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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

της 16ης Μαρτίου 2015 
Αριθµός Πρακτικού 7 

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

1ος όροφος), σήµερα στις 16 Μαρτίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 π.µ., συνήλθε σε 
(έκτακτη) 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. 363/13-3-2015 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: 
 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της υπ΄ αριθµ. 31613/368/6-3-2015 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Φθιώτιδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινοµένων (πληµµυρικά φαινόµενα 6/3 έως 8/3/2015) στην Π.Ε. Φθιώτιδας. 
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση 1ης παράτασης της προθεσµίας του έργου: «Βελτίωση οδού Πολυπόταµος –
Στύρα», Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση παράτασης της προθεσµίας του έργου: «∆ιαγράµµιση Οδοστρώµατος στο 
επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο αρµοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας».                                                                     
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ΘΕΜΑ 4ο: Υποκατάσταση της αναδόχου εταιρείας “ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.” από την εταιρεία 
“ΑΦΟΙ ΒΑΡΕΛΑ Α.Ε.” για την εκτέλεση του έργου «Ανέγερση και εξοπλισµός Πολιτιστικού 
Πνευµατικού Κέντρου Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας», Π.Ε. Εύβοιας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής του επαναληπτικού πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου της καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων της 
Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 50.000,00 € άνευ Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
παροχή υπηρεσιών φύλαξης στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 
23.000,00 € µε Φ.Π.Α. 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας, 
προϋπολογισµού 29.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δαπανών µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, σχολικού έτους 2014-
15. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ  
 
ΘΕΜΑ 9ο: Μονοµερής λύση της από 20.11.2003  σύµβασης µίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση 
του αρχείου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση παραχώρησης, για δωρεάν χρήση, ενός µεταλλικού οικίσκου στην Μονάδα 
Καυσίµων Ραχών (Αεροπορίας) από την Π.Ε. Φθιώτιδας.  
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.) 
 
 
∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για το έτος 2015-2016, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση δαπανών - δέσµευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση δαπάνης και πληρωµής έργου από τις ∆ηµόσιες Επενδύσεις της Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση δαπανών για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. 
Φωκίδας. 
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ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα και µελέτες του προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 16ο: ∆ιόρθωση της υπ΄αριθµ. 117/3-2-2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε. περί έγκρισης δαπανών για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. 
Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για την φιλοξενία Λευκορώσων 
∆ηµοσιογράφων, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµή δαπάνης για την εξόφληση 
λογαριασµού έργου, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια δύο (2) Κεντρικών Εξυπηρετητών – Servers 
για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.) 
 
ΘΕΜΑ 22ο:  Έγκριση δαπάνης για συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 
συνδιοργάνωση, µε τον Σύλλογο “ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ  Γ.Σ.”, της εκδήλωσης µε τον τίτλο 
«ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΗΣΗΣ (basket ball) ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ». 
(Εισηγητής: κ. Σταύρος Τσελάς, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριµνας Π.Σ.Ε.) 
 
 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρακτικού 3 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού, αξιολόγησης 
προσφορών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης του ηλεκτρονικού ανοικτού 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) 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 24ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο 
∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά (έφεση της εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΥΒΟΙΚΗ Α.Ε.» και έφεση 
της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»). 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.) 
 

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα και συγκαλείται µε βάση το άρθρο 177 του 
Ν.3852/2010 και το άρθρο 3, παρ.3 του Κανονισµού Λειτουργίας της Επιτροπής, προκειµένου 
να αντιµετωπιστούν άµεσα οι επιτακτικές ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας.  
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Παρόντα µέλη εννιά (9) οι κ.κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης, Ηλίας Μπουρµάς, 
Βασίλειος Φακίτσας, Ευστάθιος Κάππος (απουσίαζε κατά τη συζήτηση των θεµάτων 1-18), 
Κωνσταντίνος Καραγιάννης, Ιωάννης Αγγελέτος, Αθανάσιος Γιαννόπουλος, Γεώργιος 
Γκικόπουλος και Ιωάννης Ταγκαλέγκας. 

 
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. Νικόλαος Χαρδαλιάς, Εκτελεστικός Γραµµατέας Π.Σ.Ε., 
2. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας 
Π.Σ.Ε., 
3. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών και Μεταφορών Π.Σ.Ε., 
4. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε., 
5. Ευγενία Οικονόµου, Προϊσταµένη Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.,   
6. Φωτούλα Σφήκα, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ιοίκησης Π.Σ.Ε., 
7. Γεώργιος Αποστολόπουλος, Αναπληρωτής Προϊστάµενος ∆/νσης ∆ιαφάνειας και Ηλε-
κτρονικής ∆ιακυβέρνησης Π.Σ.Ε.. 

 
 

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της υπ΄ αριθµ. 31613/368/6-3-2015 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Φθιώτιδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινοµένων (πληµµυρικά φαινόµενα 6/3 έως 8/3/2015) 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/12-3-2015 
έγγραφο της Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών και 
Μεταφορών 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. 31613/368/6-3-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 

Φθιώτιδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινοµένων (πληµµυρικά φαινόµενα 6/3 έως 8/3/2015) στην Π.Ε. Φθιώτιδας, και συγκεκριµένα: 

1.Την απευθείας µίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών µηχανηµάτων: 
α)  Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 91681 µηχανήµατος τύπου εκσκαφέα, το µε αρ. κυκλ. 

ΜΙΝ 1249 φορτηγό µεταφοράς µηχανηµάτων, ιδιοκτησίας ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΡΗΓΟΡΗ –
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, για την αποκατάσταση αναχώµατος και διευθέτηση κοίτης στην περιοχή 
Τ.Κ. Νέου Κρικέλλου του ∆ήµου Λαµιέων. 

β)  Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 57156 µηχανήµατος τύπου φορτωτή - εκσκαφέα, το µε 
αριθµ. κυκλ. ΜΙΚ-3238 φορτηγό, ιδιοκτησίας ΜΟΥΣΤΕΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ για την 
αποκατάσταση αναχώµατος στην Τ.Κ Καστρίου του ∆ήµου Μακρακώµης. 

