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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 7ης Απριλίου 2015
Αριθµός Πρακτικού 9
Στη Λαµία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Πλατεία Ελευθερίας 3,
1ος όροφος), σήµερα στις 7 Απριλίου 2015, ηµέρα Μεγάλη Τρίτη και ώρα 11:00 π.µ.,
συνήλθε σε (τακτική) συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή που συγκροτήθηκε µε την υπ΄αριθµ.
138/7-9-2014 (Α∆Α:796Ω7ΛΗ-ΞΩΚ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς
Ελλάδας, υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνου Π.
Μπακογιάννη και δυνάµει της υπ΄ αριθµ. οικ. 483/1-4-2015 πρόσκλησης του Προέδρου αυτής,
που επιδόθηκε νόµιµα σε όλα τα µέλη της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852/2010, για να
αποφασίσει επί των κάτωθι θεµάτων της ηµερησίας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης 8/24-3-2015 της Οικονοµικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε.
ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Αθανασίου Καραγεώργου
ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας.
ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Αικατερίνης Στραβοσκούφη
ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας.
ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Αθανασίου Πανδρά ενώπιον
του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας.
ΘΕΜΑ 5ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της Στυλιανής Ανδρεάκη κ.λ.π.
ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας.
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ΘΕΜΑ 6ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγών του Ευρυµάχου Ιµπριξή ενώπιον
του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας.
ΘΕΜΑ 7ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Αναστασίου Πατσιούρα
ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας.
ΘΕΜΑ 8ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Απόστολου Ευσταθίου
ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας.
ΘΕΜΑ 9ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Αναστασίου Καραµάνη
ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας.
ΘΕΜΑ 10ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση έφεσης Ελένης και Αικατερίνης Κορτοµανίτη
ενώπιον του Τριµελούς Εφετείου Λαµίας.
ΘΕΜΑ 11ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης σε σχέση µε την άσκηση
ενδίκου µέσου, για λογαριασµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΘΕΜΑ 12ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης σε σχέση µε αίτηση θεραπείας
της "ΕΧΤRACΟ Α.Ε." επί του αποτελέσµατος της αξιολόγησης επενδυτικού της σχεδίου στα
πλαίσια του Ν.3908/2011.
ΘΕΜΑ 13ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης σε σχέση µε την εισήγηση της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας για την επιβολή προστίµου στην
ανώνυµη εταιρεία "ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΤΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕΒΕ".
ΘΕΜΑ 14ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Μονοµελές Εφετείο Ευβοίας [Υπόθεση Ελένης Θαλασσινού].
ΘΕΜΑ 15ο: Καθορισµός αµοιβών των συνεργαζόµενων µε την «Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας» δικηγόρων.
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση διακήρυξης και τευχών δηµοπράτησης του έργου: «Συµπληρωµατικές
εργασίες ασφάλειας και ολοκλήρωσης πολυδύναµου περιφερειακού ιατρείου Μαλεσίνας»,
αρµοδιότητας ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε., προϋπολογισµού 480.000,00 € µε Φ.Π.Α.
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση διακήρυξης και τευχών δηµοπράτησης του υποέργου 3: «Ενίσχυση του
φέροντος οργανισµού του υπάρχοντος κτιρίου – διαρρυθµίσεις – αντικατάσταση στέγης –
κουφωµάτων και ένταξή του στο νέο κτιριακό συγκρότηµα – Αποπεράτωση», αρµοδιότητας
∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε., προϋπολογισµού 1.347.000,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρακτικού IΙΙ – κατακύρωση αποτελέσµατος της ανοιχτής δηµοπρασίας
προς επιλογή γραφείου µελετών για την εκπόνηση της µελέτης «Μελέτη βελτίωσης της Π.Ε.Ο
Θήβας Λιβαδειάς από το πέρας της παράκαµψης Αλιάρτου (Χ.Θ. 24+414) έως τη
διασταύρωση προς Άγιο Γεώργιο, µε παράκαµψη της Αγίας Παρασκευής», αρµοδιότητας
∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε., προϋπολογισµού 549.951,39 €.
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δαπανών για την εκτέλεση του έργου: «Έκτακτες Παρεµβάσεις στο
οδικό δίκτυο του Νοµού Φθιώτιδας» (εκχιονισµός επαρχιακού δικτύου – αντιπληµµυρικές
παρεµβάσεις).
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ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση αποτελέσµατος της ανοικτής δηµοπρασίας του
έργου: «Παράλληλα έργα αναδασµού τοπικής κοινότητας Αγ. ∆ηµητρίου», Π.Ε. Βοιωτίας,
προϋπολογισµού 3.950.000,00€ µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση πρακτικού IΙΙ – κατακύρωση αποτελέσµατος του διαγωνισµού για την
ανάθεση εκπόνησης της µελέτης: «Παράκαµψη Σκούρτων», Π.Ε. Βοιωτίας, προεκτιµώµενης
αµοιβής 219.168,04 € µε Φ.Π.Α..
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών &
Μεταφορών Π.Σ.Ε.).
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ∆ΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για
τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου Mcphail
στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της
Ελιάς έτους 2015 στην Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισµού 110.223,14 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για το έργο «Παροχή
υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδένδρων, στα πλαίσια του
προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς το έτος 2015 στην Π.Ε.
Φθιώτιδας», προϋπολογισµού 764.350,08 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση α) δαπάνης - δέσµευσης πίστωσης, β) διενέργειας πρόχειρου
διαγωνισµού και γ) των όρων της διακήρυξης για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο
των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου Mcphail στους
ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς
έτους 2015 στην Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισµού 47.553,97 € µε Φ.Π.Α.
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση α) δαπάνης - δέσµευσης πίστωσης, β) διενέργειας ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισµού και γ) των όρων της διακήρυξης για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών
για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του προγράµµατος
καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2015 στην Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισµού
211.836,41 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση α) δαπάνης - δέσµευσης πίστωσης, β) διενέργειας πρόχειρου
διαγωνισµού και γ) των όρων της διακήρυξης για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο
των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου Mcphail στους
ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς
έτους 2015 στην Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισµού 67.744,45 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση α) δαπάνης - δέσµευσης πίστωσης, β) διενέργειας ανοικτού διεθνή
διαγωνισµού και γ) των όρων της διακήρυξης για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών για τον από
εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του προγράµµατος
καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2015 στην Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισµού
564.907,91 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση α) δαπάνης - δέσµευσης πίστωσης, β) διενέργειας πρόχειρου
διαγωνισµού και γ) των όρων της διακήρυξης για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο
των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου Mcphail στους
ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς
έτους 2015 στην Π.Ε. Φωκίδας», προϋπολογισµού 32.211,33 € µε Φ.Π.Α..
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ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση α) δαπάνης - δέσµευσης πίστωσης, β) διενέργειας ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισµού και γ) των όρων της διακήρυξης για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών
για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του προγράµµατος
καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2015 στην Π.Ε. Φωκίδας», προϋπολογισµού
145.227,60 € µε Φ.Π.Α..
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής).
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ
ΘΕΜΑ 30ο: ∆ιόρθωση της υπ΄αριθµ. 313/16-03-2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί κατακύρωσης του διαγωνισµού µε τίτλο «Καταπολέµηση
κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2015» προϋπολογισµού 599.625
€ µε Φ.Π.Α..
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής).
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης για την δηµοπράτηση του έργου (υπηρεσίας):
«Προβολή θεµατικών µορφών τουρισµού και Γενική Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», προϋπολογισµού 243.540,00 € µε Φ.Π.Α. και συγκρότηση των Επιτροπών α)
Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης &
β) Αξιολόγησης Ενστάσεων.
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.).
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση παράτασης της απ’ ευθείας ανάθεσης του έργου (παροχής υπηρεσίας)
της καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Βοιωτίας.
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση α) δαπάνης - δέσµευσης πίστωσης, β) διενέργειας ηλεκτρονικού
ανοικτού διαγωνισµού και γ) των όρων της διακήρυξης για το έργο «Προµήθεια τροφίµων για
τους άστεγους και άτοµα που δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθηµερινής σίτισης και
διατροφής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισµού 200.000 € µε Φ.Π.Α..
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας
Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας)
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση πρακτικού 3 της επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για
την «Προµήθεια ειδών γραφικής ύλης και χαρτιού φωτοτυπικού-εκτυπωτών της Π.Ε. Φωκίδας
και των γραφείων της Α’/θµιας και Β’/θµιας εκπαίδευσης», έτους 2015-2016, προϋπολογισµού
28.455,00 € χωρίς Φ.Π.Α..
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
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ΘΕΜΑ 35ο: Ανάκληση της υπ’ αριθµ. 199/26-2-2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και έγκριση διενέργειας διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε.
Βοιωτίας, για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017, προϋπολογισµού 4.738.897,50 € µε
Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση α) τροποποιήσεων-συµπληρώσεων υφιστάµενων δροµολόγιων και β)
νέων δροµολόγιων µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, σχολικού έτους 2014-15.
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση δαπανών δροµολόγιων µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας,
σχολικού έτους 2014-15.
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΘΕΜΑ 38ο: Συγκρότηση επιτροπών του εν ισχύ άρθρου 38 του Π.∆. 118/2007 για ένα έτος,
Π.Ε. Βοιωτίας.
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
ΘΕΜΑ 39ο: Συγκρότηση Επιτροπών α) ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, Αξιολόγησης Προσφορών
και ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης και β) Αξιολόγησης ενστάσεων, για την επιλογή
αναδόχου/ων του έργου µε τίτλο «Προµήθεια τροφίµων για τους άστεγους και άτοµα που δεν
εξασφαλίζουν δυνατότητα καθηµερινής σίτισης και διατροφής στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας», προϋπολογισµού 200.000 € µε Φ.Π.Α..
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας
Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας)
ΘΕΜΑ 40ο: Συγκρότηση Επιτροπών α) ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, Αξιολόγησης Προσφορών
και ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης και β) Αξιολόγησης ενστάσεων, για την επιλογή
αναδόχου/ων διαπραγµάτευσης για προµήθειες, ή εκτέλεση εργασιών, ή παροχή υπηρεσιών
που σχετίζονται µε αρµοδιότητες ασκούµενες δια της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και
Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 41ο: Συγκρότηση Επιτροπών α) Αξιολόγησης & διενέργειας διαγωνισµού και β)
Εξέτασης ενστάσεων - προσφυγών για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των
δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες,
στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2015
στην Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 42ο: Συγκρότηση Επιτροπών α) Αξιολόγησης & διενέργειας διαγωνισµού και β)
Εξέτασης ενστάσεων - προσφυγών για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους
δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδένδρων, στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής
καταπολέµησης του ∆άκου της ελιάς έτους 2015 στην Π.Ε. Φθιώτιδας.
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση της 4ης τροποποίησης του Προϋπολογισµού, έτους 2015, της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
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ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση της τριµηνιαίας έκθεσης ∆΄ τριµήνου έτους 2014 της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδος.
(Εισηγητές των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε. και κα Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια
Προϊσταµένη ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε.)
∆ΑΠΑΝΕΣ
ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση δαπανών - δέσµευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµή δαπάνης από το Πρόγραµµα
∆ηµοσίων της Π.Ε. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση δαπανών - δέσµευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό για
αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση δαπάνης για πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) µηνών, για κάλυψη εποχικών ή άλλων
περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση δαπανών - διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές,
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 51ο: ∆ιόρθωση της υπ΄αριθµ. 273/10-3-2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης δαπανών για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον τακτικό
προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον τακτικό
προϋπολογισµό για την πρόσληψη δύο (2) ατόµων κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων και ενός (1)
ατόµου κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, µε σχέση εργασίας Ι∆ΟΧ, διάρκειας οκτώ (8)
µηνών, Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης λογαριασµών έργων, Π.Ε.
Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για την συµµετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην χρηµατοδότηση και υλοποίηση των Καλλιτεχνικών
∆ραστηριοτήτων, έτους 2015 του «∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ».
ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση δαπάνης και δέσµευση πίστωσης για την χορήγηση αποζηµίωσης στον
πρώην υπάλληλο κ. Χατζηµπύρρο Κωνσταντίνο του Ζήση, λόγω λύσης της σύµβασης
έµµισθης εντολής αορίστου χρόνου.
ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση δαπάνης και δέσµευση πίστωσης για την χορήγηση αποζηµίωσης στους
νόµιµους κληρονόµους του πρώην υπάλληλου, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, Καλούτσα Κων/νου του ∆ηµοσθένη (απεβίωσε στις 11-09-2013), λόγω λύσης της
σύµβασης εργασίας.

