 
 
ΘΔΜΑ 37ο: Έγθξηζε α) δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα εηδψλ βαζηθήο 
πιηθήο ζπλδξνκήο γηα ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα (Δ.Π.) Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο πιηθήο 
ζπλδξνκήο (ΣΔΒΑ) γηα ηνλ Ννκφ Δπξπηαλίαο», πξνυπνινγηζκνχ 31.239,58€ κε Φ.Π.Α., θαη β) ησλ 
φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. 58525/598/22-3-2017 
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 
 

    αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 
 Δγθξίλεη: 

1. ηελ δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα εηδψλ βαζηθήο πιηθήο 
ζπλδξνκήο γηα ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα (Δ.Π.) Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο 
(ΣΔΒΑ) γηα ηνλ Ννκφ Δπξπηαλίαο», πξνυπνινγηζκνχ 31.239,58€ κε Φ.Π.Α., κε θξηηήξην 
θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή. 

Ζ Πξάμε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Σακείν Δπξσπατθήο Βνήζεηαο πξνο ηνπο Απφξνπο 
(Σ.Δ.Β.Α.). Ζ δεκφζηα δαπάλε ηεο πξάμεο είλαη εγγεγξακκέλε ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ 
Δπελδχζεσλ, Δ.Φ.: 071, ΚΑΔ 9475.   
 
ΣΙΣΛΟ ΠΡΑΞΗ:  
ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΒΑΗΚΖ ΤΛΗΚΖ ΤΝΓΡΟΜΖ, 
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΧΝ ΜΔΣΡΧΝ 2015 - 2016 - Κ.. 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ  
 
ΓΙΑ ΣΟΝ ΦΟΡΔΑ:  
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 
Κνηλσληθή χκπξαμε Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Δπξπηαλίαο 

 
2. ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο φπσο αλαθέξνληαη ζην ζπλεκκέλν ζρέδην. 
 
Ο θ. Παλαγηψηεο Δπαγγειίνπ δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ. 
 

Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 558 
 
ΘΔΜΑ 38ο: Έγθξηζε α) δαπάλεο θαη πνιπεηνχο δέζκεπζεο πηζηψζεσλ, β) δηελέξγεηαο αλνηθηνχ 
ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ (βελδίλε ακφιπβδε, πεηξέιαην 
θίλεζεο θαη πεηξέιαην ζέξκαλζεο) γηα ηηο αλάγθεο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Βνησηίαο», ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 253.587,37€ κε Φ.Π.Α., θαη γ) ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. (νηθ.) 63203/1308/28-
3-2017 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 
 

    αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 
Δγθξίλεη: 
1) ηελ δηελέξγεηα αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κφλν βάζεη ηεο ηηκήο, (κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 
έθπησζεο επί ηνηο % πνπ ππνινγίδεηαη ζηε λφκηκα δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή ιηαληθήο 
πψιεζεο ηνπ είδνπο ηε κέξα ηεο παξάδνζήο ηνπ, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ην εθάζηνηε εθδηδφκελν 
δειηίν ηηκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13, ηνπ Ν. 
3438/2006) γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ (βελδίλε ακφιπβδε, πεηξέιαην θίλεζεο θαη 
πεηξέιαην ζέξκαλζεο) γηα ηηο αλάγθεο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Βνησηίαο», 
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 253.587,37€ κε Φ.Π.Α., 
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2) ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζρέδην. 
3) ηελ δαπάλε θαη πνιπεηνχο δέζκεπζε πίζησζεο, σο εμήο: 
1. Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο: ΚΑΔ 1511: - γηα ην έηνο 2017, πνζνχ 40.000,00€ 

        - γηα ην έηνο 2018, πνζνχ 35.517,45€ 
 - γηα ην έηνο 2019, πνζνχ 35.517,45€ 

       2. Πξνκήζεηα θαπζίκσλ ζέξκαλζεο: ΚΑΔ 1512: - γηα ην έηνο 2017, πνζνχ 30.000,00€ 
                       - γηα ην έηνο 2018, πνζνχ 56.276,25€ 

                    - γηα ην έηνο 2019, πνζνχ 56.276,25€ 
Ζ πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε αλέξρεηαη:  
(1) βελδίλε ακφιπβδε επξψ 38.926,06€ κε ΦΠΑ (24%)  
(2) πεηξέιαην θίλεζεο 72.108,84€ κε ΦΠΑ (24%)   
(3) πεηξέιαην ζέξκαλζεο 142.552,49 € κε ΦΠΑ (24%)  
Χο εθ ηνχηνπ, ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο δαπάλεο γηα ηξία (3) έηε αλέξρεηαη ζην 

πνζφ ησλ 253.587,37 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.  
 
Ο θ. Παλαγηψηεο Δπαγγειίνπ δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ. 
 

Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 559 
 
ΘΔΜΑ 39o: Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο ελζηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/2016, ηνπ 
ζπλνπηηθνχ δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ιεπθνχ αθξπιηθνχ ρξψκαηνο δηαγξάκκηζεο 
θαη Yαινζθαηξηδίσλ γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηε 
Φζηψηηδα, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 70.000,00€ κε Φ.Π.Α. (εμ‟ αλαβνιήο). 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. (νηθ.) 59936/1601/23-
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 

   
  αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 

Αλαβάιεη ηελ ιήςε απφθαζεο επη ηνπ ζέκαηνο, γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε. 
 
Ο θ. Παλαγηψηεο Δπαγγειίνπ δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ. 

 
Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 560 

 
 

ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 
ΘΔΜΑ 40o: Έγθξηζε α) δαπάλεο - δέζκεπζεο πίζησζεο, β) δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ δεκφζηνπ 
δηαγσληζκνχ γηα ηηο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο ζην θέληξν θηινμελίαο πξνζθχγσλ ζηηο Θεξκνπχιεο 
ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 65.000,00 € 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., θαη γ) ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. (νηθ.) 63404/1731/28-
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 
 

    αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 
Δγθξίλεη: 
1. ηελ δαπάλε – δέζκεπζε πίζησζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ 65.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ Φ.Π.Α., γηα ηηο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο ζην θέληξν θηινμελίαο πξνζθχγσλ ζηηο Θεξκνπχιεο 
ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε 
πξνζθνξά. 

Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α.Δ. 5152 πνπ αθνξά ζε θάζε είδνπο δαπάλεο πνιηηηθήο 
ζρεδίαζεο εθηάθησλ αλαγθψλ (ΠΔΑ) θαη ζα θαηαλεκεζεί ηζφπνζα ζηα έηε 2017 & 2018, σο εμήο: 

2017: 55.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 
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2018: 10.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.  
2. ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηηο 

ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο ζην θέληξν θηινμελίαο πξνζθχγσλ ζηηο Θεξκνπχιεο ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, 
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 65.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
Φ.Π.Α. 

3. ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο απηνί απνηππψλνληαη ζην ζπλεκκέλν ζρέδην ηεο 
δηαθήξπμεο. 

 
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο θαηαςήθηζε, δηφηη πξφθεηηαη γηα εξγνιαβία. 
Ο θ. Παλαγηψηεο Δπαγγειίνπ δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ. 

 
Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 561 

ΘΔΜΑ 41o: Έγθξηζε απφ πιεπξάο ζθνπηκφηεηαο, ηεο αλάζεζεο ηεο «γεληθήο ππεξεζίαο» κε ηίηιν: 
«Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ελφξγαλεο δνκηθήο παξαθνινχζεζεο ζε θηίξηα ηεο πεξηνρήο ηνπ 
θξεπηδψκαηνο ηεο παξαιίαο Υαιθίδαο», Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 24.500,00€.  

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. 63402/1093/Φ.Δ./28-3-
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 
 

    αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 
Δγθξίλεη απφ πιεπξάο ζθνπηκφηεηαο, ηεο αλάζεζεο ηεο «γεληθήο ππεξεζίαο» κε ηίηιν: 

«Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ελφξγαλεο δνκηθήο παξαθνινχζεζεο ζε θηίξηα ηεο πεξηνρήο ηνπ 
θξεπηδψκαηνο ηεο παξαιίαο Υαιθίδαο», Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 24.500,00€, ζχκθσλα κε 
ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 118 - Απεπζείαο αλάζεζε, ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147Α/8-8-2016). 

 
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο ςήθηζε ζεηηθά, ζεσξψληαο ζθφπηκν θαη αλαγθαίν λα δνζεί θαη ε 

ζρεηηθή ηερληθή έθζεζε πνπ ηεθκεξηψλεη ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηεο εηζήγεζεο. 
Ο θ. Παλαγηψηεο Δπαγγειίνπ δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ. 
 

Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 562 
 
 
ΜΑΘΗΣΙΚΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 
ΘΔΜΑ 42o: πκπιήξσζε – Γηφξζσζε ηεο ππ‟ αξηζκ. 311/2017 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο Π..Δ., πεξί ηξνπνπνίεζεο – δηφξζσζεο δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ, γηα ην ζρ. 
έηνο 2016 - 2017, Π.Δ. Δχβνηαο. 

Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. 60078/1563/23-3-2017 
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 
 

    αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 
1. πκπιεξψλεη ηελ ππ‟ αξηζκ. 311/20-2-2017 απφθαζή ηεο, σο πξνο ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

δξνκνινγίνπ κεηαθνξάο καζεηψλ κε θσδηθφ 549, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Γπκλαζίνπ 
Αιηβεξίνπ, φπσο απηέο δηακνξθψζεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο 
κεηά ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2016 – 2017 σο εμήο:
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Αλάδοτος 
Σ Α Δ 

Αρηζκός  
ζύκβαζες 

Αηηηοιογία 

1 
 
 
 
 
 
 

46 Ακάξπλζνο - Αιηβέξη & 
ΔΠΗΣΡ. 

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

    ΓΚΟΤΣΕΗΟΤΚ
ΧΣΑ 

ΑΠΟΣΟΛΟ  
ΣΑΔ 2253 

 

 
  

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 
ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΟΤ 

                  
 

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

2 30.000   71,40   24,80
% 

71,40 53,70 Αξηζκ.  
χκβαζεο -

132350/4887 
/2016 

Μεηνλνκαζία θαη 
ηξνπνπνίεζε 

δξνκνινγίνπ ιφγσ 
αιιαγήο ησλ καζεηψλ 

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

ζρνιηθνχ έηνπο 11-9-
2016 
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2. Γηνξζψλεη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ δξνκνινγίνπ κε θσδηθφ 549, ιφγσ ζθάικαηνο θαηά ηε δηαδηθαζία αληηγξαθήο θαη 
επηθφιιεζεο ζην ζψκα ηεο αξρηθήο εηζήγεζεο, σο εμήο: 

 

α/α 
Κφδ 
δροκ 
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δροκοιογίοσ 
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σκβαηηθό  

θόζηος  

Αλάδοτος 
Σ Α Δ 

Αρηζκός  
ζύκβαζες 

Αηηηοιογία 

1 549 ΚΟΣΗΚΗΑ-ΝΔΟ 
ΠΤΡΓΟ & 
ΔΠΗΣΡ. 

