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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

της 21ης Δεκεμβρίου 2015 
Αριθμός Πρακτικού 37 

  
Στη Λαμία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Πλατεία Ελευθερίας 3, 1ος 

όροφος), σήμερα στις 21 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε 
(κατεπείγουσα) συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 138/7-
9-2014 (ΑΔΑ: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.) 2207/18-12-2015 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, με τη διαδικασία του επείγοντος: 

 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Εξέταση και λήψη απόφασης επί των Προδικαστικών Προσφυγών α) με 

ημερομηνία 10-09-2015 του Ιωάννη Μπακαλέξη του Εµµανουήλ και β) με ημερομηνία 11-09-
2015 του ∆ηµητρίου Πολύµερου του Λουκά κατά της υπ΄αριθµ. 1139/2015 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. και της με ημερομηνία 25-09-2015 πρόσθετης παρέμβασης της 
«Κοινοπραξίας Ταξί Λιβαδειάς» (εξ΄αναβολής). 

Το κατεπείγον του θέματος συνίσταται στο γεγονός ότι με τις συγκεκριμένες 
προδικαστικές προσφυγές και την πρόσθετη παρέμβαση που έχει ασκηθεί κατά αυτών, το έργο 
της μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Βοιωτίας εμποδίζεται σε μια κομβική χρονική περίοδο για την 
εκτέλεσή του, που δεν επιτρέπει την παραμικρή καθυστέρηση. 
 
 ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για εξόφληση οφειλών, 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι η απόφαση τροποποίησης του Π/Υ, 
σύμφωνα με την οποία ενισχύονται οι ΚΑΕ εσόδων και εξόδων, ελήφθη στην πρόσφατη 13η 
συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την 16η/12/2015. Η έγκριση της Οικονομικής 
Επιτροπής επείγει, ώστε να δοθεί η δυνατότητα εξόφλησης λογαριασμών έργων και μελετών 
εντός του 2015. 

 
 ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δαπάνης για το πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας, Π.Ε. Βοιωτίας. 
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Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στην ανάγκη κάλυψης δαπανών για το πρόγραμμα 
επισιτιστικής βοήθειας κατά την περίοδο των γιορτών, οι πιστώσεις του οποίου εγκρίθηκαν με 
την 10η Τροποποίηση του Π/Υ στις 16/12/2015. 
 
 ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δαπάνης – δέσμευσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας στη διοργάνωση με τον Γ.Σ. «ΝΗΡΕΑΣ» ΛΑΜΙΑΣ του προγραμματισμένου  
Χριστουγεννιάτικου τουρνουά Υδατοσφαίρισης, με την επωνυμία  “Christmas cup”. 
 Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι η επιστολή – αίτημα του Γ.Σ. 
«Νηρέας» ελήφθη από την Π.Σ.Ε. μόλις στις 16-12-2015, με αποτέλεσμα να μην καταστεί 
δυνατόν να συμπεριληφθεί το θέμα, έστω κι ως έκτακτο, στην 36η Ο.Ε. (Οινόφυτα). Με δεδομένο 
ότι η επόμενη Οικονομική Επιτροπή έχει προγραμματιστεί στις 28-12-2015 κι όλες οι διαδικασίες 
εγκρίσεων πρέπει να προηγηθούν της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί από 28 έως 30 
Δεκεμβρίου 2015, οι πληρωμές των αναδόχων πρέπει να γίνουν απρόσκοπτα.  
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα και συγκαλείται με βάση το άρθρο 177 του 
Ν.3852/2010 και το άρθρο 5, παρ.3 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής, προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν άμεσα οι επιτακτικές ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας.  

Παρόντα μέλη οκτώ (8) οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, Ηλίας Μπουρμάς, Ιωάννης 
Ταγκαλέγκας, Βασίλειος Φακίτσας, Ευστάθιος Κάππος, Κωνσταντίνος Καραγιάννης, Γεώργιος 
Γκικόπουλος και Θωμάς Γρεβενίτης (αναπληρωματικό μέλος του Ιωάννη Αγγελέτου). 