6

ΑΔΑ: ΒΧΡ97ΛΗ-15Χ

ΘΕΜΑ 58ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµή δαπάνης από τον τακτικό
προϋπολογισµό για συµβολαιογραφικά έξοδα και για έξοδα πληρωµής στο
Υποθηκοφυλακείο, για εκτίµηση αντικειµενικών αξιών, όλων των ακινήτων της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, λόγω της µετάβασης στο διπλογραφικό σύστηµα.
ΘΕΜΑ 59ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον τακτικό
προϋπολογισµό για µεταφορά τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού και υποδοµών από την ΜΕΡΥΠ
στο κτίριο του λόχου ∆ιαβιβάσεων.
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
Παρόντα µέλη (7) οι κ.κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης, Ιωάννης Ταγκαλέγκας,
Βασίλειος Φακίτσας, Κωνσταντίνος Καραγιάννης, Ευστάθιος Κάππος, Ιωάννης Αγγελέτος και
Γεώργιος Γκικόπουλος (απουσίαζε κατά τη συζήτηση του 1ου έκτακτου θέµατος).
Από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόµιµα, απουσίαζαν τα τακτικά µέλη Ηλίας
Μπουρµάς και Αθανάσιος Γιαννόπουλος, καθώς και τα αναπληρωµατικά µέλη αυτών.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κ.
Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Χρέη γραµµατέα άσκησε η κ. Ιππολύτη Μπαλκούρα, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού, µε βαθµό
Ε΄, που ορίσθηκε γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής µε την 9460/222/27-1-2012
απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι:
1. Απόστολος Γκλέτσος, Επικεφαλής της παράταξης «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα»,
2. Νικόλαος Χαρδαλιάς, Εκτελεστικός Γραµµατέας Π.Σ.Ε.,
3. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας
Π.Σ.Ε.,
4. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού
Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών και Μεταφορών Π.Σ.Ε.,
5. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας &
Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε.,
6. Ευγενία Οικονόµου, Προϊσταµένη Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.,
7. Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε.,
8. Μαρία Ρουµπελάκη, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού
Π.Σ.Ε.,
9. Αδαµαντίνη Σωτηρίου, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε.
Εύβοιας.
Πριν από τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής
πρότεινε στα µέλη να συζητηθούν τα παρακάτω θέµατα, ως έκτακτα:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για νοµική στήριξη υπαλλήλου της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του επαναληπτικού ανοικτού
δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των
Υπηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας και των Ν.Π.∆.∆. χωρικής αρµοδιότητάς της», προϋπολογισµού
147.634,00 € µε Φ.Π.Α..
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση της υπ΄ αριθµ. πρωτ. 41129/478/27-3-2015 απόφασης του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς
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αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών φαινοµένων (βροχόπτωση 27.03.2015), στην Π.Ε.
Φθιώτιδας.
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.).
Η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα αποδέχτηκε την πρόταση του Προέδρου και
αποφάσισε τα παραπάνω θέµατα να συζητηθούν πριν από τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 358
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για νοµική στήριξη υπαλλήλου της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 41970/410/303-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
1. ∆ιορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της Ευθυµίας Τσιβελέκη, Προϊσταµένης της
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας, την δικηγόρο Λαµίας Ελευθερία Ψύλλου, η
οποία να την εκπροσωπήσει στο Πταισµατοδικείο Λαµίας, στα πλαίσια της προκαταρτικής
εξέτασης για αδικήµατα του άρθρου 29 παρ. 1 του Ν. 2971/2001, µε την εντολή να
αποκρούσει τις τυχόν κατηγορίες εναντίον της, συντάσσοντας έγγραφες εξηγήσεις,
υποµνήµατα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς, εξετάζοντας µάρτυρες και γενικά να
πράξει ό,τι κατά την κρίση της απαιτείται για την υπεράσπισή της.
2. Καθορίζει την αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ΄αριθµ. 376/2015
απόφασή της, στο ποσό των 187 ευρώ συν ΦΠΑ 23% (= 43,01), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή
και Φ.Π.Α.] 230,01 ευρώ, η οποία προκύπτει, ως εξής: [107 € για σύνταξη υποµνήµατος, συν
80 € επιπλέον αµοιβή χρονοχρέωσης για 1 ώρα], µε βάση τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του
Ν. 4194/2013.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 359
Σ΄αυτό το σηµείο εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος.
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του επαναληπτικού ανοικτού
δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των
Υπηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας και των Ν.Π.∆.∆. χωρικής αρµοδιότητάς της», προϋπολογισµού
147.634,00 € µε Φ.Π.Α..
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 1690/6-4-2015
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθµ. 3 /31-3-2015 πρακτικό της επιτροπής του επαναληπτικού
ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις
ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας και των Ν.Π.∆.∆. χωρικής αρµοδιότητάς της»,
προϋπολογισµού 147.634,00 € µε Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του αναδειχθέντα για το τµήµα Λιβαδειάς µειοδότη Αθανασίου Σωτηρόπουλου.
2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού για το τµήµα Λιβαδειάς στον
Αθανάσιο Σωτηρόπουλο, µε προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης 1% επί της εκάστοτε
διαµορφούµενης µέσης λιανικής τιµής κατά την ηµέρα παράδοσης του είδους.
Α
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 360
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση της υπ΄ αριθµ. πρωτ. 41129/478/27-3-2015 απόφασης του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς
αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών φαινοµένων (βροχόπτωση 27.03.2015), στην Π.Ε.
Φθιώτιδας.
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. ∆.Υ/6-4-2015
έγγραφο της Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υποδοµών
Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος
πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει την υπ΄αριθµ. 41129/478/27-3-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινοµένων (βροχόπτωση 27.03.2015) στην Π.Ε. Φθιώτιδας και συγκεκριµένα:
1.- Την απευθείας µίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών µηχανηµάτων:
α) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 75176 µηχανήµατος τύπου φορτωτή τροχ., ΜΕ 113370
µηχανήµατος τύπου προωθητή ερπ., ΜΕ 114746 µηχανήµατος τύπου εκσκαφέα ερπ., τα µε
αριθµ. κυκλ. ΑΜΕ 4647, ΑΜΕ 4565, ΑΜΕ 4567 φορτηγά, ιδιοκτησίας INTEΡΚΑΤ Α.Ε.- ΑΦΟΙ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, για την αποκατάσταση βορεινών αναχωµάτων Σπερχειού, αποκατάσταση
αγροτικού δρόµου και διευθέτηση κοίτης στην περιοχή Τ.Κ. Αµουρίου (σε δύο σηµεία) του
∆ήµου Λαµιέων.
β) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 64903 µηχανήµατος τύπου φορτωτή ερπ., το µε αριθµ.
κυκλ. ΜΕ 88291 φορτωτή τροχ., ιδιοκτησίας ΖΟΡΜΠΑ ΦΩΤΙΟΥ για την αποκατάσταση
αναχωµάτων και διευθέτηση κοίτης µέγα ρέµατος στην Τ.Κ. Μακρακώµης του ∆ήµου
Μκαρακώµης.
2.- Η δαπάνη µίσθωσης θα υπολογιστεί σύµφωνα µε τις ώρες εργασίας του
µηχανήµατος, που θα προκύπτουν από το ηµερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών
εργασίας, που θα υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του µηχανήµατος, τον Προϊστάµενο του
αρµοδίου Τµήµατος και τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Φθιώτιδας, σε συνδυασµό µε την υπ’ αριθ. 1174/02.12.2014 (αρ. πρακτ. 26/θέµα έκτακτο 6ο)
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
3.- Η µίσθωση αυτή γίνεται µε τους εξής όρους:
(α) Η διάρκεια της µίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δηµιουργούνται, οι δε
ηµέρες και ώρες εργασίας του µηχανήµατος θα καθορίζονται από την αρµόδια Υπηρεσία
(∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Φθιώτιδας), µε προφορικές εντολές των υπευθύνων
στελεχών της.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωµα να λύνει τη µίσθωση αυτή
οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας.
(γ)Το µηχάνηµα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, αλυσίδες,
υαλοκαθαριστήρες, καλοριφέρ, φλάς και λοιπά αναγκαία εξαρτήµατα για την σωστή και
ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.
(δ) Στην ωριαία αποζηµίωση, που καθορίστηκε µε την παραπάνω απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής, συµπεριλαµβάνεται κάθε δαπάνη για:
(δ1) Μίσθωµα του µηχανήµατος, ωροµίσθιο του χειριστή και βοηθού µε όλες τις
επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισµών και ταµείων, αµοιβή υπερωριών, νυκτερινών,
αργιών, σταλίες, κλπ.
(δ2) Συντήρηση και επισκευή του µηχανήµατος.
(δ3) Προµήθεια καυσίµων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ4) Ασφάλιση του µηχανήµατος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την
αντιµετώπιση ατυχήµατος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία
και εργασία του µηχανήµατος.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 361
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών συνεδρίασης 8/24-3-2015 της Οικονοµικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η Επιτροπή ενέκρινε οµόφωνα το µε αριθµ. 8/24-3-2015 πρακτικό συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 362
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε.
ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Αθανασίου Καραγεώργου
ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ.
104936/1070/26-3-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. ∆ιορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο
Λαµίας Ευαγγελία Χονδρογιάννη του Κων/νου (Α.Μ. 361, Πλ. Ελευθερίας 12), η οποία να την
εκπροσωπήσει στο Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, στη δικάσιµο της 7/5/2015, ή
σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την από 7/10/2005 και µε
αριθµό καταθέσεως 180/2005 προσφυγή, που άσκησε ο Αθανάσιος Καραγεώργος,
συντάσσοντας υπόµνηµα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι
κατά την κρίση της απαιτείται για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
2. Καθορίζει την αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ΄αριθµ. 376/2015
απόφασή της, στο ποσό των 149 ευρώ συν ΦΠΑ 23% (= 34,27), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή
και Φ.Π.Α.] 183,27 ευρώ, η οποία προκύπτει, ως εξής: 64 € παράσταση συν 85 € υπόµνηµα],
µε βάση τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013.
Οι κ.κ. Γεώργιος Γκικόπουλος και Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσαν ότι δεν συµφωνούν µε
τον διορισµό δικηγόρου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 363
ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Αικατερίνης Στραβοσκούφη
ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ.
104947/1072/26-3-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
1. ∆ιορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο
Λαµίας Φωτεινή Μιχαήλ του Παναγιώτη (Α.Μ. 307, Αγίου Νικολάου 6), η οποία να την
εκπροσωπήσει στο Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, στη δικάσιµο της 7/5/2015, ή
σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την από 13/6/2006 και µε
αριθµό καταθέσεως 118/2006 προσφυγή, που άσκησε η Αικατερίνη Στραβοσκούφη,
συντάσσοντας υπόµνηµα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι
κατά την κρίση της απαιτείται για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
2. Καθορίζει την αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ΄αριθµ. 376/2015
απόφασή της, στο ποσό των 149 ευρώ συν ΦΠΑ 23% (= 34,27), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή
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και Φ.Π.Α.] 183,27 ευρώ, η οποία προκύπτει, ως εξής: 64 € παράσταση συν 85 € υπόµνηµα],
µε βάση τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 364
ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Αθανασίου Πανδρά ενώπιον
του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ.
122340/1240/26-3-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
1. ∆ιορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο
Λαµίας Γεωργία Μόσχου του Κων/νου (Α.Μ. 312, Καποδιστρίου 12), η οποία να την
εκπροσωπήσει στο Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, στη δικάσιµο της 7/5/2015, ή
σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την από 22/8/2006 και µε
αριθµό καταθέσεως 158/2006 προσφυγή, που άσκησε ο Αθανάσιος Πανδράς, συντάσσοντας
υπόµνηµα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά την κρίση
της απαιτείται για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
2. Καθορίζει την αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ΄αριθµ. 376/2015
απόφασή της, στο ποσό των 149 ευρώ συν ΦΠΑ 23% (= 34,27), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή
και Φ.Π.Α.] 183,27 ευρώ, η οποία προκύπτει, ως εξής: 64 € παράσταση συν 85 € υπόµνηµα],
µε βάση τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 365
ΘΕΜΑ 5ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της Στυλιανής Ανδρεάκη κ.λ.π.
ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 54859/602/243-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. ∆ιορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο
Λαµίας ∆ήµητρα Παπαθεοδώρου του Γεωργίου (Α.Μ. 362, Αγίου Νικολάου 6), η οποία να την
εκπροσωπήσει στο Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, στη δικάσιµο της 7/5/2015, ή
σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την από 1/12/2006 και µε
αριθµό καταθέσεως 248/2006 αγωγή, που άσκησαν η Στυλιανή Ανδρεάκη κ.λ.π. (σύνολο 59),
συντάσσοντας υπόµνηµα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι
κατά την κρίση της απαιτείται για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
2. Καθορίζει την αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ΄αριθµ. 376/2015
απόφασή της, στο ποσό των 149 ευρώ συν ΦΠΑ 23% (= 34,27), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή
και Φ.Π.Α.] 183,27 ευρώ, η οποία προκύπτει, ως εξής: 64 € παράσταση συν 85 € υπόµνηµα],
µε βάση τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013.
Οι κ.κ. Γεώργιος Γκικόπουλος και Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσαν ότι δεν συµφωνούν µε
τον διορισµό δικηγόρου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 366
ΘΕΜΑ 6ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγών του Ευρυµάχου Ιµπριξή ενώπιον
του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας.
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 71903/725/263-2015 και Τ.Τ.71909/730/26-3-2015 έγγραφα της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. ∆ιορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο
Λαµίας Βασιλική Τσιγκόλη του Χαραλάµπους (Α.Μ. 376, Καποδιστρίου 3), η οποία να την
εκπροσωπήσει στο Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, στη δικάσιµο της 7/5/2015, ή
σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει τις α) από 24/5/2005 και µε
αριθµό καταθέσεως 114/2005 και β) από 24-5-2005 και µε αριθµό καταθέσεως 108/25-5-2005
προσφυγές, που άσκησε ο Ευρύµαχος Ιµπριξής, συντάσσοντας υπόµνηµα, προβάλλοντας
ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά την κρίση της απαιτείται για την
υπεράσπιση της υποθέσεως.
2. Καθορίζει την αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ΄αριθµ. 376/2015
απόφασή της, στο ποσό των 149 ευρώ συν ΦΠΑ 23% (= 34,27), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή
και Φ.Π.Α] 183,27 ευρώ, η οποία προκύπτει, ως εξής: 64 € παράσταση συν 85 € υπόµνηµα],
µε βάση τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013.
Οι κ.κ. Γεώργιος Γκικόπουλος και Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσαν ότι δεν συµφωνούν µε
τον διορισµό δικηγόρου. Ο κ. Γκικόπουλος, µάλιστα, έθιξε και το µείζον κοινωνικό και πολιτικό
ζήτηµα της καθυστέρησης ανανέωσης των αδειών των πωλητών λαϊκών αγορών.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 367
ΘΕΜΑ 7ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Αναστασίου Πατσιούρα
ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 71905/727/263-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. ∆ιορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο
Λαµίας Μαρία – Αγγελική Μοίρα του Γεωργίου (Α.Μ. 356, Χατζοπούλου 3), η οποία να την
εκπροσωπήσει στο Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, στη δικάσιµο της 7/5/2015, ή
σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την από 26/5/2005 και µε
αριθµό καταθέσεως 111/2005 προσφυγή, που άσκησε ο Αναστάσιος Πατσιούρας,
συντάσσοντας υπόµνηµα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι
κατά την κρίση της απαιτείται για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
2. Καθορίζει την αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ΄αριθµ 376/2015
απόφασή της, στο ποσό των 149 ευρώ συν ΦΠΑ 23% (= 34,27), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή
και Φ.Π.Α] 183,27 ευρώ, η οποία προκύπτει, ως εξής: 64 € παράσταση συν 85 € υπόµνηµα],
µε βάση τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013.
Οι κ.κ. Γεώργιος Γκικόπουλος και Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσαν ότι δεν συµφωνούν µε
τον διορισµό δικηγόρου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 368
ΘΕΜΑ 8ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Απόστολου Ευσταθίου
ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 71906/728/263-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
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αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. ∆ιορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο
Λαµίας Θεοδώρα Κατόπη του Στεφάνου (Α.Μ. 246, Ροζάκη Αγγελή 40), η οποία να την
εκπροσωπήσει στο Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, στη δικάσιµο της 7/5/2015, ή
σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την από 26/5/2005 και µε
αριθµό καταθέσεως 110/2005 προσφυγή, που άσκησε ο Απόστολος Ευσταθίου,
συντάσσοντας υπόµνηµα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι
κατά την κρίση της απαιτείται για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
2. Καθορίζει την αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ΄αριθµ. 376/2015
απόφασή της, στο ποσό των 149 ευρώ συν ΦΠΑ 23% (= 34,27), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή
και Φ.Π.Α] 183,27 ευρώ, η οποία προκύπτει, ως εξής: 64 € παράσταση συν 85 € υπόµνηµα],
µε βάση τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013.
Οι κ.κ. Γεώργιος Γκικόπουλος και Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσαν ότι δεν συµφωνούν µε
τον διορισµό δικηγόρου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 369
ΘΕΜΑ 9ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Αναστασίου Καραµάνη
ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 71910/731/263-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. ∆ιορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο
Λαµίας Γεωργία Ψευτούρα του ∆ηµητρίου (Α.Μ. 282, Καποδιστρίου 23), η οποία να την
εκπροσωπήσει στο Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, στη δικάσιµο της 7/5/2015, ή
σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την από 25/5/2005 και µε
αριθµό καταθέσεως 106/25-5-2005 προσφυγή, που άσκησε ο Αναστάσιος Καραµάνης,
συντάσσοντας υπόµνηµα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι
κατά την κρίση της απαιτείται για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
2. Καθορίζει την αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ΄αριθµ. 376/2015
απόφασή της, στο ποσό των 149 ευρώ συν ΦΠΑ 23% (= 34,27), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή
και Φ.Π.Α] 183,27 ευρώ, η οποία προκύπτει, ως εξής: 64 € παράσταση συν 85 € υπόµνηµα],
µε βάση τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013.
Οι κ.κ. Γεώργιος Γκικόπουλος και Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσαν ότι δεν συµφωνούν µε
τον διορισµό δικηγόρου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 370
ΘΕΜΑ 10ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση έφεσης Ελένης και Αικατερίνης Κορτοµανίτη
ενώπιον του Τριµελούς Εφετείου Λαµίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 90583/954/263-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
1. ∆ιορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο
Λαµίας Ευστάθιο Παπαευθυµίου του Αθανασίου (Α.Μ. 83, Βενιζέλου 7), ο οποίος να την
εκπροσωπήσει στο Τριµελές Εφετείο Λαµίας, στη δικάσιµο της 12/5/2015, ή σε κάθε µετ’
αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την από 11/7/2014 και µε αριθµό βιβλίου
εφέσεων 223/4-8-2014 έφεση, που άσκησαν η Ελένη και η Αικατερίνη Κορτοµανίτη του
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Ανδρέα, συντάσσοντας προτάσεις, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να
πράξει ό,τι κατά την κρίση του απαιτείται για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
2. Καθορίζει την αµοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ΄αριθµ. 376/2015
απόφασή της, στο ποσό των 646 ευρώ συν ΦΠΑ 23% (= 148,58), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή
και Φ.Π.Α.] 794,58 ευρώ, η οποία προκύπτει, ως εξής: (α) Παράσταση και προτάσεις 406
ευρώ [192 € παράσταση συν 214 € προτάσεις], µε βάση τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του
Ν. 4194/2013 και (β) Επιπλέον αµοιβή χρονοχρέωσης για 3 ώρες (µε ποσό 80 € ανά ώρα),
ήτοι [80 € Χ3 =] 240 ευρώ, για τη µελέτη φακέλου σε δευτεροβάθµιο δικαστήριο, λόγω της
φύσης της υποθέσεως [εµπράγµατο, µε δυσεπίλυτα θέµατα αρµοδιότητας].
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 371
ΘΕΜΑ 11ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης σε σχέση µε την άσκηση
ενδίκου µέσου, για λογαριασµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 38459/367/263-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. ∆ιορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον δικηγόρο
Θηβών Παρασκευά Βυλλιώτη, ο οποίος, αφού λάβει υπόψη του τις σχετικές δικονοµικές
προθεσµίες και µελετήσει το φάκελο της υπόθεσης, λάβει δε κάθε αναγκαία πληροφορία από
την αρµόδια υπηρεσία, να συντάξει αναλυτική γνωµοδότηση για τα δικαιώµατα της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και συγκεκριµένα: α) αν επιτρέπεται ένδικο µέσο και ποιό και
σε πόση προθεσµία και β) το παραδεκτό και το βάσιµο των λόγων του ενδίκου αυτού µέσου.
2. Καθορίζει την αµοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ΄αριθµ. 376/2015
απόφασή της, στο ποσό των 80 ευρώ συν ΦΠΑ 23% (= 18,40), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή
και Φ.Π.Α] 98,40 ευρώ, η οποία προκύπτει, ως εξής: Αµοιβή χρονοχρέωσης για 1 ώρα (µε
ποσό 80 € ανά ώρα) για την µελέτη του φακέλου, µε βάση τον πίνακα του παραρτήµατος Ι
του Ν. 4194/2013.
Οι κ.κ. Γεώργιος Γκικόπουλος και Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσαν ότι δεν συµφωνούν µε
τον διορισµό δικηγόρου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 372
ΘΕΜΑ 12ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης σε σχέση µε αίτηση θεραπείας
της "ΕΧΤRACΟ Α.Ε." επί του αποτελέσµατος της αξιολόγησης επενδυτικού της σχεδίου στα
πλαίσια του Ν.3908/2011.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ.
83081/880/2014/27-3-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
∆εν διορίζει δικηγόρο για την σύνταξη γνωµοδότησης σε σχέση µε την υπ΄ αριθµ.
πρωτ. 78427/2361/8-07-2014 αίτηση θεραπείας που υπέβαλε η ανώνυµη εταιρεία µε την
επωνυµία "ΕΧΤRACΟ Α.Ε.", καθώς έχει ήδη παρέλθει ο χρόνος εξέτασής της από την
αρµόδια υπηρεσία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 373
ΘΕΜΑ 13ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης σε σχέση µε την εισήγηση της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας για την επιβολή προστίµου στην
ανώνυµη εταιρεία "ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΤΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕΒΕ".
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ.
30929/362/2014/27-3-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
1.∆ιορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον δικηγόρο
Αθηνών Αναστάσιο Κόρακα του Χρήστου (Α.Μ. 3839 ∆ΣΑ, Μαυροκορδάτου 5, Τ.Κ. 10678,
210/3837528 – 694452666), ο οποίος, αφού µελετήσει τον φάκελο της υπόθεσης, την
υπ΄αριθµ. πρωτ. 4767/201477/01-11-2013 έγγραφη εισήγηση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας [∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Στερεάς
Ελλάδας], το από 16/12/2013 υπόµνηµα [αριθµ. πρωτ.145295/1213/16-12-2013] και το από
13/03/2014 συµπληρωµατικό υπόµνηµα [αριθµ. πρωτ. 30929/362/13-03-2014] της ανώνυµης
εταιρείας µε την επωνυµία "ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΤΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕΒΕ", λάβει δε κάθε αναγκαία
πληροφορία από την αρµόδια υπηρεσία [∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας], να συντάξει αναλυτική γνωµοδότηση, απαντώντας στα
εξής ερωτήµατα: (α) σχετικά µε την αρµοδιότητα επιβολής [µερικώς ή ολικώς] προστίµου, µε
βάση την υπ΄αριθµ. πρωτ. 4767/201477/01-11-2013 έγγραφη εισήγηση της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας [∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού
Στερεάς Ελλάδας] και τις παραβάσεις που αναφέρονται σ' αυτή, (β) σε ποιες ενέργειες
επιβάλλεται να προβεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, µε βάση την ίδια υπ΄ αριθµ. πρωτ.
4767/201477/01-11-2013 έγγραφη εισήγηση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ΘεσσαλίαςΣτερεάς Ελλάδας, (βα) σε περίπτωση που στερείται παντελώς της σχετικής αρµοδιότητας
επιβολής του αναφεροµένου σ' αυτή προστίµου και (ββ) σε περίπτωση που έχει [µερικώς ή
ολικώς] την σχετική αρµοδιότητα.
2. Καθορίζει την αµοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ΄αριθµ. 376/2015
απόφασή της, στο ποσό των 320 ευρώ συν ΦΠΑ 23% (= 73,60), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή
και Φ.Π.Α] 393,60 ευρώ, η οποία προκύπτει, ως εξής: Αµοιβή χρονοχρέωσης για 4 ώρες (µε
ποσό 80 € ανά ώρα), ήτοι [80 € Χ3 =] 320 ευρώ, για τη µελέτη του φακέλου και λόγω της
φύσης της υποθέσεως και των θεµάτων που επιλαµβάνεται [λατοµική νοµοθεσία, µε
δυσεπίλυτα θέµατα αρµοδιότητας επιβολής προστίµου ποσού 84.000 €], µε βάση τον πίνακα
του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, µε την παρατήρηση ότι “αφενός
η επιβολή ποινής στην ανώνυµη εταιρεία "ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΤΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕΒΕ" εγείρει
ερωτηµατικά, αφετέρου µια συλλογικότερη νοµική γνωµοδότηση από δύο ή πέντε δικηγόρους
θα ήταν προτιµότερη”. Ζήτησε, επίσης, “να διερευνηθεί η υπόθεση και να αποδοθούν ευθύνες
σε εκείνους που σκόπιµα καθυστέρησαν να την εµφανίσουν”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 374
ΘΕΜΑ 14ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Μονοµελές Εφετείο Ευβοίας [Υπόθεση Ελένης Θαλασσινού].
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 39312/388/263-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
1. ∆ιορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον δικηγόρο
Λαµίας Παναγιώτη Συγγούρη του ∆ηµητρίου (Α.Μ. 81, Λεωνίδου 26), ο οποίος να την
εκπροσωπήσει στο Μονοµελές Εφετείο Ευβοίας, στην δικάσιµο της 3/06/2015, ή σε κάθε µετ’
αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να υποστηρίξει την από 10/02/2012 έφεση [αριθµός
εκθέσεως καταθέσεως του κ. Γραµµατέα του Πρωτοδικείου Χαλκίδας 220/10-02-2012
(αντίστοιχα αριθµός εκθέσεως Εφετείου Εύβοιας 47/16-02-2012)] της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», κατά της Ελένης Θαλασσινού και της υπ΄αριθµ. 220/2011 αποφάσεως του
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Μονοµελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, συντάσσοντας προτάσεις, προβάλλοντας ενστάσεις και
ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά την κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση των
υποθέσεων και των συµφερόντων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
2. Καθορίζει την αµοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ΄αριθµ. 376/2015
απόφασή της, στο ποσό των 528 ευρώ συν ΦΠΑ 23% (= 121,44), ήτοι συνολικό ποσό
[αµοιβή και Φ.Π.Α] 649,44 ευρώ, η οποία προκύπτει, ως εξής: (α) Παράσταση και προτάσεις
288 ευρώ [149 € παράσταση συν 139 € προτάσεις], µε βάση τον πίνακα του παραρτήµατος
Ι του Ν. 4194/2013 και (β) Επιπλέον αµοιβή χρονοχρέωσης για 3 ώρες (µε ποσό 80 € ανά
ώρα), ήτοι [80 € Χ3 =] 240 ευρώ, για τη µελέτη φακέλου σε δευτεροβάθµιο δικαστήριο, λόγω
της φύσης της υποθέσεως [διαφορές αποδοχών δικηγόρου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, µε
αξιώσεις ύψους 126.993,15 ευρώ και δυσεπίλυτα νοµικά θέµατα εφαρµογής της αρχής της
ισότητας].
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, µε την παρατήρηση, ωστόσο,
ότι “δεν διαβιβάστηκαν ποτέ στην Οικονοµική Επιτροπή τα δικόγραφα και όλα συγκλίνουν στην
κατεύθυνση ότι ο χειρισµός της υπόθεσης έχει πολλά κενά”. Πρότεινε, επίσης, “τον διορισµό
δικηγόρου εκτός Εύβοιας, και συγκεκριµένα του δικηγόρου Θηβών κ. Γεωργίου Μουλκιώτη,
πρώην προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε.”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 375
ΘΕΜΑ 15ο: Καθορισµός αµοιβών των συνεργαζόµενων µε την «Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας» δικηγόρων.
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 41124/395/27-32015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
Καθορίζει τις αµοιβές των συνεργαζόµενων µε τη «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»
δικηγόρων [για όλη τη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας], ως ακολούθως, στο εξής πλαίσιο:
Ι. Η αµοιβή για κάθε υπόθεση καθορίζεται και ορίζεται, µε βάση τον πίνακα του
παραρτήµατος Ι του Ν. 4193/2013 [ως τροποποιήθηκε µε το Ν.4205/2013]. Με απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής, θα υπάρχει η δυνατότητα να οριστεί και επιπλέον αµοιβή
χρονοχρέωσης (µε ποσό 80 € ανά ώρα), για τη µελέτη φακέλου, ανάλογα µε τη φύση της
υποθέσεως και τα ιδιάζοντα θέµατα αυτής, ως εξής: α) ενώπιον των πρωτοβαθµίων
δικαστηρίων µέχρι και 2 ώρες, β) ενώπιον των δευτεροβαθµίων δικαστηρίων µέχρι και 4 ώρες,
γ) ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου, µέχρι και 6 ώρες και δ) για
τις γνωµοδοτήσεις, µέχρι και 5 ώρες.
ΙΙ. Πέραν της -κατά ως άνω αναφερόµενα- καθορισθείσης αµοιβής, εφόσον υπάρχει
ανάγκη µετακίνησης του δικηγόρου εκτός έδρας, θα καλύπτονται και τα έξοδα της εκτός έδρας
µετακίνησης, ανάλογα µε την χιλιοµετρική απόσταση, µε ποσό αποζηµίωση 0,35 ευρώ ανά
χιλιόµετρο.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 376
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση διακήρυξης και τευχών δηµοπράτησης του έργου: «Συµπληρωµατικές
εργασίες ασφάλειας και ολοκλήρωσης πολυδύναµου περιφερειακού ιατρείου Μαλεσίνας»,
αρµοδιότητας ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε., προϋπολογισµού 480.000,00 € µε Φ.Π.Α.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 40378/1186/263-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) την δηµοπράτηση του έργου «Συµπληρωµατικές εργασίες ασφάλειας και
ολοκλήρωσης πολυδύναµου περιφερειακού ιατρείου Μαλεσίνας», αρµοδιότητας ∆/νσης
Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε., προϋπολογισµού 480.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή δηµοπρασία,
β) την διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη της δηµοπράτησης του έργου του θέµατος,
γ) την δαπάνη για την εκτέλεση του έργου.
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως Αρχή που
θα διενεργήσει την δηµοπρασία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 377
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση διακήρυξης και τευχών δηµοπράτησης του υποέργου 3: «Ενίσχυση του
φέροντος οργανισµού του υπάρχοντος κτιρίου – διαρρυθµίσεις – αντικατάσταση στέγης –
κουφωµάτων και ένταξή του στο νέο κτιριακό συγκρότηµα – Αποπεράτωση», αρµοδιότητας
∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε., προϋπολογισµού 1.347.000,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 40384/1187/263-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) την δηµοπράτηση του υποέργου 3: «Ενίσχυση του φέροντος οργανισµού του
υπάρχοντος κτιρίου (Σανατορίου Λαµίας) – διαρρυθµίσεις – αντικατάσταση στέγης –
κουφωµάτων και ένταξή του στο νέο κτιριακό συγκρότηµα – Αποπεράτωση», αρµοδιότητας
∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε., προϋπολογισµού 1.347.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή
δηµοπρασία,
β) την διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη της δηµοπράτησης του έργου του θέµατος,
γ) την δαπάνη για την εκτέλεση του έργου.
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως Αρχή που
θα διενεργήσει την δηµοπρασία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 378
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρακτικού IΙΙ – κατακύρωση αποτελέσµατος της ανοιχτής δηµοπρασίας
προς επιλογή γραφείου µελετών για την εκπόνηση της µελέτης «Μελέτη βελτίωσης της Π.Ε.Ο
Θήβας Λιβαδειάς από το πέρας της παράκαµψης Αλιάρτου (Χ.Θ. 24+414) έως τη
διασταύρωση προς Άγιο Γεώργιο, µε παράκαµψη της Αγίας Παρασκευής», αρµοδιότητας
∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε., προϋπολογισµού 549.951,39 €.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 38397/1128/203-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθµ. ΙΙΙ/5-3-2015 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης προς
επιλογή γραφείου µελετών για την εκπόνηση της µελέτης «Μελέτη βελτίωσης της Π.Ε.Ο
Θήβας Λιβαδειάς από το πέρας της παράκαµψης Αλιάρτου (Χ.Θ. 24+414) έως τη
διασταύρωση προς Άγιο Γεώργιο, µε παράκαµψη της Αγίας Παρασκευής», προϋπολογισµού
549.951,39 €, που αφορά στον έλεγχο των οικονοµικών προσφορών των υποψηφίων
αναδόχων.
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2. Αποδέχεται ως την πλέον συµφέρουσα προσφορά εκείνη των «ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ Ι.ΚΛΟΚΟΤΑΡΑΣ Κ.-ΒΑΣΙΟΣ ∆.», µε αριθµό φακέλου 9 και µε βαθµολογία 85,57.
3. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα της ανοιχτής δηµοπρασίας για την εκπόνηση της
υπόψη µελέτης στο επιλεγόµενο γραφείο µελετών «ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ Ι.-ΚΛΟΚΟΤΑΡΑΣ Κ.ΒΑΣΙΟΣ ∆.», µε αριθµό φακέλου 9.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 379
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δαπανών για την εκτέλεση του έργου: «Έκτακτες Παρεµβάσεις στο
οδικό δίκτυο του Νοµού Φθιώτιδας» (εκχιονισµός επαρχιακού δικτύου – αντιπληµµυρικές
παρεµβάσεις).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 40555/1272/263-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες για την εκτέλεση του έργου: «Έκτακτες Παρεµβάσεις
στο οδικό δίκτυο του Νοµού Φθιώτιδας» (εκχιονισµός επαρχιακού δικτύου – αντιπληµµυρικές
παρεµβάσεις) από τις ακόλουθες εταιρείες, ως εξής:
1. ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - για την «Αποκατάσταση αναχώµατος και διευθέτηση κοίτης, στον
οικισµό Καρυάς του ∆ήµου Λαµιέων», η δε δαπάνη της συγκεκριµένης εργασίας ανέρχεται
στο ποσό των 26.410,56 € µε Φ.Π.Α.
2. ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ - για την «Αποκατάσταση του αναχώµατος στην θέση «Μπεκιόρεµα
της Τ.Κ. Σταυρού & Τ.Κ. Κοµποτάδων του ∆ήµου Λαµιέων», η δε δαπάνη της συγκεκριµένης
εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 14.994,93 € µε Φ.Π.Α.
3. ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - για την «Αποκατάσταση αναχωµάτων και αγροτικού δρόµου
στην περιοχή της Τ.Κ. Κοµποτάδων (θέση Προφήτης Ηλίας) του ∆ήµου Λαµιέων», η δε
δαπάνη της συγκεκριµένης εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 15.066.27 € µε Φ.Π.Α.
4. ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΡΗΓΟΡΗ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ - για την «Αποκατάσταση αναχώµατος και
διευθέτηση κοίτης, στις περιοχές ΤΚ Φραντζή & ΤΚ Μοσχοχωρίου του ∆ήµου Λαµιέων», η δε
δαπάνη της συγκεκριµένης εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 4.961,82€ µε Φ.Π.Α..
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 380
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση αποτελέσµατος της ανοικτής δηµοπρασίας του
έργου: «Παράλληλα έργα αναδασµού τοπικής κοινότητας Αγ. ∆ηµητρίου», Π.Ε. Βοιωτίας,
προϋπολογισµού 3.950.000,00€ µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 787/19-3-2015
(ορθή επανάληψη 20-3-2015) έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την
Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
Αναβάλλει την λήψη απόφασης επί του θέµατος, διότι εκκρεµεί γραπτή αναφορά –
καταγγελία κατά της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση του έργου του θέµατος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 381
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση πρακτικού IΙΙ – κατακύρωση αποτελέσµατος του διαγωνισµού για την
ανάθεση εκπόνησης της µελέτης: «Παράκαµψη Σκούρτων», Π.Ε. Βοιωτίας, προεκτιµώµενης
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αµοιβής 219.168,04 € µε Φ.Π.Α..
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών &
Μεταφορών Π.Σ.Ε.).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 821/24-3-2015
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθµ. ΙΙΙ/11-3-2015 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού για την
ανάθεση εκπόνησης της µελέτης: «Παράκαµψη Σκούρτων», Π.Ε. Βοιωτίας, προεκτιµώµενης
αµοιβής 219.168,04 € µε Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο των οικονοµικών προσφορών των
υποψηφίων αναδόχων.
2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού στην σύµπραξη γραφείων µελετών µε
α/α 4 ήτοι τους: «ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – ΠΑΠΠΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ – ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΒΑΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑ – ΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» µε οικονοµική προσφορά
42.441,55€ προ Φ.Π.Α., συνολικό ποσό µε Φ.Π.Α. (23%): 52.203,11€, ήτοι µε γενική τεκµαρτή
έκπτωση 76,18 %.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 382
Με την έναρξη της συζήτησης για τα προγράµµατα Συλλογικής Καταπολέµησης του
∆άκου της Ελιάς, έτους 2015, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, οι κ.κ. Γεώργιος
Γκικόπουλος και Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά, αλλά µε επιφύλαξη,
διότι οι εν λόγω διαγωνισµοί ξεκινούν πολύ αργά και δεν προβλέπεται να ολοκληρωθούν
έγκαιρα.
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ∆ΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για
τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου Mcphail
στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της
Ελιάς έτους 2015 στην Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισµού 110.223,14 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 2799/41694/30-32015 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας προς την
Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για το έργο µε τίτλο «Παροχή
υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της παγιδοθεσίας µε παγίδες
τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης
του ∆άκου της Ελιάς έτους 2015 στην Π.Ε. Φθιώτιδας», σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις
για την ανάδειξη αναδόχου-ων, προϋπολογισµού 110.223,14 € µε Φ.Π.Α.,
β) την διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές.
γ) την δαπάνη - δέσµευση πίστωσης ποσού 110.223,14 € και την πληρωµή της
δαπάνης από τον Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0873.
2. Ορίζει την ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας ως Αρχή
που θα διενεργήσει τον διαγωνισµό.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 383
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ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για το έργο «Παροχή
υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδένδρων, στα πλαίσια του
προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς το έτος 2015 στην Π.Ε.
Φθιώτιδας», προϋπολογισµού 764.350,08 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 2800/41706/30-32015 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας προς την
Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) την διενέργεια διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για το έργο µε τίτλο
«Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδένδρων, στα πλαίσια
του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς το έτος 2015 στην Π.Ε.
Φθιώτιδας», σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις για την ανάδειξη αναδόχου-ων,
προϋπολογισµού 764.350,08 € µε Φ.Π.Α.,
β) την διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές.
γ) την δαπάνη - δέσµευση πίστωσης ποσού 764.350,08 € και την πληρωµή της
δαπάνης από τον Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0873.
2. Ορίζει την ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας ως Αρχή
που θα διενεργήσει τον διαγωνισµό.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 384
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση α) δαπάνης - δέσµευσης πίστωσης, β) διενέργειας πρόχειρου
διαγωνισµού και γ) των όρων της διακήρυξης για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο
των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου Mcphail στους
ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς
έτους 2015 στην Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισµού 47.553,97 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 3731/30-3-2015
έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή,
το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) την δαπάνη – δέσµευση πίστωσης ποσού 47.553,97 € από τον ΚΑΕ 5241 για το
έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της
παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου McPhail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράµµατος
Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2015 στην Π.Ε. Βοιωτίας»,
β) την διενέργεια πρόχειρου δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για το εν θέµατι έργο
προϋπολογισµού 47.553,97 € µε Φ.Π.Α., µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο
επιλογής την χαµηλότερη τιµή ανά παγίδα και µεταχείριση (αλλαγή κ.λ.π.),
γ) τους όρους της προκήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού.
2.Ορίζει ως υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού την ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας &
Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 385
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση α) δαπάνης - δέσµευσης πίστωσης, β) διενέργειας ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισµού και γ) των όρων της διακήρυξης για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών
για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του προγράµµατος
καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2015 στην Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισµού
211.836,41 € µε Φ.Π.Α..
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 3730/30-3-2015
έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή,
το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) την δαπάνη – δέσµευση πίστωσης ποσού 211.836,41 € από τον ΚΑΕ 5241 για το
έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδένδρων, στα
πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του ∆άκου της ελιάς έτους 2015 στην
Π.Ε. Βοιωτίας»,
β) την διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για το εν
θέµατι έργο, προϋπολογισµού 211.836,41 € µε Φ.Π.Α., µε σφραγισµένες προσφορές και µε
κριτήριο επιλογής την χαµηλότερη τιµή ανά προστατευόµενο ελαιόδενδρο,
γ) τους όρους της προκήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές.
2. Ορίζει ως υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού την ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας &
Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 386
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση α) δαπάνης - δέσµευσης πίστωσης, β) διενέργειας πρόχειρου
διαγωνισµού και γ) των όρων της διακήρυξης για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο
των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου Mcphail στους
ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς
έτους 2015 στην Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισµού 67.744,45 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 3898/41889/30-32015 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας προς την
Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) την δαπάνη – δέσµευση πίστωσης ποσού 67.744,45 € από τον ΚΑΕ 0879 για το
έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της
παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράµµατος
Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2015 στην Π.Ε. Εύβοιας»,
β) την διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για το εν θέµατι έργο,
προϋπολογισµού 67.744,45 € µε ΦΠΑ, µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο επιλογής
την χαµηλότερη τιµή,
γ) τους όρους της προκήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού.
2. Ορίζει:
α) ως υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού την ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας &
Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας.
β) ως επιτροπές αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του εν λόγω διαγωνισµού και των
διαδικασιών διαπραγµάτευσης, καθώς και εξέτασης των ενστάσεων τις επιτροπές εκείνες που
συγκροτήθηκαν µε την αριθµ. 356/24-3-2015 (αριθ. Πρακτικού 8) απόφασή της.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 387
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση α) δαπάνης - δέσµευσης πίστωσης, β) διενέργειας ανοικτού διεθνή
διαγωνισµού και γ) των όρων της διακήρυξης για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών για τον από
εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του προγράµµατος
καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2015 στην Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισµού
564.907,91 € µε Φ.Π.Α..
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 3897/41887/30-32015 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας προς την
Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) την δαπάνη – δέσµευση πίστωσης ποσού 564.907,91 € από τον ΚΑΕ 0879 για το
έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδένδρων, στα
πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του ∆άκου της ελιάς έτους 2015 στην
Π.Ε. Εύβοιας»,
β) την διενέργεια ανοικτού διεθνή διαγωνισµού για το εν θέµατι έργο, προϋπολογισµού
564.907,91 € µε ΦΠΑ, µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο επιλογής την χαµηλότερη
τιµή,
γ) την διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές.
2. Ορίζει:
α) ως υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού την ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας &
Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας,
β) ως επιτροπές αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του εν λόγω διαγωνισµού και των
διαδικασιών διαπραγµάτευσης, καθώς και εξέτασης των ενστάσεων τις επιτροπές εκείνες που
συγκροτήθηκαν µε την αριθµ. 356/24-3-2015 απόφασή της,
γ) ως χειριστή του διαγωνισµού στο σύστηµα του ΕΣΗ∆ΗΣ την πιστοποιηµένη
υπάλληλο Συρµακέζη Παγώνα της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Εύβοιας για την
ανάρτηση της διακήρυξης και την παρακολούθηση της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 388
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση α) δαπάνης - δέσµευσης πίστωσης, β) διενέργειας πρόχειρου
διαγωνισµού και γ) των όρων της διακήρυξης για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο
των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου Mcphail στους
ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς
έτους 2015 στην Π.Ε. Φωκίδας», προϋπολογισµού 32.211,33 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 39/42802/31-32015 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φωκίδας προς την
Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) την δαπάνη – δέσµευση πίστωσης ποσού 32.211,33 € από τον ΚΑΕ 0879 της Π.Ε.
Φωκίδας για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο
της παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου McPhail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράµµατος
Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2015 στην Π.Ε. Φωκίδας»,
β) την διενέργεια πρόχειρου δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για το εν θέµατι έργο,
προϋπολογισµού 32.211,33 € µε Φ.Π.Α., µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο
επιλογής την χαµηλότερη τιµή ανά παγίδα και µεταχείριση (αλλαγή κ.λ.π.),
γ) τους όρους της προκήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού.
2. Ορίζει:
α) ως υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού την ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας &
Κτηνιατρικής Π.Ε. Φωκίδας,
β) ως επιτροπές αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του εν λόγω διαγωνισµού και των
διαδικασιών διαπραγµάτευσης, καθώς και εξέτασης των ενστάσεων τις επιτροπές εκείνες που
συγκροτήθηκαν µε την αριθµ. 139/592/8292/9-12-14 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φωκίδας.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 389
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση α) δαπάνης - δέσµευσης πίστωσης, β) διενέργειας ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισµού και γ) των όρων της διακήρυξης για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών
για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του προγράµµατος
καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2015 στην Π.Ε. Φωκίδας», προϋπολογισµού
145.227,60 € µε Φ.Π.Α..
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 38/42801/31-32015 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φωκίδας προς την
Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) την δαπάνη – δέσµευση πίστωσης ποσού 145.227,60 € από τον ΚΑΕ 0879 της Π.Ε.
Φωκίδας για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό
ελαιοδένδρων, στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του ∆άκου της
ελιάς έτους 2015 στην Π.Ε. Φωκίδας»,
β) την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για το εν
θέµατι έργο, προϋπολογισµού 145.227,60 € µε Φ.Π.Α., µε σφραγισµένες προσφορές και µε
κριτήριο επιλογής την χαµηλότερη τιµή ανά προστατευόµενο ελαιόδενδρο,
γ) τους όρους της προκήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές.
2. Ορίζει:
α) ως υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού την ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας &
Κτηνιατρικής Π.Ε. Φωκίδας,
β) ως επιτροπές αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του εν λόγω διαγωνισµού και των
διαδικασιών διαπραγµάτευσης, καθώς και εξέτασης των ενστάσεων τις επιτροπές εκείνες που
συγκροτήθηκαν µε την αριθµ. 139/592/8292/9-12-14 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φωκίδας.
γ) ως χειριστή του διαγωνισµού στο σύστηµα του ΕΣΗ∆ΗΣ τον πιστοποιηµένο
υπάλληλο Κουτούλα Ευάγγελο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Φωκίδας για
την ανάρτηση της διακήρυξης και την παρακολούθηση της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 390
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ
ΘΕΜΑ 30ο: ∆ιόρθωση της υπ΄αριθµ. 313/16-03-2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί κατακύρωσης του διαγωνισµού µε τίτλο «Καταπολέµηση
κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2015» προϋπολογισµού 599.625
€ µε Φ.Π.Α..
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 37/42389/31-32015 έγγραφο της Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής προς
την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
∆ιορθώνει την υπ΄αριθµ. 313/16-03-2015 απόφασή της, µε την οποία κατακυρώθηκε
το αποτέλεσµα του διαγωνισµού µε τίτλο «Καταπολέµηση κουνουπιών στην Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2015», προϋπολογισµού 599.625 € µε Φ.Π.Α., όσον αφορά στην
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ηµεροµηνία από 9-03-2015 σε 13-03-2015 του αριθµ. 3 πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας
διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού, που
αφορά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης των
υποψηφίων αναδόχων του παραρτήµατος Β΄ παρ. 4 της αριθ. 2 ∆ΑΟ/2014 διακήρυξης.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό, µε την αιτιολογία ότι “η
διόρθωση έπρεπε να γίνει εγκαίρως, πριν την ανάδειξη µειοδότη” και ζήτησε το θέµα να
επανεισαχθεί ως “έγκριση του διορθωµένου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού και όχι ως
διόρθωση της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 391
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης για την δηµοπράτηση του έργου (υπηρεσίας):
«Προβολή θεµατικών µορφών τουρισµού και Γενική Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», προϋπολογισµού 243.540,00 € µε Φ.Π.Α. και συγκρότηση των Επιτροπών α)
Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης &
β) Αξιολόγησης Ενστάσεων.
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 40149/777/26-32015 έγγραφο της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει:
α) την δηµοπράτηση του έργου (υπηρεσίας): «Προβολή θεµατικών µορφών τουρισµού
και Γενική Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισµού 243.540,00
€ µε Φ.Π.Α.,
β) την διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης του έργου του θέµατος, τα οποία
διορθώθηκαν µε βάση τις παρατηρήσεις της ΕΥ∆ΕΠ.
2. Ορίζει την ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού ως αρµόδια υπηρεσία για την
διενέργεια της δηµοπρασίας και χειριστή του διαγωνισµού στο σύστηµα του ΕΣΗ∆ΗΣ τον
πιστοποιηµένο υπάλληλο Γεώργιο Κάππο, για την ανάρτηση της διακήρυξης και την
παρακολούθηση της διαγωνιστικής διαδικασίας.
3. Συγκροτεί τις Επιτροπές: α) Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και
των διαδικασιών διαπραγµάτευσης (µη συµπεριλαµβανοµένου του µέλους της Ένωσης
Εταιριών ∆ιαφήµισης και Επικοινωνίας Ελλάδας) και β) Αξιολόγησης Ενστάσεων του έργου
του θέµατος, σύµφωνα και µε το από 20-03-2015 Πρακτικό κληρώσεως, ως ακολούθως:
α) Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του
διαγωνισµού και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης, αποτελούµενη από τα παρακάτω
µέλη:
1. Επαµεινώνδα Σκούρα, ΠΕ Γεωτεχνικών, υπάλληλο της ∆/νσης Αναπτυξιακού
Προγραµµατισµού, µε αναπληρωτή του την Κατσιφού Μαρία, ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού,
υπάλληλο της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού,
2. Γεώργιο Σκούρα, ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, υπάλληλο της ∆/νσης Οικονοµικού
µε αναπληρωτή του τον Απόστολο Τσαµαδιά, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλο της
∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού,
3. Χαρίκλεια Μπαρτσιώκα, ∆Ε ∆ιοικητικού-Λογιστικού, υπάλληλο της ∆/νσης
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, µε αναπληρώτριά της την Ιωάννα Χαλάτση, υπάλληλο της
∆/νσης δια βίου µάθησης, Απασχόλησης, Εµπορίου & Τουρισµού.
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Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Γεώργιος Σκούρας µε αναπληρωτή του τον
Απόστολο Τσαµαδιά.
Γραµµατέας της επιτροπής ορίζεται η Χαρίκλεια Μπαρτσιώκα µε αναπληρώτριά της
την Ιωάννα Χαλάτση.
Τα µέλη της επιτροπής και οι αναπληρωτές τους θα προβούν στις απαραίτητες
ενέργειες για την πιστοποίησή τους ως χρήστες Αναθετουσών Αρχών στο σύστηµα του
ΕΣΗ∆ΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών και των λοιπών διαδικασιών του
διαγωνισµού, µέχρι την υπογραφή της σύµβασης.
β) Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων - Προσφυγών, αποτελούµενη από τα
παρακάτω µέλη:
1. Γεωργία Παπαλέξη, ∆Ε ∆ιοικητικού-Λογιστικού, υπάλληλο της ∆/νσης Αναπτυξιακού
Προγραµµατισµού, µε αναπληρωτή της τον Γρηγόρη Καλησιάκη ΠΕ Πληροφορικής, υπάλληλο
της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού,
2. ∆ήµητρα Λύτρα, ΠΕ Οικονοµικού, υπάλληλο της ∆/νσης Αναπτυξιακού
Προγραµµατισµού, µε αναπληρωτή της τον Γεώργιο Κάππο ΠΕ Γεωτεχνικών, υπάλληλο της
∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού,
3. Μάριο Πολύζο, ΠΕ Οικονοµικού, υπάλληλο της ∆/νσης Οικονοµικού µε
αναπληρώτριά του την ∆ήµητρα Ράπτη ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλο της ∆/νσης
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού.
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η ∆ήµητρα Λύτρα, µε αναπληρώτριά της την
∆ήµητρα Ράπτη.
Γραµµατέας της επιτροπής ορίζεται η Γεωργία Παπαλέξη, µε αναπληρωτή της τον
Γεώργιο Κάππο.
Οι ηµεροµηνίες διεξαγωγής του διαγωνισµού θα καθορισθούν από την Υπηρεσία µετά
την έκδοση της εν θέµατι απόφασης και σε προθεσµία τουλάχιστον τριάντα (30) ηµερών από
την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της περίληψης της Προκήρυξης στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων
∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο.
Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, µε την αιτιολογία ότι “διαφωνούσε και
εξακολουθεί να διαφωνεί µε το αποσπασµατικό πρόγραµµα της τουριστικής προβολής, διότι
θεωρεί απαραίτητο τον κεντρικό σχεδιασµό, που θα ιεραρχεί και θα προωθεί σωστά και µε
βάση το λαϊκό συµφέρον τις ανάγκες ενίσχυσης της παραγωγικής δραστηριότητας κάθε τόπου,
δίνοντας έµφαση στον πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα, καθώς και στις υποδοµές”.
Πρότεινε, κατ΄επέκταση, “να µην προχωρήσει αυτή η διαδικασία, αλλά η εκτέλεση του
εν λόγω έργου να γίνει µε ίδια µέσα, προκειµένου να υπάρχει κάποιος χρόνος να γίνουν
κάποια σηµαντικά σε επίπεδο υποδοµών έντυπα, χάρτες, dvd καταχωρήσεις, εκθέσεις κ.λ.π.”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 392
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση παράτασης της απ’ ευθείας ανάθεσης του έργου (παροχής υπηρεσίας)
της καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Βοιωτίας.
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 1658/30-32015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την παράταση της απ’ ευθείας ανάθεσης του έργου (παροχής υπηρεσίας) της
καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Βοιωτίας, ποσού 6.600,00 € µε ΦΠΑ,
µε χρονική διάρκεια δύο (2) µηνών από 1.4.2015 έως 31.5.2015, στον κ. Ζαφείρα Χρήστο.
Η εν λόγω παροχή υπηρεσίας περιλαµβάνει:
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α) Καθαρισµό των κεντρικών κτιρίων στη Λιβαδειά και την Θήβα τρεiς (3) φορές την
εβδοµάδα,
β) Καθαρισµό στα περιφερειακά κτίρια (ΚΤΕΟ, Κτηνιατρείο, Εργαστήριο, ΚΕ∆∆Υ,
Α/βαθµια Εκπ/ση) µία (1) φορά την εβδοµάδα,
γ) Καθαρισµό της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων δύο (2) φορές το µήνα ή ανάλογα µε
τη χρήση και τις ανάγκες που προκύπτουν.
Σε περίπτωση που οι διαδικασίες του διαγωνισµού ολοκληρωθούν πριν την
παρέλευση του διµήνου η Π.Ε. Βοιωτίας µπορεί να καταγγείλει αζηµίως για αυτήν τις σχετικές
συµβάσεις.
Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, ο οποίος δήλωσε ότι είναι κατά των
αναθέσεων και ζήτησε ευθύνες για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του διαγωνισµού.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 393
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση α) δαπάνης - δέσµευσης πίστωσης, β) διενέργειας ηλεκτρονικού
ανοικτού διαγωνισµού και γ) των όρων της διακήρυξης για το έργο «Προµήθεια τροφίµων για
τους άστεγους και άτοµα που δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθηµερινής σίτισης και
διατροφής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισµού 200.000 € µε Φ.Π.Α..
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας
Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας)
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 57/41796/30-32015 έγγραφο της Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) την δαπάνη – δέσµευση πίστωσης ποσού 200.00 € για την «Προµήθεια τροφίµων
για τους άστεγους και άτοµα που δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθηµερινής σίτισης και
διατροφής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»,
β) την διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές για
την επιλογή αναδόχου/ων για το έργο µε τίτλο: «Προµήθεια τροφίµων για τους άστεγους και
άτοµα που δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθηµερινής σίτισης και διατροφής στην Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας» και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, προϋπολογισµού
διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000 €) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.,
γ) τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές.
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Μέριµνας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως
υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, αλλά µε αρκετές επιφυλάξεις,
διότι εντοπίζει κενά “σε σχέση µε το πού και πώς θα γίνει η σίτιση, ενώ υπάρχει πρόβληµα και
µε την τυποποίηση των προϊόντων και τις οµάδες, καθώς οι τιµές δεν υπακούουν στο
παρατηρητήριο των τιµών µε ανάλογες συσκευασίες και οι περιγραφές των προϊόντων δεν
δίνουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους”. Επισήµανε, επίσης, ότι “τα χρήµατα που διατίθενται
για τον συγκεκριµένο σκοπό είναι ελάχιστα, δεδοµένων των σηµερινών οικονοµικών
συνθηκών”, και ζήτησε “να δοθεί η δέουσα προσοχή, ώστε να µην υπάρξει εµπλοκή µε την
εκκλησία, που έχει τις δικές της αυτοτελείς υποχρεώσεις”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 394
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση πρακτικού 3 της επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για
την «Προµήθεια ειδών γραφικής ύλης και χαρτιού φωτοτυπικού-εκτυπωτών της Π.Ε. Φωκίδας
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και των γραφείων της Α’/θµιας και Β’/θµιας εκπαίδευσης», έτους 2015-2016, προϋπολογισµού
28.455,00 € χωρίς Φ.Π.Α..
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 41908/1968/30-32015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθµ. 3/30-3-2015 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου
µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια ειδών γραφικής ύλης και χαρτιού φωτοτυπικούεκτυπωτών της Π.Ε. Φωκίδας και των γραφείων της Α’/θµιας και Β’/θµιας εκπαίδευσης», έτους
2015-2016, προϋπολογισµού 28.455,00 € χωρίς Φ.Π.Α., που αφορά στην αποσφράγιση των
φακέλων των δικαιολογητικών του άρθρου 6 παρ. 2 του Π.∆. 118/2007 που κατέθεσαν οι
αναδειχθέντες µειοδότες “∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ” Παναγιώτης Γ. Μπεχλιβανίδης και “BBD ΝΙΚ.
ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ”.
2. Κατακυρώνει την προµήθεια:
- για το παράρτηµα Γ΄, στην “∆ΙΑΜΕΤΡΟ” Παναγιώτη Γ. Μπεχλιβανίδη, µε τελική τιµή
18.454,45 € πλέον ΦΠΑ και
- για το παράρτηµα ∆΄, στην “BBD ΝΙΚ. ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ”, µε τελική τιµή 6.970,00 €
πλέον ΦΠΑ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 395
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΘΕΜΑ 35ο: Ανάκληση της υπ’ αριθµ. 199/26-2-2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και έγκριση διενέργειας διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε.
Βοιωτίας, για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017, προϋπολογισµού 4.738.897,50 € µε
Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 1682/31-32015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
Α) Ανακαλεί την υπ’ αριθµ.199/26-2-2015 απόφασή της ως προς τον τρόπο
διενέργειας του διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής
αρµοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για τα σχολικά έτη 2015-2017.
Β) Εγκρίνει:
1. την διενέργεια ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την ανάθεση
υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για τα σχολικά έτη
2015-2017, µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή,
για µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, χωρικής
αρµοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για δύο (2) σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017, όπως
φαίνεται στους συνηµµένους πίνακες του παραρτήµατος Α του συνηµµένου σχεδίου
διακήρυξης, προϋπολογιζόµενης δαπάνης 4.719.760,94 € µε Φ.Π.Α. (και όχι 4.738.897,50 €
µε Φ.Π.Α., όπως εκ παραδροµής ανεγράφη στην εισήγηση της υπηρεσίας),
2. την δαπάνη - δέσµευση πίστωσης ποσού 4.719.760,94 €, συµπεριλαµβανοµένου
του Φ.Π.Α. (13% ΦΠΑ και των δικαιωµάτων προαίρεσης 10% ποσού 379.707,24 ευρώ), για
την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για τα
σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017. Η συνολική δαπάνη θα επιβαρύνει τον Ε.Φ. 073 και
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Κ.Α.Ε. 0821 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα
Βοιωτίας, των οικονοµικών ετών 2015, 2016 και 2017.
Η προβλεπόµενη δαπάνη για το σχολικό έτος 2015-2016 είναι 2.359.880,47 € (µε ΦΠΑ
13% και δικαιώµατα προαίρεσης 10%) και για το σχολικό έτος 2016-2017 είναι 2.359.880,47 €
(µε ΦΠΑ 13% και δικαιώµατα προαίρεσης 10%), όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