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 
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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, υαλο-
καθαριστήρες, 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. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 291 

 
 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση 1ης παράτασης της προθεσµίας του έργου: «Βελτίωση οδού Πολυπόταµος –
Στύρα», Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη την  υπ’ αριθµ. 34480/874/Φ.Ε./12-
3-2015 εισήγηση του Αναπλ. Προϊσταµένου Γενικής ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµ-
µατισµού, Περιβάλλοντος και Υποδοµών Π.Σ.Ε. και το υπ΄αριθµ. 26537/627/Φ.Ε./4-3-2015 
(ορθή επανάληψη 11-3-2015) έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την 
Επιτροπή, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την 1η παράταση της προθεσµίας του έργου: «Βελτίωση οδού Πολυπόταµος –

Στύρα», Π.Ε. Εύβοιας, αναδόχου εταιρείας “Α.Ι.Γ. ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ Α.Τ.Ε.” κατά τρεις (3) µήνες και 
είκοσι έξι (26) ηµέρες, ήτοι µέχρι 30-6-2015. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 292 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση παράτασης της προθεσµίας του έργου: «∆ιαγράµµιση Οδοστρώµατος στο 
επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο αρµοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας».                                                                     

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Ε. 25303/762/12-3-
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 την παράταση, µε αναθεώρηση, της συµβατικής προθεσµίας του έργου: 

«∆ιαγράµµιση Οδοστρώµατος στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο αρµοδιότητας Π.Ε. 
Φθιώτιδας», αναδόχου εταιρείας “Κ. ΜΑΪ∆ΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.” κατά ογδόντα δύο (82) ηµερολογιακές 
ηµέρες, ήτοι µέχρι 31-5-2015. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 293 

 
ΘΕΜΑ 4ο: Υποκατάσταση της αναδόχου εταιρείας “ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.” από την εταιρεία 
“ΑΦΟΙ ΒΑΡΕΛΑ Α.Ε.” για την εκτέλεση του έργου «Ανέγερση και εξοπλισµός Πολιτιστικού 
Πνευµατικού Κέντρου Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας», Π.Ε. Εύβοιας. 
(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 την υπ’ αριθµ. 
34889/883/Φ.Ε./12.03.2015 εισήγηση του Αναπλ. Προϊσταµένου της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υποδοµών της Π.Σ.Ε., η οποία και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από διαλογική συζήτηση, και λαµβάνοντας υπόψη α) την 
Ε147/18/24.11.14 αίτηση της Εταιρείας «ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» για υποκατάστασή της, β) την 
από 21.11.2014 ∆ήλωση της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΒΑΡΕΛΑ Α.Ε.» περί αποδοχής της 
υποκατάστασης, γ) το υπ’ αριθµ. οικ. 32450/307/ 09.03.2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας 
Π.Σ.Ε. προς την Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Περιφ. Στερεάς Ελλάδας και δ) την υπ’ αριθµ. 
1120/12-3-2015 απάντηση της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της Π.Σ.Ε.. 

Επειδή: 
1.- η ανάδοχος εταιρεία "ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.", µε την  υπ’ αρ. Ε147/18/24-11-2014 

αίτηση της, ζητά την  υποκατάστασή της από την εταιρεία "ΑΦΟΙ ΒΑΡΕΛΑ Α.Ε.",  για τους 
λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση, µε απαλλαγή της ευθύνης της αναδόχου 
εταιρείας στο σύνολο του έργου. Η ανώνυµη δε εταιρεία, "ΑΦΟΙ ΒΑΡΕΛΑ Α.Ε.", µε την από 
21/11/2014  δήλωσή της, αποδέχεται την υποκατάσταση αυτή, δηλώνει δε ότι αναλαµβάνει όλες 
τις ευθύνες που απορρέουν από τη σύµβαση µεταξύ της αναδόχου εταιρείας και της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 65 του Ν.3669/2008. 

2.- Στο υπ’ αρ. 131468/5814/25-02-2015 έγγραφο της ∆/σας το έργο Υπηρεσίας 
[∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων -Τµήµα ∆οµών Περιβάλλοντος Π.Ε. Εύβοιας], αναφέρεται ότι «..β. 
Η ανάδοχος εταιρεία ‘’ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.’’ δηλώνει στην υποβληθείσα αίτηση 
υποκατάστασης ότι βρίσκεται σε προφανή οικονοµική αδυναµία να εκτελέσει το έργο, γ. όπως 
προκύπτει από τον έλεγχο των δικαιολογητικών που προσκοµίστηκαν µε την υποβληθείσα 
δήλωση αποδοχής υποκατάστασης αναδόχου η εταιρεία ‘’ΑΦΟΙ ΒΑΡΕΛΑ Α.Ε.’’ έχει τα τυπικά 
προσόντα και πληροί όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνταν από τη διακήρυξη για την 
ανάληψη του έργου, παρέχει δε τα απαραίτητα εχέγγυα για την κατασκευή του έργου» και 
προτείνεται η υποκατάσταση της αναδόχου εταιρείας "ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε." από την εταιρεία 
"ΑΦΟΙ ΒΑΡΕΛΑ Α.Ε.", σύµφωνα µε το άρθρο 65 του Ν. 3669/2008 

3.- Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 65 του Ν. 3669/08 µπορεί να εγκριθεί η 
υποκατάσταση µε απαλλαγή του αναδόχου από την ευθύνη του προς τον κύριο του έργου, αν 
αυτό επιβάλλεται από το συµφέρον του έργου και ο Ανάδοχος βρίσκεται σε προφανή αδυναµία 
να περατώσει το έργο. 

4.- Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 3669/08 η επιχείρηση που θα 
υποκαταστήσει τον ανάδοχο έχει τα ίδια προσόντα που απαιτήθηκαν για την ανάληψη του 
έργου από τον Ανάδοχο και παρέχει τα απαραίτητα εχέγγυα για την κατασκευή του έργου κατά 
την κρίση της Προϊσταµένης Αρχής. Στην προκειµένη περίπτωση, όπως προκύπτει  από τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών που προσκοµίστηκαν µε την υποβληθείσα δήλωση αποδοχής 
υποκατάστασης αναδόχου η εταιρεία "ΑΦΟΙ ΒΑΡΕΛΑ Α.Ε." έχει τα τυπικά προσόντα και πληροί 
όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνταν από τη διακήρυξη για την ανάληψη του έργου. 

