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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
της 25ης Ιανουαρίου 2016 

        Αριθµός Πρακτικού 4 
 

Στη Λαµία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Πλατεία Ελευθερίας 3, 1ος 
όροφος), σήµερα στις 25 Ιανουαρίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα 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. 8291/113/19-1-2016 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 ηµερήσιας διάταξης: 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης 2/11-1-2016 της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της Κοινοπραξίας µε την επωνυµία 
«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. – ΑΡΚΤΟΣ Α.Τ.Ε.» και λοιπών δύο εναγουσών, 
ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά. 
 
ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΕΘΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών. 
 
ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της τέως Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας, ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 5ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Σταυρούλας Κατσώνη του 
Φωτίου και λοιπών τεσσάρων προσφευγόντων, ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Λαµίας. 
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ΘΕΜΑ 6ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Λίτσας συζ. Χρήστου 
Ρουκουνιώτη, ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 7ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Γεωργίου Σκουρτανιώτη του 
Ευθυµίου, ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 8ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Αθανασίας συζ. Θεοδώρου 
Καραµπιτσάκου και λοιπών (συνολικά 6 προσφευγόντων), ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 9ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία «Α. 
και Κ. Κρυστάλλης Α.Ε.», ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 10ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΓΙΟΡΜΑΝΗ Β. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 11ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αίτησης της Προέδρου Πρωτοδικών 
∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων περί διόρθωσης δικαστικής απόφασης, ενώπιον του Τριµελούς 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας.  
 
ΘΕΜΑ 12ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αίτησης ακύρωσης του Θεόδωρου Κατσαρού 
του Αλέξανδρου και της εταιρείας µε την επωνυµία «Κατσαρός Αλ. Θεόδωρος & Σία Ε.Ε.», 
ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά. 
 
ΘΕΜΑ 13ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης επί ερωτήµατος της ∆/νσης 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας [Τµήµα Προσωπικού και Μισθοδοσίας] σχετικά µε τον 
διορισµό υπαλλήλου σε συµµόρφωση προς το περιεχόµενο δικαστικής απόφασης. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση δαπανών για την αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών φαινοµένων 
(Βροχοπτώσεις – κατολισθήσεις) στην Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπάνης για την αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών φαινοµένων 
(Χιονόπτωση 30/12/2015) στην Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπανών για την αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών φαινοµένων 
(Χιονοπτώσεις – κατολισθήσεις) στην Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση της υπ΄αριθµ. 6845/16/18-1-2016 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Φωκίδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων για την αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινοµένων (χιονόπτωση 17/01/2016). 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση  του έργου: «Έκτακτες Παρεµβάσεις στο οδικό 
δίκτυο του Νοµού» (εκχιονισµός επαρχιακού δικτύου – αντιπληµµυρικές παρεµβάσεις), Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 
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ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δαπάνης για το έργο: «Εργασίες αποχιονισµού στο Εθνικό & Επαρχιακό 
δίκτυο και αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας για την χρονική περίοδο 2015-
2017». 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δηµοπράτησης του υποέργου: «Αποκατάσταση ζηµιών στα τοιχία 
αντιστήριξης της επαρχιακής οδού Νο 9 Γαλαξειδίου - Πεντεορίων – Βουνιχώρας» του έργου: 
«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015 – 2016 και 2017», προϋπολογισµού 
190.000,00 µε Φ.Π.Α.. 
  
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δηµοπράτησης του έργου: «Συντήρηση και προστασία πρανών στην εθνική 
οδό 77 Χαλκίδα – Λ. Αιδηψού (Τµήµα Παγώντος – Προκόπι), Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 
1.200.000,00 µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δηµοπράτησης του έργου: «Συντήρηση και προστασία πρανών στην 
επαρχιακή οδό 36 Μουρίκι – Λουκίσια – Χάλια (Θέση Κοκόσι), Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 
1.000.000,00 µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση αποτελέσµατος του πρόχειρου διαγωνισµού του 
έργου: «Αποκατάσταση τεχνικού στην περιοχή του δήµου Αµφίκλειας», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
προϋπολογισµού 24.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση σχεδίου προκήρυξης ανοικτής διαδικασίας και λοιπών συµβατικών τευχών 
για την ανάθεση µελέτης: «Οριοθέτηση & τοπικές διευθετήσεις στον Ασωπό ποταµό σε τµήµα 
10χλµ. εντός του Ν. Βοιωτίας», προεκτιµώµενης αµοιβής 305.762,08 € µε ΦΠΑ. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσµατος του 
επαναληπτικού πρόχειρου δηµόσιου διαγωνισµού για την «Προµήθεια ηλεκτρονικού – ψηφιακού 
συστήµατος ελέγχου χρονοπαρουσίας του προσωπικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», 
συνολικού προϋπολογισµού 27.665,00 πλέον Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δαπάνης – δέσµευσης πίστωσης για την προµήθεια αναλώσιµων 
ηλεκτρολογικού εξοπλισµού για την Π.Ε. Φθιώτιδας.  
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δαπάνης – δέσµευσης πίστωσης για την προµήθεια µηχανογραφικού 
εξοπλισµού για την Π.Ε. Φθιώτιδας.  
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δαπάνης – δέσµευσης πίστωσης για την προµήθεια αναλώσιµων 
µηχανογραφικού εξοπλισµού για την Π.Ε. Φθιώτιδας.  
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δαπάνης – δέσµευσης πίστωσης για την προµήθεια σαρωτών για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 

ΑΔΑ: ΩΑΝ37ΛΗ-Ψ7Λ



4 
 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής του επαναληπτικού ανοικτού δηµόσιου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για τα σχολικά έτη 2015-
2016 και 2016-2017, συνολικού προϋπολογισµού 184.468,96 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  
 
ΘΕΜΑ 31ο: ∆ιάθεση οχήµατος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς χρήση στο ∆ήµο 
Κύµης – Αλιβερίου. 
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
 
∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση µε τον ∆ήµο Καρπενησίου, τον Ε.Ο.Σ. 
Καρπενησίου και εταιρείες του ιδιωτικού τοµέα του 4ου φεστιβάλ Ορειβατικού Σκι 2016. 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπανών από τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό για εκτός έδρας µετακινήσεις στο εσωτερικό και εξωτερικό και υπερωριακή 
απασχόληση όλων των υπαλλήλων, αιρετών και ειδικών συµβούλων της Π.Ε. Φθιώτιδας.  
 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για συµµετοχή της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην διεξαγωγή του «3ου νυχτερινού αγώνα δρόµου Λαµίας 
(Lamia night & run 2016)», στα πλαίσια των Πολιτιστικών εκδηλώσεων ευρείας απήχησης, έτους 
2016.  
 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό, οικονοµικού έτους 2016 (ειδικός φορέας 073), για λοιπές πληρωµές 
υποχρεώσεων που δεν κατονοµάζονται ειδικά έτους 2016. 
 