2 45000 7,04 109,96 104,46 5,00%     ΚΟΝΣΟΓΗΑΝΝΖ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟΣΑΔ 

2623 

  

    
1ε ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ 

ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΟΤ 
                    

  549 ΠΑΠΠΑΓΔ-
ΗΣΗΑΗΑ-ΝΔΟ 
ΠΤΡΓΟ & 
ΔΠΗΣΡ. 

2 46.400 7,04 109,44   5,00% 109,44 103,97 Αξηζκ.  
χκβαζεο -

138105/5197 
/2016 

1ε Σξνπνπνίεζε 
δξνκνινγίνπ ιφγσ 

αλάγθεο 
κεηαθνξάο ησλ 

λέσλ καζεηψλ ηνπ 
ζρνιείνπ  απφ ηελ 

έλαξμε ηνπ 
ζρνιηθνχ έηνπο  

κέρξη θαη  ηελ 16ε 
Ηαλνπαξίνπ 2017 

    
2ε ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 

ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΟΤ 
                   

  549 ΚΟΣΗΚΗΑ-
ΠΑΠΠΑΓΔ-
ΚΑΜΑΡΗΑ-ΗΣΗΑΗΑ-
ΝΔΟ ΠΤΡΓΟ & 
ΔΠΗΣΡ. 

2 48.700 7,04 113,78   5,00% 113,78 108,09   2ε Σξνπνπνίεζε 
δξνκνινγίνπ ιφγσ 

έλαξμεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ΔΔΔΔΚ Κακαξίσλ 
απφ ηηο 17 

Ηαλνπαξίνπ 2017 
θαη χζηεξα 
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Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ ππ‟ αξηζ. 311/20-2-2017 απφθαζε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 
 
 Ο θ. Παλαγηψηεο Δπαγγειίνπ δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ. 
 

Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 563 
 

ΘΔΜΑ 43o: Έγθξηζε πξαθηηθψλ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ δεκφζηνπ 
κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ κεηαθνξά καζεηψλ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, ζρνιηθψλ εηψλ 2015-2016 
θαη 2016-2017, πξνυπνινγηζκνχ 5.329.046,33€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. πιένλ δηθαησκάησλ 
πξναίξεζεο αμίαο 1.065.809,27 € - Γηφξζσζε ησλ ππ‟ αξηζκ. 940/2015 θαη 1099/2015 απνθάζεσλ 
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. 61360/1590/27-3-2017 
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 
 

    αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 
1. Δγθξίλεη ηα ππ‟ αξηζκ. ΗΑ/23-2-2017 θαη ΗΒ/22-3-2017 πξαθηηθά ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο 

ηνπ ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ δεκφζηνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ κεηαθνξά καζεηψλ ηεο Π.Δ. 
Δχβνηαο, ζρνιηθψλ εηψλ 2015 - 2016 θαη 2016 - 2017, πξνυπνινγηζκνχ 5.329.046,33€ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. πιένλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο αμίαο 1.065.809,27 €, πνπ αθνξνχλ 
ζηελ αμηνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηεο εηαηξείαο «ΑΣΗΚΟ ΚΣΔΛ ΥΑΛΚΗΓΑ Α.Δ.» 

2. Γηνξζψλεη ηηο ππ‟ αξηζκ. 940/23-7-20154 θαη 1099/18-8-2015 απνθάζεηο ηεο, πνπ 
αθνξνχλ ζηελ απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηνπ αλνηθηνχ δηεζλή 
ειεθηξνληθνχ δεκνζίνπ δηαγσληζκνχ, φζνλ αθνξά ηνπο πξνζσξηλνχο κεηνδφηεο ησλ δξνκνινγίσλ:  
ηκήκα 8 (θσδ. 666, 394, 487, 427, 422, 423, 415, 414, 396, 409), ηκήκα 333 (θσδ. 71), ηκήκα 334 
(θσδ. 58), ηκήκα 335 (θσδ. 59), ηκήκα 337 (θσδ. 72), ηκήκα 338 (θσδ. 73), ηκήκα 339 (θσδ. 12) θαη 
ηκήκα 340 (θσδ. 645), σο θάησζη: 
 

ΠΙΝΑΚΑ 1 

Α/Α 
ΣΜΗΜ. 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΓΡΟΜΟΛ. 

ΓΙΑΓΡΟΜΗ 

ΣΙΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
€ 

(ΗΜΔΡΗΙΟ 
ΚΟΣΟ ΥΩΡΙ 

ΦΠΑ) 

ΜΔΙΟΓΟΣΗ ΣΙΜΗ € 

ΚΣΔΛ ΣΟΣΡΑ 

333 71 

(Μεγ. Λεσθνξείν) Έμσ Παλαγίηζα  
(Citroen)-Ληαλή Άκκνο-Γνθφο- 

Καιηκαηζάληθα – Αθξάηη - Φχιια- 
Μχηηθαο-Διηά-Βαζηιηθφ-

Λάκςαθνο- Αγία Μαξίλα-
Δξγαηηθέο Καηνηθίεο – νδφο 

Ληάζθα - Παιηά γέθπξα - Γξνζηά - 
έδξα ζρνιείνπ & Δπηζηξ.  

210,60 198,64 ΣΟΣΡΑ 198,64 

334 58 

(Μηθ. Λεσθνξείν): Γξνζηά - Αγία 
Μαξίλα - άκνπ 15 (Άγηνο 

Ησάλλεο) – Β. Γεσξγηάδε 14- 
Μεζζαπίσλ 9 - Γεκνθξίηνπ 1- 
Μπνινβίλελαο 38 - Κακάξεο 
(έδξα ζρνιείνπ) & Δπηζηξ.  

88,35 93,37 ΚΣΔΛ 88,35 

335 59 
(Μηθ. Λεσθνξείν): Έμσ Παλαγίηζα 

- Γνθφο- Αθξάηη-Βαζηιηθφ-
Λεπθαληί - Βαζηιηθφ - Μπνπξηδη-

116,26 114,94 ΣΟΣΡΑ 114,94 
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Κακάξεο (έδξα ζρνιείνπ) 
&Δπηζηξ. 

337 72 

(Μηθ. Λεσθνξείν): ηαζκφο 
ππεξαζηηθψλ - Κακάξεο - Γηαζη. 

Λειαληίσλ - Οξέζηε Μαθξή-
Λειαληίσλ – Πξναζηίνπ - Υατλά-

Ληαλ. Άκκνο (Βαζηιφπνπινο)-
Γηνηθεηεξην – Κνπξέληη - Καθαξά-
Βεληδέινπ – Χξίσλνο - Βεληδέινπ-

Αγγειή Γνβηνχ - Π. Γέθπξα-
Κάλεζνο - Γξνζηά (έδξα 

ζρνιείνπ) & Δπηζηξ. 

90,72 95,87 ΚΣΔΛ 90,72 

 

ΠΙΝΑΚΑ 2 
(ΜΟΝΑΓΙΚΟ ΤΜΜΔΣΔΥΩΝ: ΚΣΔΛ) 

Α/Α 
ΣΜΗΜ. 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΓΡΟΜΟΛ. 

ΓΙΑΓΡΟΜΗ 

ΣΙΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
€ ΚΣΔΛ 

(ΗΜΔΡΗΙΟ 
ΚΟΣΟ 

ΥΩΡΙ ΦΠΑ) 

340 645 
Σ. Τπεξαζηηθψλ-Καινρψξη-Παληείρη (Μνπζηθφ & 

Δπηζηξνθή) 
45,96 

339 12 
Αγία Μαξίλα-Δξγαηηθέο Καηνηθίεο-Μπαηαξγηά Αγ. 
Ησάλλεο- Πξναζηίσλ-Υατλά-ρνιείν & επηζηξνθή 

58,73 

338 73 

ηαζκφο-Αξεζνχζεο-Βεληδέινπ-Αγγειή Γνβηνχ-Αγ. 
Νεθηάξηνο-Λχθεην Καλήζνπ-Ζξαθιένπο Ηρζπφζθαια-

Κψηζνπ-Βεληδέινπ-Αξεζνχζεο-Αγ. ΗσάλλεοΠξναζηίσλ-
Υατλά-Ληαλή Άκκνο-Βαζξνβνχλη-έδξα ζρνιείνπ & 

επηζηξνθή 

67,60 

8 666 Οληάζη-Ξεξφβξπζε-Υαιθίδα & επηζηξνθή 53,83 

8 394 
πειηέο-Κάκπνο-Μαλίθα-Μπαξαπαξέδνπ-Βαζηιηθφ 

επηζη.14:00 
53,83 

8 487 
Καινρψξη-Παληείρη-Απιίδα-Βαζχ-Φάξνο-Παξαιία & 

Δπηζηξνθή 2 
72,27 

8 427 Αγ. Νηθφιανο-Αγ. Νηθφιανο & επηζηξνθή 53,83 

8 422 Σνπηθφ Μχηηθαο & επηζηξνθή 7:15-16:00 59,35 

8 423 Σνπηθφ Μχηηθαο & επηζηξνθή 8:00-13:15 59,35 

8 415 
Μφξθα-Καξφδξνκνο- Μεγάιε Ράρε-Παξαιία-Απιίδα-

Βαζχ & επηζηξνθή 
53,83 

8 414 Καινρψξη-Παληείρη-Απιίδα-Βαζχ-Φάξνο-Παξαιία 55,55 

8 396 Παξαιία- Καξφδξνκνο-ΜεγάιεΡάρε (νινήκεξν) 20,21 

8 409 
Λαρηδέδα-θξνπνλέξηα-Καηαζθ. Θεβψλ-Αγ. Φαλνχξηνο-

Παξαιία-Λνπθίζηα & Δπηζηξνθή 12:25 
58,62 

 
Σα δξνκνιφγηα: ηκήκα 8 (θσδ. 666, 394, 487, 427, 422, 423, 415, 414, 396, 409), ηκήκα 338 

(θσδ. 73), ηκήκα 339 (θσδ. 12) θαη ηκήκα 340 (θσδ. 645) δελ είλαη πιένλ άγνλα ηνπ ειεθηξνληθνχ 
δηαγσληζκνχ. 
  