5.- Για την εν λόγω υποκατάσταση, συντρέχουν οι όροι του προαναφεροµένου άρθρου 
65 του Ν.3669/2008 ενώ  η ανάδοχος εταιρεία "ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.", βρίσκεται σε δηλωθείσα 
από την ίδια, αλλά και πιστοποιηθείσα από την  υπ.αριθ.12036/2014 απόφαση του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών προφανή αδυναµία περατώσεως του εν λόγω  έργου  ενώ [ως 
προκύπτει από την ίδια απόφαση]  δεν υφίσταται  κανένα περαιτέρω κώλυµα να ασκεί τα 
δικαιώµατά της, µεταξύ των οποίων και το δικαίωµα υποκαταστάσεώς της στο εν λόγω έργο. 
Εξάλλου δεν υφίσταται καµία διοικητική ή δικαστική πράξη που θα έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα 
στην διαδικασία ανάδειξης αναδόχου του έργου. 
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6.- Εξάλλου, η υποκατάσταση της Αναδόχου εταιρείας "ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.", ουδεµία 
δυσµενή συνέπεια θα προκαλέσει στο εκτελούµενο έργο και υπό τις συνθήκες αυτές η 
υποκατάσταση αποτελεί τη βέλτιστη επιλογή για την εκτέλεση των εργασιών οµαλά, άρτια και 
εµπρόθεσµα, ενώ η  εταιρεία "ΑΦΟΙ ΒΑΡΕΛΑ Α.Ε." παρέχει τα απαραίτητα εχέγγυα, για τη 
κατασκευή του έργου. Συνεπώς το συµφέρον του έργου επιβάλει την υποκατάσταση από άλλη 
Εργοληπτική Επιχείρηση στο σύνολο του έργου µε απαλλαγή από την ευθύνη του αρχικού 
Αναδόχου. 

 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει, από απόψεως σκοπιµότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 65 του Ν.3669/2008 
(ΦΕΚ 116 Α΄/18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων 
έργων», την υποκατάσταση στην εκτέλεση του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ» της αναδόχου 
εταιρείας “ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.” από την εταιρεία "ΑΦΟΙ ΒΑΡΕΛΑ Α.Ε.", για το σύνολο του 
έργου και µε απαλλαγή από την ευθύνη του αρχικού αναδόχου.  

Η υποκατάσταση θα συντελεστεί µετά την ολοκλήρωση των ενεργειών και διαδικασιών  
που ορίζονται στο άρθρο 65 του Ν.3669/2008 και σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου αυτού. 

 
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι απέχει της ψηφοφορίας. 
Ο κ. Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
Ο κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος έδωσε αρνητική ψήφο, δηλώνοντας ότι η “η υλοποίηση 

του εν λόγω έργου είναι θέµα της Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας”. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 294 
 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής του επαναληπτικού πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου της καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων της 
Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 50.000,00 € άνευ Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 1399/11-3-2015 
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 κατά πλειοψηφία 
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθµ. 1/25-2-2015 πρακτικό της επιτροπής του επαναληπτικού 

πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου της καθαριότητας των 
κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 50.000,00 € άνευ Φ.Π.Α., που 
αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και των εγγυητικών επιστολών των 
υποψηφίων αναδόχων.  

2. Αποδέχεται τις προσφορές των παρακάτω διαγωνιζοµένων, οι οποίες είναι σύµφωνες 
µε τους όρους της διακήρυξης:  

α) ICM INTERNATIKONAL CLEANING METHODS A.E. 
β) ΕΛΕΚΤ Α.Ε. 
γ) FANTASY CLEANING SERVICE E.E. 
δ) CONTRACTOR E.E 
ε) ΖΑΦΕΙΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
στ) ΚΑΘΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΥ Ε.Ε. 
3. Εγκρίνει τη συνέχιση του διαγωνισµού στο επόµενο στάδιο, ήτοι το άνοιγµα των 

οικονοµικών προσφορών, µε τους ως άνω διαγωνιζοµένους. 
4. Απορρίπτει την προσφορά του διαγωνιζόµενου «SPYROTHERM ΤΕΧΝΟ-

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισµού.  

Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 295 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
παροχή υπηρεσιών φύλαξης στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 
23.000,00 € µε Φ.Π.Α. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 1413/11-3-2015 
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 κατά πλειοψηφία 
1. Εγκρίνει το από 27-2-2015 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού 

διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Π.Ε. 
Βοιωτίας, προϋπολογισµού 23.000,00 € µε Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο όλων των 
δικαιολογητικών (συµµετοχής και τεχνικής προσφοράς) καθώς και των φακέλων των 
οικονοµικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων. 
  2. Αναδεικνύει µειοδότη τον πρώτο συµµετέχοντα “PIT BULL SECURITY 
(ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ)”, µε προσφορά που ανέρχεται στο ποσό των 14.452,68€ 
ετησίως, χωρίς ΦΠΑ (η παρακράτηση των νοµίµων κρατήσεων βαρύνει τον ανάδοχο και θα 
αφαιρεθεί από το ποσόν της προσφοράς που θα γίνει ποσόν της σύµβασης), δεδοµένου ότι η 
προσφορά του είναι η χαµηλότερη, είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και κρίνεται 
οικονοµικά συµφέρουσα. 

Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 296 
 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας, 
προϋπολογισµού 29.000,00 € χωρίς 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. οικ. 33040/1420/10-
3-2015 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 κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει: 
1. το υπ΄αριθµ. 1/10-3-2015 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού 

διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Μεγάρου 
της Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 29.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο όλων 
των δικαιολογητικών (συµµετοχής και τεχνικής προσφοράς) των υποψηφίων αναδόχων, 

2. τη συνέχιση του διαγωνισµού στην επόµενη φάση αξιολόγησης της οικονοµικής 
προσφοράς των κάτωθι δύο (2) εταιρειών:  

- JCB SECURITY AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ     

- KOLOSSOS SECURITY - ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ  
3. Απορρίπτει την εταιρεία “AD Security - ∆ΡΑΒΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΚΕ” από τον 

διαγωνισµό, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισµού.  

Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 297 
 
 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
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ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δαπανών µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, σχολικού έτους 2014-
15. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 34438/1341/12-3-
2015 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 µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, σχολικού 

έτους 2014-15, ως εξής: 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΣΕΠΤ. – ∆ΕΚ. 2014 
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΣ 073 ΚΑΕ 0821 

ΑΡΙΘΜ. 1264/12- 03- 2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 

Α/
Α 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ 

ΣΥΜΒ
ΑΣΗ 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

ΗΜΕ
ΡΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

(ΕΥΡΩ) 

ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

(ΕΥΡΩ) 
ΦΠΑ13% 
(ΕΥΡΩ) 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ ΜΕ 

ΦΠΑ  
(ΕΥΡΩ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΣΕΠ- 
2014 

ΟΚΤ- 
2014 

ΝΟΕ-
2014 

∆ΕΚ-
2014 

1 

Καµάρας  
Κωνσταντίνος 

ΤΜΗΜΑ 
67 14 23 19 17 73 

           
21,78 €  1.589,94 206,69   1.796,63   

2 

Καρακοβούνης 
Ανδρέας 

ΤΜΗΜΑ 
80 14 23 19 17 73 

           
33,77 €  2.465,21 320,48   2.785,69   

3 

Καρακοβούνης 
Ανδρέας 

ΝEΟ 
33 3 23 18 17 61 

           
32,52 €  1.983,72 257,88   2.241,60   

4 

Κατσαµπέκης  
Αργύρης 

ΤΜΗΜΑ 
62 14 23 18 17 72 

        
24,00 €  1.728,00 224,64   1.952,64   

5 

Τσιλοφύτης 
Γεώργιος 

ΝEΟ 
20 7 23 19 17 66 

           
24,06 €  1.587,96 206,43   1.794,39   

6 

Σταθαράς  
Βασίλειος 

ΤΜΗΜΑ 
69 14 23 18 17 72 

           
42,00 €  3.024,00 393,12   3.417,12   

7 

Πλάτανος  
Σπύρος 

ΤΜΗΜΑ 
85 14 22 19 17 72 

           
22,77 €  1.639,44 213,13   1.852,57   

8 

Πανουργιάς 
Κων/νος 

ΤΜΗΜΑ 
68 14 22 19 17 72 

           
37,98 €  2.734,56 355,49   3.090,05   

9 

Παπαχουλιάρας  
Ιωαννης 

ΝEΟ 
2 14 23 18 17 72 

           
49,95 €  3.596,40 467,53   4.063,93   

 Σύνολα        20.349,23 2.645,40  22.994,63  
 

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 298 

 
 
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ  
 
ΘΕΜΑ 9ο: Μονοµερής λύση της από 20.11.2003 σύµβασης µίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση 
του αρχείου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 1349/5-3-2015 
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 
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Εγκρίνει την µονοµερή λύση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ.1α του Π.∆ 
242/96, της από 23.12.2003 (και όχι 20.11.2003, όπως εκ παραδροµής ανεγράφη στην 
εισήγηση της υπηρεσίας) υπογεγραµµένης σύµβασης µεταξύ της πρώην Ν.Α. Βοιωτίας-
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και της Τασοπούλου Παναγιώτας για τη στέγαση του αρχείου 
της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, λόγω µεταφοράς των  αρχείων σε χώρο στο 
∆ιοικητήριο της Π.Ε. Βοιωτίας.  

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, αλλά ζήτησε την απόδοση 
ευθυνών για την καθυστέρηση µεταφοράς του αρχείου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής, Π.Ε. Βοιωτίας, από το ενοικιαζόµενο στο ιδιόκτητο κτήριο. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 299 
 

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση παραχώρησης, για δωρεάν χρήση, ενός µεταλλικού οικίσκου στην Μονάδα 
Καυσίµων Ραχών (Αεροπορίας) από την Π.Ε. Φθιώτιδας.  
(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. 33884/1322/11-3-
2015 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 παραχώρηση, για δωρεάν χρήση, ενός µεταλλικού οικίσκου ISOBOX 

(διαστάσεων 3,5 m x8m ) στην Μονάδα Καυσίµων Ραχών της Αεροπορίας από την Π.Ε. 
Φθιώτιδας για δύο (2) έτη. 

Η Μονάδα Καυσίµων Ραχών της Αεροπορίας αναλαµβάνει την ευθύνη συντήρησης του 
παραχωρούµενου µεταλλικού οικίσκου και παράδοσής του στην κατάσταση που το παρέλαβε. 

Ο κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό, εκφράζοντας επιφυλάξεις ως 
προς την αναγκαιότητα παραχώρησης του εν λόγω οικίσκου. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 300 

 
 
∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για το έτος 2015-2016, Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 1380/9-3-2015 
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 κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας 

για τους παρακάτω διαγωνισµούς, µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή, έτους 2015-2016, ως εξής: 

1. Προµήθεια καυσίµων, συνολικού ποσού 147.634,00€ µε ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του Κ.Α.Ε. 1511 & 1512 του Ε.Φ. 073. 
Στο έτος 2015 ποσό 29.004,75 € µε ΦΠΑ (ΚΑΕ 1511) 
Στο έτος 2016 ποσό   9.668,25 € µε ΦΠΑ (ΚΑΕ  1511) 
Στο έτος 2015 ποσό 47.512,53 € µε ΦΠΑ (ΚΑΕ 1512) 
Στο έτος 2016 ποσό 15.837,47 € µε ΦΠΑ (ΚΑΕ  1512) 

2. Καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Βοιωτίας, συνολικού ποσού 
61.500,00 € µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 0839 του Ε.Φ. 073 
Στο έτος 2015 ποσό 46.125,00€ µε ΦΠΑ 
Στο έτος 2016 ποσό 15.375,00€ µε ΦΠΑ 
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3. Φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Βοιωτίας, συνολικού ποσού 
23.000,00 € µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 0892 του Ε.Φ. 073 
Στο έτος 2015 ποσό 17.250,03 € µε ΦΠΑ 
Στο έτος 2016 ποσό   5.749,97 € µε ΦΠΑ 

 
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι δεν ψηφίζει την ανάληψη πολυετούς 

υποχρέωσης για την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας για τους διαγωνισµούς µε α/α 2 & 3. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 301 
 

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση δαπανών - δέσµευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 1382/12-3-2015 
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 κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες (ανάληψη υποχρεώσεων- δέσµευσης πιστώσεων) για 

αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας, ως εξής: 
 
α/α Αιτιολογία Ποσό 
1. Πληρωµή δαπάνης για αγορά δυο ηλεκτρονικών πλακετών για το 

κεντρικό σύστηµα ελέγχου των εξωτερικών µονάδων VRV στο κτίριο 
της Θήβας λόγω βλάβης εξαιτίας των διακυµάνσεων του ηλεκτρικού 
ρεύµατος 
Σχετ. έγγραφο συντηρητή 19/02/2015 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1329 

1.918,80 

2. Πληρωµή δαπάνης για αγορά αναλωσίµων υδραυλικών υλικών για 
ετήσια συντήρηση αλλά και για την αποκατάσταση υπαρχόντων 
βλαβών 
Σχετ. έγγραφο συντηρητή 02/03/2015 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1699 

127,00 

3. ∆έσµευση πίστωσης πληρωµή δαπάνης για ανάθεση σε 
συµβολαιογράφο για εκτίµηση ακινήτων για την απογραφή και το 
διπλογραφικό σύστηµα 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 894 

5.000,00 

4. Πληρωµή δαπάνης για κατασκευή δύο διαχωριστικών µε τζάµι σε 
γκισέ, ενός πίνακα ανακοινώσεων και ενός ψαλιδιού κοπής κρατικών 
πινακίδων προς καταστροφή 
Σχετ. έγγραφο ∆ιεύθυνσης Μεταφορών 2084/03/03/2015 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 871 