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για εξόφληση οφειλών, Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, 
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 38ο: ∆ιόρθωση της υπ΄αριθµ. 10/4-1-2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης δαπανών για µισθοδοσία, αγορές, επισκευές, 
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού έτους 2016, 
Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση δαπανών και δέσµευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα και µελέτες του Προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
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(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ  
 
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση α) δαπάνης, ανάληψης δέσµευσης πίστωσης και διενέργειας ανοικτού 
ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισµού και β) κατάρτισης των όρων της διακήρυξης του έργου: 
«Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του 
προγράµµατος καταπολέµησης του δάκου της ελιάς ετών 2016 & 2017», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
συνολικού προϋπολογισµού 1.559.984,40 € µε ΦΠΑ. 
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής). 
 
 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής του ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνή διαγωνισµού 
µε τίτλο: «Καταπολέµηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2016 και 2017», 
προϋπολογισµού 1.343.160,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής). 
 
 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 44ο: Συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης και διεξαγωγής του διαγωνισµού για την 
ανάθεση της µελέτης µε τίτλο: «Μελέτη έργων άµεσης αποκατάστασης αρδευτικού καναλιού 
Καλαποδίου Π. Λήλαντα Ν. Εύβοιας», προεκτιµώµενης αµοιβής 384.871,58 € µε Φ.Π.Α., µε τη 
διαδικασία του άρθρου 6 του Ν. 3316/05. 
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 

Παρόντα µέλη επτά (7) οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, Ιωάννης Ταγκαλέγκας, 
Βασίλειος Φακίτσας, Κωνσταντίνος Καραγιάννης, Ευστάθιος Κάππος, Ιωάννης Αγγελέτος και 
Γεώργιος Γκικόπουλος. 

Από την συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόµιµα, απουσίαζαν οι κ.κ. Ηλίας Μπουρµάς και 
Αθανάσιος Γιαννόπουλος και τα αναπληρωµατικά µέλη αυτών. 

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

Χρέη γραµµατέα άσκησε η Ιππολύτη Μπαλκούρα του Αθανασίου, κλάδου ΠΕ 
∆ιοικητικού, µε βαθµό Ε΄, που ορίσθηκε γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής µε την αριθµ. 
9460/222/27-1-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

 
Επίσης, στη συνεδρίαση παρέστησαν 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. Eυγενία Οικονόµου, Προϊσταµένη Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.  
6. Φωτούλα Σφήκα, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ιοίκησης Π.Σ.Ε. και 
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7. Γεώργιος Αποστολόπουλος, Αναπληρωτής Προϊστάµενος ∆/νσης ∆ιαφάνειας και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 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 δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για την «υλοποίηση 
δράσεων του προγράµµατος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 
2016». 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Το κατεπείγον του θέµατος συνίσταται στο γεγονός ότι οι συγκεκριµένες δράσεις 
εστιάζονται στην προβολή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως προορισµού χειµερινού 
τουρισµού και οποιαδήποτε αναβολή στην ηµεροµηνία προβολής (1-02-2016 έως 28-02-206) θα 
έχει σαν αποτέλεσµα την µη εκπλήρωση του σκοπού των παραπάνω δράσεων. 
 

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 103 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για την «υλοποίηση 
δράσεων του προγράµµατος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 
2016». 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 8770/333/20-1-2016 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει τη δέσµευση πίστωσης και την πληρωµή δαπάνης συνολικού ποσού εξήντα µία 

χιλιάδων και τετρακοσίων ευρώ (61.400,00 €) για την «υλοποίηση δράσεων του προγράµµατος 
τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2016». 

Η συγκεκριµένη δαπάνη που θα βαρύνει τον ειδικό φορέα 071 και ΚΑΕ 9899 αναλύεται 
ως ακολούθως: 

α) Ενοικίαση χώρου σε συρµούς του ΜΕΤΡΟ για το χρονικό διάστηµα από 01 
Φεβρουαρίου 2016 έως και 28 Φεβρουαρίου 2016, προϋπολογισµού 20.000,00  €.  

β) Επικοινωνία και εξωστρέφεια των δράσεων της τουριστικής προβολής (εµπορικό 
κέντρο/κοινόχρηστοι χώροι), προϋπολογισµού 20.000,00 €. 

γ) Κατασκευή υποδοµών – εκτυπώσεις για τις δράσεις της τουριστικής προβολής της  
(εµπορικό κέντρο / κοινόχρηστοι χώροι), προϋπολογισµού 20.000,00 €. 

δ) ∆ιοργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων γαστρονοµικού και πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος για την προώθηση του τουρισµού,  προϋπολογισµού 1.400,00 €. 

Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, µε την αιτιολογία ότι “πρόκειται για δράσεις 
αποσπασµατικές και αναποτελεσµατικές, µε αµφίβολη στόχευση, στηριγµένες σε αντιλήψεις που 
δεν εκτιµούν σωστά τον τουρισµό και τη σηµασία του”. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 104 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης 2/11-1-2016 της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 Η Επιτροπή ενέκρινε οµόφωνα το µε αριθµ. 2/11-1-2016 πρακτικό συνεδρίασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 105 
 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της Κοινοπραξίας µε την επωνυµία 
«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. – ΑΡΚΤΟΣ Α.Τ.Ε.» και λοιπών δύο εναγουσών, 
ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. οικ. 6738/66/15-1-
2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Λαµβανοµένου υπόψη του γεγονότος ότι η συγκεκριµένη υπόθεση είναι µεγάλης 

σπουδαιότητας για τα συµφέροντα της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», λόγω του αντικειµένου 
της [ποσό 534.686,32 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και τόκων], και δεδοµένου ότι οι υπηρετούντες στο 
Γραφείο Νοµικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας ∆ικηγόροι αδυνατούν να 
αντιµετωπίσουν την υπεράσπιση της συγκεκριµένης υπόθεσης, λόγω του φόρτου εργασίας και 
της ενασχόλησής τους µε τα ποικίλης και τρεχούσης φύσεως θέµατα του Γραφείου Νοµικής 
Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, διορίζει κατ’ εξαίρεση πληρεξούσιο δικηγόρο 
της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την ∆ικηγόρο Φωτεινή Κανέτη του Χαραλάµπους [Α.Μ.: 
90], κάτοικο Λαµίας, οδός Λεωνίδου 6, η οποία να την εκπροσωπήσει στο ∆ιοικητικό Εφετείο 
Πειραιά, στη δικάσιµο της 10/02/2016 ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να 
αποκρούσει την µε ηµεροµηνία κατάθεσης 27/05/2015 καταψηφιστική αγωγή που άσκησαν η 
Κοινοπραξία µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. - ΑΡΚΤΟΣ Α.Τ.Ε.» και 
λοιπές δύο προσφεύγουσες, 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’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο  ποσό των 737 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 169,51), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 906,51 ευρώ, η οποία 
προκύπτει ως εξής:  

- Παράσταση και υπόµνηµα 417 ευρώ [161 € παράσταση συν 256 € υπόµνηµα], µε βάση  
τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013. 