Ο θ. Παλαγηψηεο Δπαγγειίνπ δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ. 
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Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 564 
 
ΘΔΜΑ 44o: Έγθξηζε δαπαλψλ δξνκνιφγησλ κεηαθνξάο καζεηψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 
Φζηψηηδαο, ζρνιηθνχ έηνπο 2016 - 2017. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. 58461/1558/28-3-2017 
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 
 

    αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 
Δγθξίλεη ηηο δαπάλεο δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 

Φζηψηηδαο,  ζρνιηθνχ έηνπο 2016-2017, σο εμήο:  
 

ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ  
IAN. – ΦΔΒΡ. 2017  Π.Δ. ΦΘΙΩΣΙΓΑ ΔΙΓΙΚΟ ΦΟΡΔA 073 ΚΑΔ 0821 

 
ΠΙΝΑΚΑ ΓΗΜΟΙΑ ΤΜΒΑΗ  

 

  ΠΔΡΙΟΓΟ ΗΜΔΡΔ 

 
ΗΜΔΡΗΙΟ 

ΠΟΟ 
ΥΩΡΙ 
ΦΠΑ  

 ΜΔΡΙΚΟ 
ΠΟΟ 
ΥΩΡΙ 
ΦΠΑ  

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΟ 
ΥΩΡΙ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
24% 

ΣΔΛΙΚΟ 
ΠΟΟ 
ΑΝΑ 

ΑΝΑΓΟΥ
Ο ΜΔ 

ΦΠΑ  24% 

ΑΓΓΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ Ηαλ-17 11 38,41 422,51     

 ΝΔΟ 32  
Φεβ-17 19 38,41 729,79 

     
1.152,30€  

         
276,55€  

            
1.428,85 €  

ΒΑΓΗΑ  ΠΑΡΑΚΔΤΖ  Ηαλ-17 12 33,95 407,40     

 ΣΜ 64 
Φεβ-17 19 33,95 645,05 

     
1.052,45€  

         
252,59€  

            
1.305,04 €  

ΚΑΜΑΡΑ ΚΧΝΝΟ Ηαλ-17 12 41,31 495,72     

 ΝΔΟ 34 
Φεβ-17 19 41,31 784,89 

     
1.280,61€  

         
307,35€  

            
1.587,96 €  

ΚΑΜΑΡΑ ΚΧΝΝΟ Ηαλ-17 12 37,67 452,04     

 ΝΔΟ 11 
Φεβ-17 19 37,67 715,73 

     
1.167,77€  

         
280,26€  

            
1.448,03 €  

ΚΑΜΖΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ Ηαλ-17 8 41,39 331,12     

 Ν ΔΟ 38 
Φεβ-17 19 41,39 786,41 

     
1.117,53€  

         
268,21€  

            
1.385,74 €  

ΚΑΜΑΡΑ ΚΧΝΝΟ Ηαλ-17 10 30,86 308,60     

 ΣΜ 58 
Φεβ-17 19 30,86 586,34 

894,94€ 
         

214,79€  
            

1.109,73 €  

ΚΧΣΟΓΛΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟ Ηαλ-17 11 40,20 442,20     

 ΝΔΟ 22 
Φεβ-17 19 40,20 763,80 

     
1.206,00€  

         
289,44€  

            
1.495,44 €  

ΚΑΣΑΜΠΔΚΖ 
ΑΝΑΡΓΤΡΟ 

Ηαλ-17 12 36,60 439,20 
    

 ΝΔΟ34 
Φεβ-17 19 36,60 695,40 

     
1.134,60€  

         
272,30€  

            
1.406,90 €  

ΜΠΑΜΠΑΛΗΟΤΣΑ 
ΑΘΑΝΑΗΟ 

Ηαλ-17 12 25,31 303,72 
    

 ΣΜ 74 
Φεβ-17 19 25,31 480,89 

784,61€ 
         

188,31€  
               

972,92 €  

ΜΠΑΚΑΛΔΞΖ ΗΧΑΝΝΖ  Ηαλ-17 11 10,20 112,20     

 ΝΔΟ 20 
Φεβ-17 19 10,20 193,80 

306,00€ 73,44 € 
               

379,44 €  
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ΜΠΑΚΑΛΔΞΖ ΗΧΑΝΝΖ  Ηαλ-17 10 16,88 168,80     

 ΝΔΟ 24 
Φεβ-17 18 16,88 303,84 

472,64 € 113,43€ 
               

586,07 €  

ΝΣΑΗΟ ΑΘΑΝΑΗΟ Ηαλ-17 12 33,90 406,80     

 ΣΜ26 
Φεβ-17 19 33,90 644,10 

     
1.050,90€  

         
252,22€  

            
1.303,12 €  

ΠΑΠΑΡΟΤΠΑ 
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ  

Ηαλ-17 12 30,24 362,88 
    

 ΝΔΟ 9 
Φεβ-17 19 30,24 574,56 

         
937,44€  

         
224,99€  

            
1.162,43 €  

ΠΑΠΑΥΟΤΛΗΑΡΑ 
ΚΧΝΝΟ 

Ηαλ-17 10 29,27 292,70 
    

 ΝΔΟ 18 
Φεβ-17 18 29,27 526,86 

         
819,56€  

         
196,69€  

            
1.016,25 €  

ΠΑΠΑΥΟΤΛΗΑΡΑ 
ΚΧΝΝΟ 

Ηαλ-17 10 13,91 139,10 
    

 ΣΜ 57 
Φεβ-17 19 13,91 264,29 

         
403,39€  

           
96,81 €  

               
500,20 €  

ΠΡΟΒΟΠΟΤΛΟ 
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ  

Ηαλ-17 11 40,85 449,35 
    

 ΣΜ 24 
Φεβ-17 19 40,85 776,15 

     
1.225,50€  

         
294,12€  

            
1.519,62 €  

ΠΟΛΗΣΖ ΓΔΧΡΓΗΟ Ηαλ-17 12 17,26 207,12     

 ΣΜ 32 
Φεβ-17 19 17,26 327,94 

         
535,06€  

         
128,41€  

               
663,47 €  

ΠΟΛΗΣΖ ΓΔΧΡΓΗΟ Ηαλ-17 12 37,48 449,76     

 ΣΜ 33 
Φεβ-17 19 37,48 712,12 

     
1.161,88€  

         
278,85€  

            
1.440,73 €  

ΠΛΑΣΑΝΟ ΠΤΡΟ Ηαλ-17 11 14,80 162,80     

(ΝΔΟ 3) 
Φεβ-17 19 14,80 281,20 

         
444,00€  

         
106,56€  

               
550,56 €  

ΣΔΜΠΑΛΔΞΖ ΔΤΦΡΟΤΝΖ Ηαλ-17 12 79,97 959,64     

 ΣΜ 22 
Φεβ-17 19 79,97 1519,43 

     
2.479,07€  

         
594,98€  

            
3.074,05 €  

ΣΕΑΒΔ ΒΑΗΛΔΗΟ Ηαλ-17 12 70,48 845,76     

 ΝΔΟ 30 
Φεβ-17 19 70,48 1339,12 

     
2.184,88€  

         
524,37€  

            
2.709,25 €  

ΣΡΧΜΑΣΗΑ ΔΡΑΦΔΗΜ Ηαλ-17 12 15,12 181,44     

 ΣΜ 41.1 
Φεβ-17 19 15,12 287,28 

         
468,72€  

         
112,49€  

               
581,21 €  

ΣΡΧΜΑΣΗΑ ΔΡΑΦΔΗΜ Ηαλ-17 12 40,20 482,40     

 ΣΜ 41 
Φεβ-17 19 40,20 763,80 

     
1.246,20€  

         
299,09€  

            
1.545,29 €  

ΤΝΟΛΟ              
         

29.172,30€  

 
Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε ζα επηβαξχλεη ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 

Διιάδαο θαη ζα  πιεξσζεί απφ ηνλ Δ.Φ. 01073 ΚΑΔ 0821. 
  

Ο θ. Παλαγηψηεο Δπαγγειίνπ δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ. 
 

Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 565 
 
 
ΠΑΡΑΥΩΡΗΔΙ  
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ΘΔΜΑ 45ο: Παξαρψξεζε δσξεάλ θαηά ρξήζε ελφο θσηνηππηθνχ κεραλήκαηνο ηεο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο, ζην ηκήκα Αζθάιεηαο Λακίαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. 54222/445/23-3-2017 
έγγξαθν ηνπ γξαθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Φζηψηηδαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. 
 Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

    
 αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 

Δγθξίλεη ηελ (δσξεάλ) ρσξίο αληάιιαγκα παξαρψξεζε θαηά ρξήζε ελφο θσηνηππηθνχ 
κεραλήκαηνο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζην ηκήκα Αζθάιεηαο Λακίαο ηεο Γ/λζεο 
Αζηπλνκίαο Φζηψηηδαο, γηα ηελ θάιπςε ησλ ππεξεζηαθψλ ηνπο αλαγθψλ. 
 

 Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο έδσζε αξλεηηθή ςήθν, κε ηελ αηηηνινγία φηη «ην θσηνηππηθφ πνπ 
πεξηζζεχεη λα δηαηεζεί ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα πνπ δελ δηαζέηεη θσηνηππηθφ. Η αζηπλνκία αλήθεη ζην 
Υπνπξγείν Γεκφζηαο Τάμεο θαη έρεη ζπγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ θαη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο». 
 Ο θ. Παλαγηψηεο Δπαγγειίνπ δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ. 
 

Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 566 
 
 
ΓΑΠΑΝΔ 
 
ΘΔΜΑ 46o: 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. 60887/631/27-3-2017 
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 
 

    αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 
Δγθξίλεη ηελ δέζκεπζε πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Δπξπηαλίαο, σο 
θαησηέξσ: 

 

Α/Α Αηηηοιογία Κ.Α.Δ. Περηγραθή Κ.Α.Δ. 
Ποζό 

δέζκεσζες 
πίζηφζες 

Ποζό 
εγθεθρηκέλοσ 

προϋποιογηζκού 
κε ηης 

αλακορθώζεης 
έηοσς 2017 

Γεζκεσζέλ 
ποζό 

πρηλ ηελ 
παρούζα 
εηζήγεζε 

Τπόιοηπο 
πίζηφζες 
δηαζέζηκο 

γηα 
δέζκεσζε 

1 

Ζ δαπάλε αθνξά 
ηελ πξνκήζεηα 
θηεληαηξηθνχ 
πιηθνχ, γηα ηελ 
αλάγθε 
κεηαθνξάο 
δεηγκάησλ 
αίκαηνο, 
παζνινγηθνχ 
πιηθνχ, ηξνθίκσλ 
θ.ι.π., ηνπ 
Σκήκαηνο 
Κηεληαηξηθήο. 