2015-2016

2016-2017

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

1.898.536,18

1.898.536,18

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (10% )

189.853,62
2.088.389,80

189.853,62
2.088.389,80

271.490,67

271.490,67

2.359.880,47

2.359.880,47

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
ΦΠΑ 13%
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ (+ ΦΠΑ 13% +
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ)

Οι συγκεκριµένες δαπάνες αφορούν το κόστος µεταφοράς µαθητών χωρικής
αρµοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, ύστερα από την τήρηση της διαδικασίας που προβλέπει η ΚΥΑ
24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β/14-6-2013) και το άρθρο 16 του συνηµµένου σχεδίου
διακήρυξης.
3) τους όρους της διακήρυξης του ως άνω διαγωνισµού, σύµφωνα µε το συνηµµένο
σχέδιο.
4) την πολυετή δέσµευση πιστώσεων, ως εξής:
α. Για το οικονοµικό έτος 2015 ποσό 924.000,00€
β. Για το οικονοµικό έτος 2016 ποσό 2.460.927,00€
γ. Για το οικονοµικό έτος 2017 ποσό 1.353.970,50€
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 396
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση α) τροποποιήσεων-συµπληρώσεων υφιστάµενων δροµολόγιων και β)
νέων δροµολόγιων µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, σχολικού έτους 2014-15.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 42418/1699/31-32015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει:
Α) τις παρακάτω τροποποιήσεις-συµπληρώσεις υφιστάµενων δροµολόγιων µεταφοράς
µαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, ως εξής:
1. Tο δροµολόγιο του διαγωνισµού µε Α/Α τµήµατος 88 (ταξί µε ανάδοχο την Κουρνάβου
Ζωή) από Σκάρφεια στο Νηπιαγωγείο Αγ. Σεραφείµ τροποποιείται σε Σκάρφεια –
Νηπιαγωγείο Μώλου.
Νέα τιµή-ηµερήσιο κόστος της σύµβασης: 23,8 (έχει εφαρµοστεί η προαίρεση)
2. Το δροµολόγιο µε Α/Α τµήµατος ΝΕΟ 33 (ταξί µε ανάδοχο τον κ. Καρακοβούνη
Ανδρέα) από Άγναντη στο Νηπιαγωγείο & ∆ηµοτικό Σχολείο Αγ. Κωνσταντίνου να
τροποποιηθεί σε Άγναντη-Γυµνάσιο Αγ. Κωνσταντίνου.
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∆εν απαιτείται επανακοστολόγηση του δροµολογίου
3. Στο δροµολόγιο του διαγωνισµού µε Α/Α τµήµατος 36 (ταξί µε ανάδοχο τον
Αναστασίου Στυλιανό) Άνω Αγόριανη- Οµβριακή (ανταπ. ΚΤΕΛ για ΕΠΑΛ Λαµίας)
έγινε ανακοστολόγηση λόγω εκτέλεσης επιπλέον χιλιοµέτρων.
Νέα τιµή-ηµερήσιο κόστος της σύµβασης: 47,84 (έχει εφαρµοστεί η προαίρεση)
4. Το δροµολόγιο του διαγωνισµού µε Α/Α τµήµατος 83 (ταξί µε ανάδοχο την Ευαγγελίου
∆έσποινα) Μενδενίτσα - Καραβίδια - Λαµία (από ∆αµάστα) προς Ε.Ε.Ε.Ε.Κ
Κωσταλεξίου έγινε ανακοστολόγηση λόγω εκτέλεσης επιπλέον χιλιοµέτρων.
Νέα τιµή-ηµερήσιο κόστος της σύµβασης: 73,03 (έχει εφαρµοστεί η προαίρεση)
Β) τα νέα δροµολόγια µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, ως ακολούθως:
1. ένα νέο δροµολόγιο επιστροφής από το Ειδικό Σχολείο Λαµίας προς Στυλίδα-ΡάχεςΑχλάδι-Μύλους Πελασγίας λόγω περιπτώσεων µαθητών που χρήζουν έκτακτης
µετακίνησης για εσπευσµένη επιστροφή στην οικία τους µε τιµή-ηµερήσιο κόστος:
57,02 €,
2. ένα νέο δροµολόγιο επιστροφής από το Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο οικισµό
Αφράτη (διασταύρωση ∆ίβρης) λόγω περιπτώσεων µαθητών που χρήζουν έκτακτης
µετακίνησης για εσπευσµένη επιστροφή στην οικία τους µε τιµή-ηµερήσιο κόστος:
16,12 €,
3. ένα νέο δροµολόγιο επιστροφής από το Ειδικό ∆ηµοτικό Σχολείο Αταλάντης & το
Ειδικό Νηπιαγωγείο Λιβανατών προς Μαλεσίνα-Λάρυµνα-Μαρτίνο λόγω περιπτώσεων
µαθητών που χρήζουν έκτακτης µετακίνησης για εσπευσµένη επιστροφή στην οικία
τους µε τιµή-ηµερήσιο κόστος: 60,27 €,
4. ένα νέο δροµολόγιο επιστροφής από το ∆ηµοτικό Σχολείο Ανθήλης (τµήµα ένταξης)
προς τη Λαµία λόγω περιπτώσεων µαθητών που χρήζουν έκτακτης µετακίνησης για
εσπευσµένη επιστροφή στην οικία τους µε τιµή-ηµερήσιο κόστος: 15,44 €,
5. ένα νέο µονό δροµολόγιο (µόνο επιστροφή) από Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Οµβριακής
προς Άγ. Γεώργιο - Περιβόλι µε αριθµό µεταφερόµενων µαθητών 2 µε τιµή-ηµερήσιο
κόστος: 40,01 € (σύµφωνα µε το µε Α.Π. 39437/13-10-2014 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών),
6. ένα νέο διπλό δροµολόγιο από Καµένα Βούρλα στο ∆ηµοτικό Σχολείο Μώλου (τµήµα
ένταξης) µε αριθµό µεταφερόµενων µαθητών 1 µε τιµή-ηµερήσιο κόστος: 41,48 €
(σύµφωνα µε το µε Α.Π. 39437/13-10-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών),
7. ένα νέο διπλό δροµολόγιο από Στυλίδα στο 16ο Νηπιαγωγείο Λαµίας (τµήµα ένταξης)
µε αριθµό µεταφερόµενων µαθητών 2 µε τιµή-ηµερήσιο κόστος: 44,96 €,
8. Νέα έκτακτα δροµολόγια για τις πανελλήνιες εξετάσεις σχολικού έτους 2014-2015.
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα επιβαρύνει τον Προϋπολογισµό της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και θα πληρωθεί από τον Ε.Φ. 01073 ΚΑΕ 0821.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 397
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση δαπανών δροµολόγιων µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας,
σχολικού έτους 2014-15.
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 42411/1698/30-32015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες δροµολογίων µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας
σχολικού έτους 2014-15, ως εξής:
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Α. ∆ΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΣΕΠΤ. – ∆ΕΚ. 2014
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 073 ΚΑΕ 0821

ΦΠΑ 13%

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ ΜΕ
ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ 3

19.984,94 €

2.598,04 €

22.582,98 €

ΟΚΤ. 2014

ΤΜΗΜΑ 3

32.656,08 €

4.245,29 €

36.901,37 €

ΝΟΕ.2014

ΤΜΗΜΑ 3

26.818,40 €

3.486,39 €

30.304,79 €

∆ΕΚ .2014

ΤΜΗΜΑ 3

24.266,31 €

3.154,62 €

27.420,93 €

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ

1. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
ΑΕ

ΣΕΠΤ.2014

2. ΛΑΙΝΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ

ΣΕΠΤ.2014
ΟΚΤ. 2014
ΝΟΕ.2014
∆ΕΚ .2014

3. ΜΠΕΣΙΡΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ

4. ΜΠΕΣΙΡΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ

5. ΜΠΕΣΙΡΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ

6. ΤΣΑΓΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΜΗΜΑ
29
ΤΜΗΜΑ
29
ΤΜΗΜΑ
29
ΤΜΗΜΑ
29

12

20,16

241,92 €

31,45 €

273,37 €

21

20,16

423,36 €

55,04 €

478,40 €

18

20,16

362,88 €

47,17 €

410,05 €

16

20,16

322,56 €

41,93 €

364,49 €

ΣΕΠΤ.2014

ΝΈΟ 11

0

19,59

0,00 €

0,00 €

0,00 €

ΟΚΤ. 2014

ΝΈΟ 11

0

19,59

0,00 €

0,00 €

0,00 €

ΝΟΕ.2014

ΝΕΟ 11

0

19,59

0,00 €

0,00 €

0,00 €

∆ΕΚ .2014

ΝΈΟ 11

14

19,59

274,26 €

35,65 €

309,91 €

ΣΕΠΤ.2014

ΝΈΟ 34

3

32,52

97,56 €

12,68 €

110,24 €

ΟΚΤ. 2014

ΝΈΟ 34

23

32,52

747,96 €

97,23 €

845,19 €

ΝΟΕ.2014

ΝΕΟ 34

19

32,52

617,88 €

80,32 €

698,20 €

∆ΕΚ .2014

ΝΈΟ 34

16

32,52

520,32 €

67,64 €

587,96 €

ΣΕΠΤ.2014

ΝΈΟ 10

0

21,08

0,00 €

0,00 €

0,00 €

ΟΚΤ. 2014

ΝΈΟ 10

22

21,08

463,76 €

60,29 €

524,05 €

ΝΟΕ.2014

ΝΕΟ 10

19

21,08

400,52 €

52,07 €

452,59 €

∆ΕΚ .2014

ΝΈΟ 10

15

21,08

316,20 €

41,11 €

357,31 €

14

31,68

443,52 €

57,66 €

501,18 €

22

31,68

696,96 €

90,60 €

787,56 €

19

31,68

601,92 €

78,25 €

680,17 €

15

31,68

475,20 €

61,78 €

536,98 €

ΣΕΠΤ.2014
ΟΚΤ. 2014
ΝΟΕ.2014
∆ΕΚ .2014

7.
∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΠΟΣΟ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΠΟΣΟ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ

ΗΜ
ΕΡ
ΕΣ

ΤΜΗΜΑ
23
ΤΜΗΜΑ
23
ΤΜΗΜΑ
23
ΤΜΗΜΑ
23

ΣΕΠΤ.2014

ΤΜΗΜΑ 7

9

37,00

333,00 €

43,29 €

376,29 €

ΟΚΤ. 2014

ΤΜΗΜΑ 7

13

37,00

481,00 €

62,53 €

543,53 €

ΝΟΕ.2014

ΤΜΗΜΑ 7

10

37,00

370,00 €

48,10 €

418,10 €

ΝΟΕ.2014

ΤΜΗΜΑ 7

9

44,40

399,60 €

51,95 €

451,55 €

∆ΕΚ .2014

ΤΜΗΜΑ 7

17

44,40

754,80 €

98,12 €

852,92 €

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ ΑΝΑ
ΑΝΑ∆ΟΧΟ
ΜΕ ΦΠΑ

117.210,07 €

1.526,31 €

309,91 €

2.241,60 €

1.333,94 €

2.505,89 €

2.642,39 €
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ΣΥΝΟΛΟ

127.770,13€

Β. ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ∆ΕΛΤΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΣΕΠΤ. –∆ΕΚ. 2014
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 073 ΚΑΕ 0821
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

ΕΙ∆ΙΚΑ
ΜΑΘΗΤΙΚΑ
∆ΕΛΤΙΑ

ΠΟΣΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
ΑΕ

ΣΕΠΤ- ∆ΕΚ
2014

ΕΙ∆ΙΚΑ
ΜΑΘΗΤΙΚΑ
∆ΕΛΤΙΑ

32.357,52 €

4.206,48 €

36.564,00 €

2. ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ
ΛΑΜΙΑΣ

ΣΕΠΤ- ∆ΕΚ
2014

ΕΙ∆ΙΚΑ
ΜΑΘΗΤΙΚΑ
∆ΕΛΤΙΑ

132.564,42€

17.233,38 €

149.797,80 €

ΣΥΝΟΛΟ

186.361,80 €

ΦΠΑ 13%

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΜΕ ΦΠΑ

Η συγκεκριµένη δαπάνη θα επιβαρύνει τον Προϋπολογισµό της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και θα πληρωθεί από τον Ε.Φ. 01073 ΚΑΕ 0821.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 398
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΘΕΜΑ 38ο: Συγκρότηση επιτροπών του εν ισχύ άρθρου 38 του Π.∆. 118/2007 για ένα έτος,
Π.Ε. Βοιωτίας.
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 1657/30-3-2015
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
Συγκροτεί τις παρακάτω επιτροπές στην Π.Ε. Βοιωτίας κατόπιν δηµόσιας κλήρωσης,
σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν.4024/2011, ως κατωτέρω:
A. Επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των ανοικτών ή κλειστών διαγωνισµών
και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης για προµήθειες ή εκτέλεση εργασιών ή παροχή
υπηρεσιών και για προµήθειες ειδών πληροφορικής ή εκτέλεση συναφών εργασιών ή
υπηρεσιών που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, και η σχετική ή σχετικές
γνωµοδοτήσεις προς το αποφασίζον όργανο. Η εν λόγω επιτροπή είναι αρµόδια και για τους
σχετικούς πρόχειρους διαγωνισµούς.
Τα ονόµατα των κληρωθέντων µελών αναγράφονται κατά σειρά κλήρωσης, ως εξής:
1. Τσιφής Γεώργιος του Κων/νου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών µε βαθµό Β΄, υπάλληλος της
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Βοιωτίας, µε αναπληρώτριά του
την Μιχοπούλου Κων/να του Ιωάννη, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού µε βαθµό
ΣΤ΄, υπάλληλο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Βοιωτίας,
2. Ντάης Χρήστος του ∆ηµητρίου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών µε βαθµό ∆΄, υπάλληλος της
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας, µε αναπληρώτριά του την Μάνη Κων/να
του Κυριάκου, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων µε βαθµό Γ’ , υπάλληλο της ∆/νσης
∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Βοιωτίας,
3. Μπατσούλης Παναγιώτης του Σταύρου, κλάδου ΤΕ Μηχανικών µε βαθµό Γ΄,
υπάλληλος της ∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Βοιωτίας, µε αναπληρωτή του τον
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Κωνσταντινίδη Μιχαήλ του Παύλου, κλάδου ΤΕ Μηχανικών µε βαθµό Ε΄, υπάλληλο
της ∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Βοιωτίας .
Β. Επιτροπή αξιολόγησης των ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.∆ 118/2007 και των
προσφυγών του Ν. 3886/10 σχετικών µε διαγωνισµούς ή διαδικασίες διαπραγµάτευσης, που
θα προκηρύσσει και θα διενεργεί µε τα αρµόδια όργανά της η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και
αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας και η σχετική ή σχετικές γνωµοδοτήσεις της
προς το αποφασίζον όργανο. Η επιτροπή θα γνωµοδοτεί και επί των ενστάσεων και
προσφυγών που τυχόν υποβάλλονται και κατά των πρόχειρων διαγωνισµών.
Τα ονόµατα των κληρωθέντων µελών αναγράφονται κατά σειρά κλήρωσης, ως εξής:
1. Παπαντωνίου Ισιδώρα του Χρήστου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών µε βαθµό ∆΄,
υπάλληλος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας, µε αναπληρωτή της
τον Πάνο ∆ήµο του Ευσταθίου, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού µε βαθµό ∆’,
υπάλληλο της ∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Βοιωτίας,
2. Γκικοπούλου Αλεξάνδρα του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών µε βαθµό Β΄,
υπάλληλος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας, µε αναπληρωτή της
τον Ιωάννου ∆ηµήτριο του Ιωάννη, κλάδου ΠΕ Μηχανικών µε βαθµό ∆΄,
υπάλληλο του τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας,
3. Σαφούρη Χρυσούλα του Βασιλείου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών µε βαθµό ΣΤ΄,
υπάλληλος της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Βοιωτίας, µε
αναπληρώτριά της την Γιαννάκη Μαγδαληνή του Στυλιανού, κλάδου ΤΕ
Επαγγελµάτων Υγείας & Πρόνοιας µε βαθµό ΣΤ΄, υπάλληλο της ∆/νση ∆ηµόσιας
Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. Βοιωτίας.
Γ. Επιτροπή παραλαβής υλικών, κινητών πραγµάτων, βεβαίωσης ή πιστοποίησης
εκτέλεσης εργασιών ή παροχής υπηρεσιών συµπεριλαµβανοµένων και αυτών της
πληροφορικής, πετρελαίου θέρµανσης, καθώς επίσης και πιστοποίησης εργασιών
καθαριότητας, που αφορούν τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στη Λιβαδειά
και Ορχοµενό.
Τα ονόµατα των κληρωθέντων µελών αναγράφονται κατά σειρά κλήρωσης, ως εξής:
1. Κουτρουµάνης Ιωάννης του Κων/νου, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων µε βαθµό
Γ΄, υπάλληλος της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών, µε αναπληρωτή του τον Ρίζο
Αθανάσιο του Σπυρίδωνος, κλάδου ΥΕ Εργατών µε βαθµό ∆΄, υπάλληλο της ∆/νσης
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας,
2. Μπαλτσιώτη Παναγιούλα του Αθανασίου, κλάδου ∆Ε Πληροφορικής – Προσωπικού
Η/Υ µε βαθµό ∆΄, υπάλληλος της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, µε αναπληρώτριά
της την Γκαβογιαννάκη Μαρία του Κων/νου, κλάδου ∆Ε Πληροφορικής – Προσωπικού
Η/Υ µε βαθµό Γ΄, υπάλληλο της ∆/νσης Ανάπτυξης,
3. Μπαρκώσης ∆ηµήτριος του Χαραλάµπους, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων µε
βαθµό Γ’, υπάλληλος της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, µε αναπληρώτριά του την
Τσώνη Παρασκευή του Αθανασίου, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων µε βαθµό
ΣΤ΄, υπάλληλο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής.
∆. Επιτροπή παραλαβής υλικών, κινητών πραγµάτων , βεβαίωσης ή πιστοποίησης
εκτέλεσης εργασιών ή παροχής υπηρεσιών συµπεριλαµβανοµένων και αυτών της
πληροφορικής, πετρελαίου θέρµανσης, καθώς επίσης και πιστοποίησης εργασιών
καθαριότητας, που αφορούν τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, που
εδρεύουν στη Θήβα, Αλίαρτο και Σχηµατάρι.
Τα ονόµατα των κληρωθέντων µελών αναγράφονται κατά σειρά κλήρωσης, ως εξής:
1. Αντωνίου Γαρυφαλλιά του Ευάγγελου, κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίµων µε βαθµό Β΄,
υπάλληλος της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής, µε αναπληρωτή της τον
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Καλλίνωση Βασίλη του Αθανασίου, κλάδου ∆Ε Οδηγών µε βαθµό Γ΄, υπάλληλο της
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας,
2. Παναγιώτου Κων/νος του Ευάγγελου, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων µε βαθµό
Γ΄, υπάλληλος της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε.Β., µε αναπληρωτή
του τον Παπαδηµητρίου Κων/νο του Επαµεινώνδα, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικών
Γραµµατέων µε βαθµό Γ΄, υπάλληλο της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της
Π.Ε. Βοιωτίας,
3. Μάµαλη Παναγιώτα του Αθανασίου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών µε βαθµό ∆΄, υπάλληλος
της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Βοιωτίας, µε αναπληρωτή
της τον Αβράµπο Νικόλαο του ∆ηµητρίου, κλάδου ∆Ε Τεχνικών µε βαθµό Γ΄,
υπάλληλο της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών.
Ε. Επιτροπή παραλαβής προµηθειών, καυσίµων, λιπαντικών, ανταλλακτικών και
επισκευών αυτοκινήτων, µηχανηµάτων που έχουν ως βάση εκκίνησης ή διαχειρίζονται από τις
Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στη Λιβαδειά και Θήβα
Τα ονόµατα των κληρωθέντων µελών αναγράφονται κατά σειρά κλήρωσης, ως εξής:
1. Κακοσαίος Μάριος του Βασιλείου, κλάδου ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων µε βαθµό Γ΄,
υπάλληλος της ∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.Β., µε αναπληρωτή του
τον Καρατζά Κωνσταντίνο του Λουκά, κλάδου ∆Ε Οδηγών µε βαθµό Ε΄, υπάλληλο της
∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Βοιωτίας,
2. Τζάλιος ∆ηµήτριος του Νικολάου, κλάδου ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων µε βαθµό Γ΄,
υπάλληλος της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών, µε αναπληρωτή του τον Γαλάνη
Αθανάσιο του Επαµεινώνδας, κλάδου ∆Ε Τεχνικών µε βαθµό Γ΄, υπάλληλο της ∆/νσης
Μεταφορών & Επικοινωνιών,
3. Παπασωτηρίου Ανδρέας του Ιωάννη, κλάδου ∆Ε Χειριστών Μηχ/των µε βαθµό Ε΄,
υπάλληλος της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών, µε αναπληρωτή του τον Ρούσσο
Χρήστο του Αντωνίου, κλάδου ∆Ε Τεχνικών µε βαθµό Β΄, υπάλληλο της ∆/νσης
Μεταφορών & Επικοινωνιών.
Η διάρκεια όλων των ανωτέρω επιτροπών ορίζεται για (1) έτος µε έναρξη την 15-42015 και λήξη την 14-4-2016.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 399
ΘΕΜΑ 39ο: Συγκρότηση Επιτροπών α) ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, Αξιολόγησης Προσφορών
και ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης και β) Αξιολόγησης ενστάσεων, για την επιλογή
αναδόχου/ων του έργου µε τίτλο «Προµήθεια τροφίµων για τους άστεγους και άτοµα που δεν
εξασφαλίζουν δυνατότητα καθηµερινής σίτισης και διατροφής στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας», προϋπολογισµού 200.000 € µε Φ.Π.Α..
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας
Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας)
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 58/42053/30-32015 έγγραφο της Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
Συγκροτεί τις παρακάτω τριµελείς επιτροπές, τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη των
οποίων προέκυψαν µε δηµόσια κλήρωση, για το έργο µε τίτλο «Προµήθεια τροφίµων για τους
άστεγους και άτοµα που δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθηµερινής σίτισης και διατροφής
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισµού 200.000 € µε Φ.Π.Α., ως εξής:
α) Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, Αξιολόγησης Προσφορών
∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης, αποτελούµενη από τα παρακάτω µέλη:

και
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1. Νικόλαο Φλώρο, ΠΕ Γεωπόνων, µε βαθµό ∆΄, υπάλληλο της ∆/νσης Αγροτικής
Οικονοµίας, µε αναπληρώτριά του την Παναγιώτα Κοντογιάννη, ΤΕ Κοινωνικής
Εργασίας, µε βαθµό ∆,΄ υπάλληλο της ∆/νσης Κοινωνικής Μέριµνας,
2. Γεώργιο Κάππο, ΠΕ Γεωπόνων, µε βαθµό Β΄, υπάλληλο της ∆/νσης Αναπτυξιακού
Προγραµµατισµού, µε αναπληρώτριά του την Αικατερίνη Στεργιοπούλου, ∆Ε
∆ιοικητικού, µε βαθµό Γ΄, υπάλληλο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας,
3. Χρυσούλα Φλώρου, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, µε βαθµό Γ΄, υπάλληλο της ∆/νσης
Κοινωνικής Μέριµνας, µε αναπληρωτή της τον Βασίλειο Ντερέκα, ΠΕ ∆ιοικητικούΟικονοµικού, µε βαθµό ∆, υπάλληλο της ∆/νσης Οικονοµικού.
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Νικόλαος Φλώρος, µε αναπληρώτριά του την
Χρυσούλα Φλώρου.
Β) Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων- Προσφυγών, αποτελούµενη από τα παρακάτω
µέλη:
1. Γεώργιο Μανόπουλο, ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού µε βαθµό ∆΄, υπάλληλο της ∆/νσης
Οικονοµικού, µε αναπληρώτριά του την Βασιλική Τσιλίκα µε βαθµό ∆΄, υπάλληλο της
∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Φθιώτιδας,
2. Αλεξάνδρα Πλατιά, ΤΕ Εποπτών ∆ηµόσιας Υγείας, υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης
∆ηµόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριµνας, µε βαθµό Γ΄, µε αναπληρώτριά της τη Σοφία
Ροντογιάννη ∆Ε ∆ιοικητικού, µε βαθµό ∆΄, υπάλληλο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας,
3. Ελισάβετ Τσιάκα, ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, µε βαθµό ∆, µε αναπληρώτριά της
την Ευαγγελία Ντουλάκη, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας µε βαθµό Ε΄ υπαλλήλων, της
∆/νσης Κοινωνικής Μέριµνας.
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Μανόπουλος Γεώργιος, µε αναπληρώτριά του τη
Βασιλική Τσιλίκα.
Γραµµατέας των ανωτέρω Επιτροπών ορίζεται η Αικατερίνη Καλτσά, ΠΕ ∆ιοικητικού –
Οικονοµικού, υπάλληλος της ∆/νσης Κοινωνικής Μέριµνας, µε αναπληρώτριά της τη Βασιλική
Κυρίτση, ∆Ε ∆ιοικητικού υπάλληλος της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας.
Στον υπάλληλο Γεώργιο Κάππο, ο οποίος είναι πιστοποιηµένο µέλος του
Μη.Π.Υ.∆η.Συ. παρέχεται το δικαίωµα: α) ελεγχόµενης πρόσβασης στα συστήµατα του
ΕΣΗ∆ΗΣ και στο χώρο που αφορά την διακήρυξη, προκειµένου να λαµβάνει τα υποβληθέντα
ερωτήµατα, να παρακολουθεί την πορεία τους και την πορεία της διαγωνιστικής διαδικασίας
και β) αποσφράγισης των προσφορών, σύµφωνα µε την απόφαση Π1/2390 (ΦΕΚ 2677/Β/2110-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 400
ΘΕΜΑ 40ο: Συγκρότηση Επιτροπών α) ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, Αξιολόγησης Προσφορών
και ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης και β) Αξιολόγησης ενστάσεων, για την επιλογή
αναδόχου/ων διαπραγµάτευσης για προµήθειες, ή εκτέλεση εργασιών, ή παροχή υπηρεσιών
που σχετίζονται µε αρµοδιότητες ασκούµενες δια της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και
Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 41/42977/1-4-2015
έγγραφο της Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής προς την
Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
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Συγκροτεί τις παρακάτω τριµελείς επιτροπές, τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη των
οποίων προέκυψαν µε δηµόσια κλήρωση, για την επιλογή αναδόχου/ων διαπραγµάτευσης για
προµήθειες, ή εκτέλεση εργασιών, ή παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται µε αρµοδιότητες
ασκούµενες δια της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας, ως
εξής:
α) Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, Αξιολόγησης Προσφορών
∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης, αποτελούµενη από τα παρακάτω µέλη:

και

1. Σαφούρη Χρυσούλα του κλάδου ΠΕ – Γεωπόνων, υπάλληλο της ∆/νσης Αγροτικής
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Βοιωτίας, µε αναπληρωτή της τον Σίσκο Χρυσόστοµο του
κλάδου ΠΕ – Γεωπόνων, υπάλληλο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της
Π.Ε. Βοιωτίας,
2. Μπολτέτσο Αντώνιο του κλάδου ∆Ε – Προσωπικού Η/Υ, υπάλληλο της ∆/νσης Αγροτικής
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Βοιωτίας, µε αναπληρώτριά του την Τσώνη Παρασκευή
του κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού-Λογιστικού, υπάλληλο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας &
Κτηνιατρικής της Π.Ε .Βοιωτίας,
3. Φουντά Μαρία του κλάδου ∆Ε – Προσωπικού Η/Υ, υπάλληλο της ∆/νσης Αγροτικής
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Βοιωτίας, µε αναπληρωτή της τον Καραµπέτσο Νικόλαο
του κλάδου ∆Ε – ∆ιοικητικού Λογιστικού, υπάλληλο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας &
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Βοιωτίας
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η Σαφούρη Χρυσούλα, µε αναπληρωτή της τον
Σίσκο Χρυσόστοµο.
Β) Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων- Προσφυγών, αποτελούµενη από τα παρακάτω
µέλη:
1. Αγόρου Αικατερίνη του κλάδου ΠΕ – Γεωπόνων, υπάλληλο της ∆/νσης Αγροτικής
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Βοιωτίας, µε αναπληρωτή της τον Πούλο Κων/νο του
κλάδου Τ.Ε. – Τεχνολογία Τροφίµων, υπάλληλο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας &
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Βοιωτίας,
2. Μαυροειδή Βασιλική του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών, υπάλληλο της ∆/νσης Αγροτικής
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Βοιωτίας, µε αναπληρωτή της τον Κοντόπουλο Γεώργιο
του κλάδου Π.Ε. Κτηνιάτρων, υπάλληλο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της
Π.Ε. Βοιωτίας,
3. Χριστοδούλου ∆ήµητρα του κλάδου ∆Ε – ∆/κών - Λογιστ., υπάλληλο της ∆/νσης
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Βοιωτίας, µε αναπληρώτριά της την Αντωνίου
Γαρυφαλλιά του κλάδου Τ.Ε. – Τεχνολογία Τροφίµων, υπάλληλο της ∆/νσης Αγροτικής
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Βοιωτίας.
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η Αγόρου Αικατερίνη, µε αναπληρώτρια της την
Μαυροειδή Βασιλική.
Γραµµατέας των ανωτέρω Επιτροπών ορίζεται ο Αθανάσιος Γεωργακόπουλος, Π.Ε.
∆ιοικητικού – Οικονοµικού, υπάλληλος της ∆/νσης Αγροτ Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.
Βοιωτίας.
Η διάρκεια των ανωτέρω επιτροπής ορίζεται για (1) έτος µε έναρξη την 15/04/2015 και
λήξη την 14/04/2016.
Στην υπάλληλο ∆έσποινα Μακρή παρέχεται το δικαίωµα: α) ελεγχόµενης πρόσβασης
στα συστήµατα του ΕΣΗ∆ΗΣ και στο χώρο που αφορά ηλεκτρονικούς διαγωνισµούς,
προκειµένου να λαµβάνει τα υποβληθέντα ερωτήµατα, να παρακολουθεί την πορεία της και
την πορεία της διαγωνιστικής διαδικασίας και β) αποσφράγισης των προσφορών, σύµφωνα
µε την απόφαση Π1/2390 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ».
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 401
ΘΕΜΑ 41ο: Συγκρότηση Επιτροπών α) Αξιολόγησης & διενέργειας διαγωνισµού και β)
Εξέτασης ενστάσεων – προσφυγών για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των
δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου Mcphail της ελαιώνες, στα
πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2015
στην Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 2919/42854/1-42015 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας της την
Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
Συγκροτεί της παρακάτω τριµελείς επιτροπές, τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη
των οποίων προέκυψαν µε δηµόσια κλήρωση, για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών για τον
έλεγχο των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου Mcphail της
ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς
έτους 2015 στην Π.Ε. Φθιώτιδας, ως εξής:
Α) Επιτροπή Αξιολόγησης και διενέργειας διαγωνισµού, αποτελούµενη από τα
παρακάτω µέλη:
1. ∆ηµήτριο Αλεξίου, Γεωπόνο του Τµήµατος Ποιοτικού & Φυτ/κού Ελέγχου, ∆/ντη εργασιών
δακοκτονίας, µε αναπληρωτή του τον Ιωάννη Καζάνα, Γεωπόνο του Γ.Α.Ο. Αταλάντης
Επόπτης ∆ακοκτονίας
2. Ιωάννη Ζαρµπούτη, Γεωπόνο του Τµήµατος Ποιοτικού & Φυτ/κού Ελέγχου, Επόπτη
∆ακοκτονίας, µε αναπληρωτή του τον Σπυρίδωνα Καρίµαλη, Γεωπόνο του Γ.Α.Ο. Στυλίδας
3. Ευφροσύνη Μακρυγιάννη, Γεωπόνο του Τµήµατος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, µε
αναπληρωτή της τον Αριστείδη Σώχο, Τεχνολόγο γεωπόνο της ∆.Α.Ο.Κ. Φθιώτιδας.
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο ∆ηµήτριος Αλεξίου, µε αναπληρωτή του τον
Ιωάννη Καζάνα.
Β) Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων – προσφυγών, αποτελούµενη από τα παρακάτω
µέλη:
1. Ιωάννη Φράγκο, Γεωπόνο της ∆/νσης Αγροτ. Οικονοµίας & Κτην/κης Π.Ε. Φθιώτιδας, µε
αναπληρωτή του τον Γεώργιο Στεργιανό, Γεωπόνο Γ.Α.Ο ∆οµοκού
2. Ελένη Μανίτσα, Γεωπόνο του Τµήµατος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, µε αναπληρώτριά
της την Ευαγγελία Κατσίκα, Τεχνολόγο Γεωπόνο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και
Κτηνιατρικής Φθιώτιδας
3. Νικόλαο Τσέρτο, Γεωπόνο του Κ.Α.Ο. Αταλάντης, µε αναπληρωτή του τον Ιωάννη Χατήρα
Τεχνολόγο, Γεωπόνο του Γ.Α.Ο. Σπερχειάδας.
Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων ορίζεται ο Ιωάννης Φράγκος,
µε αναπληρωτή του τον Γεώργιο Στεργιανό.
Γραµµατέας των ανωτέρω Επιτροπών ορίζεται ο Αναστάσιος Μαντζώρος, υπάλληλος
της ∆/νσης Αγροτ. Οικονοµίας & Κτην/κης Π.Ε. Φθιώτιδας, µε αναπληρώτριά του την
Κωνσταντία Ανεστοπούλου, υπάλληλο της ίδιας ∆ιεύθυνσης.
Στον υπάλληλο Γεώργιο Κάππο, ο οποίος είναι πιστοποιηµένο µέλος του
Μη.Π.Υ.∆η.Συ., παρέχεται το δικαίωµα: α) ελεγχόµενης πρόσβασης στα συστήµατα του
ΕΣΗ∆ΗΣ και στο χώρο που αφορά την διακήρυξη, προκειµένου να λαµβάνει τα υποβληθέντα
ερωτήµατα, να παρακολουθεί την πορεία τους και την πορεία της διαγωνιστικής διαδικασίας
και β) αποσφράγισης των προσφορών, σύµφωνα µε την απόφαση Π1/2390 (ΦΕΚ 2677/Β/2110-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ».
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 402
ΘΕΜΑ 42ο: Συγκρότηση Επιτροπών α) Αξιολόγησης & διενέργειας διαγωνισµού και β)
Εξέτασης ενστάσεων - προσφυγών για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους
δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδένδρων, στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής
καταπολέµησης του ∆άκου της ελιάς έτους 2015 στην Π.Ε. Φθιώτιδας.
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής)
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 2918/42846/1-42015 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας προς την
Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
Συγκροτεί τις παρακάτω τριµελείς επιτροπές, τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη των
οποίων προέκυψαν µε δηµόσια κλήρωση, για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών για τον από
εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδένδρων, στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής
καταπολέµησης του ∆άκου της ελιάς έτους 2015 στην Π.Ε. Φθιώτιδας, ως εξής:
Α) Επιτροπή Αξιολόγησης και ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, αποτελούµενη από τα
παρακάτω µέλη:
1. Ιωάννη Ζαρµπούτη, Γεωπόνο της ∆/νσης Αγροτ. Οικονοµίας & Κτην/κης Π.Ε. Φθιώτιδας, µε
αναπληρωτή του τον Ιωάννη Καζάνα, Γεωπόνο Γρ. Αγρ. Οικον. Αταλάντης.
2. Ευαγγελία Καλτσούλα, Γεωπόνο της ∆/νσης Αγροτ. Οικονοµίας & Κτην/κης Π.Ε. Φθιώτιδας,
µε αναπληρωτή της τον Σπυρίδωνα Καρίµαλη, Γεωπόνο του Γ.Α.Ο Στυλίδας.
3. Ευφροσύνη Μακρυγιάννη, Γεωπόνο της ∆/νσης Αγροτ. Οικονοµίας & Κτην/κης Π.Ε.
Φθιώτιδας, µε αναπληρωτή της τον Ιωάννη Χονδρόπουλο, Γεωπόνο της ∆/νσης Αγροτ.
Οικονοµίας & Κτην/κης Π.Ε. Φθιώτιδας.
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Ιωάννης Ζαρµπούτης, µε αναπληρωτή του τον
Ιωάννη Καζάνα.
Β) Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων- Προσφυγών, αποτελούµενη από τα παρακάτω
µέλη:
1. Ιωάννη Φράγκο, Γεωπόνο της ∆/νσης Αγροτ. Οικονοµίας & Κτην/κης Π.Ε. Φθιώτιδας, µε
αναπληρωτή του τον Γεώργιο Στεργιανό, Γεωπόνο Γ.Α.Ο ∆οµοκού.
2. Ευάγγελο Μπλέτσα, Γεωπόνο της ∆/νσης Αγροτ. Οικονοµίας & Κτην/κης Π.Ε. Φθιώτιδας,
µε αναπληρωτή του την Ευαγγελία Κατσίκα, Τεχνολόγο Γεωπονίας της ∆/νσης Αγροτ.
Οικονοµίας & Κτην/κης Π.Ε. Φθιώτιδας.
3. ∆ηµήτριο Αλεξίου, Γεωπόνο της ∆/νσης Αγροτ. Οικονοµίας & Κτην/κης Π.Ε. Φθιώτιδας µε
αναπληρωτή του τον Ιωάννη Χατήρα, Τεχνολόγο Γεωπονίας Γ.Α.Ο Σπερχειάδας.
Πρόεδρος της Επιτροπής
Γεώργιο Στεργιανό.

ορίζεται ο Ιωάννης Φράγκος, µε αναπληρωτή του τον

Γραµµατέας των ανωτέρω Επιτροπών ορίζεται ο Αναστάσιος Μαντζώρος, υπάλληλος
της ∆/νσης Αγροτ. Οικονοµίας & Κτην/κης Π.Ε. Φθιώτιδας, µε αναπληρώτρια του την
Κωνσταντία Ανεστοπούλου, υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας.
Στον υπάλληλο Γεώργιο Κάππο, ο οποίος είναι πιστοποιηµένο µέλος του
Μη.Π.Υ.∆η.Συ. παρέχεται το δικαίωµα: α) ελεγχόµενης πρόσβασης στα συστήµατα του
ΕΣΗ∆ΗΣ και στο χώρο που αφορά την διακήρυξη, προκειµένου να λαµβάνει τα υποβληθέντα
ερωτήµατα, να παρακολουθεί την πορεία τους και την πορεία της διαγωνιστικής διαδικασίας
και β) αποσφράγισης των προσφορών, σύµφωνα µε την απόφαση Π1/2390 (ΦΕΚ 2677/Β/21-
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10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 403
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση της 4ης τροποποίησης του Προϋπολογισµού, έτους 2015, της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 39638/1625/24-32015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την 4η Τροποποίηση του Προϋπολογισµού, έτους 2015, της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, σύµφωνα µε την εισήγηση και τους συνηµµένους πίνακες της ∆/νσης
Οικονοµικού Π.Σ.Ε..
Μειοψήφισε, διαµαρτυρόµενος πολιτικά, ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, επειδή έχει
εντελώς διαφορετική λογική και διότι θεωρεί ότι “στο ζήτηµα των οικονοµικών της Περιφέρειας
έχει διαµορφωθεί απαράδεκτη κατάσταση, αφού η οικονοµική ασφυξία, που την καταδικάζουν
οι τρέχουσες πολιτικές σαν συνέχεια των προηγούµενων, δεν επιτρέπουν την προώθηση
έργων και υπηρεσιών που χρειάζεται ο λαός και ο τόπος. Παραµένουν έργα σε εκκρεµότητα
και εργολάβοι, καθώς και προµηθευτές απλήρωτοι και φυσικά υπάρχουν σοβαρές ανάγκες
στις εργατικές λαϊκές οικογένειες, που χρειάζονται κοινωνική υποστήριξη”.
Ο κ. Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 404
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση της τριµηνιαίας έκθεσης ∆΄ τριµήνου έτους 2014 της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδος.
(Εισηγητές των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε. και κα Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια
Προϊσταµένη ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε.)
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 39639/1626/24-32015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την τριµηνιαία έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισµού της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος έως το ∆’ τρίµηνο 2014.
Καταψήφισαν την εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. οι κ.κ. Ιωάννης Αγγελέτος
και Γεώργιος Γκικόπουλος. Ο κ. Γκικόπουλος, συγκεκριµένα, δήλωσε ότι “κακώς η τριµηνιαία
έκθεση δεν συνοδεύεται από ένα πολιτικό κείµενο του Περιφερειάρχη και της πλειοψηφίας, που
οφείλουν να πουν τις εκτιµήσεις τους, τι έκαναν και τι σκοπεύουν να κάνουν για την κατάσταση
που επικρατεί”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 405
∆ΑΠΑΝΕΣ
ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση δαπανών - δέσµευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 1598/24-3-2015
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες (ανάληψη υποχρεώσεων- δέσµευσης πιστώσεων) για
αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας, ως εξής:
α/α
Αιτιολογία
1. ∆έσµευση πίστωσης για δαπάνες κοινοχρήστων για τις
ανάγκες της Π.Ε. Βοιωτίας
ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1512
2. ∆έσµευση πίστωσης για υπερωρίες υπαλλήλων της Π.Ε.
Βοιωτίας
ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 511
3. ∆έσµευση πίστωσης για δαπάνες εξαιρέσιµων της Π.Ε.
Βοιωτίας
ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 512
4. Πληρωµή δαπάνης για αγορά toner για τις ανάγκες του
γραφείου Αντιπεριφερειάρχη
Σχετ. προσφορά 16/03/2015
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1111
5. Πληρωµή δαπάνης για αγορά συντάξιµης υπηρεσίας του
υπαλλήλου Μαστροδήµο Σεραφείµ, σύµφωνα µε την
συνταξιοδοτική
πράξη
Σ10/2263540/156/15
και
αναγνωριστική πράξη 1300/53/2015 του Ι.Κ.Α.- ΕΤΑΜ
Λειβαδιάς 18-02-2015
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 291
6. Πληρωµή δαπάνης για αγορά εννέα κοσκίνων για την
αυτόµατη µηχανή εκχύλισης ασφάλτου
Σχετ. έγγραφο ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 762/
18/03/2015, προσφορά 17/03/2015
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1329
7. Πληρωµή δαπάνης για αντικατάσταση ελαστικών των
αυτοκινήτων ΚΗΥ 6176, 6180, 6185 (κωπαίδας)
Σχετ. το αρ. 2704/20-03-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης
Μεταφορών
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 5429
8. Πληρωµή δαπάνης για εργασία και ανταλλακτικά (λάδια,
φίλτρα, µπουζί, συνεµπλόκ ψαλιδιού, διακλαδοτήρας,
εξάτµιση, παραφλού και αισθητήρα καυσαερίων) για το
ΚΗΥ 6176 αυτοκίνητο (κωπαίδας)
Σχετ. το αρ. 2705/20-03-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης
Μεταφορών
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 5429
9. Πληρωµή δαπάνης για εργασία και ανταλλακτικά (ψυγείο
νερού, βαλβολίνες, λάδια, φίλτρα, κολάρα, φλάτζες,
παραφλού, ιµάντες, τακάκια, σιαγώνες, ταινίες και
διακριτικά γράµµατα, γενική επισκευή µε καινούργια
κεφαλή) για το ΚΗΥ 6185 αυτοκίνητο (κωπαίδας)
Σχετ. το αρ. 2703/20-03-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης
Μεταφορών
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 5429

Ποσό
2000,00

145000,00

3000,00

76,90

1081,81

996,30

1000,00

742,92

3718,29
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Πληρωµή δαπάνης για εργασία και ανταλλακτικά (λάδια,
φίλτρα, βαλβολίνη, ιµάντες, ακρόµπαρα, σινεµπλόκ,
αµορτισέρ, κάθισµα, ρουλεµάν τροχού, διακριτικά
γράµµατα και ταινία) για το ΚΥΗ 6180 αυτοκίνητο
(κωπαίδας)
Σχετ. το αρ. 2702/20-03-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης
Μεταφορών
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 5429
Πληρωµή δαπάνης για επισκευή δύο αντλιών άντλησης
βρόχινων νερών στο χώρο στάθµευσης του ∆ιοικητηρίου
Λιβαδειάς
Σχετ. το αρ. 16-03-2015 έγγραφο συντηρητή προσφορά
04-03-2015,
809/23-03-2015
έγγραφο
∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Έργων
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1329
Πληρωµή δαπάνης για αγορά ενός καταστροφέα
εγγράφων για τις ανάγκες του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη
και του τµήµατος Εµπορίου
Σχετ. προσφορά 23/03/2015
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1713
Πληρωµή δαπάνης για αγορά ηλεκτρολογικού υλικού για
ετήσια συντήρηση και αποκατάσταση υπαρχόντων βλαβών
Σχετ. το αρ. 19-02-2015 έγγραφο συντηρητή, προσφορά
204/11-03-2015, 810/23-03-2015 έγγραφο ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Έργων
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1699, 1311
Πληρωµή δαπάνης για αποσυναρµολόγηση dexionµεταφορά (από αποθήκη ∆ιεύθυνσης Γεωργίας στο
∆ιοικητήριο)- συναρµολόγηση-τοποθέτηση
Σχετ. το αρ. 06-03-2015 και 23-03-2015 προσφορές
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 871
Πληρωµή δαπάνης για εργασία και ανταλλακτικά (σωλήνα
νερού, φλάτζα, παραφλού, φίλτρο πετρελαίου, τσιµούχα
εκεντροφόρου και στροφάλου) για το ΚΥΗ 6106 αυτοκίνητο
Σχετ. το αρ. 2767/24-03-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης
Μεταφορών
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 861, 1321
Πληρωµή δαπάνης για αγορά δύο toner για τις ανάγκες της
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
Σχετ. το αρ. 3173/19-03-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1111
Πληρωµή δαπάνης για αγορά drum unit 1027 για τις
ανάγκες της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
Σχετ. το αρ. 3202/23-03-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1111
Πληρωµή δαπάνης στον δικηγόρο Μιχάλη Λύγγο για
παράσταση- προτάσεις στο µονοµελές πρωτοδικείο
Θηβών για τις αιτήσεις αναγνώρισης δικαιούχων
αποζηµίωσης από απαλλοτρίωση σύµφωνα µε την
1186/02-12-2014 (πράξη 26) απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής
Σχετ. το αρ. 219, 220/19-01-2015 τιµολογίων

1221,39

295,20

92,25

996,00

2324,70

417,56

158,05

230.00

472,32
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19.

∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 871
Πληρωµή δαπάνης στον δικηγόρο Μιχάλη Λύγγο για
παράσταση - προτάσεις στο εφετείο Αθηνών για τις
αιτήσεις καθορισµού τιµής µονάδος αποζηµίωσης λόγω
απαλλοτρίωσης, σύµφωνα µε την 1291/29-12-2014 (πράξη
28) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
Σχετ. το αρ. 223, 224, 225, 226, 227/02-02-2015
τιµολογίων
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 871

1771,20

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 406
ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµή δαπάνης από το Πρόγραµµα
∆ηµοσίων της Π.Ε. Βοιωτίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 1620/26-32015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει:
α) την δέσµευση πίστωσης και την πληρωµή δαπάνης για το υποέργο µε τίτλο:
«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» του έργου του Προγράµµατος ∆ηµοσίων
Επενδύσεων ΚΑΠ – ΣΑΕΠ 066 της Π.Ε. Βοιωτίας για τους παρακάτω λογαριασµούς,
συνολικού ποσού 35.764,71 €, το οποίο θα βαρύνει τις εγγεγραµµένες του προϋπολογισµού
πιστώσεις από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων – ΣΑΕΠ 066, ύστερα από την
απόφαση µε αρ. 52/16-3-2015 Πρακτικό 3 του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, ως εξής:
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

1.

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ

ΦΟΡ
ΕΑΣ

ΚΑΕ

071

9459

071

9459

071

9459

ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
071
ΣΩΤΗΡΗΣ
ΚΑΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
071
ΚΑΡΡΑΣ
071
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΟΡΟ∆ΗΜΟΣ
071
ΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΜΠΟΛΗΣ
071
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

9459

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ
Πληρωµή δαπάνης ιδιωτικών
µηχανηµάτων
για
εργασίες
CERMA JANI
δασοπυρόσβεσης στην Ασωπία
18 & 19.10.2014
ΑΦΟΙ Ν.
ΚΟΡΟ∆ΗΜΟΥ ΟΕ
ΒΙΕΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

2.

Πληρωµή

δαπάνης

ιδιωτικών CERMA JANI

ΠΟΣΟ

1.217,70

1.273,05

071

9459
9459

1.217,70
1.771,20
1.660,50
1.273,05

9459
1.217,70
9459
1.660,50
11.291,40
9459

1.992,60
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µηχανηµάτων
για
εργασίες
δασοπυρόσβεσης στην Άσκρη
στις 29, 30 και 31.08.2014
ΑΝΑΓΝΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΑΝΑΓΝΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΑΦΟΙ Ν.
ΚΟΡΟ∆ΗΜΟΥ ΟΕ
ΒΙΕΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ
ΚΑΡΑΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΡΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΟΡΟ∆ΗΜΟΣ
ΝΙΚΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΣΤΑΜΠΟΛΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΤΣΑ∆ΑΜ
ΛΟΥΚΑΣ
ΚΩΤΣΑ∆ΑΜ
ΛΟΥΚΑΣ
ΚΩΤΣΑ∆ΑΜ
ΛΟΥΚΑΣ

071

9459

664,20

071

9459

664,20

071

9459

1.992,60

071

9459

1.992,60

071

9459

1.992,60

071

9459

664,20

071

9459

664,20

071

9459

664,20

071

9459

664,20

071

9459

664,20

071

9459

634,68

071

9459

634,68

071

9459

344,40

ΣΥΝΟΛΟ
3.

Πληρωµή δαπάνης ιδιωτικών
µηχανηµάτων
για
εργασίες
δασοπυρόσβεσης στην Πέτρα
στις 25.08.2014
ΓΚΩΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ

071

9459

553,50

071

9459

221,40

ΣΥΝΟΛΟ

4.

5.

Πληρωµή δαπάνης ιδιωτικών
µηχανηµάτων για εργασίες
δασοπυρόσβεσης στον Άγιο ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Θωµά στις 23.07.2014
ΣΩΤΗΡΗΣ

Πληρωµή δαπάνης ιδιωτικών
µηχανηµάτων για εργασίες
δασοπυρόσβεσης
στη ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
∆αφνούλα στις 28.08.2014
ΣΩΤΗΡΗΣ

14.233,56

071

9459

774,90

442,80

ΣΥΝΟΛΟ

442,80

071
9459
ΣΥΝΟΛΟ

1.107,00
1.107,00
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6.