- Επιπλέον αµοιβή χρονοχρέωσης για 4 ώρες, µε ποσό 80 €/ώρα, ήτοι [80 Χ 4 = 320 
ευρώ], για µελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά, λαµβανοµένης 
υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του ιδιαίτερα µεγάλου οικονοµικού αντικειµένου αυτής. 
 Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, αλλά ζήτησε “την 
πραγµατοποίηση διοικητικής έρευνας, ώστε να αναζητηθούν οι παραλείψεις της υπηρεσίας στην 
υποστήριξη των συµφερόντων του δηµοσίου και οι υπάρχουσες πολιτικές ευθύνες”. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 106 
 
ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΕΘΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. οικ. 6750/67/15-1-
2016 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο 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 

Αθηνά Φιλιπποπούλου του Χρήστου [Α.Μ./∆.Σ.Α.: 28947], κάτοικο Κηφισιάς, οδός Ιλισίων 11, η 
οποία να την εκπροσωπήσει στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, στη δικάσιµο της 29/02/2016 ή σε κάθε 
µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την µε αριθµό κατάθεσης 6947/2015 
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αγωγή που άσκησε η εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΕΘΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 
συντάσσοντας προτάσεις, 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’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο  ποσό των 248 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 57,04), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 305,04 ευρώ, η οποία 
προκύπτει ως εξής:  

- Παράσταση και υπόµνηµα 168 ευρώ [79 € παράσταση συν 89 € υπόµνηµα], µε βάση  
τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013. 

- Επιπλέον αµοιβή χρονοχρέωσης για 1 ώρα, ποσού 80 ευρώ, για µελέτη φακέλου 
υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθµίου ∆ικαστηρίου, λαµβανοµένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης 
και του οικονοµικού αντικειµένου αυτής. 

Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος και ζήτησε να αποσαφηνιστεί ο λόγος που δεν 
πληρώθηκε η  ενάγουσα εταιρεία. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 107 
 
ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της τέως Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας, ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. ΤΤ 169309/1735/ 
2015/14-1-2016 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την 
Επιτροπή, το οποίο 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 

Σοφία Κρανιώτη του Χαραλάµπους [Α.Μ.: 319], κάτοικο Λαµίας, οδός Λεωνίδου 6, η οποία να 
την εκπροσωπήσει στο Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, στη δικάσιµο της 25/02/2016 ή 
σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να υποστηρίξει [και όχι να αποκρούσει, όπως 
από παραδροµή αναφέρεται στη σχετική εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας] την µε αριθµό 
καταθέσεως 93/2009 προσφυγή που άσκησε η τέως Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας [ήδη 
«Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»], 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’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο  ποσό των 368 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 84,64), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 452,64 ευρώ, η οποία 
προκύπτει ως εξής:  

- Παράσταση και υπόµνηµα 288 ευρώ [203 € παράσταση συν 85 € υπόµνηµα], µε βάση  
τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013. 

- Επιπλέον αµοιβή χρονοχρέωσης για µία (1) ώρα, ποσού 80 ευρώ, για τη µελέτη 
φακέλου σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβαθµίου δικαστηρίου, λαµβανοµένης υπόψη της φύσης της 
υπόθεσης. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 108 
 
ΘΕΜΑ 5ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Σταυρούλας Κατσώνη του 
Φωτίου και λοιπών τεσσάρων προσφευγόντων, ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. ΤΤ 169348/1737/ 
2015/14-1-2016 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την 
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
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Να µην εκπροσωπηθεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενώπιον του Τριµελούς 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας, δοθέντος ότι θα εκφράσει τις απόψεις της υπηρεσιακά και θα 
αποστείλει το διοικητικό φάκελο, οπότε η υπεράσπισή της θα εκπληρωθεί επαρκώς κατά τον 
τρόπο αυτό, δεδοµένης και της φύσης της υποθέσεως. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 109 

 
ΘΕΜΑ 6ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Λίτσας συζ. Χρήστου 
Ρουκουνιώτη, ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. ΤΤ 169274/1731/2015/ 
14-1-2016 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Να µην εκπροσωπηθεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενώπιον του Τριµελούς 

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας, δοθέντος ότι θα εκφράσει τις απόψεις της υπηρεσιακά και θα 
αποστείλει το διοικητικό φάκελο, οπότε η υπεράσπισή της θα εκπληρωθεί επαρκώς κατά τον 
τρόπο αυτό, δεδοµένης και της φύσης της υποθέσεως. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 110 

 
ΘΕΜΑ 7ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Γεωργίου Σκουρτανιώτη του 
Ευθυµίου, ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. οικ. 6002/62/14-1-
2016 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο 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 

Αριστογείτονα Γιαννούτσο του Γεωργίου [Α.Μ.: 405], κάτοικο Λαµίας, οδός Λεωνίδου 6, ο οποίος 
να την εκπροσωπήσει στο Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιµο της 
25/02/2016 ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την µε αριθµό 
καταχώρισης 76/05.09.2008 προσφυγή που άσκησε ο Γεώργιος Σκουρτανιώτης του Ευθυµίου, 
συντάσσοντας υπόµνηµα, 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’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 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:  

- Παράσταση και υπόµνηµα 149 ευρώ [64 € παράσταση συν 85 € υπόµνηµα],  µε βάση  
τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 111 

 
ΘΕΜΑ 8ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Αθανασίας συζ. Θεοδώρου 
Καραµπιτσάκου και λοιπών (συνολικά 6 προσφευγόντων), ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. οικ. 5997/60/14-1-
2016 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 

ΑΔΑ: ΩΑΝ37ΛΗ-Ψ7Λ



10 
 

Να µην εκπροσωπηθεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενώπιον του Τριµελούς 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, δοθέντος ότι θα εκφράσει τις απόψεις της υπηρεσιακά και 
θα αποστείλει το διοικητικό φάκελο, οπότε η υπεράσπισή της θα εκπληρωθεί επαρκώς κατά τον 
τρόπο αυτό, δεδοµένης και της φύσης της υποθέσεως. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 112 

 
ΘΕΜΑ 9ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία «Α. 
και Κ. Κρυστάλλης Α.Ε.», ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. ΤΤ 169281/1732/2015/ 
14-1-2016 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, 
το οποίο 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 

Μαριάνθη Σαξώνη του Σπυρίδωνος [Α.Μ.: 408], κάτοικο Λαµίας, οδός Λεωσθένους 12, η οποία 
να την εκπροσωπήσει στο Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, στη δικάσιµο της 
25/02/2016 ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την µε αριθµό 
κατάθεσης 33/2009 προσφυγή που άσκησε η εταιρεία µε την επωνυµία «Α. και Κ. Κρυστάλλης 
Α.Ε.», 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’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο  ποσό των 368 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 84,64), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 452,64 ευρώ, η οποία 
προκύπτει, ως εξής:  

- Παράσταση και υπόµνηµα 288 ευρώ [203 € παράσταση συν 85 € υπόµνηµα], µε βάση  
τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013. 