03.073.1214.01 
Πξνκήζεηα 

θηεληαηξηθνχ 
πιηθνχ 

562,46 2.000,00 916,54 521,00 

2 

Ζ δαπάλε αθνξά 
ηελ εηήζηα 
ζπλδξνκή ζηε 
Ννκηθή Βάζε 

03.073.0879.01 
Λνηπέο ακνηβέο 
φζσλ εθηεινχλ 

εηδηθέο ππεξεζίεο 
1.178,00 35.000,00 22.187,91 11.634,09 
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δεδνκέλσλ 
ΝΟΜΟΣΔΛΔΗΑ, 
γηα ηηο αλάγθεο ηεο 
Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 
 
Έηος  2017 = 
687,20 
Έηος  2018 = 
490,80 

3 

Ζ δαπάλε αθνξά 
ηελ αζθάιηζε ησλ 
απηνθηλήησλ-
κεραλεκάησλ ηεο 
Π.Δ. Δπξπηαλίαο  
 
17REQ005958860 

03.073.0899.01 
Λνηπέο δαπάλεο 

θαη εηδηθέο ακνηβέο 
10.000,00 30.000,00 18.329,24 1.670,76 

4 

Ζ δαπάλε αθνξά  
ηελ πξνκήζεηα 
εμνπιηζκνχ απφ 
πνκπνδέθηεο, 
καγλεηηθέο θεξαίεο 
θ.ι.π., γηα ηελ 
άκεζε επηθνηλσλία 
νδεγψλ θαη 
ρεηξηζηψλ 
κεραλεκάησλ 
θαηά ηελ δηάξθεηα 
ηεο εξγαζίαο ηνπο, 
κε ην Κέληξν 
πληνληζκνχ ηεο 
Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 
 
17REQ005971734 

03.073.1725.01 

Πξνκήζεηα θάζε 
είδνπο 

ηειεπηθνηλσληαθνχ, 
κεηεσξνινγηθνχ 

θαη ινηπνχ 
ζπλαθνχο 

ειεθηξνληθνχ 
εμνπιηζκνχ. 

3.000,00 9.000,00 0,00 6.000,00 

 
 Ο θ. Παλαγηψηεο Δπαγγειίνπ δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ. 

 
Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 567 

 
ΘΔΜΑ 47o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή έξγσλ - κειεηψλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. 60040/618/23-3-2017 
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 
 

    αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 
Δγθξίλεη ηε δέζκεπζε πίζησζεο θαη ηελ πιεξσκή δαπάλεο απφ ηηο Γεκφζηεο Δπελδχζεηο 

ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο, σο εμήο: 
 

Α/Α  
ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ 

 
ΠΟΟ ζε 

εσρώ 

 
 
 
 
 
 

1ε  εληνιή πιεξσκήο  ηνπ Έξγνπ «Μεηαθίλεζε Γηθηχσλ ΟΚΧ», γηα 
ηελ παξαιιαγή ηνπ δηθηχνπ ΓΔΓΓΖΔ,  ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ 
«ΟΓΟ ΒΑΡΒΑΡΗΑΓΑ-ΑΓΡΑΦΑ-Ν.Α. ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ» 
 
Υξεκαηνδφηεζε : ΚΑΠ 2017 – ΣΔΥΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔ 
ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ 2017.  

 
 
 
 

21.731,20 
επξψ 
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1  
Παξψλ ινγαξηαζκφο : 21.731,20 επξψ 
Φνξέαο – ΚΑΔ  : 071 – 9779 «Δθηέιεζε ινηπψλ έξγσλ πνπ δελ 
θαηνλνκάδνληαη εηδηθά»           
   
Αλάδνρνο  : ΓΔΓΓΖΔ 

 

 
 
 
 
 
 
2 

2ε  εληνιή πιεξσκήο  ηνπ Έξγνπ «Μεηαθίλεζε Γηθηχσλ ΟΚΧ», γηα 
ηελ παξαιιαγή ηνπ δηθηχνπ ΓΔΓΓΖΔ,  ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ 
«Αζθαιηφζηξσζε νδηθνχ δηθηχνπ δηαζηαχξσζε πξνο Δπηληαλά-
Γέθπξα Παιαηνθαξπάο» 
 
Υξεκαηνδφηεζε : ΚΑΠ 2017 – ΣΔΥΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔ 
ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ 2017.  
 
Παξψλ ινγαξηαζκφο : 2.255,03 επξψ 
Φνξέαο – ΚΑΔ  : 071 – 9779 «Δθηέιεζε ινηπψλ έξγσλ πνπ δελ 
θαηνλνκάδνληαη εηδηθά»           
   
Αλάδνρνο  : ΓΔΓΓΖΔ 

 
 
 
 

2.255,03 
επξψ 

 

  
Ο θ. Παλαγηψηεο Δπαγγειίνπ δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ. 

 
Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 568 

 
ΘΔΜΑ 48o: 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. 62618/1609/28-3-2017 
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 
 

    αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 
1. Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο γηα πξνκήζεηεο, 

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

 

Α/Α ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΔ 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΚΑΔ 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤ

Η 
ΠΙΣΩΗ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΙΜ

ΔΝΟΤ 
ΠΡΟΫ/ΜΟ

Τ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦ

ΩΔΙ 
ΔΣΟΤ 
2017 

ΓΔΤΜΔΤΘΔΝ 
ΠΟΟ ΠΡΙΝ 

ΣΗΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΙΗΓΗΗ 

ΤΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΩΗ 

ΓΙΔΘΔΙΜΟ 
ΓΙΑ 

ΓΔΜΔΤΗ 

1 

πξνκήζεηα έμη (6) 
tablet (7 ηληζψλ), 
γηα ηνπο έμη 
πξψηνπο απφ ηνπο 
ελληά ληθεηέο ηνπ 2νπ 
Παλεπβντθνχ 
Μαζεηηθνχ 
Γηαγσληζκνχ 
Οξζνγξαθίαο πνπ 
ζα δηεμαρζεί ζηελ 

02.02.0
73.084
4.01 

Δθζέζεηο 
νξγάλσζε 

ζπλεδξίσλ θαη 
πνιηηηζηηθψλ 
εθδειψζεσλ 

 
450,00 55.348,21 49.500,00 5.398,21 
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Υαιθίδα ζηηο 30 
Απξηιίνπ 2017 

2 

πξνκήζεηα 500 
ηεκαρίσλ 
κπινπδάθηα αγψλα, 
γηα ηελ 
ζπλδηνξγάλσζε ηνπ 
2νπ Φηιαλζξσπηθνχ 
αγψλα δξφκνπ κε 
ην θνηλσθειέο, κε 
θεξδνζθνπηθφ 
ζσκαηείν 
θνηλσληθήο 
αιιειεγγχεο 
„‟Αγαπψ & 
Πξάηησ‟‟, πνπ ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί 
ζηηο 30 Απξηιίνπ 
2017 ζηε δηαδξνκή 
Μνλφδξπ-Βξχζε-
Κνίινη-Μνλφδξπ, 
ηεο Π.Δ. Δχβνηαο 

02.02.0
73.084
4.01 

Δθζέζεηο 
νξγάλσζε 

ζπλεδξίσλ θαη 
πνιηηηζηηθψλ 
εθδειψζεσλ 

 

1.209 ,00 55.348,21 49.950,00 4.189,21 

3 

πξνκήζεηαο δχν (2) 
ζθξαγίδσλ – 
απηφκαηεο γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο Γ/λζεο  
Αγξνηηθήο 
Οηθνλνκίαο & 
Κηεληαηξηθήο ηεο 
Π.Δ. Δχβνηαο, θαη 
ζπγθεθξηκέλα γηα ην 
Σκήκα Τπνζηήξημεο 
Τινπνίεζεο 
Μέηξσλ ηνπ ΠΑΑ 
2014-2020 

02.02.0
73.111
1.01 

Πξνκήζεηα 
ραξηηνχ 

γξαθηθά είδε 
 

28,88 44.805,11 639,13 44.137,1 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΗ 1.687,88 155.501,53 100.089,13    53,724,52 

     
 

2. Γηνξζψλεη: 
i) ηελ ππ‟ αξηζκ. 479/21-3-2017 (πξαθηηθφ 10) απφθαζή ηεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ δαπάλε 

κε α/α 17, πνπ αθνξά «Παξνρή ππεξεζηψλ ερεηηθήο θάιπςεο ησλ εθδειψζεσλ ηεο 25εο Μαξηίνπ, 
ηεο 28εο Οθησβξίνπ, ενξηαζκνχ Δζληθήο Αληίζηαζεο (θηλεηή ενξηή) θαη Ηκέξαο Δλφπισλ Γπλάκεσλ 
(21 Ννεκβξίνπ) γηα ην έηνο 2017» σο πξνο ην πνζφ, απφ ην ιαλζαζκέλν «3.000,00 €», ζηο ορζό 
«6.000,00€». 

ii) ηελ ππ‟ αξηζκ. 479/21-3-2017 (πξαθηηθφ 10) απφθαζή ηεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ δαπάλε 
κε α/α 15, πνπ αθνξά «δαπάλεο πξνζηαζίαο ειαηνπαξαγσγήο γηα ην έηνο 2017», σο πξνο ηελ 
αηηηνινγία θαη ην πνζφ, δηφηη εθ παξαδξνκήο δελ αλαιχζεθαλ νη δαπάλεο θαη ηα πνζά πνπ αθνξνχλ, 
νη νπνίεο είλαη νη θάησζη: 
 

Α/Α ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΔ 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΚΑΔ 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤΗ

 
ΠΙΣΩΗ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝ

ΟΤ 
ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΔΙ 
ΔΣΟΤ 2017 

ΓΔΤΜΔΤΘ
ΔΝ 

ΠΟΟ 
ΠΡΙΝ 
ΣΗΝ 

ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΙΗΓΗΗ 

ΤΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΩΗ 

ΓΙΔΘΔΙΜΟ 
ΓΙΑ 

ΓΔΜΔΤΗ 

1 δαπάλεο κηζζσκάησλ 02.02.073.5241. Γαπάλεο 7.550,00 451.300,00 0,00 443.750,00 
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απνζεθψλ δαθνθηνλίαο 
γηα ην  δηάζηεκα απφ 
1/4/2017 έσο 
31/12/2017 

01 πξνζηαζίαο 
ειαηνπαξαγ

σγήο 
 

2 

δαπάλε νδνηπνξηθψλ  
ηεο  Γ/λζεο Αγξνη. Οηθ. 
& Κηελ/θήο ζην 
Πξφγξακκα 
θαηαπνιέκεζεο ηνπ 
δάθνπ ηεο ειηάο έηνπο 
2017 

02.02.073.5241.
01 

Γαπάλεο 
πξνζηαζίαο 
ειαηνπαξαγ

σγήο 
 

5.000,00 451.300,00 7.550,00 438.750,00 

3 

δαπάλε ππεξσξηψλ 
πξνζσπηθνχ ηεο  
Γ/λζεο Αγξνη. Οηθ. & 
Κηελ/θήο ζην 
Πξφγξακκα 
θαηαπνιέκεζεο ηνπ 
δάθνπ ηεο ειηάο έηνπο 
2017 

02.02.073.5241.
01 

Γαπάλεο 
πξνζηαζίαο 
ειαηνπαξαγ

σγήο 
 

9.000,00 451.300,00 12.550,00 429,750,00 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΗ 21.550,00 1.353.900,00 20.100,00 1.312.250,00 

 
 Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο δήισζε φηη ςεθίδεη φιεο ηηο δαπάλεο πιελ απηήο ηεο παξ. 1 κε 
α/α 2.  
 Ο θ. Παλαγηψηεο Δπαγγειίνπ δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ. 