 
Από την συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα, απουσίαζαν οι κ.κ. Ιωάννης Αγγελέτος, ο 

οποίος αναπληρώθηκε ως ανωτέρω, Αθανάσιος Γιαννόπουλος, και το αναπληρωματικό μέλος 
αυτού.  

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος 
Μπακογιάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 
Χρέη γραμματέα άσκησε η Ζωή Σύψα, κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, με βαθμό 

ΣΤ΄, που ορίσθηκε αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής με την αριθμ. 9460/ 
222/27-1-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε με την 
αριθμ. 9971/ 286/28-1-2013 όμοιά της. 
 

Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι: 
 1. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε. και, 
 2. Φωτούλα Σφήκα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Διοίκησης Π.Σ.Ε.. 

 
Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

πρότεινε στα μέλη να συζητηθεί και το παρακάτω θέμα, ως έκτακτο: 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργο του προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι το συγκεκριμένο έργο είναι ενταγμένο 

στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013 και η πληρωμή του πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι 31-12-
2015. 
 (Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποδέχτηκε την πρόταση του Προέδρου και 
αποφάσισε το παραπάνω θέμα να συζητηθεί πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1738 
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 ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργο του προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
 (Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 173035/7546/21-12-
2015 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – 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 τη δαπάνη και διάθεση πίστωσης, για την πληρωμή του παρακάτω 

λογαριασμού έργου (Ε.Φ. 02071), Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής:  
 

α/α Τίτλος Έργου Ανάδοχος / Προμηθευτής Ποσό σε € Κ.Α.Ε 

 
 
 
 
 

1 

18ος λογαριασμός του έργου: 
«Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου 
και 2/θ Νηπιαγωγείου Κανήθου 
Ο.Τ. 221 πόλης Χαλκίδας» - 
ΕΣΠΑ 
Σχετ: 169617/5399/15-12-2015  
έγγραφο της ΔΤΕ της ΠΕ Ευβοίας 

 
 

ΕΨΙΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 
233.803,38 9454 

 

 Προϋπολογισμός έργου:   2.670.000,00 
 Πληρωμές μέχρι σήμερα      880.775,23 
 Παρόντας λογαριασμός:      233.803,38 
 Σύνολο:                              1.114.578,61 
 Υπόλοιπο εγκρίσεων:          318.164,62 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1739 

 
 ΘΕΜΑ 1ο: Εξέταση και λήψη απόφασης επί των Προδικαστικών Προσφυγών α) με 
ημερομηνία 10-09-2015 του Ιωάννη Μπακαλέξη του Εµµανουήλ και β) με ημερομηνία 11-09-
2015 του ∆ηµητρίου Πολύµερου του Λουκά κατά της υπ΄αριθµ. 1139/2015 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. και της με ημερομηνία 25-09-2015 πρόσθετης παρέμβασης της 
«Κοινοπραξίας Ταξί Λιβαδειάς» (εξ΄αναβολής). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη: 
1. τις προδικαστικές προσφυγές του άρθρου 4 Ν.3886/2010, που ασκήθηκαν: (α) από 

τον Ιωάννη Μπακαλέξη του Εμμανουήλ, με ημερομηνία 10/9/2015 και με κατάθεση στη 
Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής [αριθμός πρωτ. 1460/11-9-2015], και (β) από τον 
Δημήτριο Πολύμερο του Λουκά, με ημερομηνία 11-9-2015 και με κατάθεση στη Γραμματεία της 
Οικονομικής Επιτροπής [αριθμός πρωτ. 1461/11-9-2015], 

2. την από 25-9-2015 πρόσθετη παρέμβαση της «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΤΑΞΙ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» 
που ασκήθηκε κατά της από 10/9/2015 προδικαστικής προσφυγής του «Ιωάννη Μπακαλέξη του 
Εμμανουήλ» και υπέρ της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και της υπ΄αριθμ. 1139/2015 
απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, και 