- Επιπλέον αµοιβή χρονοχρέωσης για 1 ώρα, ποσού 80 ευρώ, για µελέτη φακέλου 
υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθµίου ∆ικαστηρίου, λαµβανοµένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης 
και του οικονοµικού αντικειµένου αυτής. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 113 

 
ΘΕΜΑ 10ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΓΙΟΡΜΑΝΗ Β. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Λιβαδειάς. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. οικ. 6000/61/14-1-
2016 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Να µην εκπροσωπηθεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενώπιον του Τριµελούς 

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, δοθέντος ότι θα εκφράσει τις απόψεις της υπηρεσιακά και 
θα αποστείλει το διοικητικό φάκελο, οπότε η υπεράσπισή της θα εκπληρωθεί επαρκώς κατά τον 
τρόπο αυτό. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 114 

 
ΘΕΜΑ 11ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αίτησης της Προέδρου Πρωτοδικών 
∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων περί διόρθωσης δικαστικής απόφασης, ενώπιον του Τριµελούς 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας.  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. ΤΤ 169355/1738/2015/ 
14-1-2016 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
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 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 Να µην εκπροσωπηθεί η «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενώπιον του Τριµελούς 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 115 

 
ΘΕΜΑ 12ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αίτησης ακύρωσης του Θεόδωρου Κατσαρού 
του Αλέξανδρου και της εταιρείας µε την επωνυµία «Κατσαρός Αλ. Θεόδωρος & Σία Ε.Ε.», 
ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. ΤΤ 11442/60/2015/14-
12-2016 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο 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 

Άµφισσας Σταυρούλα Πήττα (Α.Μ. 63), η οποία να την εκπροσωπήσει στο ∆ιοικητικό Εφετείο 
Πειραιά, στη δικάσιµο της 23/02/2016 ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να 
αποκρούσει την µε αριθµό καταθέσεως 421/2013 αίτηση ακύρωσης που άσκησαν ο Θεόδωρος 
Κατσαρός του Αλέξανδρου και η εταιρεία µε την επωνυµία «Κατσαρός Αλ. Θεόδωρος & Σία 
Ε.Ε.», 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’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο  ποσό των 341 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 78,43), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α] 419,43 ευρώ, η οποία 
προκύπτει, ως εξής:  

- Παράσταση και υπόµνηµα 341 ευρώ [256 € παράσταση συν 85 € υπόµνηµα],  µε βάση  
τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 116 

 
ΘΕΜΑ 13ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης επί ερωτήµατος της ∆/νσης 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας [Τµήµα Προσωπικού και Μισθοδοσίας] σχετικά µε τον 
διορισµό υπαλλήλου σε συµµόρφωση προς το περιεχόµενο δικαστικής απόφασης. 
(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. ΤΤ 1521/14/14-1-2016 
έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το οποίο 
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 

Παναγιούλα Ανάγνου του Ευσταθίου [Α.Μ./∆.Σ.Α.: 35501], κάτοικο Αγίας Παρασκευής, οδός 
Αγίας Τριάδος 56 & Φιλικής Εταιρείας, η οποία, αφού λάβει υπόψη της τις σχετικές διατάξεις και 
µελετήσει το φάκελο της υπόθεσης, λάβει δε κάθε αναγκαία πληροφορία από την αρµόδια 
υπηρεσία [∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας – Τµήµα 
Προσωπικού και Μισθοδοσίας], να συντάξει αναλυτική γνωµοδότηση απαντώντας στο ερώτηµα 
που τίθεται µε το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 44/04.01.2016 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού - 
Οικονοµικού της Π.Ε. Βοιωτίας [Τµήµα Προσωπικού και Μισθοδοσίας].  

2. Καθορίζει την αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο  ποσό των 160 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 36,80), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α] 196,80 ευρώ, η οποία 
προκύπτει, ως εξής:  
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- Σύνταξη γνωµοδότησης [παροχή νοµικών συµβουλών] 80 ευρώ, µε βάση τον πίνακα 
του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013.    

- Επιπλέον αµοιβή χρονοχρέωσης για µία (1) ώρα, µε ποσό 80 €/ώρα, ήτοι 80 ευρώ,  
λόγω της φύσης της υποθέσεως.  

Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος και ζήτησε να µην ασκηθούν ένδικα µέσα, διότι 
πρόκειται για εργατική διαφορά. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 117 

 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση δαπανών για την αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών φαινοµένων 
(Βροχοπτώσεις – κατολισθήσεις) στην Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ΄αριθµ. (α) 4299/8/12-1-2016, 
(β) 4502/10/12-1-2016 και (γ) 4505/11/12-1-2016 έγγραφα της Αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής 
Προστασίας Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του 
παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
α) τη δαπάνη ύψους 885,6 €, στο όνοµα του ιδιώτη Σπυρόπουλου Αθανάσιου, για την 

αποκατάσταση του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας µετά τις βροχοπτώσεις - κατολισθήσεις 
στην περιοχή Κροκυλείου - Λιδωρικίου – Ναυπάκτου, την χρονική περίοδο από 10-11/07/2015, 

β) τη δαπάνη ύψους 23.345,40 €, στο όνοµα του ιδιώτη Σπυρόπουλου Ευθύµιου, για την 
αποκατάσταση πληµµυρικών φαινοµένων στο [Αρκουδόρεµµα] περιοχή γέφυρα ΝΤΑΟΥ, ∆ήµου 
∆ωρίδας, στις 22/10/2015   

γ) τη δαπάνη ύψους 24.000,38 €, στο όνοµα του ιδιώτη Σπυρόπουλου Αθανάσιου, για 
την αποκατάσταση του ρέµατος Βρυσούλα µετά τις βροχοπτώσεις - κατολισθήσεις στην 
περιοχή Γέφυρα Λευκαδιτίου ∆ήµου ∆ωρίδας, στις 23/10/2015.   