 
Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 569 

 
ΘΔΜΑ 49o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή έξγσλ - κειεηψλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Δχβνηαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. 62627/1610/28-3-2017 
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 
 

    αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 
Γηνξζψλεη ηελ ππ‟ αξηζκ. 480/21-3-2017 απφθαζή ηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ δαπάλε κε α/α 

3, σο πξνο ηνλ ΚΑΔ, απφ ηνλ ιαλζαζκέλν «02.02.071.9475.01», ζηολ ορζό 02.02.071.9475.02. 
  

Ο θ. Παλαγηψηεο Δπαγγειίνπ δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ. 
 

Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 570 
 

ΘΔΜΑ 50o: Αλάθιεζε ηεο ππ‟ αξηζκ. 481/2017 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο θαη εθ λένπ έγθξηζε έθδνζεο Υξεκαηηθνχ Δληάικαηνο Πξνπιεξσκήο, Π.Δ. 
Δχβνηαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. 62846/1615/28-3-2017 
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 
 

    αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 
  1. Αλαθαιεί ηελ ππ‟ αξηζκ. 481/21-3-2017 απφθαζή ηεο πεξί ηξνπνπνίεζεο: 
   α) ηεο ππ‟ αξηζκ. 123/22-1-2017 απφθαζήο ηεο, δηφηη εθ παξαδξνκήο δεηήζεθε 
ηξνπνπνίεζε αληί ηεο έθδνζεο λένπ ΥΔΠ. Σν ζπγθεθξηκέλν ΥΔΠ ζην φλνκα Παληειήο Υξήζηνο, 
πνζνχ 2.000,00 € ρξεζηκνπνηείηαη ήδε, θαη ζα απνδνζεί κε ηελ έθδνζε λένπ ΥΔΠ ζην φλνκα 
Μακκή Υξήζηνπ. 
  Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α.Δ. 0899.01 ηνπ Δ.Φ 02073. 
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            Ζκεξνκελία απφδνζεο ινγαξηαζκνχ: 31-12-2017. 
         β) ηεο ππ‟ αξηζκ. 220/22-1-2017 απφθαζήο ηεο, δηφηη εθ παξαδξνκήο δεηήζεθε 
αληηθαηάζηαζε πνζνχ θαη ππνιφγνπ, θαη ζα γίλνπλ ελέξγεηεο γηα έθδνζε ηαθηηθνχ εληάικαηνο, αθνχ 
απνδνζεί ην ΥΔΠ πνπ έρεη εθδνζεί ζην φλνκα ηνπ Υξήζηνπ Παληειή κε ηελ ελ ιφγσ απφθαζε. 
                

Ο θ. Παλαγηψηεο Δπαγγειίνπ δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ. 
 

Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 571 
 
ΘΔΜΑ 51o: 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. 62397/1289/28-3-2017 
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 
 

    αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 
Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο γηα πξνκήζεηεο, 

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

 

Α/Α ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Δ. 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Δ. 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤΗ 

ΠΙΣΩΗ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝΟΤ 

ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΔΙ 

ΔΣΟΤ 2016 

ΓΔΜΔΤΘΔΝ 
ΠΟΟ ΠΡΙΝ 

ΣΗΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΙΗΓΗΗ 

ΤΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΩΗ 

ΓΙΑΘΔΙΜΟ 
ΓΙΑ 

ΓΔΜΔΤΗ 

1 

Ακνηβή ζηνλ 
Γηθεγφξν πνπ ζα 
νξηζηεί γηα ηελ 
ππφζεζε  Ησάλλε 
Κππξησηάθε θαη 
Γηάλαο Πνζεηνχ 
ζηε δηθάζηκν ηεο 
27-4-17 

02.05.073.0871.01 
Ακνηβέο θπζηθψλ 

πξνζψπσλ 
         530,72 35089,96 28.734,80 6.355,16 

2 

Κάιπςε εμφδσλ 
(πξνζθιήζεηο 
εηζφδνπ 700,00€, 
αθίζεο 800,00€, 
εκθαλίζεηο κε 
εθηππψζεηο 
1.000,00€) ηεο 
ζπλδηνξγάλσζεο   
εθδήισζεο 
δηεμαγσγήο θηιηθνχ 
πνδνζθαηξηθνχ  
αγψλα 
θηιαλζξσπηθνχ 
ραξαθηήξα κε ην 
Αζιεηηθφ  Όκηιν 
Θήβα θαη ηνπο 
θίινπο ΒΑΕΈΥΑ 
ζηηο 10-4-17 ζηε 
Θήβα γηα ελίζρπζε 
θνηλσληθψλ 
δξάζεσλ κε ην  
ζχιινγν θίισλ 
παηδηψλ κε θαξθίλν 
ΔΛΠΗΓΑ- Μαξηάλλα 
Βαξδηλνγηάλλε. 

02.05.073.0844.01 

Δθζέζεηο, 
νξγάλσζε 

ζπλεδξίσλ θαη 
πνιηηηζηηθψλ 
εθδειψζεσλ 

2.500,00 48.000,00 13.000,00 35.000,00 
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3 

Κάιπςε εμφδσλ 
(ερεηηθή θάιπςε-
θσηηζκφο) ηεο 
ζπλδηνξγάλσζεο  
εθδήισζεο κε ην 
Μνπζηθφ ρνξσδηαθφ 
εξγαζηήξη  
Αληίθπξαο, 
παξνπζίαζεο 
παξάζηαζεο 
φπεξαο II Σrovatore 
ζηηο 9-7-17 ζην 
αλνηθηφ ζέαηξν 
Κξχαο 

02.05.073.0844.01 

Δθζέζεηο, 
νξγάλσζε 

ζπλεδξίσλ θαη 
πνιηηηζηηθψλ 
εθδειψζεσλ 

      3.000,00 48.000,00 15.500,00 32.500,00 

4 

Κάιπςε εμφδσλ 
(ερεηηθή θάιπςε) 
ηεο 
ζπλδηνξγάλσζεο  
πνιηηηζηηθήο 
εθδήισζεο κε ην 
Λανγξαθηθφ Όκηιν 
Οξρνκελνχ ηνπ 
θεζηηβάι 
Παξαδνζηαθψλ 
ρνξψλ ζηηο 29-4-17 

02.05.073.0844.01 

Δθζέζεηο, 
νξγάλσζε 

ζπλεδξίσλ θαη 
πνιηηηζηηθψλ 
εθδειψζεσλ 

1.000,00 48.000,00 16.500,00 31.500,00 

5 

Ακνηβή γηα 
επηζθεπή –βάςηκν- 
θαζαξηζκφ 
θαξαβηνχ 
(αληίγξαθν  ηνπ 
θαξαβηνχ ηνπ 
ΛΆΜΠΡΟΤ 
ΚΑΣΧΝΖ) 

02.05.073.0899.01 
Λνηπέο δαπάλεο 

θαη εηδηθέο ακνηβέο 
3.720.00 52.642,67 40.858,64 11784,03 

6 

Πξνκήζεηα  
δηαθφξσλ πιηθψλ 
θηεληαηξηθήο 
(γάληηα, 
νηλφπλεπκα, 
μπξαθάθηα θιπ) 

02.05.073.1699.01 
Λνηπέο 

πξνκήζεηεο 
250,00 8.000,00 4.119,28 3.880,72 

7 

Ακνηβή ζηνλ 
Γηθεγφξν  πνπ ζα 
νξηζηεί γηα ηελ 
ππφζεζε  Βπιιηψηε 
Δπακεηλψλδα θαη 
ινηπψλ ζηε 
δηθάζηκν ηεο 26-4-
17 

02.05.073.0871.01 
Ακνηβέο θπζηθψλ 

πξνζψπσλ 
1515,28 35.089,96 29.265,52 5.824,44 

8 

Ακνηβή ζηνλ 
Γηθεγφξνπνπ ζα 
νξηζηεί γηα ηελ 
ππφζεζε  Ησάλλαο 
Νηθνιάνπ ζηε 
δηθάζηκν ηεο 26-4-
17 

02.05.073.0871.01 
Ακνηβέο θπζηθψλ 

πξνζψπσλ 
1515,28 35.089,96 30.780,80 4.309,16 

9 

Ακνηβή ζηνλ 
Γηθεγφξν πνπ ζα 
νξηζηεί γηα ηελ 
ππφζεζε  
Κσπαηδηθή Φάξκα 
ζηε δηθάζηκν ηεο 
27-4-17 

02.05.073.0871.01 
Ακνηβέο θπζηθψλ 

πξνζψπσλ 
383,16 35.089,96 32.296,08 2.793,88 

10 

Ακνηβή ζηνλ 
Γηθεγφξν πνπ ζα 
νξηζηεί γηα ηελ 
ππφζεζε 
Βηνκεραλία θαη 
Δκπφξην 
Βεξληθνρξσκάησλ 

02.05.073.0871.01 
Ακνηβέο θπζηθψλ 

πξνζψπσλ 
283,96 35.089,96 32.679,24 2410,72 
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Βερξψ Α.Δ ζηε 
δηθάζηκν ηεο 27-4-
17 

11 

Ακνηβή ζηνλ 
Γηθεγφξν πνπ ζα 
νξηζηεί γηα ηελ 
ππφζεζε ΝΔΑ 
ΦΔΡΣΗΛ Α,Δ ζηε 
δηθάζηκν ηεο 27-4-
17 

02.05.073.0871.01 
Ακνηβέο θπζηθψλ 

πξνζψπσλ 
184,76 35.089,96 32.963,20 2.126,76 

12 

Ακνηβή ζηνλ 
Γηθεγφξν πνπ ζα 
νξηζηεί γηα ηελ 
ππφζεζε ΚΑΓΜΟ 
ΑΔΣΔ ζηε δηθάζηκν 
ηεο 27-4-17 

02.05.073.0871.01 
Ακνηβέο θπζηθψλ 

πξνζψπσλ 
456,32 35.089,96 33.147,96 1.942,00 

13 

Ακνηβή ζηνλ 
Γηθεγφξν πνπ ζα 
νξηζηεί γηα ηελ 
ππφζεζε Α. 
ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΑΔΒΔ 
ζηε δηθάζηκν ηεο 
27-4-17 

02.05.073.0871.01 
Ακνηβέο θπζηθψλ 

πξνζψπσλ 
383,16 35.089,96 33.607,28 1.485,68 

14 

Ακνηβή ζε 
Γηθαζηηθφ 
Δπηκειεηή γηα 
δηελέξγεηα  
επίδνζεο  

02.05.073.0894.01 
Γηθαζηηθά- 

πκβνιαηνγξαθηθά 
έμνδα 

43,40 5.000,00 327,80 4.672,20 

15 

Ακνηβή ζε 
Γηθαζηηθφ 
Δπηκειεηή γηα 
δηελέξγεηα δχν  
επηδφζεσλ 

02.05.073.0894.01 
Γηθαζηηθά- 

πκβνιαηνγξαθηθά 
έμνδα 

86,80 5.000,00 371,20 4.628,80 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΗ 15.852,84 148.732,63 95453,40 
 

53279,23 

  
Ο θ. Παλαγηψηεο Δπαγγειίνπ δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ. 