3. Την αριθμ. πρωτ. Τ.Τ. 159138/1613/14-12-2015 παροχή γνώμης - εισήγηση της 
Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. στην οποία ανατέθηκε δια της υπ΄αριθμ. 1550/2015 απόφασής της, 
να παράσχει περαιτέρω σχετική γνώμη επι του νομίμου και βασίμου των ανωτέρω 
προδικαστικών προσφυγών, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα του παρόντος 
πρακτικού. 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της ‘’Κ/Ξ Ταξί Λιβαδειάς’’  κ. 
Κων/νος Λιανός, και ο πληρεξούσιος δικηγόρος των αντιδίκων κ. Χρήστος Τσάβαλος, οι οποίοι 
ανέπτυξαν τα επιχειρήματά τους και διαφώνησαν με την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας 
Π.Σ.Ε.. 

Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν τα μέλη της Επιτροπής οι κ.κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, που 
ήταν υπέρ της εισήγησης της Νομικής Υπηρεσίας και Θωμάς Γρεβενίτης, ο οποίος δήλωσε ότι 
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«σύμφωνα με το περιεχόμενο της εισήγησης της Νομικής Υπηρεσίας, η όποια απόφαση μας, έχει 
να κάνει με την καθυστέρηση ή όχι της μεταφοράς μαθητών στη Βοιωτία και όχι με το ουσιαστικό 
περιεχόμενο της κρινόμενης υπόθεσης. Ψηφίζω θετικά από ανάγκη και όχι πεπεισμένος για το 
δίκαιο της προσφυγής, αφού από την όλη διαδικασία δεν πείστηκα για το παραδεκτό ή 
απαράδεκτό της.» 

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 
 

αποφασίζει ομόφωνα 
Τη ματαίωση της σχετικής διαδικασίας, του ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού 

διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. 
Βοιωτίας για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017, συνολικού προϋπολογισμού 
4.719.760,94€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης, μόνο όσον 
αφορά τα επίμαχα δρομολόγια για τα οποία έχουν ασκηθεί οι ανωτέρω προδικαστικές 
προσφυγές, σύμφωνα με τους όρους 5 και 14 της διακήρυξης, που εκτίθενται στις παραγράφους 
4 και 4.1.β. του ως άνω εγγράφου της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε., για τους λόγους που 
αναφέρονται στο εισηγητικό σημείωμα της Νομικής Υπηρεσίας. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. 1139/07.09.2015 απόφασή μας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1740 
 
 ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για εξόφληση οφειλών, 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.172250/6391/18-12-
2015 έγγραφο της Δ/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 τη δέσμευση πίστωσης & την πληρωμή δαπάνης για εξόφληση οφειλών,  Π.Ε. 

Φθιώτιδας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, ως εξής: 
 

AA Τίτλος έργου Ειδικός 
φορέας/ 

ΚΑΕ 

Προμηθευτής 
 

Ποσό 

1 Μελέτη κατασκευής υπόγειου 
αρδευτικού δικτύου στην κτηματική 
περιφέρεια Λιανοκλαδίου  
 
Χρηματοδότηση:  ΣΑΜΠ366 
Προϋπολογισμός: 359.126,79 € 
Ποσό σύμβασης:  359.126,79 € 
Πληρωμές μέχρι 
σήμερα:117.000,00 € 
Υπόλοιπο εγκρίσεων: 241.826,79 € 

01.071 
ΚΑΕ 9362 

ΤΟΜΗ ΑΕΜΕΥ, 
ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ, ΣΤ. 

ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ, ΙΩΑΝ. 
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚ. 
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΚΩΝ. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 

147.000,00 

2 Μελέτη κατασκευής αρδευτικού 
δικτύου στην κτηματική περιφέρεια 
Περιβολίου Ξυνιάδας  
 
Χρηματοδότηση:  ΣΑΜΠ366 
 

01.071 
ΚΑΕ 9362 

Ι. Κουγιάνος, Κ. Τόπτσης, 
Ν. Γκούτσης, Ι. 