  
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 118 

 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπάνης για την αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών φαινοµένων 
(Χιονόπτωση 30/12/2015) στην Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 6489/15/15-1-2016 
έγγραφο της Αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τη δαπάνη ύψους 2803,17 € στο όνοµα της εταιρείας «ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Ε.», για τον 

εκχιονισµό στο οδικό δίκτυο (Εθνικού και Επαρχιακού) της Π.Ε Φωκίδας, την χρονική περίοδο 
από 30/12/2015 έως 31/12/2015. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 119 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπανών για την αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών φαινοµένων 
(Χιονοπτώσεις – κατολισθήσεις) στην Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ΄αριθµ. (α) 7248/18/18-1-
2016, (β) 7251/20/18-1-2016 και (γ) 7250/19/18-1-2016 έγγραφα της Αυτοτελούς ∆/νσης 
Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο 
τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
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Εγκρίνει: 
α) τη δαπάνη ύψους 1.639,59 €, στο όνοµα του ιδιώτη Σπυρόπουλου Ευθύµιου, για την 

αποκατάσταση του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας µετά τις χιονοπτώσεις – κατολισθήσεις στην 
περιοχή ΒΑΘΥΡΕΜΑ-ΡΕΡΕΣΙ, την χρονική περίοδο από 19-21/12/2015, 

β) τη δαπάνη ύψους 1.249,68 €, στο όνοµα του ιδιώτη Σπυρόπουλου Ευθύµιου, για την 
αποκατάσταση του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας µετά τις χιονοπτώσεις – κατολισθήσεις στην 
περιοχή ΒΑΘΥΡΕΜΑ-ΡΕΡΕΣΙ, στις 30/12/2015, 

γ) τη δαπάνη ύψους 1.586,7 € στο όνοµα του ιδιώτη Σπυρόπουλου Ευθύµιου, για την 
αποκατάσταση του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας µετά τις χιονοπτώσεις – κατολισθήσεις στην 
περιοχή ΤΕΙΧΙΟ-ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΙ-ΠΕΡΙΘΙΩΤΙΣΣΑ-ΣΤΥΛΙΑ, την χρονική περίοδο από 22-
24/12/2015. 
 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 120 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση της υπ΄αριθµ. 6845/16/18-1-2016 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Φωκίδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων για την αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινοµένων (χιονόπτωση 17/01/2016). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 6848/17/18-1-2016 
έγγραφο της Αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 Εγκρίνει την υπ΄αριθµ. 6845/16/18-1-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Φωκίδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων για την αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινοµένων (χιονόπτωση 17/01/2016) και συγκεκριµένα: 

1.- Την απευθείας µίσθωση των ιδιωτικών µηχανηµάτων ιδιοκτησίας α) Κυριαζή 
∆ήµητρας για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας στην περιοχή ∆όκανο – 
Επτάλοφο, β) Θάνου ∆ήµου για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας στην 
περιοχή Καρκαβέλια – όρια Χιονοδροµικού Βρύζες – Καλοσκοπή - Παύλιανη, γ) Ηρακλή Α.Ε. 
στην περιοχή Άµφισσα - Γραβιά, δ) Τριβήλου Βασίλειου στην περιοχή Κερασία - Αρτοτίνα, ε) 
Σπυρόπουλου Ευθύµιου στην περιοχή Τείχιο – Παλαιοξάρι - Στύλια, στ) Ράπτη Γεώργιου στην 
περιοχή Κροκύλειο - Ζοριανο - Κουπάκι - Αλεποχώρι, ζ) Σπυρόπουλου Αθανάσιου στην περιοχή 
Ευπάλειο - Πευκάκι - Λίµνη Μόρνου, η) ΚΡΟΝΟΥ ΕΤΕ Ο.Ε. Γ.Καραχάλιος - Ε.Βλαχοπάνος - Α 
Καραχάλιος στην περιοχή Πεντάπολη-Μαλανδρίνο-Βουνιχώρα Α.Ευθυµία, θ) Τσιγαρίδα 
Κων/νου στην περιοχή Ιτέα-∆εσφίνα. 

2.- Η δαπάνη µίσθωσης θα υπολογιστεί σύµφωνα µε τις ώρες εργασίας των 
µηχανηµάτων, 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. Φωκίδας, σε 
συνδυασµό µε την υπ’ αριθ. 1201/2014 απόφαση, πρακτικό 26/02-12-2014 θέµα 27ο της 
Οικονοµικής Επιτροπής 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. Φωκίδας), 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: 
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(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 121 
 

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση  του έργου: «Έκτακτες Παρεµβάσεις στο οδικό 
δίκτυο του Νοµού» (εκχιονισµός επαρχιακού δικτύου – αντιπληµµυρικές παρεµβάσεις), Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 5923/131/14-1-2016 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο 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» (εκχιονισµός επαρχιακού δικτύου – αντιπληµµυρικές 
παρεµβάσεις), Π.Ε. Φθιώτιδας από τις κάτωθι εταιρείες: 

 
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΚΕΡΑΜΙ∆Α, για επιφυλακή και αποχιονισµό του οδικού δικτύου της 

Π.Ε. Φθιώτιδας στην περιοχή της ∆.Ε. Αγ. Γεωργίου & Τυµφρηστού του ∆ήµου Μακρακώµης, 
της ∆.Ε. Πελασγίας του ∆ήµου Στυλίδας. Η δε δαπάνη της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται στο 
ποσό των 3.011,04€ µε Φ.Π.Α.  

 
2) Ε. ΡΑΧΟΥΤΗ ΣΙΑ ΟΕ, για επιφυλακή και αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. 

Φθιώτιδας, της ∆.Ε. Σπερχειάδας, της ∆.Ε. Αγίου Γεωργίου και στην περιοχή Τυµφρηστού του 
∆ήµου Μακρακώµης. Η δε δαπάνη της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 1.366,53€ 
µε Φ.Π.Α.  
  

3)  ΜΠΑΚΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, 
στην περιοχή της Ε.Ο. Λαµίας ∆οµοκού. Η δε δαπάνη της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται στο 
ποσό των 317,34€ µε Φ.Π.Α.  
 

4) ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟY ΧΡΗΣΤΟY, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. 
Φθιώτιδας, στην Ε.Ο. Λαµίας-∆οµοκού και στην ∆.Ε. Γοργοποτάµου του ∆ήµου Λαµιέων. Η δε 
δαπάνη της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 279,83€ µε Φ.Π.Α.  
  

5) ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟY ΚΑΙΡΙ∆Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, για 
επιφυλακή και τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας στην περιοχή της ∆.Ε. 
Πελασγίας και ∆.Ε. Εχιναίων του ∆ήµου Στυλίδας, στην περιοχή Μπράλου της ∆.Ε. 
Γοργοποτάµου του ∆ήµου Λαµίας, στην Ε.Ο. Λαµίας - ∆οµοκού και στην περιοχή της ∆.Ε. 
∆οµοκού του ∆ήµου ∆οµοκού. Η δε δαπάνη της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται στο ποσό των  
2.933,55€ µε Φ.Π.Α.  
 

6) Λ. ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε., για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας στην 
περιοχή της Ε.Ο. Λαµίας – ∆οµοκού. Η δε δαπάνη της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται στο ποσό 
των 904,05€ µε Φ.Π.Α.  
 

7) ΑΡΜΥΡΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. 
Φθιώτιδας, στην περιοχή της Ε.Ο. Λαµίας ∆οµοκού. Η δε δαπάνη της ανωτέρω εργασίας 
ανέρχεται στο ποσό των 317,34€ µε Φ.Π.Α.  
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8) ΡΕΒΕΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, για επιφυλακή και τον απεγκλωβισµό οχηµάτων στην Ε.Ο. 
Λαµίας-∆οµοκού. Η δε δαπάνη της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 344,40€ µε 
Φ.Π.Α.  
 