984,00 

5. Πληρωµή δαπάνης για αγορά ενός τηλεσκοπικού αλυσοπρίονου και 
ενός MS 251 για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
Σχετ. έγγραφο ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 614/06/03/2015 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1699 

918,70 

6. Επιστροφή ποσού, το οποίο κατατέθηκε µε το αριθµ. 7/12-02-2015 
παραστατικό, στην Μπαστούνη Ελένη, επειδή δεν έγινε η 
µεταβίβαση του αυτοκινήτου της 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 3199 

165,00 

7. Επιστροφή ποσού, το οποίο κατατέθηκε µε το αριθµ. 29/13-01-2015 
παραστατικό, στον Τουλούµη Αχιλλέα, επειδή δεν έγινε η 
µεταβίβαση του αυτοκινήτου του 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 3199 

135,00 

8. Επιστροφή ποσού, το οποίο κατατέθηκε µε το αριθµ. 33/10-12-2014 69,00 
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παραστατικό, στον Καραδόπουλο Ιωάννη, επειδή δεν έγινε η 
µεταβίβαση του αυτοκινήτου του 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 3199 

9. Επιστροφή ποσού, το οποίο κατατέθηκε µε το αριθµ. 72/31-12-2013 
παραστατικό, στην Σαρακατσιάνου Μαρία, επειδή δεν έγινε η 
µεταβίβαση του αυτοκινήτου της 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 3199 

135,00 

10. Πληρωµή δαπάνης στον Μπαζιώτη Κωνσταντίνο σύµφωνα µε την 
αριθµ. 301/2013 απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείο Πειραιά, 
σύµφωνα µε την οποία έγινε δεκτή η έφεση του ελληνικού δηµοσίου 
κατά της αριθµ. 101/2008 απόφαση του µονοµελούς ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, που κ υποχρεώθηκε το ελληνικό δηµόσιο 
να καταβάλλει  στον εφεσίβλητο εντόκως από την επίδοση της 
αγωγής 25/5/2006 το ποσό 2001,40 
Σχετ. έγγραφο 15792/104/25.02.2015 Νοµικής Υπηρεσίας 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ  893 

3.306,05 

11. ∆έσµευση πίστωσης για δαπάνες δακοκτονίας για το 2015  
ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 5241 

319.188,11 

12. ∆έσµευση πίστωσης για δαπάνες ηλεκτρικού ρεύµατος για το τµήµα 
Αγροτικής Οικονοµίας Αλιάρτου (πρώην οργανισµό Κωπαΐδας) 
ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 5429 

50.000,00 

 
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει όλες τις δαπάνες, πλην εκείνης µε α/α 3, 

διότι την θεωρεί υπερβολικά µεγάλη. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 302 
 

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση δαπάνης και πληρωµής έργου από τις ∆ηµόσιες Επενδύσεις της Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 33118/936/11-3-2015 
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 οµόφωνα 
Εγκρίνει την δαπάνη και την πληρωµή του παρακάτω έργου από τις ∆ηµόσιες 

Επενδύσεις της Π.Ε. Ευρυτανίας, ως εξής: 
 

 
Α/Α 

 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

 
ΠΟΣΟ σε 
ευρώ 

 
 
 
 
 
 
1 

1η και τελική εντολή πληρωµής  του έργου  
«Συντήρηση παραχωρηµένου κτιρίου ΟΑΕ∆ για την στέγαση 
υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας » 
Χρηµατοδότηση : Κ.Α.Π. 2014 
Προϋπολογισµός : 60.000,00 ευρώ 
Ποσό σύµβασης : 58.200,00 ευρώ 
Πληρωµές µέχρι σήµερα : 0,00 ευρώ  
Παρών λογαριασµός : 58.200,00 ευρώ  
Υπόλοιπο εγκρίσεων : 0,00 ευρώ 
Φορέας – ΚΑΕ  : 071 – 9779 «Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν 
κατανοµάζονται ειδικά» 
Ανάδοχος  : Κ/Ξ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ ΛΙΝΑΡ∆ΑΤΟΥ – 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 

 
 
 
 
 

58.200,00 
ευρώ 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 303 
 

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση δαπανών για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. 
Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 34295/1659/12-3-
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 
Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες από τον τακτικό προϋπολογισµό της Π.Ε. Φωκίδας 

για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, ως κατωτέρω: 
 

Α/Α Αιτιολογία Ποσό 

1. 

∆απάνη για την πληρωµή προµήθειας ανταλλακτικών για τον φορτωτή- 
εκσκαφέα NEW HOLLAND IX 11967 µηχανήµατος της ΠΕ Φωκίδας 
(ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΑΚΑ & ΣΙΑ ΟΕ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321 

332,10 

2. 

∆απάνη για την πληρωµή προµήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή 
του JBC 4X4 µηχανήµατος της ΠΕ Φωκίδας (ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΑΚΑ & ΣΙΑ 
ΟΕ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321 

1.224,47 

3. 

∆απάνη για την πληρωµή προµήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή 
ερπυστριοφόρα τσάπας CUT 215B ME 125880 IX µηχανήµατος της ΠΕ 
Φωκίδας (ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΑΚΑ & ΣΙΑ ΟΕ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321 

134,69 

4. 

∆απάνη για την πληρωµή προµήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή 
του εκχιονιστικού FIAT IVECO KHH 1626 οχήµατος της ΠΕ Φωκίδας 
(ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΑΚΑ & ΣΙΑ ΟΕ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321 

204,18 

5. 

∆απάνη για την πληρωµή προµήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή 
του προωθητή γαιών LIEBHERR ME 123236 µηχανήµατος της ΠΕ 
Φωκίδας (ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΑΚΑ & ΣΙΑ ΟΕ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321 

231,49 

6. 

∆απάνη για την πληρωµή προµήθειας ανταλλακτικών για την γενική 
επισκευή του GRADER SHM 5NB ME 123237 µηχανήµατος της ΠΕ 
Φωκίδας (ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΑΚΑ & ΣΙΑ ΟΕ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321 

2.046,72 

7. 

∆απάνη για την πληρωµή προµήθειας τόνερ LASERJET P3015 για τον 
δικτυακό εκτυπωτή του τµήµατος Πληροφορικής της Π.Ε. Φωκίδας 
(ΣΜΑΡΑΓ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1111 

160,00 

8. 

∆απάνη για την πληρωµή προµήθειας δύο (2) τόνερ LASERJET 51Α για 
τους εκτυπωτές της ∆/νσης Τεχνικών Έργων  (ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜ. & ΣΙΑ 
ΕΤΕ)  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1111 

360,00 

9. 