Χριστόπουλος, Δ. 
Γκανίδης 

41.000,00 

3 Μελέτη βελτίωσης δρόμου 
Αμφίκλεια χιονοδρομικό κέντρο 
Παρνασσού   
 
Χρηματοδότηση:  ΣΑΜΠ366 
 

01.071 
ΚΑΕ 9362 

Β. Ζώμας, Χρ. 
Σαλόγιαννος, Μαρ. 

Σανοζίδου, Παν. 
Αμπλιανίτη 

49.240,70 
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4 Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού 
δρόμου Δάφνη – όρια Ν. Φωκίδας   
 
Χρηματοδότηση:  ΣΑΜΠ366 
Προϋπολογισμός: 196.800,00 € 
Ποσό σύμβασης:  196.800,00 € 
Πληρωμές μέχρι σήμερα: 
125.826,92 € 
Υπόλοιπο εγκρίσεων: 70.973,08 € 

01.071 
ΚΑΕ 9362 

Δ. Κανελλοπουλος, Κ. 
Τοπτσης, Χ. Αρβανιτάκης, 
Δ. Σγουρού, Ν. Γκούτσης 

24.294,04 

5 Συνέχιση έργου αναδασμός Δήμου 
Αμφίκλειας   
 
Χρηματοδότηση:  ΣΑΕΠ066 
Προϋπολογισμός: 72.515,12 € 
 

01.071 
ΚΑΕ 9451 

Διάφοροι ανάδοχοι 33.000,00 

6 Συνέχιση έργου αναδασμός Δ.Δ 
Σφάκας Δήμου Ελάτειας   
 
Χρηματοδότηση:  ΣΑΕΠ066 
Προϋπολογισμός: 45.170,00 € 
 

01.071 
ΚΑΕ 9451 

Διάφοροι ανάδοχοι 30.000,00 

7 Βελτίωση δρόμου Γαρδίκι – 
Γραμμένη Οξυά   
 
Χρηματοδότηση:  ΣΑΕΠ066 
Προϋπολογισμός: 5.000.000,00 € 
Ποσό σύμβασης:  4.635.956,98 € 
Πληρωμές μέχρι σήμερα: 
3.646.156,83 € 
Υπόλοιπο εγκρίσεων: 989.800,15 € 

01.071 
ΚΑΕ 9453 

Κ/Ξ ΑΤΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 
– ΝΙΟΒΗ ΑΤΕ 

431.000,00 

8 Πεζοδρόμηση – διαμόρφωση οδού 
προς αθλητικό κέντρο και βυζαντινό 
μνημείο Δήμου Μαλεσίνας   
(τροποποίηση τεχνικού πρ/τος) 
 
Χρηματοδότηση:  ΚΑΠ-ΠΔΕ 
Προϋπολογισμός: 490.000,00 € 
Ποσό σύμβασης:  246.854,74 € 
Συμπληρ. Ποσό:   4.080,24 € 
Πληρωμές μέχρι σήμερα: 
225.384,08 € 
Υπόλοιπο εγκρίσεων: 25.550,90 € 

01.071 
ΚΑΕ 9459 

Ανδρέας Πρασσάς 4.541,28 

9 Ενισχύσεις Βιομ. Βιοτεχν. Ξενοδοχ. 
Κλπ επιχειρήσεων (Ν.3299/2004)  
 
Χρηματοδότηση:  ΣΑΕΠ 0568 

01.071.9452 Διάφορες επιχειρήσεις 2.027.710,36 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1741 

 
 ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δαπάνης για το πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας, Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 5471/18-12-
2015 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας 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 την δαπάνη (ανάληψη υποχρεώσεων- δέσμευσης πιστώσεων) για το 

πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας, Π.Ε. Βοιωτίας, ως ακολούθως: 
 

 

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

1. Πληρωμή δαπάνης για το Πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας 
προς τους Απόρους ύστερα από την αριθμ. Δ23/οικ. 
45101/3206 Κ.Υ.Α 
Δέσμευση πίστωσης : Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 9475 