9) ΙΩΣΗΦ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ Ε.Π.Ε., για επιφυλακή και τον απεγκλωβισµό 
οχηµάτων της Π.Ε. Φθιώτιδας. Η δε δαπάνη της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται στο ποσό των  
295,20€ µε Φ.Π.Α.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 122 

 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δαπάνης για το έργο: «Εργασίες αποχιονισµού στο Εθνικό & Επαρχιακό 
δίκτυο και αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας για την χρονική περίοδο 2015-
2017». 
(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. 6549/115/15-1-2016 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 48.641,58  € για την πληρωµή των εργασιών αποχιονισµού 
στο Εθνικό & Επαρχιακό δίκτυο και την αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας 
για την χρονική περίοδο 2015 - 2017, του προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 566 µε 
κωδικό έργου 2014ΕΠ56600011, σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα:  
 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 123 

 
 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δηµοπράτησης του υποέργου: «Αποκατάσταση ζηµιών στα τοιχία 
αντιστήριξης της επαρχιακής οδού Νο 9 Γαλαξειδίου - Πεντεορίων – Βουνιχώρας» του έργου: 

A/A  ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΟ ΣΥΝΟΛΟ 
µε ΦΠΑ (σε €) 

1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
23/10/15- 21/11/15 

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΚΟΙΤΗΣ 
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ 24.538,50 

2 ΚΟΥΤΣΑΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
23/10/15 12/11/15 

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ  ΕΟ∆ 
ΣΤΡΟΠΩΝΕΣ- ΚΟΥΤΟΥΡΛΑ (ΠΙΞΑΡΙ) 
& ΣΤΕΝΗ - ΣΤΡΟΠΩΝΕΣ 

9.970,38 

3 ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 22/9/15 
2/10/15 

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ & ΑΠΟΚ/ΣΗ 
ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟ∆ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΑΛΛΙΑΝΟΙ  

8.991,30 

4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ  
24/9/15 1/10/15  

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ & ΑΠΟΚ/ΣΗ 
ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟ∆ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΑΛΛΙΑΝΟΙ 

4.108,20 

5 ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΕΠΕ 

 ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟ∆ 
ΟΞΥΛΙΘΟΣ ΠΛΑΤΑΝΑ 1.033,20 

    

                                                                                         ΣΥΝΟΛΟ (48.641,58 €)  
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«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015 – 2016 και 2017», προϋπολογισµού 
190.000,00 µε Φ.Π.Α.. 

 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 159899/8598/27-11-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) τη δηµοπράτηση του υποέργου: «Αποκατάσταση ζηµιών στα τοιχία αντιστήριξης της 

επαρχιακής οδού Νο 9 Γαλαξειδίου - Πεντεορίων – Βουνιχώρας» του έργου: «Συντήρηση οδικού 
δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015 – 2016 και 2017», προϋπολογισµού 190.000,00 µε 
Φ.Π.Α., µε ανοιχτή δηµοπρασία, 

β) τους όρους της δηµοπρασίας σύµφωνα µε το σχέδιο διακήρυξης και το σχέδιο της 
περίληψης διακήρυξης,  

 γ) τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης που απαρτίζουν την τεχνικοοικονοµική µελέτη του 
έργου (τεχνική έκθεση - προϋπολογισµός - τιµολόγιο εργασιών, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 
έντυπο οικονοµικής προσφοράς), 

δ) τη δαπάνη 190.000,00 € µε Φ.Π.Α., από πιστώσεις του προγράµµατος ∆ηµοσίων 
επενδύσεων ΣΑΕΠ  566, έτους 2015. 

2. Ορίζει την ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Φωκίδας ως αρχή που θα διενεργήσει την 
διαδικασία ορισµού της επιτροπής δηµοπρασίας και την δηµοπρασία. {Επειδή ο 
προϋπολογισµός του έργου είναι κάτω από το όριο της 2ης τάξης η επιτροπή θα είναι τριµελής 
(3)}. Τα τρία µέλη της µε τους αναπληρωτές τους θα είναι υπάλληλοι της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Φωκίδας και θα προκύψουν µετά από δηµόσια κλήρωση, σύµφωνα µε το άρθρο 26 
του Ν. 4024/2011. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 124 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δηµοπράτησης του έργου: «Συντήρηση και προστασία πρανών στην εθνική 
οδό 77 Χαλκίδα – Λ. Αιδηψού (Τµήµα Παγώντος – Προκόπι), Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 
1.200.000,00 µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 6760/119/Φ.Ε./15-1-
2016 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 

 α) τη δηµοπράτηση του έργου: «Συντήρηση και προστασία πρανών στην εθνική οδό 77 
Χαλκίδα – Λ. Αιδηψού (Τµήµα Παγώντος – Προκόπι)», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 
1.200.000,00 µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή δηµοπρασία, 

β) τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, 
γ) τη δαπάνη για την εκτέλεση του έργου του θέµατος. 
2. Ορίζει τη ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον 

διαγωνισµό. 
3. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάµενο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας να προβεί 

στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει την δηµοπρασία (τα µέλη της επιτροπής θα 
προκύψουν από κλήρωση). 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 125 

 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δηµοπράτησης του έργου: «Συντήρηση και προστασία πρανών στην 
επαρχιακή οδό 36 Μουρίκι – Λουκίσια – Χάλια (Θέση Κοκόσι), Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 
1.000.000,00 µε Φ.Π.Α.. 
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 6762/121/Φ.Ε./15-1-
2016 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 

 α) τη δηµοπράτηση του έργου: «Συντήρηση και προστασία πρανών στην επαρχιακή οδό 
36 Μουρίκι – Λουκίσια – Χάλια (Θέση Κοκόσι), Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 1.000.000,00 µε 
Φ.Π.Α., µε ανοιχτή δηµοπρασία, 

β) τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, 
γ) τη δαπάνη για την εκτέλεση του έργου του θέµατος. 
2. Ορίζει τη ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον 

διαγωνισµό. 
3. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάµενο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας να προβεί 

στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει την δηµοπρασία (τα µέλη της επιτροπής θα 
προκύψουν από κλήρωση). 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 126 

 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση αποτελέσµατος του πρόχειρου διαγωνισµού του 
έργου: «Αποκατάσταση τεχνικού στην περιοχή του δήµου Αµφίκλειας», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
προϋπολογισµού 24.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 7907/164/19-1-2016 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το από 19-1-2016 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού του έργου: 

«Αποκατάσταση τεχνικού στην περιοχή του δήµου Αµφίκλειας», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
προϋπολογισµού 24.000,00 € µε Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής, των οικονοµικών προσφορών και εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων 
αναδόχων. 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του πρόχειρου διαγωνισµού στην εργοληπτική 
επιχείρηση  «ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.», που προσέφερε έκπτωση σαράντα τρία τοις εκατό 
(43,00 %.)  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 127 

 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση σχεδίου προκήρυξης ανοικτής διαδικασίας και λοιπών συµβατικών τευχών 
για την ανάθεση µελέτης: «Οριοθέτηση & τοπικές διευθετήσεις στον Ασωπό ποταµό σε τµήµα 
10χλµ. εντός του Ν. Βοιωτίας», προεκτιµώµενης αµοιβής 305.762,08 € µε ΦΠΑ. 
(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. 103/15-1-2016 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το σχέδιο προκήρυξης ανοικτής διαδικασίας και τα λοιπά συµβατικά τεύχη 

(Συγγραφή υποχρεώσεων, Φάκελος έργου, Σχέδιο Σύµβασης, Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς) 
για την ανάθεση της µελέτης που αφορά το έργο: «Οριοθέτηση & τοπικές διευθετήσεις στον 
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Ασωπό ποταµό σε τµήµα 10χλµ. εντός του Ν. Βοιωτίας», προεκτιµώµενης αµοιβής 305.762,08 € 
µε ΦΠΑ. 