 
Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 572 

 
ΘΔΜΑ 52o: 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. 62492/606/28-3-2017 
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 
 

    αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 
Δγθξίλεη: 
1.  ηελ πιεξσκή δαπαλψλ γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο θαη γηα παξνρή ππεξεζηψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην έηνο 2016, θαη ζα πιεξσζνχλ θαηά ην Οηθνλνκηθφ Έηνο 2017, θαη ηελ 
πιεξσκή δαπαλψλ γηα πξνκήζεηεο, ζπληεξήζεηο θαη γηα παξνρή ππεξεζηψλ πνπ πξαγκαην-
πνηήζεθαλ θαηά ην έηνο 2017, σο θαησηέξσ:  
 

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

ΓΑΠΑΝΗ  

ΑΔΑ: ΩΦΘΝ7ΛΗ-9ΡΦ
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Α/Α ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Δ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Δ. 
ΠΟΟ 

ΓΑΠΑΝΗ  

1 

Έγθξηζε δαπάλεο 
γηα ηελ πιεξσκή 

ινγαξηαζκψλ OTE 
(ΠΟΔ) 

02.04.073.0824.02 

Τπνρξεψζεηο απφ 
παξνρή 

ηειεπηθνηλσληαθψλ 
ππεξεζηψλ (ηέιε, 

κηζζψκαηα θαη δαπάλεο 
εγθαηαζηάζεσλ) 

324,50 

2 

Έγθξηζε δαπάλεο 
γηα ηελ πιεξσκή 

ινγαξηαζκψλ ΓΔΖ 
(ΠΟΔ) 

02.04.073.0832.02 Ζιεθηξηθή ελέξγεηα 1.572,47 

3 

Έγθξηζε δαπάλεο 
γηα ηελ πιεξσκή 

ινγαξηαζκνχ 
COSMOTE 

ππαιιήινπ ηεο 
Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηεο ΠΔ 
Φσθίδαο ζχκθσλα 
κε ηελ αξηζκ. νηθ. 
238/3/04.01.2016 

Απφθαζε ηνπ 
Πεξηθεξεηάξρε 

ηεξεάο Διιάδαο 
απφ 08/09/2016 έσο 

07/10/2016 

02.04.073.0826.02 
Γαπάλεο Κηλεηήο 

Σειεθσλίαο 
71,73 

4 
Έγθξηζε δαπάλεο 
γηα ηελ πιεξσκή 

ινγαξηαζκψλ OTE  
02.04.073.0824.01 

Τπνρξεψζεηο απφ 
παξνρή 

ηειεπηθνηλσληαθψλ 
ππεξεζηψλ (ηέιε, 

κηζζψκαηα θαη δαπάλεο 
εγθαηαζηάζεσλ) 

2.514,34 

5 
Έγθξηζε δαπάλεο 
γηα ηελ πιεξσκή 

ινγαξηαζκψλ OTE  
02.04.073.0824.01 

Τπνρξεψζεηο απφ 
παξνρή 

ηειεπηθνηλσληαθψλ 
ππεξεζηψλ (ηέιε, 

κηζζψκαηα θαη δαπάλεο 
εγθαηαζηάζεσλ) 

960,68 

6 
Έγθξηζε δαπάλεο 
γηα ηελ πιεξσκή 

ινγαξηαζκψλ OTE  
02.04.073.0824.01 

Τπνρξεψζεηο απφ 
παξνρή 

ηειεπηθνηλσληαθψλ 
ππεξεζηψλ (ηέιε, 

κηζζψκαηα θαη δαπάλεο 
εγθαηαζηάζεσλ) 

512,50 

7 
Έγθξηζε δαπάλεο 
γηα ηελ πιεξσκή 

ινγαξηαζκψλ ΓΔΖ  
02.04.073.0832.01 Ζιεθηξηθή ελέξγεηα 3.079,42 

ΑΔΑ: ΩΦΘΝ7ΛΗ-9ΡΦ
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Α/Α ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Δ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Δ. 
ΠΟΟ 

ΓΑΠΑΝΗ  

8 
Έγθξηζε δαπάλεο 
γηα ηελ πιεξσκή 

ινγαξηαζκψλ ΓΔΖ  
02.04.073.0832.01 Ζιεθηξηθή ελέξγεηα 1.285,00 

9 
Έγθξηζε δαπάλεο 
γηα ηελ πιεξσκή 

ινγαξηαζκψλ ΓΔΖ  
02.04.073.0832.01 Ζιεθηξηθή ελέξγεηα 1.983,00 

10 

Έγθξηζε δαπάλεο 
γηα ηελ πιεξσκή 

ελνηθίνπ Σαρ. 
ζπξίδσλ. 

02.04.073.0823.01 Σαρπδξνκηθά 458,48 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΗ 12.762,12 

 
  2. 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, απφ ηνλ εηδηθφ Φνξέα 073, σο θαησηέξσ:  
 

Α/Α ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Δ. 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Δ. 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤΗ 

ΠΙΣΩΗ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝ

ΟΤ 
ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΔΙ ΔΣΟΤ 
2016 

ΓΔΜΔΤΘ
ΔΝ ΠΟΟ 
ΠΡΙΝ ΣΗΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΙΗΓΗΗ 

ΤΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΩΗ 

ΓΙΑΘΔΙΜΟ 
ΓΙΑ 

ΓΔΜΔΤΗ 

1.  Γηα ηελ πιεξσκή 
εξγαζίαο γηα 

SERVISES ζην ΚΖΤ 
7934 ηεο ΠΔ Φσθίδαο   

02.04.073.0861.01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή ινηπνχ 
εμνπιηζκνχ 

70,00 6.935,60 2.943,40 3.922,20 

2.  

Πιεξσκή Δξγαζίαο 
γηα  επηζθεπή 

ειαζηηθνχ ζην ΜΔ 
100967 ΗΥ φρεκα ηεο 

Γ/λζεο Σερληθψλ 
Έξγσλ)  

02.04.073.0861.01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή ινηπνχ 
εμνπιηζκνχ 

124,00 6.935,60 3.013,40 3.798,20 

3.  

Πιεξσκή Δξγαζίαο 
γηα  επηζθεπή 

ειαζηηθνχ ζην ΜΔ 
93436 ΗΥ  φρεκα ηεο 

Γ/λζεο Σερληθψλ 
Έξγσλ) 

02.04.073.0861.01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή ινηπνχ 
εμνπιηζκνχ 

136,40 6.935,60 3.137,40 3.661,80 

4.  Γηα ηελ πιεξσκή 
αληαιιαθηηθψλ γηα 

SERVISES ζην ΚΖΤ 
7934 ηεο ΠΔ Φσθίδαο   

02.04.073.1321.01 

Πξνκήζεηα εηδψλ 
ζπληήξεζεο & 

επηζθεπήο κέζσλ 
μεξάο γεληθά 

62,00 13.138,60 5.898,26 7.178,34 

ΑΔΑ: ΩΦΘΝ7ΛΗ-9ΡΦ
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Α/Α ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Δ. 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Δ. 

ΠΟΟ 
ΓΔΜΔΤΗ 

ΠΙΣΩΗ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝ

ΟΤ 
ΠΡΟΫ/ΜΟΤ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΔΙ ΔΣΟΤ 
2016 

ΓΔΜΔΤΘ
ΔΝ ΠΟΟ 
ΠΡΙΝ ΣΗΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΙΗΓΗΗ 

ΤΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΩΗ 

ΓΙΑΘΔΙΜΟ 
ΓΙΑ 

ΓΔΜΔΤΗ 

5.  

Πιεξσκή Πξνκήζεηαο   
(θαηαζθεπή) ζσιήλα 
πςειήο πηέζεσο λ   
γηα  ην  ΜΔ 123880 ΗΥ   
φρεκα ηεο Γ/λζεο 
Σερληθψλ Έξγσλ. 

02.04.073.1321.01 

Πξνκήζεηα εηδψλ 
ζπληήξεζεο & 

επηζθεπήο κέζσλ 
μεξάο γεληθά 

111,60 13.138,60 5.960,26 7.066,74 

6.  

Πιεξσκή ακνηβήο 
δηθεγφξνπ ν νπνίνο 
ζα απνθξνχζεη ηελ 
απφ 11/04/2016 κε 
αξηζκφ θαηάζεζεο  
129/14.04.2016 

αίηεζε αθχξσζεο  
πνπ άζθεζε ε 

εηαηξεία "ΚΑΝΖΘΟ 
Α.Δ."  ελψπηνλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ 
Πεηξαηά ζηελ δηθάζηκν 
ηεο 25/04/2017 ή ζε 
θάζε κεη΄ αλαβνιήο 

νξηζζείζαο. 

02.04.073.0871.01 
Ακνηβέο θπζηθψλ 

πξνζψπσλ 
819,64 19.246,76 15.328,59 3.098,53 

7.  

Πιεξσκή ακνηβήο 
δηθεγφξνπ ν νπνίνο 
ζα αζθήζεη ελψπηνλ 

ηνπ Μνλνκεινχο 
Πξσηνδηθείνπ Λακίαο 
αλαθνπή ηνπ άξζξνπ 
933 θ.ι.π  ζχκθσλα 

κε ην αξηζκ. 
ΣΣ47119/340/27.03.2
017 γηα ην ζθέινο Α 

(Αλαθνπή)  

02.04.073.0871.01 
Ακνηβέο θπζηθψλ 

πξνζψπσλ 
703,08 19.246,76 16.148,23 2.395,45 

8.  

Πιεξσκή ακνηβήο 
δηθεγφξνπ ν νπνίνο 
ζα αζθήζεη ελψπηνλ 

ηνπ Μνλνκεινχο 
Πξσηνδηθείνπ Λακίαο 
αλαθνπή ηνπ άξζξνπ 
933 θ.ι.π ζχκθσλα 

κε ην αξηζκ. 
ΣΣ47119/340/27.03.2
017 γηα ην ζθέινο Β 

(Αλαζηνιή  θιπ) 

02.04.073.0871.01 
Ακνηβέο θπζηθψλ 

πξνζψπσλ 
789,88 19.246,76 16851,31 1.605,57 

ΤΝΟΛΟ ΓΔΜΔΤΗ 
2.816,60 104.824,28 69.280,85 37.726,83 

  
Ο θ. Παλαγηψηεο Δπαγγειίνπ δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ. 