7.

Πληρωµή δαπάνης ιδιωτικών
µηχανηµάτων για εργασίες
δασοπυρόσβεσης
στο ΒΙΕΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
∆ίστοµο στις 12, 13.07.2014
ΓΚΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΡΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΡΕΒΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΤΑΜΠΟΛΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ

Πληρωµή δαπάνης ιδιωτικών
µηχανηµάτων για εργασίες
δασοπυρόσβεσης
στο
∆ίστοµο στις 13, 14.08.2014 CERMA JANI
ΑΦΟΙ Ν.
ΚΟΡΟ∆ΗΜΟΥ ΟΕ
ΚΑΡΑΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΙΕΝΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

071
071

9459
9459

1.328,40
1.328,40

071

9459

1.328,40

071

9459

498,15

071
9459
ΣΥΝΟΛΟ

498,15
4.981,50

071

9459

1.273,05

071

9459

608,85

071
9459
071
9459
ΣΥΝΟΛΟ

387,45
664,20
2.933,55

β) τις δαπάνες (ανάληψη υποχρεώσεων – δέσµευσης πιστώσεων) των προγραµµάτων
πιστωτικών τόκων, διαφόρων φορέων, ΚΑΠ – ΣΑΕΠ 066 έτους 2015 του Π∆Ε, ως εξής:
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΕ
ΠΟΣΟ
ΦΟΡΕΑΣ
ΣΑΕΠ 066 - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ∆ΙΣΤΟΜΟ - ΌΣΙΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ (2002ΜΠ0560004)
071
9459 14.461,78
ΣΑΕΠ 066 - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
071
9459 11.068,02
ΣΑΕΠ 066 - ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ
ΕΡΓΟ LIFE ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΧΡΩΜΙΟ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ"LIFE10/ENV/GR000601
071
9459 34.703,00
ΣΑΕΠ 066 - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
071
9459 18.004,96
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ - ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ "ΚΟΙΛΑ∆ΑΣ
ΤΩΝ ΜΟΥΣΩΝ"
071
9761 50.000,00
∆ΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΕΙΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ Ε.Ο.∆. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
2014
071
9581 55.000,00
∆ΙΑΦΟΡΟΙ
ΦΟΡΕΙΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΧΡΩΜΑΤΟΣ
∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ (2015)
071
9581 70.000,00
∆ΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΕΙΣ - ∆ΑΠΑΝΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ
071
9581 10.746,52
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 407
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση δαπανών - δέσµευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό για
αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 40174/1177/24-32015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
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αποφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες και τη δέσµευση πίστωσης από τον Τακτικό
Προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας,
ως εξής:
Α/Α

1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

δαπάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών µηχανολογικού εξοπλισµού των
οχηµάτων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΕΙ∆ΟΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗ
ΤΟΥ
Ισοπεδωτής

ΑΡΙΘ.
ΑΥΤΟΚΙΝ
ΗΤOΥ
ΚΥ 460

Εκχιονιστικό
λεπίδες
Εκχιονιστικό
λεπίδες
Φορτωτής

ΚΗΥ 9390

Ηµιφορτηγό

ΚΗΥ 3753

Ηµιφορτηγό

ΚΗΥ 3753

Ηµιφορτηγό

ΚΗΙ 4374

Ηµιφορτηγό

ΚΗΙ 4374

Εκχιονιστικό

ΚΥ 453

Εκσκαφέας

ΚΥ 3152

Εκσκαφέας

ΚΥ 3152

Εκχιονιστικό
λεπίδες
Εκχιονιστικό
λεπίδες
Φορτηγό

ΚΗΥ 9400

ΚΗΥ 9390
ΚΥ 3154

ΚΗΥ 9400
ΚΗΥ 9373

Επιβατικό ΙΧ ΚΗΥ 3797

ΕΙ∆ΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΠΙΘ/ΣΗΣ

1 Αντιψυκτικό (για τον
πάγο-αντπαγοτικό)
1 Αντιψυκτικό (για τον
πάγο-αντπαγοτικό)
1 Αντιψυκτικό (για τον
πάγο-αντπαγοτικό)
1 Αντιψυκτικό (για τον
πάγο-αντπαγοτικό)
1 Αντιψυκτικό (για τον
πάγο-αντπαγοτικό)
1 Αντιψυκτικό (για τον
πάγο-αντπαγοτικό)
1 Αντιψυκτικό (για τον
πάγο-αντπαγοτικό)
1 Αντιψυκτικό (για τον
πάγο-αντπαγοτικό)
2 Αντιψυκτικό (για τον
πάγο-αντπαγοτικό)
1 Αντιψυκτικό (για τον
πάγο-αντπαγοτικό)
1 Αντιψυκτικό (για τον
πάγο-αντπαγοτικό)
1 Αντιψυκτικό (για τον
πάγο-αντπαγοτικό)
1 Αντιψυκτικό (για τον
πάγο-αντπαγοτικό)
1 Αντιψυκτικό (για τον
πάγο-αντπαγοτικό)
1 Αντιψυκτικό (για τον
πάγο-αντπαγοτικό)
1 Αντιψυκτικό (για τον
πάγο-αντπαγοτικό)

20/10/2014

24,00

31/10/2014

24,00

30/1/2015

6,50

4/11/2014

24,00

4/11/2014

6,50

6/2/2015

6,50

6/11/2014

3,50

5/2/2015

7,00

17/11/2014

48,00

18/11/2014

6,50

20/1/2014

110,00

25/11/2014

24,00

5/2/2015

3,50

19/12/2014

6,50

23/1/2015

6,50

24/1/2015

24,00

ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ
(ΠΟΣΟ ΜΕ
Φ.Π.Α. σε
ΕΥΡΩ)
9.368,48
ευρώ

ΤΙΜΗ
ΜΕ ΦΠΑ

Φορτηγό

ΚΗΥ 9376

Εκχιονιστικό
λεπίδες
Εκχιονιστικό
λεπίδες

ΚΗΥ 9390

2 Μπαταρίες

ΣΥΝΟΛΟ(1)
9/1/2015

331,00
380,00

ΚΗΥ 9371

2 Μπαταρίες

13/1/2015

380,00

Φορτηγό

ΚΗΥ 9376

1 Μίζα,1 Μπουτόν

ΣΥΝΟΛΟ(2)
16/1/2015

760,00
630,00
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Μίζας,1 Φάρος
Εκχιονιστικό
λεπίδες
Ισοπεδωτής
Φορτηγό

ΚΗΥ 9400

Λάµες, βίδες

ΚΥ 3151
ΚΗΥ 9376

Κουζινέτο
3 Μαρκούτσια

Επιβατικό ΙΧ ΚΗΥ 3800
Επιβατικό ΙΧ
Επιβατικό ΙΧ
Επιβατικό ΙΧ
Επιβατικό ΙΧ
Επιβατικό ΙΧ

ΚΗΥ 3800
ΚΗΥ 3800
ΚΗΥ 3800
ΚΗΥ 3800
ΚΗΥ 3800

Επιβατικό ΙΧ ΚΗΥ 3800

Ιµάντες (χρονισµού,
δυναµού, A/C)
Τακάκια (σετ)
Μπουζί (τεµ 4)
Φίλτρο λαδιού (τεµ 1)
Φίλτρο αέρος (τεµ 1)
Τσιµούχα στροφάλου
(τεµ 1)
Ακρόµπαρα εµπρός
(τεµ 2)

Φορτωτής

ΙΧ 93851

Αντλία 1,φίλτρα 2,
Εντατήρες, Ναυτικά.

Φορτωτής

ΙΧ 93851

Νύχια, Πείροι,
Ασφάλειες, λάµες,
φίλτρα

Εκχιονιστικό

ΚΥ 453

Φίλτρα, Σωλήνες
πιέσεως

Φορτωτής

ΚΥ 7411

Φίλτρα, Ιµάντες
ανυψώσεως

Φορτηγό

ΚΗΥ 9376

Φίλτρα, Ιµάντες µε
µηχανισµό

Φορτηγό

ΚΗΥ 9373

Ασφάλειες, βίδες,
παξιµάδια, Γκρόβερ,
λάµες, φίλτρο

Ισοπεδωτής

ΙΧ 93890

Φίλτρα, βίδες,
παξιµάδια, λάµες,
ροδέλες,

Ισοπεδωτής

ΚΥ 3151

βίδες, παξιµάδια,
λάµες,

Εκχιονιστικό

ΙΧ 93852

∆ισκόφρενα, φίλτρα

Φορτηγό

ΚΗΥ 9376

Φίλτρα, βίδες,
παξιµάδια,
µαρκούτσι, ροδέλες,
κλπ

Ισοπεδωτής

ΚΥ 460

Φίλτρα, βίδες,

ΣΥΝΟΛΟ(3)
5/11/2014

630,00
319,80

5/1/2015
17/2/2015
ΣΥΝΟΛΟ(4)
5/3/2015

110,70
59,04
489,54
150,06

5/3/2015
5/3/2015
5/3/2015
5/3/2015
5/3/2015

49,20
29,52
12,30
23,37
18,45

5/3/2015

50,43

ΣΥΝΟΛΟ(5)
2/1/2015

333,33
285,84

ΣΥΝΟΛΟ(6)
25/11/2014

285,84
945,31

ΣΥΝΟΛΟ(7)
9/1/2015

945,31
40,08

ΣΥΝΟΛΟ(8)
16/1/2015

40,08
100,39

ΣΥΝΟΛΟ(9)
19/1/2015

100,39
81,86

ΣΥΝΟΛΟ(10)
26/1/2015

81,86
528,90

ΣΥΝΟΛΟ(11)
16/1/2015

528,90
442,69

ΣΥΝΟΛΟ(12)
3/1/2015

442,69
368,71

ΣΥΝΟΛΟ(13)
4/3/2015
ΣΥΝΟΛΟ(14)
5/1/2015

368,71
403,98
403,98
213,31

ΣΥΝΟΛΟ(15)
7/1/2015

213,31
656,60

45

ΑΔΑ: ΒΧΡ97ΛΗ-15Χ

παξιµάδια,
θερµοστάτες,
ροδέλες, κλπ
Φορτηγό

ΚΗΙ 4379

Φίλτρα, βίδες,
παξιµάδια, ρουλεµάν,
ροδέλες, µαστοί,
Άκρα, λάµες,
κολλιέδες, κλπ

Εκσκαφέας

ΙΧ 121637

Φίλτρα, βίδες,
παξιµάδια, ροδέλες,
λάµες

Ισοπεδωτής

ΚΥ 3156

Φίλτρα, βίδες,
παξιµάδια, τσιµούχες,
ροδέλες, λάµες,
µαρκούτσι,
µεντεσέδες,
γερµανοπολύγωνο,
κολλιέδες

Επιβατικό ΙΧ ΚΗΙ 4356

Φίλτρα, τακάκια,
δισκόπλακες,
φλάντζα, αισθητήρας
φρένων

ΣΥΝΟΛΟ(16)
30/1/2015

656,60
895,06

ΣΥΝΟΛΟ(17)
9/3/2015

895,06
440,56

ΣΥΝΟΛΟ(18)
5/3/2015

440,56
917,02

ΣΥΝΟΛΟ(19)
12/3/2015

917,02
504,30

ΣΥΝΟΛΟ(20)

2

504,30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
9.368,48
Σχετ. τα υπ.αριθµ.30243/881/5-3-2015, 34685/975/13-3-2015, 37755/1119/19-32015 έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1321
δαπάνη για την αµοιβή για την συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων
ξηράς για τις ανάγκες των οχηµάτων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Ευρυτανίας.
ΕΙ∆ΟΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Φορτηγό
Φορτηγό

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΙΣΟ∆ΟΥ
5/1/2015
16/1/2015

Εκχιονιστικό λεπίδες
Ισοπεδωτής
Φορτηγό
Ισοπεδωτής

5/11/2014
25/11/2014
19/12/2014
5/1/2015

Εκχιονιστικό
Φορτωτής
Ισοπεδωτής
Εκχιονιστικό λεπίδες

9/1/2015
15/1/2015
19/1/2015
5/2/2015

Φορτηγό
Φορτηγό
Εκχιονιστικό

17/2/2015
20/2/2015
21/2/2015

ΟΧΗΜΑ

7.518,75
ευρώ

ΠΟΣΟ

ΚΗΙ 4379
ΚΗΥ 9376
ΣΥΝΟΛΟ(1Ο)

100,00
140,00
240,00

ΚΗΥ 9400
ΙΧ 93890
ΚΗΥ 9370
ΚΥ 3151
ΣΥΝΟΛΟ(2Ο)
ΙΧ 93852
ΚΥ 7411
ΙΧ 121635
ΚΗΥ 9400
ΣΥΝΟΛΟ(3Ο)
ΚΗΥ 9376
ΚΗΥ 9376
ΚΥ 453

110,70
98,40
147,60
246,00
602,70
86,40
369,00
307,50
49,20
812,10
159,90
307,50
58,35
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525,75
282,90
282,90
Φορτωτής
6/2/2015
319,80
319,80
Φορτηγό
13/2/2015
590,40
590,40
Ισοπεδωτής
13/2/2015
344,40
344,40
Ισοπεδωτής
15/1/2015
344,40
344,40
Εκχιονιστικό λεπίδες
19/1/2015
922,50
922,50
Επιβατικό ΙΧ
5/3/2015
202,95
202,95
Φορτωτής
26/1/2015
344,40
344,40
Φορτηγό
28/1/2015
184,50
184,50
Φορτηγό
9/1/2015
49,20
49,20
Ισοπεδωτής
30/1/2015
196,80
196,80
Φορτηγό
30/1/2015
688,80
688,80
Επιβατικό ΙΧ
12/3/2015
473,55
473,55
Ισοπεδωτής
9/2/2015
393,60
393,60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
7.518,75
Σχετ. τα υπ.αριθµ. 30243/881/5-3-2015,34685/975/13-3-2015,37755/1119/19-32015 έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 0861
δαπάνη για την προµήθεια λιπαντικών και λοιπών ειδών για της ανάγκες της
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Εκχιονιστικό λεπίδες

3

ΣΥΝΟΛΟ(4Ο)
ΚΗΥ 9371
ΣΥΝΟΛΟ(5Ο)
ΙΧ 93851
ΣΥΝΟΛΟ(6Ο)
ΚΗΙ 4379
ΣΥΝΟΛΟ(7Ο)
ΚΥ 460
ΣΥΝΟΛΟ(8Ο)
ΚΥ 3151
ΣΥΝΟΛΟ(9Ο)
ΚΗΥ 9390
ΣΥΝΟΛΟ(10Ο)
ΚΗΥ 3800
ΣΥΝΟΛΟ(11Ο)
ΙΧ 93851
ΣΥΝΟΛΟ(12Ο)
ΚΗΥ 9373
ΣΥΝΟΛΟ(13Ο)
ΚΗΥ 9376
ΣΥΝΟΛΟ(14Ο)
ΚΥ 460
ΣΥΝΟΛΟ(15Ο)
ΚΗΙ 4379
ΣΥΝΟΛΟ(16Ο)
ΚΗΙ 4356
ΣΥΝΟΛΟ(17Ο)
ΚΥ 3156
ΣΥΝΟΛΟ(18Ο)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
2-1-2015
9/1/2015
9/1/2015
13/1/2015
23/1/2015
2/2/2015
2/2/2015
5/2/2015
5/2/2015
6/2/2015
9/2/2015
6/2/2015
6/2/2015
4/2/2015

5/2/2015

ΟΧΗΜΑ

ΠΡΟΪΟΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΚΗΥ 3753
ΚΗΥ 9390
ΚΗΥ 9390
ΚΥ 7411
ΚΗΥ 3797
ΚΥ 3151
ΙΧ 121636
ΚΗΥ 9400
ΚΗΥ 9389
ΚΥ 7412
ΚΗΥ 3753
ΙΧ 121636
ΚΗΥ 3753
ΚΗΥ 9390

ΛΑ∆ΙΑ 15 – 40 1 λίτρα
ΛΑ∆ΙΑ 20 – 50 20 λίτρα
ΛΑ∆ΙΑ 20 – 50 5 λίτρα
ΛΑ∆ΙΑ 20 – 50 5 λίτρα
ΛΑ∆ΙΑ 15 – 40 1 λίτρα
ΛΑ∆ΙΑ 20 – 50 4 λίτρα
ΛΑ∆ΙΑ 20 – 50 4 λίτρα
ΛΑ∆ΙΑ 15 – 40 1 λίτρα
ΛΑ∆ΙΑ 15 – 40 1 λίτρα
ΛΑ∆ΙΑ 20 – 50 4 λίτρα
ΛΑ∆ΙΑ 15 – 40 1 λίτρα
ΛΑ∆ΙΑ 20 – 50 18 λίτρα
ΛΑ∆ΙΑ 20 – 50 4 λίτρα
ΛΑ∆ΙΑ 68 4 λίτρα

ΣΥΝΟΛΟ

2.160,21
ευρώ

ΠΟΣΟ
8,00
145,00
40,00
40,00
8,00
30,00
30,00
8,00
8,00
30,00
8,00
80,00
30,00
20,00
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18/2/2015
20/2/2015
20/2/2015
20/2/2015
24/2/2015
24/2/2015

ΚΥ 460
ΙΧ 123350
ΚΗΥ 9390
ΚΥ 3156
ΚΥ 3156

ΛΑ∆ΙΑ 20 – 50 5 λίτρα
ΛΑ∆ΙΑ 20 – 50 4 λίτρα
ΛΑ∆ΙΑ 20 – 50 4 λίτρα
ΛΑ∆ΙΑ ATP 1 λίτρα
ΛΑ∆ΙΑ 15 – 40 4 λίτρα
SPRINTER ΓΡΑΣΟ 4,5
KG

44,00
30,00
30,00
7,00
30,00
35,00
ΣΥΝΟΛΟ
(1Ο)

5/3/2015

ΚΗΥ 3800

5/3/2015

ΚΗΥ 3800

5/3/2015

ΚΗΥ 3800

ΛΑ∆ΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 4
λίτρα
ΛΑ∆ΙΑ ΣΑΣΜΑΝ 4
λίτρα
ΛΑ∆ΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
1λίτρο

49,20
45,51
24,60
ΣΥΝΟΛΟ
(2Ο)

12/3/2015

ΚΗΙ 4356

ΛΑ∆ΙΑ-ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ
(3Ο)

12/1/2015
16/1/2015
16/1/2015

ΚΗΙ 4379

22/1/2015
22/1/2015
12/1/2015

KHI 4380

12/1/2015

KHY 9376

19/1/2015

KHY 3157

19/1/2015
16/1/2015

ΙΧ 93851

22/1/2015

ΙΧ 93851

22/1/2015

ΚΥ 3151

28/1/2015

ΚΥ 7411

1ΛΑ∆Ι TECTION 20/50
20 L
1ΛΑ∆Ι T68 4L
1ΛΑ∆Ι TECTION 20/50
5L
1ΛΑ∆Ι TECTION 15/40
5L
3ΛΑ∆Ι TECTION 15/40
5L
4ΛΑ∆Ι TECTION 20/50
5L
1ΛΑ∆Ι 20/50 LOBITOL
4L
1ΓΡΑΣΟ 5KG UNILOPAL
2ΛΑ∆Ι SAE 30 20L
1ΓΡΑΣΟ 5KG UNILOPAL
1ΛΑ∆Ι TECTION 15/40
20L
2ΛΑ∆Ι T68 4L
1ΓΡΑΣΟ 5KG UNILOPAL
1ΓΡΑΣΟ 5KG UNILOPAL

ΣΥΝΟΛΟ

119,31
419,43
419,43
128,11
16,98
35,09
38,90
24,00
140,36
17,71
44,04
206,06
44,04
143,12
33,98
44,04
44,04

ΣΥΝΟΛΟ
(4Ο)
ΓΕΝΙΚΟ

661,00

960,47
2.160,21

Σχετ. τα υπ’ αριθµ. 30243/881/5-3-2015, 34685/975/13-3-2015, 34929/1027/18-32015, 37755/1119/19-3-2015 έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της
Π.Ε. Ευρυτανίας.
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1511
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4