∆απάνη για την πληρωµή προµήθειας δύο (2) τόνερ φωτοτυπικού και δύο 
(2) τόνερ εκτυπωτή ΗΡ LASERJET 51Α για τους εκτυπωτές της ∆/νσης 
∆ιοικητικού- Οικονοµικού (ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜ. & ΣΙΑ ΕΤΕ)  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1111 

255,00 

10. 

∆απάνη για την πληρωµή προµήθειας  ενός (1) σταθεροποιητή τάσης 
(UPS), πέντε (5) ενσύρµατα ποντίκια,  πέντε (5)  Πληκτρολόγια, 2 οθόνες 
19΄ ιντσών, τρεις σκληροί δίσκοι (SATA 500GB) για τις ανάγκες  της 
∆/νσης Α/θµιας Εκπαίδευσης (ΣΜΑΡΑΓ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)  

470,00 
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∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1723 

11. 

∆απάνη για την πληρωµή προµήθειας  µίας (1) µητρικής πλακέτας Η/Υ 
για τις ανάγκες  της ∆/νσης Β/θµιας Εκπαίδευσης (ΠΛΑΤΣΟΥΡΑΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ)  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1723 

130,00 

12. 

∆απάνη για την πληρωµή προµήθειας ρόλερ για δύο (2) γραφεία για την 
επισκευή του ισογείου της παλιά  Νοµαρχίας για µεταφορά της ∆/νσης 
Α/θµιας εκπαίδευσης   (ΧΑΨΟΥΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ).  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1699 

350,00 

13. 

∆απάνης για την πληρωµή προµήθειας δύο (2) τόνερ για  cannon  
φωτοτυπικό για τις ανάγκες του τµήµατος Περιβάλλοντος ( PSM 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ)  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1111 

111,92 

14. 

∆απάνη για την πληρωµή προµήθειας για αλλαγή φορητών 
πυροσβεστήρων της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών του τµήµατος 
ΚΤΕΟ (ΦΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1699 

252,00 

15. 
∆απάνη για την πληρωµή εξόδων κινητής τηλεφωνίας υπαλλήλου του 
τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φωκίδας  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0826 

400,00 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 304 
 

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα και µελέτες του προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 33193/1616/11-3-
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 
Εγκρίνει την δαπάνη και διάθεση πίστωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 

4071/2012, για την  πληρωµή των παρακάτω Πιστοποιήσεων – λογαριασµών έργων - 
µελετών του προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων Π.Ε. Φωκίδας, ως εξής:    

                                                                                                                                                                                                    
α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΙ∆. 

ΦΟΡΕΑΣ     
ΚΑΕ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΠΟΣΟ 

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  
10.277,43 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 
∆ΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ 
ΣΗΜΕΡΑ: 4.243,50 
ΠΑΡΟΝ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 
4.243,50 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ: 
4.243,50 

071 
ΚΑΕ 9571 

ΑΡΙΣΤΟ∆ΗΜΟΣ 
ΣΚΟΥΡΛΕΤΟΣ 

4.243,50

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 305 
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ΘΕΜΑ 16ο: ∆ιόρθωση της υπ΄αριθµ. 117/3-2-2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε. περί έγκρισης δαπανών για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. 
Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 34341/1664/12-3-
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. 117/3-2-2015 απόφασή της περί έγκρισης δαπανών για 

αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας, από το εσφαλµένο στο 
ορθό, ως εξής: 

α) στην δαπάνη 14 από “COPYFOT-ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΜΑΡΑ” στο ορθό “PCM-
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ” 

β) στην δαπάνη 20 από “COPYFOT-ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΜΑΡΑ” στο ορθό “PCM-
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ”. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 306 
 

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 34163/1462/12-3-
2015 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 κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή 

υπηρεσιών για τις ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας, ως κατωτέρω: 
 

Α/Α Αιτιολογία Συνολικό 
ποσό € 

1. Προµήθεια σφραγίδων για τις ανάγκες της ∆/νσης ∆ιοικητικού-
Οικονοµικού από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1111 

24,85 

2. Προµήθεια σφραγίδων για τις ανάγκες της ∆/νσης ∆/θµιας Εκπαίδευσης 
από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1111 (σχετ. αρ. πρωτ. 2251/27-
2-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆/θµιας Εκπαίδευσης Ν. Ευβοίας. 

47,06 

3. Προµήθεια ενός πιστοποιηµένου εκτυπωτή Compuprint SP40 plus with 
tractor και παραµετροποίηση αυτού για τις ανάγκες της ∆/νσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 
02073, ΚΑΕ 1713 (σχετ. αρ. πρωτ. 26145/72/24-2-2015 έγγραφο του 
Τµήµατος Πληροφορικής της ΠΕ Ευβοίας). 

1.156,20 

4. Προµήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή του ΜΕ 
121124 φορτωτή της ∆ΤΕ της ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 
02073, ΚΑΕ 1321 (σχετ. αρ. πρωτ. 26594/631/25-2-2015 έγγραφο της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ευβοίας). 

340,10 

5. Προµήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 4806 αυτοκίνητο της ΠΕ Ευβοίας 
από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1321 (αίτηµα ∆/νσης 
∆ιοικητικού-Οικονοµικού της ΠΕ Εύβοιας). 

196,80 

6. Προµήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΥ 6250 αυτοκίνητο της ΠΕ Ευβοίας 
από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1321 (αίτηµα ∆/νσης 
∆ιοικητικού-Οικονοµικού της ΠΕ Εύβοιας).  

325,95 

7. Προµήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή φωτοαντιγραφικού 
µηχανήµατος MINOLTA BIZHUB 250 από την πίστωση του Ε.Φ. 
02073, ΚΑΕ 1329 (αίτηµα ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της ΠΕ 

172,13 
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Εύβοιας).  
8. Προµήθεια αναλωσίµων για το Συνεργείο Μηχανηµάτων της ∆/νσης 

Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, 
ΚΑΕ 1699 (σχετ. αρ. πρωτ. 23709/548/18-2-2015 έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ευβοίας). 