 
Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 573 

 
ΘΔΜΑ 53o: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή έξγσλ - κειεηψλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Φσθίδαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. 62496/607/28-3-2017 
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 
 

ΑΔΑ: ΩΦΘΝ7ΛΗ-9ΡΦ
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    αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 
Δγθξίλεη ηελ δέζκεπζε πίζησζεο θαη πιεξσκή δαπάλεο ησλ παξαθάησ πηζηνπνηήζεσλ -

ινγαξηαζκψλ - έξγσλ - κειεηψλ, ζχκθσλα κε ην αξζ. 5 ηνπ Ν. 4071/2012, ήηνη:                                                                                                                                                                                                                  
 

α/α ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΟΤ ΔΙΓ.ΦΟΡΔΑ     
ΚΑΔ 

ΑΝΑΓΟΥΟ ΠΟΟ 

1 «Απνθαηάζηαζε 
ζπξκαηνθηβσηίσλ θαη 
αλαρσκάησλ ζην ΠΛΔΗΣΟ 
πνηακφ  ζέζε ΠΡΟΦΤΛΗΑΣΗΚΑ 
–ΓΔΡΟΓΖΜΟ» 
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ:  
ΚΑΠ-ΑΔΠ 

071 
ΚΑΔ 9459.01 

ΓΡΟΛΑΠΑ 
ΝΗΚΟΛΑΟ 

3.693,89 

2 «Γηαηήξεζε θαη αλάδεημε 
γέθπξαο ζην ρείκαξξν ΚΗΣΑ» 
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ:  
ΚΑΠ-ΑΔΠ 066 

071 
ΚΑΔ 9459.01 

ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ 
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

37.013,59 

  
Ο θ. Παλαγηψηεο Δπαγγειίνπ δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ. 

 
Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 574 

 
ΘΔΜΑ 54o: 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. 59069/1581/28-3-2017 
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 
 

    αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 
Δγθξίλεη: 
Α. ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηελ ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο, γηα δαπάλεο, πξνκήζεηεο, 

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

 
 
α/α 

 
 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ 

 
 

Λογαρηαζκός 

 
 

Περηγραθή 

 
ΠΟΟ 

ΓΔΜΔΤ 
Η 

ΠΙΣΩΗ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΙΜ

ΔΝΟΤ 
ΠΡΟΫ/Μ
ΟΤ+ΑΝΑΜ
ΟΡΦΩΔΙ 

ΔΣΟΤ 
2017 

 
ΓΔΜΔΤΘ
ΔΝ ΠΟΟ 
ΠΡΙΝ ΣΗΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΙΗΓΗΗ 

 
ΤΠΟΛΟΙΠ

Ο 
ΓΔΜΔΤ

Η 
ΠΙΣΩΗ 

1 
Πξνκήζεηα 
αληαιιαθηηθψλ  

02.01.073.1321.
02 

Πξνκήζεηα 
εηδψλ 

ζπληήξεζεο 
& επηζθεπήο  
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 

γεληθά 

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

ΑΔΑ: ΩΦΘΝ7ΛΗ-9ΡΦ
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Β. ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηελ ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο, γηα δαπάλεο, πξνκήζεηεο, 

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

2 
Πιεξσκή δαπάλεο 
γηα θαχζηκα θαη 
ιηπαληηθά  

02.01.073.1511.
02 

Πξνκήζεηα 
θαπζίκσλ θαη 
ιηπαληηθψλ 

12.700,00 72.700,00 60.000,00 0,00 

 ΓΔΝΙΚΑ ΤΝΟΛΑ 

 17.700,00  97.700,00 80.000,00 0,00 

 
 
α/α 

 
 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ 

 
 

Λογαρηαζκός 

 
 

Περηγραθή 

 
ΠΟΟ 

ΓΔΜΔΤ 
Η 

ΠΙΣΩΗ 

ΠΟΟ 
ΔΓΚΔΚΡΙΜ

ΔΝΟΤ 
ΠΡΟΫ/Μ
ΟΤ+ΑΝΑΜ
ΟΡΦΩΔΙ 

ΔΣΟΤ 
2017 

 
ΓΔΜΔΤΘ
ΔΝ ΠΟΟ 
ΠΡΙΝ ΣΗΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΙΗΓΗΗ 

 
ΤΠΟΛΟΙΠΟ 
ΓΔΜΔΤΗ
 ΠΙΣΩΗ 

1 

Αληηθαηάζηαζε 
ειεθηξηθνχ πίλαθα 
ηεο αίζνπζαο 
εθδειψζεσλ ηνπ 
θεληξηθνχ θηηξίνπ 
(Τςειάληε 1) 

02.01.073.0851.
01 

Ακνηβέο γηα 
ζπληήξεζε & 

επηζθεπή 
θηηξίσλ 
γεληθά 

6.200,00 9.000,00 250,00 2.550,00 

2 

Ακνηβή δηθεγφξνπ 
γηα εθπξνζψπεζε 
Π..Δ. ζην 
Σξηκειέο Γηνηθεηηθφ 
Πξσηνδηθείν 
Λακίαο (26872/193 
έγγξαθν Ννκηθήο 
Τπεξεζίαο)            

02.01.073.0871 
01 

Ακνηβέο 
θπζηθψλ 

πξνζψπσλ 
555,52 60.000,00 37.575,74 37.020,22 

3  
 

Ακνηβή δηθεγφξνπ 
γηα εθπξνζψπεζε 
Π..Δ. ζην 
Μνλνκειέο  
Γηνηθεηηθφ 
Πξσηνδηθείν 
Λακίαο (13635/102 
έγγξαθν Ννκηθήο 
Τπεξεζίαο)            

02.01.073.0871 
01 

Ακνηβέο 
θπζηθψλ 

πξνζψπσλ 
530,72 60.000,00 37.020,22 36.489,95 

4 
 

Ακνηβή δηθεγφξνπ 
γηα άζθεζε 
αίηεζεο 
αλαζεψξεζεο θαηά 
ηεο αξηζκ.408/2016 
απφθαζεο ηνπ VI 
Σκήκαηνο 
Διεγθηηθνχ 
πλεδξίνπ 
(62419/483 
έγγξαθν Ννκηθήο 
Τπεξεζίαο) 

02.01.073.0871 
01 

Ακνηβέο 
θπζηθψλ 

πξνζψπσλ 
1.173,04 60.000,00 36.489,95 35.316,91 

ΑΔΑ: ΩΦΘΝ7ΛΗ-9ΡΦ



48 

 

 
Γ. Γηνξζψλεη ηελ ππ‟ αξηζκ. 358/1-3-2017 απφθαζή ηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ζέκα 28, 

θαηεγνξία Α (ακνηβή γηα ππεξεζίεο θαη ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο OTS), α/α 2, σο πξνο ηνλ ΚΑΔ, 
απφ ηνλ ιαλζαζκέλν «KAE 0899.02», ζηνλ ορζό ΚΑΔ 0869.02.  
  

Ο θ. Παλαγηψηεο Δπαγγειίνπ δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ. 
 

Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 575 
 
ΘΔΜΑ 55o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε κε ηνλ 
Γ.. Έζπεξν Λακίαο – Σκήκα Καιαζνζθαίξηζεο θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο ζηελ «Πακθζησηηθή εθδήισζε Αγψλσλ Καιαζνζθαίξηζεο (basket ball), πξναγσληζηηθψλ 
θαηεγνξηψλ», ζηελ Λακία. 

5 

Ακνηβή δηθεγφξνπ 
γηα αλάζεζε 
εμψδηθσλ 
ελεξγεηψλ 
ζχκθσλα κε ηελ 
αξ. 62415/479/27-
3-2017 Απφθαζε 
Πεξηθεξεηάξρε 

02.01.073.0871 
01 

Ακνηβέο 
θπζηθψλ 

πξνζψπσλ 
5.000,00 60.000,00 37.575,74 15.164,98 

6 
Γαπάλε γηα 
πξνκήζεηα 
αληαιιαθηηθψλ 

02.01.073.1321 
01 

Πξνκήζεηα 
εηδψλ 

ζπληήξεζεο 
& επηζθεπήο 
κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ μεξάο 

γεληθά 

24.400,00 75.000,00 50.000,00 600,00 

7 
Πξνκήζεηα 
θαπζίκσλ  

02.01.073.1511 
01 

Πξνκήζεηα 
θαπζίκσλ θαη 
ιηπαληηθψλ 

21.610,00 157.300,00 82.730,00 52.960,00 

8 

πκπιεξσκαηηθή 
πξνκήζεηα ξνιιεξ 
ζθίαζεο γηα Γ/λζε 
Γηαθάλεηαο  

02.01.073.1699
01 

Λνηπέο 
πξνκήζεηεο 

2.000,00 65.000,00 21.400,00 41.600,00 

9 

Πξνκήζεηα 
θαξκάθσλ γηα ηελ 
εθηέιεζε ηνπ 1

νπ
 

ςεθαζκνχ γηα ην 
πξφγξακκα 
«Γαθνθηνλία 2017»  

02.01.073.5241.
01 

Γαπάλεο 
πξνζηαζίαο 

ειαηνπαξαγσ
γήο 

74.000.00 424.386,40 7.500,00 342.886,40 

10 

Πξνκήζεηα 
ηακπιέηαο κε 
δπλαηφηεηα 
ζχλδεζεο κε 
δίθηπα θηλεηήο 
ηειεθσλίαο  

02.01.073.5152.
01 

Κάζε είδνπο 
δαπάλεο 
πνιηηηθήο 
ζρεδίαζεο 
εθηάθησλ 
αλαγθψλ 

ΠΔΑ 

330,00 260.000,00 131.000,00 130.670,00 

 ΓΔΝΙΚΑ ΤΝΟΛΑ 

 135.799,28    
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Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. 59933/1598/24-3-2017 
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 
 

    αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 
Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηελ ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο πνζνχ ηεζζάξσλ  

ρηιηάδσλ επξψ (4.000,00 €) κε ΦΠΑ, γηα ηελ ζπλδηνξγάλσζε κε ηνλ Γ.. Έζπεξν Λακίαο – Σκήκα 
Καιαζνζθαίξηζεο θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηελ «Πακθζησηηθή 
εθδήισζε Αγψλσλ Καιαζνζθαίξηζεο (basket ball), πξναγσληζηηθψλ θαηεγνξηψλ», πνπ ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί ην άββαην 22 Απξηιίνπ 2017, ζηελ Λακία. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε, πνπ αθνξά ζε έμνδα: α) ηππψκαηνο (ζηάκπεο), β) πξνκήζεηαο  
αλακλεζηηθψλ (δηπιψκαηα, κεηάιιηα, θχπειια), γ) ερεηηθήο θάιπςεο θαη δ) εθηππψζεηο εληχπσλ, 
ζα βαξχλεη ηνλ Δ.Φ. 073 Κ.Α.Δ.: 0844.01.  