5

6

7

8

9

10

προµήθεια της κάρτας γραφικών Η/Υ και της τροφοδοτικού Η/Υ για τις ανάγκες
της ∆/νσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ευρυτανίας
Σχετ. έγγραφο: το υπ’ αριθµ. 30243/881/5-3-2015 της ∆/νσης ∆/κού - Οικ/κού
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073, ΚΑΕ 1723
1. δαπάνη ως αµοιβή για την ετήσια συνδροµή στη νοµική βάση δεδοµένων
«ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» για τις ανάγκες της Π.Ε. Ευρυτανίας, ποσού 1.168,50€
2. δαπάνη ως αµοιβή για την παροχή υπηρεσιών που αφορούν την ετήσια
συντήρηση, αναβάθµιση και υποστήριξη λογισµικού της ∆/νσης ∆ιοικ. - Οικ. και
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων και συγκεκριµένα: 1. Πρόγραµµα ∆ιαχείρισης
Οικονοµικού (5 άδειες χρήσης), 2. Πρόγραµµα ∆ιαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων
Μισθοδοσίας & ∆ιαχείριση Προσωπικού (4 άδειες χρήσης) και 3. Πρόγραµµα
∆ιαχείρισης Έργων (5 άδειες χρήσης) για τις ανάγκες της Π.Ε. Ευρυτανίας,
ποσού 6.580,50€
3. δαπάνη για κατασκευή (κοπή) κλειδιού αυτοκινήτου και προγραµµατισµός του
για τις ανάγκες της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας ποσού 86,10€
Σχετ. έγγραφα: τα υπ’ αριθµ. 34685/975/13-3-2015, 34298/959/23-3-2015 της
∆/νσης ∆/κού - Οικ/κού
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073, ΚΑΕ 0879
δαπάνη για την εκτύπωση σχεδίων για της ανάγκες της ∆/νσης Τεχνικών Έργων
της Π.Ε. Ευρυτανίας
Σχετ. έγγραφο: το υπ’ αριθµ. 34929/1027/18-3-2015 της ∆/νσης ∆/κού - Οικ/κού
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073, ΚΑΕ 0843
δαπάνη για διάθεση πίστωσης για την προµήθεια εξοπλισµού συνεργείου της
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Σχετ. έγγραφο: το υπ’ αριθµ. 37755/1119/19-3-2015 της ∆/νσης ∆/κού -Οικ/κού
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073, ΚΑΕ 1729
δαπάνη για δηµοσιεύσεις που αφορούν τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό ∆ηµόσιο
∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό για το έργο: «Μεταφορά µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας
Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, για την χρονική περίοδο από 1η Μαρτίου 2015 µέχρι 30
Ιουνίου 2015 του σχολικού έτους 2014-2015» (Αρ. Περίληψης ∆ιακήρυξης
5437/19-12-2014), συγκεκριµένα στις κάτωθι εφηµερίδες:
1) ΗΜΕΡΗΣΙΑ ποσό: 362,24€
2) ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ποσό: 467,40€
3) ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ ποσό: 337,58€
Σχετ. έγγραφο: το υπ’ αριθµ. 37755/1119/19-3-2015 της ∆/νσης ∆/κού - Οικ/κού
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073, ΚΑΕ 0841
δαπάνη για την αµοιβή ετήσιας συνδροµής εφηµερίδων οικονοµικού έτους 2015
της Π.Ε. Ευρυτανίας και συγκεκριµένα:
4) Σέντρα αµοιβή: 106,50€
5) Πρωινά Νέα αµοιβή: 60,00€
Σχετ. έγγραφο: το υπ’ αριθµ. 34298/959/23-3-2015 της ∆/νσης ∆/κού - Οικ/κού
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073, ΚΑΕ 1121
δαπάνη για την προµήθεια γραφικής ύλης, εκτυπωτικών µελανών για τις ανάγκες
των ∆/νσεων της Π.Ε. Ευρυτανίας

60,00 ευρώ

7.835,10
ευρώ

50,00 ευρώ

255,45 ευρώ

1.167,22
ευρώ

166,50 ευρώ

8.000,00
ευρώ

Σχετ. έγγραφο: το υπ’ αριθµ. 34298/959/23-3-2015 της ∆/νσης ∆/κού - Οικ/κού
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073, ΚΑΕ 1111
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 408
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση δαπάνης για πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) µηνών, για κάλυψη εποχικών ή άλλων
περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Π.Ε. Ευρυτανίας.
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 40581/1188/26-32015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη για την πρόσληψη δύο (2) ατόµων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) µηνών, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων
περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Π.Ε. Ευρυτανίας, σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα:
Φορέας

ΚΑΕ

073

0342

073

0352

Ονοµασία
Αµοιβές προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.) γενικά (συµπεριλαµβάνεται και
το εποχικό προσωπικό)
Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς προσωπικού µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
(Ι.∆.Ο.Χ.) γενικά (συµπεριλαµβάνεται και το εποχικό
προσωπικό)

Ποσό
19.500,00 €

5.000,00 €

Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, µε την αιτιολογία ότι “οι ανάγκες είναι µόνιµες
και πρέπει να καλύπτονται από µόνιµο και όχι έκτακτο προσωπικό”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 409
ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση δαπανών - διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 40308/1680/26-32015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες και την διάθεση πίστωσης για προµήθειες, επισκευές,
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής:
Α/Α

Αιτιολογία

1. Προµήθεια σφραγίδων για τις ανάγκες της ∆/νσης ∆ιοικητικούΟικονοµικού και της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας
της Π.Ε. Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1111.
2. Προµήθεια δύο ψηφιακών φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων από την
πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1713 (σχετ. αρ. πρωτ. 37393/18-3-2015
έγγραφο του Τµήµατος Πληροφορικής της Π.Ε. Ευβοίας).
3. Προµήθεια τριών καµερών και ηλεκτρολογικών υλικών τοποθέτησης για
τον υπόγειο χώρο του ∆ιοικητικού Μεγάρου της Π.Ε. Ευβοίας από την
πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1699 (αίτηµα ∆/νσης ∆ιοικητικούΟικονοµικού της Π.Ε. Εύβοιας).
4. Προµήθεια ανταλλακτικών (κιβώτιο ταχυτήτων) για το ΚΗΗ 4806
αυτοκίνητο της ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ
1321 (αίτηµα ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Εύβοιας).
5. Ασφάλιστρα ενός έτους των υπ’ αριθ. ΜΕ 121634, ΜΕ 92348, ΚΗΗ
6117, ΚΗΙ 8805, ΚΗΙ 8847 οχηµάτων της ∆ΤΕ της ΠΕ Ευβοίας από την
πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0899 (σχετ. αρ. πρωτ. 40287/1679/26-32015 έγγραφο ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Εύβοιας)
6. Εργασία επισκευής (εξαγωγή κιβωτίου ταχυτήτων και επανατο-

Συνολικό
ποσό €
101,46

1.225,08

254,15

799,50

2.197,00

492,00
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ποθέτηση, αντικατάσταση σετ συµπλέκτη, επισκευή διαρροής
διαφορικού) για το ΚΗΗ 4806 αυτοκίνητο της Π.Ε. Ευβοίας από την
πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0861 (αίτηµα ∆/νσης ∆ιοικητικούΟικονοµικού της Π.Ε. Εύβοιας).
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 410
ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές,
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 39996/1883/24-32015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών από τον τακτικό προϋπολογισµό Π.Ε. Φωκίδας, ως κατωτέρω:
Α/Α
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

Αιτιολογία
δαπάνη για την πληρωµή Ασφαλίστρων οχηµάτων και
µηχανηµάτων έργου της Π.Ε. ΦΩΚΙ∆ΑΣ από 20.06.2015 έως
19.06.2015
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0899
δαπάνη για την πληρωµή µισθωµάτων για κτίρια της Π.Ε.
ΦΩΚΙ∆ΑΣ
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0813
δαπάνη για την πληρωµή οδοιπορικών ενός (1) υπαλλήλου του
Τµήµατος ΠΣΕΑ για το διάστηµα µήνα Αύγουστος – Οκτώβριο
2014.
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0711
δαπάνη για την πληρωµή λογαριασµών ∆ΕΗ
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0832
δαπάνη για την πληρωµή λογαριασµών ΟΤΕ
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0824
δαπάνη για την πληρωµή ηλεκτρικών εργασιών αντικατάστασης
δικτύου στο χώρο µετεγκατάστασης της ∆/νσης Α/θµιας
εκπαίδευσης (ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ)
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0851
δαπάνη για την πληρωµή ηλεκτρικών εργασιών αντικατάστασης
δικτύου στο χώρο της Αίθουσας του πρώην Νοµαρχιακού
Συµβουλίου (ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ)
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0851
δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας χρωµάτων για το βάψιµο
του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου στον οποίο θα
εγκατασταθεί η ∆/νση Α/θµιας Εκπαίδευσης (∆ΗΜΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ)
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1641
Έγκριση δαπάνης για την πληρωµή προµήθειας ενός υπολογιστή
για την ∆/νση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού (Σµαράγδης Νικόλαος)
∆έσµευση πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1723
δαπάνη για την πληρωµή οδοιπορικών ενός υπαλλήλου της
∆/νσης ∆ιοικητικού-οικονοµικού για τον Μάρτιο 2015
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0711
δαπάνη για την πληρωµή αποζηµίωσης Σπυρίδωνος Μελά µετά

Ποσό
9.000,00

3.500,00

207,00

1434,34
677,00
984.00

553,50

5.000,00

680,00

120,00

4.000
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από τελεσίδικη δικαστική απόφαση
∆έσµευση πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0892
δαπάνη για την πληρωµή υπολοίπου σύµβασης από 01/01/2015
έως 30/06/2015 για την µεταφορά µαθητών έτους 2014-2015.
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0821

12.

201.268,14

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 411
ΘΕΜΑ 51ο: ∆ιόρθωση της υπ΄αριθµ. 273/10-3-2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης δαπανών για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. ∆.Υ./26-3-2015
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
∆ιορθώνει την υπ΄αριθµ. 273/10-3-2015 απόφασή της περί έγκρισης δαπανών για
αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας, απαλείφοντας τις
δαπάνες µε α/α 20 & 21, που αφορούν πληρωµή νοµικών υπηρεσιών.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 412
ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον τακτικό
προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 41061/1660/27-32015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει την πληρωµή δαπάνης και την σχετική δέσµευση πίστωσης για αγορές,
επισκευές, συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν στην
Π.Ε. Φθιώτιδας, ως κατωτέρω:
1

2

3

∆έσµευση πίστωσης και πληρωµή δαπάνης για την προµήθεια
αναλώσιµων µηχανογραφικού υλικού (πληκτρολόγια, ποντίκια,
τροφοδοτικά, κ.α.) για την τεχνική των Η/Υ των υπηρεσιών της
Π.Ε. Φθιώτιδας.
Σχετικό: 38818/240/20-03-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιαφάνειας
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1723
∆έσµευση πίστωσης και πληρωµή δαπάνης για την προµήθεια
δύο (2) fax για τα τµήµατα Ποιοτικού Ελέγχου Φυτικής και Ζωικής
Παραγωγής της ∆.Α.Ο.Κ.
Σχετικό: 35063/2275/13-03-2015 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Φθιώτιδας.
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1725
∆έσµευση πίστωσης και πληρωµή δαπάνης για την προµήθεια
ειδών καθαρισµού της ∆/νσης Β΄/θµιας Εκπαίδευσης.
Σχετικό: Φ.4.1/1950/19-03-2015 έγγραφο της ∆/νσης Β΄/θµιας
Εκπαίδευσης.
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1231

500,00

600,00

601,20
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4

5

6

7

8

9

∆έσµευση πίστωσης και πληρωµή δαπάνης για την πληρωµή του
επιδόµατος νεφροπαθών της Π.Ε. Φθιώτιδας για το διάστηµα από
Μάϊο-Αύγουστο 2015.
Σχετικό: οικ.1136/20-03-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 2713
∆έσµευση πίστωσης και πληρωµή δαπάνης για την προµήθεια
πέντε (5) διαθλασιµέτρων απλών και ενός (1) διαθλασίµετρου
ψηφιακού για το τµήµα Ποιοτικού Ελέγχου της ∆.Α.Ο.Κ.
Σχετικό: 36044/2351/16-03-2015 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 5244
∆έσµευση πίστωσης και πληρωµή δαπάνης λογαριασµών ΟΤΕ
όλων των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0824
∆έσµευση πίστωσης και πληρωµή δαπάνης λογαριασµών ∆ΕΗ
όλων των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0832
∆έσµευση πίστωσης και πληρωµή δαπάνης για εκτυπώσεις
ειδικού τύπου, βιβλιοδεσίες και εκτυπώσεις σχεδίων
των
υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0843
∆έσµευση πίστωσης και πληρωµή δαπάνης για αµοιβές
δικηγόρων που εκπροσωπούν την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
στα δικαστήρια ή γνωµοδοτούν.
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0871

320.000,00

600,00

50.000,00

80.000,00

3.000,00

15.000,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 413
ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον τακτικό
προϋπολογισµό για την πρόσληψη δύο (2) ατόµων κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων και ενός (1)
ατόµου κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, µε σχέση εργασίας Ι∆ΟΧ, διάρκειας οκτώ (8)
µηνών, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 38847/1610/27-32015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δέσµευση πίστωσης και την πληρωµή δαπάνης συνολικού ποσού
32.784,48 €, για την πρόσληψη δύο (2) ατόµων κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων και ενός (1) ατόµου
κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, µε σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
διάρκειας οκτώ (8) µηνών, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων
αναγκών.
Οι προσλήψεις θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190, όπως
ισχύει.
Η δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και αναλύεται, ως εξής:
α/α

Αριθµός ατόµων

Ειδικότητα

∆ιάρκεια
σύµβασης

1

∆ύο (2)

ΠΕ Κτηνιάτρων

8 µήνες
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Ένα (1)

2
Φορέας

ΚΑΕ

073

0342

073

0352

ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

8 µήνες

Ονοµασία
Αµοιβές προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.) γενικά
(συµπεριλαµβάνεται και το εποχικό προσωπικό)
Εισφορές
σε
ασφαλιστικούς
οργανισµούς
προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου
χρόνου
(Ι.∆.Ο.Χ.)
γενικά
(συµπεριλαµβάνεται και το εποχικό προσωπικό)

Ποσό
26,208,00€

6.756,48 €

Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, µε την αιτιολογία ότι “οι ανάγκες είναι µόνιµες
και πρέπει να καλύπτονται από µόνιµο και όχι έκτακτο προσωπικό”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 414
ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης λογαριασµών έργων, Π.Ε.
Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 40893/1658/27-32015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη - δέσµευση πίστωσης για την πληρωµή των παρακάτω
λογαριασµών έργων στην Π.Ε. Φθιώτιδας που βρίσκονται σε εξέλιξη (στάδιο δηµοπράτησης –
συνεχιζόµενα), σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, ως εξής:
α/α

Τίτλος έργου

1

∆ράσεις
του
προγράµµατος
LIFE10
ENVGR/00601 της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας µε τίτλο έργου «chromium in
Asopos groundwater system: Remediation
technologies and measures» για την
Περιφερειακή Eνότητα Φθιώτιδας.

2

Χρηµατοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση
19η Εντολή «Οδός Γλύφας – Φανός Ν.Α.
Φθιώτιδας».
Χρηµατοδότηση
Προϋπολογισµός
Ποσό Σύµβασης
Συµπληρωµατικό ποσό
Πληρωµές µέχρι σήµερα
Παρών Λογαριασµός
Υπόλοιπο εγκρίσεων

:
:
:
:
:
:
:

Ειδικός
φορέας /
ΚΑΕ
01.071
ΚΑΕ 9919

Προµηθευτής

Ποσό

∆ιάφοροι

13.840,00

01.071
ΚΑΕ 9453

∆ΙΑΚΤΩΡ Α.Ε.

48.048,56

ΣΑΕΠ 766
3.800.000,00 €
1.865.329,35 €
1.617.960,33 €
247.369,02 €

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 415
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ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για την συµµετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην χρηµατοδότηση και υλοποίηση των Καλλιτεχνικών
∆ραστηριοτήτων, έτους 2015 του «∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ».
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 40828/1657/27-32015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει την δέσµευση πίστωσης και την πληρωµή δαπάνης συνολικού ποσού
πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., που θα βαρύνει τον
Ειδικό Φορέα 01.071 και τον Κ.Α.Ε. 9779, για την συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στην χρηµατοδότηση και υλοποίηση των Καλλιτεχνικών ∆ραστηριοτήτων έτους 2015
του «∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ», στα πλαίσια της Προγραµµατικής Σύµβασης Πολιτισµικής
Ανάπτυξης µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, ∆ήµου Λαµιέων και ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Ρούµελης. Η Προγραµµατική σύµβαση
χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα Κ.Α.Π. Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2015.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 416
ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση δαπάνης και δέσµευση πίστωσης για την χορήγηση αποζηµίωσης στον
πρώην υπάλληλο κ. Χατζηµπύρρο Κωνσταντίνο του Ζήση, λόγω λύσης της σύµβασης
έµµισθης εντολής αορίστου χρόνου.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 25583/980/26-32015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη και την δέσµευση πίστωσης ποσού σαράντα τριών χιλιάδων
οκτακοσίων εβδοµήντα δύο ευρώ (43.872,00 €), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 46 του
Ν.4194/2013, λόγω λύσης της σύµβασης έµµισθης εντολής αορίστου χρόνου, σε βάρος του
Ειδικού Φορέα 073 και ΚΑΕ 0283, για την χορήγηση αποζηµίωσης στον πρώην υπάλληλο
(δικηγόρο – νοµικό σύµβουλο) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Χατζηµπύρρο Κωνσταντίνο
του Ζήση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 417
ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση δαπάνης και δέσµευση πίστωσης για την χορήγηση αποζηµίωσης στους
νόµιµους κληρονόµους του πρώην υπάλληλου, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, Καλούτσα Κων/νου του ∆ηµοσθένη (απεβίωσε στις 11-09-2013), λόγω λύσης της
σύµβασης εργασίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 20237/737/26-32015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη και την δέσµευση πίστωσης ποσού τεσσάρων χιλιάδων
εννιακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (4.948,44 €), σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 55 του Π.∆.410/1988, λόγω λύσης της σύµβασης εργασίας, σε βάρος
του Ειδικού Φορέα 073 και ΚΑΕ 0283, για την χορήγηση αποζηµίωσης στους νόµιµους
κληρονόµους: α) Χατζηδηµητρίου Αθανασία του Εµµανουήλ (σύζυγος), β) Καλούτσα Ελένη
του Κων/νου (τέκνο) και γ) Καλούτσα ∆ηµοσθένη Κων/νου (τέκνο), του πρώην υπάλληλου µε
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σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Καλούτσα Κων/νου του ∆ηµοσθένη
(απεβίωσε στις 11-09-2013).
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 418
ΘΕΜΑ 58ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµή δαπάνης από τον τακτικό
προϋπολογισµό για συµβολαιογραφικά έξοδα και για έξοδα πληρωµής στο
Υποθηκοφυλακείο, για εκτίµηση αντικειµενικών αξιών, όλων των ακινήτων της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, λόγω της µετάβασης στο διπλογραφικό σύστηµα.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 41676/1669/30-32015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει την δέσµευση πίστωσης και την πληρωµή δαπάνης συνολικού ποσού
2.900,00 €, για συµβολαιογραφικά έξοδα (ΚΑΕ 0894) και 1.500,00 € για έξοδα στο
Υποθηκοφυλακείο (ΚΑΕ 0899), προκειµένου να γίνει η εκτίµηση των αντικειµενικών αξιών
όλων των ακινήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, λόγω της προσαρµογής του
υπάρχοντος λογιστικού σχεδίου της Περιφέρειας στο ∆ιπλογραφικό σύστηµα Γενικής και
Αναλυτικής Λογιστικής - Κοστολόγησης.
Το κόστος θα βαρύνει ξεχωριστά τον προϋπολογισµό της κάθε Περιφερειακής
Ενότητας, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΦΩΚΙ∆ΑΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΚΑΕ 0894
600,00
600,00
600,00
600,00
500,00

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ
ΚΑΕ 0899
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 419
ΘΕΜΑ 59ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον τακτικό
προϋπολογισµό για µεταφορά τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού και υποδοµών από την ΜΕΡΥΠ
στο κτίριο του λόχου ∆ιαβιβάσεων.
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 41207/1666/27-32015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δέσµευση πίστωσης και την πληρωµή δαπάνης συνολικού ποσού
33.560,77 € (27.285,18 € χωρίς ΦΠΑ συν 23% ΦΠΑ), σύµφωνα µε την αριθµ. 3/5800/28-112014 προσφορά του ΟΤΕ προς το ΓΕΣ/∆/νση ∆ιαβιβάσεων, για την µεταφορά
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού και υποδοµών από την ΜΕΡΥΠ στο κτίριο του Λόχου
∆ιαβιβάσεων του Στρατοπέδου Αθανασίου ∆ιάκου.
Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΕΦ 01073 και ΚΑΕ 0869.
Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος και ζήτησε να πληρώσει την εν λόγω δαπάνη
το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 420
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Περατωθέντων των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης και των εκτάκτων θεµάτων λύεται
η παρούσα συνεδρίαση. Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάµενα µέλη,
ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ιωάννης Ταγκαλέγκας

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ιππολύτη Μπαλκούρα

Βασίλειος Φακίτσας
Κων/νος Καραγιάννης
Ευστάθιος Κάππος
Ιωάννης Αγγελέτος
Γεώργιος Γκικόπουλος
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