21.071,64 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1742 

 
 ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δαπάνης – δέσμευσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας στη διοργάνωση με τον Γ.Σ. «ΝΗΡΕΑΣ» ΛΑΜΙΑΣ του προγραμματισμένου  
Χριστουγεννιάτικου τουρνουά Υδατοσφαίρισης, με την επωνυμία  “Christmas cup”. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 172128/6384/18-12-
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 παράγραφος ΙΙ Η του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 
87Α΄) «Πρόγραμμα Καλλικράτης», στις αρμοδιότητες των περιφερειών που αφορούν στον τομέα 
Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: α) η συμμετοχή σε 
προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήμων (περίπτωση 
11), β) η υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας 
(περίπτωση 13),  γ) η κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό 
τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους (περίπτωση 
15), δ) η υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και 
τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αθλητικούς συλλόγους, δήμους, καθώς και με άλλους φορείς 
Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (περίπτωση 19). Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 
του άρθρου 22 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247Α ’) «Περί Δημόσιου Λογιστικού», δημόσια δαπάνη 
είναι η γενόμενη χρησιμοποίηση πιστώσεως για την εκπλήρωση των λειτουργικών 
δραστηριοτήτων και των σκοπών του δημοσίου, επίσης ως δημόσιες δαπάνες αναγνωρίζονται 
όσες προβλέπονται από γενική ή ειδική διάταξη ή συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών των 
φορέων, όπως αυτοί προσδιορίζονται στις καταστατικές και οργανωτικές διατάξεις τους ή 
εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες αυτών. Ειδικότερα επισημαίνεται ότι ο έλεγχος νομιμότητας 
που ασκείται για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται με τη διοργάνωση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων κλπ, πρέπει να αποβλέπει στη διακρίβωση του κατά πόσον αυτές οι δαπάνες, οι 
οποίες δεν προβλέπονται από συγκεκριμένη διάταξη νόμου, μπορεί να δικαιολογούνται από τις 
καταστατικές διατάξεις των φορέων, εφόσον εξυπηρετούν άμεσα τη λειτουργική τους 
δραστηριότητα ή συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών τους ή εμπίπτουν στα σύγχρονα 
δεδομένα της εθιμοτυπίας και των δημοσίων σχέσεων που εφαρμόζονται σε διεθνή κλίμακα, με 
την προϋπόθεση ασφαλώς ότι υπάρχει σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του κάθε φορέα 
(εγκύκλιος 1791/ΔΕ-294/19-1-2000 του ΥΠΕΘΟ). Η δαπάνη η οποία θα προκληθεί από τη 
συμμετοχή της Περιφέρειας στην εν λόγω εκδήλωση, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, μπορεί 
να μην εξυπηρετεί άμεσα τη λειτουργική δραστηριότητα της Περιφέρειας ή να μην συνδέεται με 
τις λειτουργικές της ανάγκες, συντελεί όμως στην εκπλήρωση των σκοπών και των 
αρμοδιοτήτων της όπως αυτές καταγράφονται στον ιδρυτικό νόμο (Ν.3852/2010) και 
συγκεκριμένα καλύπτουν, την κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με 
σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους, αλλά 
και μία εκ των βασικών επιδιώξεων της που πρέπει να είναι η προώθηση πολιτικών και 
δράσεων οι οποίες προάγουν τις ηθικές αξίες, την αρετή, την ελευθέρα βούληση, τη συλλογική 
προσπάθεια αλλά κυρίως την ατομική προσπάθεια ως μέσο εσωτερικής απελευθέρωσης και 
ανθρώπινης ολοκλήρωσης.  
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Επειδή στο εν λόγω τουρνουά με την επωνυμία "Nireas Christmas cup"  θα συμμετέχουν 
ομάδες όπως η Παρτιζάν Βελιγραδίου, ο Ολυμπιακός Πειραιώς, ο Ν.Ο. Πατρών, ο ΠΑΟΚ και 
άλλες ομάδες της Περιφέρειας μας και θα διεξαχθεί από την Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2015 έως 
την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου. Μέσα από αυτό θα δοθεί ευκαιρία στους νέους αθλητές, πέρα από 
την προετοιμασία που κάνουν με τις ομάδες τους για τα επερχόμενα πρωταθλήματα, να 