581,79 

9. Εργασίες συντήρησης και επισκευής του ΜΕ 121124 φορτωτή της ∆ΤΕ 
της ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0861 (σχετ. 
αρ. πρωτ. 26592/630/25-2-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
της ΠΕ Ευβοίας) 

282,90 

10. Εργασίες συντήρησης και επισκευής του ΜΕ 121120 εκσκαφέα-
φορτωτή της ∆ΤΕ της ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, 
ΚΑΕ 0861 (σχετ. αρ. πρωτ. 26584/629/25-2-2015 έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ευβοίας) 

147,60 

11. Εργασίες συντήρησης και επισκευής του ΚΗΗ 6117 εκχιονιστικού-
χορτοκοπτικού οχήµατος της ∆ΤΕ της ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση 
του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0861 (σχετ. αρ. πρωτ. 27894/664/27-2-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ευβοίας) 

584,25 

12. Εργασίες συντήρησης και επισκευής του ΜΕ 123063 προωθητή της 
∆ΤΕ της ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0861 
(σχετ. αρ. πρωτ. 278952/663/27-2-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της ΠΕ Ευβοίας) 

1.156,20 

13. Εργασίες συντήρησης και επισκευής για το ΚΗΗ 4806 αυτοκίνητο της 
ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0861 (αίτηµα 
∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της ΠΕ Εύβοιας). 

73,80 

14. Εργασίες συντήρησης και επισκευής για το ΚΗΥ 6250 αυτοκίνητο της 
ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0861(αίτηµα 
∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της ΠΕ Εύβοιας).  

184,50 

15. Εργασίες συντήρησης και επισκευής φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος 
MINOLTA BIZHUB 250 από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 
0869(αίτηµα ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της ΠΕ Εύβοιας).  

61,50 

16. Εργασίες εντοµοκτονίας στο κτίριο του ∆ιοικητικού Μεγάρου της ΠΕ 
Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0899(αίτηµα ∆/νσης 
∆ιοικητικού-Οικονοµικού της ΠΕ Εύβοιας).  

369,00 

17. Κηποτεχνικές εργασίες συντήρησης κήπου του περιβάλλοντος χώρου 
του ∆ιοικητικού Μεγάρου της ΠΕ Ευβοίας για ένα έτος από την 
πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0899 (αίτηµα ∆/νσης ∆ιοικητικού-
Οικονοµικού της ΠΕ Εύβοιας). 

6.000,00 

 
Οι κ. κ. Γεώργιος Γκικόπουλος και Αθανάσιος Γιαννόπουλος δήλωσαν ότι ψηφίζουν όλες 

τις δαπάνες, πλην εκείνης µε α/α 17, χαρακτηρίζοντάς την αναιτιολόγητα µεγάλη. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 307 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 34166/1463/12-3-
2015 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 την έκδοση Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής, Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής: 
1. ποσού 880,00 €, σε βάρος του προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας 

Εύβοιας, στο όνοµα της Γιαννουλάκου Αγγελικής, υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού-
Οικονοµικού της Π.Ε. Εύβοιας, για την πληρωµή δαπανών κινητής τηλεφωνίας (αρ. κινητού 
τηλεφώνου 6974589684) του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 
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2015. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 0824 του Ε.Φ 02073 και ηµεροµηνία απόδοσης 
λογαριασµού ορίζεται η 31-12-2015. 

2. ποσού 150,00 €, σε βάρος του προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας 
Εύβοιας, στο όνοµα του Γοµάτου Χρήστου, υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 
της Π.Ε. Εύβοιας, για την πληρωµή αντιτίµου εισιτηρίου αυτοκινήτου και οδηγού για την 
µεταφορά υπαλλήλων της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. Εύβοιας 
στη Σκύρο, για υπηρεσιακούς λόγους. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 0899 του Ε.Φ 
02073 και ηµεροµηνία απόδοσης λογαριασµού ορίζεται η 31-5-2015. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 308 

 
Σ΄αυτό το σηµείο εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων ο κ. Ευστάθιος Κάππος. 

 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για την φιλοξενία Λευκορώσων 
∆ηµοσιογράφων, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 34247/1465/12-3-
2015 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 κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει τις δαπάνες και την διάθεση πίστωσης, συνολικού ποσού 1.150,00 €, για την 

φιλοξενία  - ταξίδι εξοικείωσης επτά (7) Λευκορώσων δηµοσιογράφων που θα επισκεφτούν την 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και θα περιηγηθούν σε όλη την περιοχή από 25-3-2015 έως 1-4-
2015. 

Οι δαπάνες φιλοξενίας αφορούν µετακινήσεις, βενζίνες, µεταφράσεις, µέρος της 
διαµονής και διατροφής, αναµνηστικά κλπ. και θα βαρύνουν την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 
0845 του προϋπολογισµού της Π.Ε. Εύβοιας.  

Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 309 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµή δαπάνης για την εξόφληση 
λογαριασµού έργου, Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 33256/1286/11-3-
2015 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 για το παρακάτω έργο που 

βρίσκεται σε εξέλιξη (στάδιο δηµοπράτησης – συνεχιζόµενο), σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 
4071/2012, ως εξής: 

 

 

Τίτλος έργου Ειδικός 
φορέας/ΚΑΕ 

Προµηθευτής 
 

Ποσό 

1 Αντιπληµµυρική προστασία του δρόµου 
ΠΑΘΕ – Γλύφα 
Χρηµατοδότηση:  ΚΑΠ 
Προϋπολογισµός:  62.000,00 € 
Ποσό σύµβασης:  € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα:  0,00 € 
Παρόν λογαριασµός:  € 
Υπόλοιπο εγκρίσεων:  € 

01.071 
ΚΑΕ 9771 

Υπό 
δηµοπράτηση 

62.000,00 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 310 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια δύο (2) Κεντρικών Εξυπηρετητών – Servers 
για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
(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. 31295/189/6-3-2015 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 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 δαπάνη 12.500 € (µε Φ.Π.Α.) για την προµήθεια δύο (2) Κεντρικών 

Εξυπηρετητών – Servers για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 
συγκεκριµένα: 
 

1) Ενός Database Server που θα παρέχει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες για την 
αποθήκευση, ανάκτηση, ενηµέρωση και συντήρηση των δεδοµένων του συστήµατος 
καθώς επίσης και όλους τους απαραίτητους µηχανισµούς για την ακεραιότητα των 
δεδοµένων (DataIntegrity).  
και 

2) ενός Application Server, στον οποίο θα εκτελούνται οι περισσότερες λειτουργίες µε 
δυνατότητα εγκατάστασης περισσότερων του ενός Application Servers σε διαφορετικά 
µηχανήµατα, αξιοποιώντας, µε τον τρόπο αυτό, οποιαδήποτε διαθέσιµη υπολογιστική ισχύ 
και εξασφαλίζοντας εξαιρετικά αποτελέσµατα ανταπόκρισης, αξιοπιστίας και 
επεκτασιµότητας. 
 