2. Ορίζει τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας ως υπηρεσία που θα διενεργήσει 
τον διαγωνισµό για την ανάθεση της µελέτης του θέµατος. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 128 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσµατος του 
επαναληπτικού πρόχειρου δηµόσιου διαγωνισµού για την «Προµήθεια ηλεκτρονικού – ψηφιακού 
συστήµατος ελέγχου χρονοπαρουσίας του προσωπικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», 
συνολικού προϋπολογισµού 27.665,00 πλέον Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 176379/6507/2015/18-
1-2016 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αποφασίζει οµόφωνα 

1. Εγκρίνει το από 15-1-2016 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
ηλεκτρονικού – ψηφιακού συστήµατος ελέγχου χρονοπαρουσίας του προσωπικού της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», συνολικού προϋπολογισµού 27.665,00 πλέον Φ.Π.Α., που 
αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της αναδειχθείσας µειοδότριας 
εταιρείας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.», µε τον διακριτικό τίτλο «O.T.S.». 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του επαναληπτικού πρόχειρου δηµόσιου διαγωνισµού 
στην µειοδότρια ατοµική εταιρεία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.», µε τον 
διακριτικό τίτλο «O.T.S.», σύµφωνα µε την προσφορά της (η τιµή κατακύρωσης σύµφωνα µε την 
οικονοµική της προσφορά είναι 21.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.). 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 129 

 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δαπάνης – δέσµευσης πίστωσης για την προµήθεια αναλώσιµων 
ηλεκτρολογικού εξοπλισµού για την Π.Ε. Φθιώτιδας.  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 4975/224/18-1-2016 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αποφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη – δέσµευση πίστωσης ποσού 1.000,00 € µε Φ.Π.Α. για την 
προµήθεια, µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, διάφορων αναλώσιµων για επισκευή και 
επιδιόρθωση του ηλεκτρολογικού εξοπλισµού (καλώδια, πρίζες, ασφάλειες κτλ) των υπηρεσιών 
της Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Η συγκεκριµένη δαπάνη θα βαρύνει τον ΕΦ 01.073, ΚΑΕ 1311 (Προµήθεια ειδών 
συντήρησης και επισκευής εξοπλισµού). 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 130 

 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δαπάνης – δέσµευσης πίστωσης για την προµήθεια µηχανογραφικού 
εξοπλισµού για την Π.Ε. Φθιώτιδας.  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 4969/223/18-1-2016 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
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αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τη δαπάνη – δέσµευση πίστωσης ποσού 2.500,00 € µε Φ.Π.Α. για την 

προµήθεια, µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, δύο (2) φορητών υπολογιστών για τις 
ανάγκες της ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε. 

Η συγκεκριµένη δαπάνη θα βαρύνει τον ΕΦ 01.073, ΚΑΕ 1723 (Προµήθεια ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, προγραµµάτων και λοιπών ειδών). 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 131 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δαπάνης – δέσµευσης πίστωσης για την προµήθεια αναλώσιµων 
µηχανογραφικού εξοπλισµού για την Π.Ε. Φθιώτιδας.  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 4603/206/18-1-2016 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αποφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη – δέσµευση πίστωσης ποσού 2.000,00 € µε Φ.Π.Α. για την 
προµήθεια, µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, αναλώσιµων µηχανογραφικού 
εξοπλισµού (π.χ. πληκτρολόγια, ποντίκια, τροφοδοτικά, µνήµες RAM, καλώδια κ.α.) για 
µηχανογράφηση και τεχνική υποστήριξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών των υπηρεσιών της 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 

 Η συγκεκριµένη δαπάνη θα βαρύνει τον ΕΦ 01.073, ΚΑΕ 1723 (Προµήθεια 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραµµάτων και λοιπών ειδών). 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 132 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δαπάνης – δέσµευσης πίστωσης για την προµήθεια σαρωτών για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών της 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. 4962/222/18-1-2016 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αποφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη – δέσµευση πίστωσης ποσού 4.500,00 € µε Φ.Π.Α. για την 
προµήθεια, µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, πέντε (5) µηχανηµάτων σάρωσης για 
αρχειοθέτηση των εισερχόµενων εγγράφων στην εφαρµογή του Πρωτοκόλλου – Ηλεκτρονικής 
∆ιακίνησης Εγγράφων που απαιτείται από τις γραµµατείες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Η συγκεκριµένη δαπάνη θα βαρύνει τον ΕΦ 01.073, ΚΑΕ 1723 (Προµήθεια ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, προγραµµάτων και λοιπών ειδών). 
 Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, αλλά ζήτησε “να διαµορφωθεί 
σύστηµα ελέγχου του µηχανογραφικού εξοπλισµού σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, ώστε η 
χρήση του να γίνεται χωρίς σπατάλες”. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 133 
 
 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής του επαναληπτικού ανοικτού δηµόσιου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για τα σχολικά έτη 2015-
2016 και 2016-2017, συνολικού προϋπολογισµού 184.468,96 € µε Φ.Π.Α.. 
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(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 7474/176/18-1-2016 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αποφασίζει οµόφωνα 

1. Εγκρίνει το υπ΄αριθµ. 2/15-1-2016 πρακτικό της επιτροπής του επαναληπτικού 
ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για τα 
σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017, συνολικού προϋπολογισµού 184.468,96 € µε Φ.Π.Α., 
που αφορά στον έλεγχο των οικονοµικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων. 

2. Αναδεικνύει µειοδότες τους παρακάτω διαγωνιζοµένους, καθώς οι προσφορές τους 
είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης και κρίνονται οικονοµικά συµφέρουσες: 

� ΜΑΝΤΖΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, για το τµήµα 10 µε τιµή 64,95€.  
� ΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, για το τµήµα 11 µε τιµή 59,43€. 
� ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, για το τµήµα 15 µε τιµή 11,83€. 
� ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, για το τµήµα 16 µε τιµή 57,92€. 
� ΜΑΝΤΖΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, για το τµήµα 17 µε τιµή 13,95€. 
� ΣΙΨΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, για το τµήµα 33 µε τιµή 37,46€ και για το τµήµα 36 µε τιµή 23,27€. 