αποκομίσουν εμπειρίες και να έχουν την χαρά της συμμετοχής, του συναγωνισμού και της 
ευγενής άμιλλας. Στο 3ο «Christmas cup» θα λάβουν μέρος εκτός από την ομάδα του Νηρέα 
Λαμίας, η Παρτιζάν Βελιγραδίου, ο Ολυμπιακός, o ΠΑΟΚ, ο Ν.Ο. Πατρών, και η ΝΕ Λαμίας. Η 
Παρτιζάν Βελιγραδίου είναι μία ομάδα πρότυπο στην Παγκόσμια υδατοσφαίριση, οι υποδομές 
της φημίζονται για τις πιο δύσκολες Ακαδημίες όσον αφορά τον τρόπο προπόνησης. Από τους 
νεανίες της Παρτιζάν έχουν βγει τα μεγαλύτερα ταλέντα της Παγκόσμιας υδατοσφαίρισης. Η 
ηλικιακή ομάδα που θα συμμετέχει στο τουρνουά είναι για δύο συνεχόμενα χρόνια 
πρωταθλήτρια Ευρώπης στους παίδες. Ο Ολυμπιακός είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα 
και τα τελευταία 15 χρόνια έχει κατακτήσει 13 Πρωταθλήματα. Οι υποδομές του συλλόγου 
βρίσκονται κάθε χρόνο στους τελικούς των διοργανώσεων. Ο ΠΑΟΚ με τον Ν.Ο. Πατρών είναι οι 
πιο δυνατές ομάδες της περιφέρειας. Την περσινή περίοδο στην κατηγορία παίδων ο ΠΑΟΚ 
ήταν πρωταθλητής Ελλάδος και ο Ν.Ο. Πατρών ένας εκ των φιναλίστ της κατηγορίας. Η δαπάνη 
για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο εν λόγω τουρνουά με την επωνυμία 
"Nireas Christmas cup", αποτελούν το ιδανικότερο εφαλτήριο προώθησης του αθλητικού 
πνεύματος και την με ελάχιστο κόστος εμπέδωση του μηνύματος που διακηρύσσει η Περιφέρεια, 
σχετικά με τη διατήρηση και τη διάδοση της αθλητικής ιδέας, της ιστορίας του τόπου μας και 
πρωτίστως της ειρηνικής συνύπαρξης και συναδέλφωσης των λαών. Ένα από τα σημαντικότερα 
στοιχεία στη ζωή του ανθρώπου από τα πρώτα χρόνια της γέννησής του ήταν ο αθλητισμός. Οι 
άνθρωποι κινούνται αδιάκοπα τυλιγμένοι μέσα στο γοητευτικό κλίμα της τέχνης σε όλη τους τη 
ζωή. Σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής τους για να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματά τους, 
καταφεύγουν στον αθλητισμό. Οι Έλληνες από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους είχαν άμεση 
σχέση με τον αθλητισμό. Ο αθλητισμός αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και ζωντανότερα 
στοιχεία του πολιτισμού μας, ο οποίος δείχνει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο την ιδιομορφία 
αλλά και την ιδιοφυΐα ενός λαού. Με τον αθλητισμό, οι αθλητές, καλλιεργούν τις ρυθμοκινητικές 
τους ικανότητες, γίνονται κάτοχοι των ιστορικών, παιδαγωγικών και αισθητικών αξιών και 
συμβάλλουν στη διατήρηση και τη διαιώνιση του αθλητικού ιδεώδους. Η διάσταση και 
σημαντικότητα των εκδηλώσεων του τουρνουά με την επωνυμία "Nireas Christmas cup", η 
παγκόσμια εμβέλεια τους με τη συμμετοχή ξένων χωρών, πολιτικών και πολιτιστικών 
παραγόντων, η ευρεία τους απήχηση διότι αφορούν όλους τους πολίτες της Περιφέρειας και όχι 
μόνο, το οποίο αποδεικνύεται από την αυξημένη αθρόα δηλωθείσα  συμμετοχή, συντελούν και  
συμβάλουν στην εκπλήρωση του σκοπού της Περιφέρειας και εν γένει συνδέεται με την 
προαγωγή των κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των 
πολιτών της. Παρότι, όπως αναφέρθηκε, ένας εκ των πρωταρχικών στόχων και βασική επιδίωξη 
της Περιφέρειας είναι η προώθηση πολιτικών και δράσεων οι οποίες προάγουν τον πολιτισμό 
και τις ηθικές αξίες, εν τούτοις η εκτεταμένη και παρατεταμένη οικονομική κρίση δεν αφήνει 
πολλά περιθώρια για συμμετοχή σε πολυδάπανες δραστηριότητες, έστω και παρόμοιας  
εμβέλειας, δια τούτο η Περιφέρεια συμβάλει και συμμετέχει οικονομικά σε εκδηλώσεις και 
δράσεις, των οποίων πιστεύει στην ουσιώδη συμβολή στα τεκταινόμενα της ευρύτερης περιοχής 
και στην επιτυχή υλοποίησή τους. Το κόστος που θα κληθεί να καλύψει η Περιφέρεια διέπεται 
από την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και σύμφωνα με τα προαναφερόμενα 
δεν υπερβαίνει το εκ της ειδικής αυτής περίστασης (οικονομική κρίση) επιβεβλημένο και 
αναγκαίο μέτρο, το οποίο πηγάζει από την απαραίτητη λόγω εποχής δημοσιονομική λιτότητα. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει την δαπάνη – δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού 3.000,00€, για την 

συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην διοργάνωση με τον Γ.Σ. «ΝΗΡΕΑΣ» ΛΑΜΙΑΣ 
στο προγραμματισμένο Χριστουγεννιάτικο τουρνουά Υδατοσφαίρισης, με την επωνυμία  
“Christmas cup”, που θα διεξαχθεί από τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2015 έως και την Τετάρτη 30 
Δεκεμβρίου 2015.  
    Το συνολικό κόστος της δαπάνης αναλύεται ως εξής: 
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Α. ποσό 2.300,00 € για διαμονή – διατροφή ομάδας εξωτερικού (Παρτιζάν – Βελιγραδίου) 
από 27/12/2015 έως 30/12/2015.   

Β. ποσό 500,00 € για μπλουζάκια για τη συμμετοχή στο τουρνουά σε όλους τους 
συμμετέχοντες.  

Γ. ποσό 200,00 € για διπλώματα συμμετοχής για όλους τους συμμετέχοντες της 
διοργάνωσης.  
           ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:  3.000,00 € 

Η συγκεκριμένη δαπάνη θα βαρύνει τον ΕΦ 01.073  ΚΑΕ 0844 (Εκθέσεις, οργάνωση 
συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων).   
 

Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος με την παρατήρηση ότι  «αν ο συγκεκριμένος 
Γ.Σ. εισπράττει εισφορές από τα παιδιά που συμμετέχουν στις δραστηριότητες του, δεν μπορεί να 
επιδοτείται επιλεκτικά, έξω από έναν γενικότερο προγραμματισμό».   

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1743 

 
 
 
Περατωθέντων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και του εκτάκτου θέματος λύεται η 

παρούσα συνεδρίαση. Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάμενα μέλη, ως 
ακολούθως: 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              ΤΑ ΜΕΛΗ                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης Ηλίας Μπουρμάς                Ζωή  Σύψα 
 

Ιωάννης Ταγκαλέγκας 
 
Βασίλειος Φακίτσας 
 
Ευστάθιος Κάππος  
 
Κων/νος Καραγιάννης  
 
Γεώργιος Γκικόπουλος 
 
Θωμάς Γρεβενίτης 
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