Οι παραπάνω servers θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από ταχύτητα, συνοχή, 

σταθερότητα και ευκολία στην εγκατάσταση και θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές 
προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στην εισήγηση της υπηρεσίας. 

Η συγκεκριµένη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφερειακής Ενότητας 
Φθιώτιδας, τον Κ.Α.Ε.1723.   
 

Οι κ. κ. Γεώργιος Γκικόπουλος και Αθανάσιος Γιαννόπουλος δήλωσαν ότι ψηφίζουν 
λευκό, διότι κρίνουν ότι η εν λόγω δαπάνη είναι υπερβολικά µεγάλη. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 311 

 
ΘΕΜΑ 22ο:  Έγκριση δαπάνης για συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 
συνδιοργάνωση, µε τον Σύλλογο “ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ  Γ.Σ.”, της εκδήλωσης µε τον τίτλο 
«ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΗΣΗΣ (basket ball) ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ». 
(Εισηγητής: κ. Σταύρος Τσελάς, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριµνας Π.Σ.Ε.) 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 895/10-3-2015 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Φθιώτιδας 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 χιλίων ευρώ (1000 €), από την εγγεγραµµένη πίστωση στον 

προϋπολογισµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οικ. έτους 2015 (Κ.Α.9779 Ε.Φ01071), που 
αφορά πολιτιστικές εκδηλώσεις ευρείας απήχησης, για συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας στην συνδιοργάνωση, µε τον Σύλλογο “ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ  Γ.Σ.”, της εκδήλωσης µε 
τον τίτλο «ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΗΣΗΣ (basket ball) ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ» (αγώνες προαγωνιστικών κατηγοριών και αξιολόγηση µέσω ειδικού 
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ασκησιολογίου) που θα πραγµατοποιηθεί στο χώρο του Κλειστού Γυµναστηρίου ¨ΑΝΘΕΩΝ¨ 
στις 5 Απριλίου  2015, ηµέρα Κυριακή από 10:00 π.µ. µέχρι 20:00 µ.µ. 
  Η ανωτέρω δαπάνη αναλύεται, ως εξής: 

- οχτακόσια ευρώ (800 €) για αναµνηστικά διπλώµατα-µετάλλια-κύπελλα και  
- διακόσια ευρώ (200 €) για λειτουργικά έξοδα (φαρµακεία, φαρµακευτικό υλικό, 

καθαρισµός γηπέδου. 
 

Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 312 
 
 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρακτικού 3 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού, αξιολόγησης 
προσφορών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης του ηλεκτρονικού ανοικτού 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. 30/34481/13-3-
2015 (ορθή επανάληψη) 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 
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθµ. 3/9-03-2015 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού,  

αξιολόγησης προσφορών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισµού µε τίτλο «Καταπολέµηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το 
έτος 2015», προϋπολογισµού  599.625 € µε Φ.Π.Α., που αφορά στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης των υποψηφίων αναδόχων του 
παραρτήµατος Β΄ παρ. 4 της αριθ. 2 ∆ΑΟ/2014 διακήρυξης. 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού: 
Α) για το Τµήµα Α:  «Παρακολούθηση από εδάφους των προνυµφών των κουνουπιών 

και διενέργεια από εδάφους παρεµβάσεων προνυµφοκτονίας, ακµαιοκτονίας και 
υπολειµµατικής ακµαιοκτονίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» στην εταιρεία 
“ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε.”, {ταχ. δ/νση  124ο χλµ Π.Ε.Ο. Αθηνών - ∆ελφών, Τ.Κ. 32100 
Λιβαδειά (ΑΦΜ 999116537 ∆ΟΥ Λιβαδειάς)}, της οποίας η οικονοµική προσφορά ανέρχεται σε  
τετρακόσιες δέκα  χιλιάδες  ευρώ  (410.000,00 €), µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. ή 
πεντακόσιες τέσσερις χιλιάδες τριακόσια  ευρώ  (504.300,00€), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
και 

Β) για το Τµήµα Β : «∆ιενέργεια αεροψεκασµών για την καταπολέµηση κουνουπιών µε 
την µέθοδο της προνυµφοκτονίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» στην εταιρεία 
“ΠΡΕΝΤΖΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ”, {ταχ. δ/νση Φίλωνος 86, Τ.Κ 18536 Πειραιάς (ΑΦΜ 
013219508 ∆ΟΥ Γ΄ Πειραιά)}, της οποίας η οικονοµική προσφορά ανέρχεται σε εξήντα µία 
χιλιάδες οκτακόσια εβδοµήντα πέντε ευρώ  (61.875,00 €), µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.  ή 
εβδοµήντα έξι χιλιάδες εκατόν έξι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (76.106,25€), 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 313 

 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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ΘΕΜΑ 24ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο 
∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά (έφεση της εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΥΒΟΙΚΗ Α.Ε.» και έφεση 
της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»). 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.) 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 25719/220/12-3-
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 
∆ιορίζει κατ’ εξαίρεση, λόγω της ιδιάζουσας βαρύτητας του συγκεκριµένου θέµατος και 

λαµβανοµένου ιδιαιτέρως υπόψη και του ιδιαίτερου φόρτου εργασίας του Γραφείου Νοµικής 
Υπηρεσίας Π.Ε. Εύβοιας για τα τρεχούσης φύσεως θέµατα, πληρεξούσιο δικηγόρο της 
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο Λιβαδειάς Ηρακλή Τσάγκα (Α.Μ.147) ο οποίος, 
να την εκπροσωπήσει στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά, στη δικάσιµο της 23/04/2015, ή σε κάθε 
µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να υποστηρίξει την µε ηµεροµηνία καταθέσεως 
06/04/2012 έφεση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και να αποκρούσει την µε ηµεροµηνία 
καταθέσεως 02/04/2012 έφεση της εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΥΒΟΙΚΗ Α.Ε.», συντάσσοντας 
υπόµνηµα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά την κρίση 
του απαιτείται, για την υπεράσπιση της  υποθέσεως.     

Ο κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 314 
 

 
Περατωθέντων των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης λύεται η παρούσα έκτακτη 

συνεδρίαση. Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάµενα µέλη, ως 
ακολούθως: 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ              ΤΑ ΜΕΛΗ                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης Ηλίας Μπουρµάς           Ιππολύτη Μπαλκούρα       

                                Βασίλειος Φακίτσας 

Ευστάθιος Κάππος  

Κων/νος Καραγιάννης  

Ιωάννης Αγγελέτος 

Αθανάσιος Γιαννόπουλος 

Γεώργιος Γκικόπουλος 

Ιωάννης Ταγκαλέγκας 
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