        Σν πξσηνγελέο αίηεκα έρεη θαηαρσξεζεί ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (ΚΖΜΓ) κε κνλαδηθφ αξηζκφ θαηαρψξεζεο 17REQ00596523 2017-03-23. 
  

Ο θ. Παλαγηψηεο Δπαγγειίνπ δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ. 
 

Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 576 
 
ΘΔΜΑ 56o: Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε θαη ηε 
ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηελ εθδήισζε ηνπ Φηιαλζξσπηθνχ πιιφγνπ «πλ 
ζηνλ Άλζξσπν», κε ζέκα «Αθηέξσκα ζηελ Γηνξηή ηεο Μεηέξαο», ζην Γεκνηηθφ Θέαηξν Λακίαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. 58522/1559/23-3-2017 
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 
 

    αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 
Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηελ ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο πνζνχ ηξηψλ ρηιηάδσλ 

ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα ελλέα επξψ (3.449,00 €) κε ΦΠΑ, γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε θαη ηε ζπκκεηνρή 
ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηελ εθδήισζε ηνπ Φηιαλζξσπηθνχ πιιφγνπ «πλ ζηνλ 
Άλζξσπν», κε ζέκα «Αθηέξσκα ζηελ Γηνξηή ηεο Μεηέξαο», πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Κπξηαθή 
14 Μαΐνπ 2017, ζην Γεκνηηθφ Θέαηξν Λακίαο. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε, πνπ αθνξά ζε έμνδα: α) εθηππψζεσλ (αθίζεο, Flyer, 
πξνζθιήζεηο), β) πξνκήζεηαο δηαθεκηζηηθψλ θαπέισλ γ) πξνκήζεηαο αεξνπαλψ, δ) πξνκήζεηαο 
Banner, θαη ε) πξνκήζεηαο κπαινληψλ, ζα βαξχλεη ηνλ  Δηδηθφ Φνξέα 073 Κ.Α.Δ.: 0844.01. 
     Σν πξσηνγελέο αίηεκα έρεη θαηαρσξεζεί ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ  (ΚΖΜΓ) κε κνλαδηθφ αξηζκφ θαηαρψξεζεο 17REQ005957359  2017-03-22. 

 
Μεηνςήθεζε ν θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, κε ηελ αηηηνινγία νηη ζα “έπξεπε λα νξγαλσζεί κηα 

θαιχηεξε εθδήισζε κε ηελ αμηνπνίεζε θνξέσλ γπλαηθψλ πνπ ζπλδπάδνπλ ηελ χπαξμή ηνπο κε 
αγψλεο γχξσ απν επίθαηξα ζνβαξά πξνβιήκαηα ηεο εξγαηηθήο ιατθήο νηθνγέλεηαο”. 
 Ο θ. Παλαγηψηεο Δπαγγειίνπ δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ. 

 
Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 577 

 
 
ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΓΑΚΟΤ ΣΗ ΔΛΙΑ 
 
ΘΔΜΑ 57o: Έγθξηζε α) δαπάλεο - δέζκεπζεο πίζησζεο, β) δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ 
γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ δαθνπιεζπζκψλ κε ηελ κέζνδν ηεο παγηδνζεζίαο 
κε παγίδεο ηχπνπ Mcphail ζηνπο ειαηψλεο, ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πιινγηθήο 
Καηαπνιέκεζεο ηνπ Γάθνπ ηεο Διηάο, έηνπο 2017», Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 74.339,04€ κε 
Φ.Π.Α., θαη γ) ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. 
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Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. (νηθ.) 61960/1602/27-
3-2017 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 

     
αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 

Δγθξίλεη: 
1. ηελ δαπάλε - δέζκεπζε πίζησζεο, πνζνχ 74.339,04€ κε Φ.Π.Α. 24% (59.950,84€ ρσξίο 

Φ.Π.Α.), γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ δαθνπιεζπζκψλ κε ηελ κέζνδν ηεο 
παγηδνζεζίαο κε παγίδεο ηχπνπ Mcphail ζηνπο ειαηψλεο, ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
πιινγηθήο Καηαπνιέκεζεο ηνπ Γάθνπ ηεο Διηάο, έηνπο 2017», ζηελ Π.Δ. Δχβνηαο. 

Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ ΚΑΔ 02.073.5241.01 «Γαπάλεο πξνζηαζίαο ειαηνπαξαγσγήο», 
νηθ. έηνπο 2017. 

2) ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ 
έιεγρν ησλ δαθνπιεζπζκψλ κε ηελ κέζνδν ηεο παγηδνζεζίαο κε παγίδεο ηχπνπ Mcphail ζηνπο 
ειαηψλεο, ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πιινγηθήο Καηαπνιέκεζεο ηνπ Γάθνπ ηεο Διηάο, έηνπο 
2017», Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ 74.339,04€ κε Φ.Π.Α.. 

3) ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζρέδην. 
 
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο ςήθηζε ζεηηθά, κε ηελ πξνυπφζεζε «λα γίλεη κηα απνηίκεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ, ηη γίλεηαη κε ηνπο άιινπο λνκνχο θαη ηελ αλάγθε εληαίαο 
αληηκεηψπηζεο ηνπ δεηήκαηνο κε θξαηηθέο δαπάλεο, κε πην ζχγρξνλα κέζα θαη θπζηθά έγθαηξα. 
Αλαγθαία ζα ήηαλ ε πξαγκαηνπνίεζε κηαο ζχζθεςεο κε απηφ ην αληηθείκελν φπνπ ζα ζπκκεηέρνπλ 
θαη νη ειαηνπαξαγσγνί, δεδνκέλνπ φηη πιεξψλνπλ θφξν δαθνθηνλίαο 2%». 
 Ο θ. Παλαγηψηεο Δπαγγειίνπ δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ. 

 
Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 578 

 
 
ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΔΠΙΣΡΟΠΩΝ 
 
ΘΔΜΑ 58o: πγθξφηεζε ηξηκεινχο επηηξνπήο δηελέξγεηαο/αμηνιφγεζεο ησλ δηαγσληζκψλ ζηα 
πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πιινγηθήο Καηαπνιέκεζεο ηνπ Γάθνπ ηεο Διηάο, έηνπο 2017», Π.Δ. 
Βνησηίαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ‟ αξηζκ. (νηθ.) 63120/1305/28-
3-2017 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 
 

    αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία 
πγθξνηεί ηελ παξαθάησ ηξηκειή επηηξνπή δηελέξγεηαο/αμηνιφγεζεο ησλ δηαγσληζκψλ: 
1. γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ δαθνπιεζπζκψλ κε ηε κέζνδν ηεο 

παγηδνζεζίαο κε παγίδεο ηχπνπ Mcphail ζηνπο ειαηψλεο (CPV77100000-1) ζηα πιαίζηα ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο πιινγηθήο Καηαπνιέκεζεο ηνπ Γάθνπ ηεο Διηάο έηνπο 2017 ζηελ Πεξηθεξεηαθή 
Δλφηεηα Βνησηίαο», πξνυπνινγηζκνχ 66.560,10€, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.. 

2. γηα ηελ αλάζεζε «Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ απφ εδάθνπο δνισκαηηθφ ςεθαζκφ 
ειαηνδέληξσλ ηεο Πξψελ Δπαξρίαο Θεβψλ (Γ Σκήκα) ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πιινγηθήο 
Καηαπνιέκεζεο ηνπ Γάθνπ Διηάο, ζηελ Π.Δ. Βνησηίαο γηα ην έηνο 2017», πξνυπνινγηζκνχ 
95.930,37€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κε ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ππαιιήινπο πνπ λα δηαζέηνπλ 
ηα απαξαίηεηα ηππηθά πξνζφληα, θαζψο θαη ηελ ζρεηηθή εκπεηξία πξνθεηκέλνπ λα δηεθπεξαηψζνπλ 
ην έξγν πνπ ζα ηνπο αλαηεζεί, απνηεινχκελε απφ ηνπο: 

1. αθνχξε Υξπζνχια, Γεσπφλν, ππάιιειν ηεο Γ.Α.Ο.Κ. Π.Δ. Βνησηίαο, κε αλαπιεξψηξηα 
ηελ Μάκαιε Παλαγηψηα, Κηελίαηξν, ππάιιειν ηεο ίδηαο Γ/λζεο. 

2. Μαπξνεηδή Βαζηιηθή, Σνπνγξάθνο Μεραληθφο, ππάιιεινο ηεο Γ.Α.Ο.Κ. Π.Δ. Βνησηίαο, κε 
αλαπιεξψηξηα ηελ ίθνπ Μαξία, Γεσπφλν, ππάιιειν ηεο ίδηαο Γ/λζεο. 
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3. ηεξγίνπ ηαπξνχια, Γ.Δ. Οηθνλνκηθνχ, ππάιιειν ηεο Γ.Α.Ο.Κ. Π.Δ. Βνησηίαο, κε 
αλαπιεξψηξηα ηελ Φνπληά Μαξία, Γ.Δ. Πξνζσπηθνχ Ζ/Τ, ππάιιειν ηεο ίδηαο Γ/λζεο. 

Έξγν ηεο επηηξνπήο ζα είλαη ε δηελέξγεηα/αμηνιφγεζε ησλ αλσηέξσ δηαγσληζκψλ θαη ε 
γλσκνδφηεζε πξνο ην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο Πεξηθέξεηαο η. Διιάδνο.  

Ζ Δπηηξνπή ζα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο γεληθέο δηαηάμεηο πεξί ζπιινγηθψλ 
νξγάλσλ. 

Ζ δηάξθεηά ηεο ζα είλαη αλάινγε κε ην ρξφλν ηζρχνο ηνπ πξνγξάκκαηνο Γαθνθηνλίαο γηα ην 
έηνο 2017 θαη έσο ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο βεβαίσζεο γηα ηελ πιεξσκή ησλ αλαδφρσλ. 

Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο παχεη λα ηζρχεη θάζε πξνεγνχκελε ζρεηηθή απφθαζε. 
 
Ο θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο ςήθηζε αξλεηηθά, δεηψληαο «λα είλαη πνιπκειήο θαη λα κεηέρνπλ 

θαη εθπξφζσπνη ησλ αγξνηψλ. Η δαθνθηνλία πξέπεη λα μεθηλήζεη έγθαηξα ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην 1ν 
δεθαήκεξν ηνπ Μαΐνπ». 
 Ο θ. Παλαγηψηεο Δπαγγειίνπ δήισζε φηη ςεθίδεη ιεπθφ. 

 
Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 579 

 
 

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 ΜΔΛΗ               Η ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
 
Βαζίιεηνο Φαθίηζαο                   Υάξεο αληδάο         Εσή χςα 
      

     Γεκήηξηνο Αξγπξίνπ  
 

Κσλ/λνο Βαξδαθψζηαο 
 

Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο 
 

         Παλαγηψηεο Δπαγγειίνπ 
 

         Γεκήηξηνο Σηκπιαιέμεο 
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