3. Εγκρίνει τη συνέχιση του διαγωνισµού στο επόµενο στάδιο κατακύρωσης µετά την 
υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών του άρθρου 9 της αριθµ. 157339/8483/24-11-2015 
διακήρυξης. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 134 
 
 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  
 
ΘΕΜΑ 31ο: ∆ιάθεση οχήµατος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς χρήση στο ∆ήµο 
Κύµης – Αλιβερίου. 
(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. 4766/53/13-1-2016 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αποφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει τη διάθεση του ισοπεδωτή µε αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 121121 ΙΧ της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς χρήση στο ∆ήµο Κύµης – Αλιβερίου για την αντιµετώπιση 
προβληµάτων στον τοµέα της αγροτικής οδοποιίας, και συγκεκριµένα για τη συντήρηση του 
οδικού δικτύου και τον καθαρισµό ρεµάτων του δήµου. 

 Η διάθεση του µηχανήµατος θα γίνει για το τρέχον έτος (έως 31-12-2016), µε την 
προϋπόθεση ότι ο δήµος Κύµης – Αλιβερίου θα αναλάβει: 

α) την παραλαβή και επιστροφή του µηχανήµατος µε µέριµνα και δαπάνες του 
β) τη διάθεση χειριστού µηχανήµατος 
γ) τη διάθεση καυσίµων 
δ) τη συντήρηση του µηχανήµατος 
ε) την ασφάλεια µηχανηµάτων και χειριστού. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 135 

 
 
∆ΑΠΑΝΕΣ 
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ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση µε τον ∆ήµο Καρπενησίου, τον Ε.Ο.Σ. 
Καρπενησίου και εταιρείες του ιδιωτικού τοµέα του 4ου φεστιβάλ Ορειβατικού Σκι 2016. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 4700/175/13-1-2016 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 1.000,00 € για τη συνδιοργάνωση µε τον ∆ήµο 
Καρπενησίου, τον Ε.Ο.Σ. Καρπενησίου και εταιρείες του ιδιωτικού τοµέα του 4ου φεστιβάλ 
Ορειβατικού Σκι 2016, που θα πραγµατοποιηθεί από τις 12 έως τις 14 Φεβρουαρίου 2016 στο 
Καρπενήσι.  

Η συγκεκριµένη δαπάνη, που θα βαρύνει τον ΕΦ 073, ΚΑΕ 0844, αφορά την προµήθεια 
των αναµνηστικών καπέλων που θα διατεθούν στους συµµετέχοντες του φεστιβάλ και, σύµφωνα 
µε την παρ. 11 του άρθρου 186, κεφ. Ε, παρ. Η του Ν.3852/2010, απορρέει από την συµµετοχή 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε προγράµµατα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της. 
 Οι κ.κ. Γεώργιος Γκικόπουλος και Ιωάννης Αγγελέτος έδωσαν αρνητική ψήφο. Ο κ. 
Γκικόπουλος, συγκεκριµένα, δήλωσε ότι “πρόκειται για µια συνδιοργάνωση χωρίς ευρεία 
απήχηση και ενδιαφέρον ”. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 136 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπανών από τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό για εκτός έδρας µετακινήσεις στο εσωτερικό και εξωτερικό και υπερωριακή 
απασχόληση όλων των υπαλλήλων, αιρετών και ειδικών συµβούλων της Π.Ε. Φθιώτιδας.  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 278/18-1-2016 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αποφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει: 
A. την πληρωµή δαπάνης και τη σχετική δέσµευση πίστωσης, συνολικού ποσού 

100.00,00 € (Ε.Φ. 01.073 ΚΑΕ 0711), για εκτός έδρας µετακινήσεις των υπαλλήλων, αιρετών και 
ειδικών συµβούλων της Π.Ε. Φθιώτιδας, ως κατωτέρω: 
 

Α/Α ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ 
1 ∆ιοίκησης 14 1.000 
2 Οικονοµικού 15 1.000 
3 ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 6 1.000 
4 Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 13 5.000 
5 Τεχνικών Έργων Π. Σ. Ε. 27  
6 Τεχνικών Έργων Π. Ε. Φθιώτιδας 53 15.000 
7 Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού  14 8.000 
8 Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π. Ε. 

Φθιώτιδας  
58 19.000 

9 Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής  
Π.Σ.Ε.  

4 1.000 

10 Τµήµα Κτηνιατρικής 4 3.000 
11 Ανάπτυξης Π. Ε. Φθιώτιδας  17 18.000 
12 Βιοµηχανίας  -  Ενέργειας & Φυσικών 

Πόρων  
4 2.000 

13 ∆ιά Βίου Μάθησης  4 1.000 
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14 Μεταφορών & Επικοινωνιών Π. Ε. 
Φθιώτιδας  

25 5.000 

15  ∆ηµόσιας Υγείας Π.Σ.Ε. 3 1.000 
16  Κοινωνικής Μέριµνας Π.Σ.Ε.   5 1.000 
17 ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π. 

Ε.  Φθιώτιδας  
4 1.000 

18 Αυτοτελής Τµήµα ΠΑΜ Π.Σ.Ε.Α. 1  
19  Πολιτικής Προστασίας 1 1.000 
20 Γραφείο Περιφερειάρχη και 

Αντιπεριφερειαρχών 
10 5.000 

21 ∆ηµοσίων Σχέσεων 1 1.000 
22 Ειδικοί  Σύµβουλοι 7 10.000 

 
Β. την πληρωµή δαπάνης και τη σχετική δέσµευση πίστωσης, συνολικού ποσού 

100.000,00 € (Ε.Φ. 01.073 ΚΑΕ 0511), για την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της 
Π.Ε. Φθιώτιδας, ως κατωτέρω: 
 

Α/Α ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ 
1 ∆ιοίκησης 14 4.000 
2 Οικονοµικού 15 5.000 
3 ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 6 3.000 
4 Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 13 6.000 
5 Τεχνικών Έργων Π. Σ. Ε. 27 9.000 
6 Τεχνικών Έργων Π. Ε. Φθιώτιδας 53 17.000 
7 Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού  14 6.000 
8 Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π. Ε. 

Φθιώτιδας  
58 13.000 

9 Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής  
Π.Σ.Ε.  

4 1.000 

10 Τµήµα Κτηνιατρικής 4 1.000 
11 Ανάπτυξης Π. Ε. Φθιώτιδας  17 5.000 
12 Βιοµηχανίας  -  Ενέργειας & Φυσικών 

Πόρων  
4 2.000 

 13 ∆ιά Βίου Μάθησης  4 2.000 
14 Μεταφορών & Επικοινωνιών Π. Ε. 

Φθιώτιδας  
25 8.000 

15 ∆ηµόσιας Υγείας Π.Σ.Ε. 3 1.000 
16 Κοινωνικής Μέριµνας Π.Σ.Ε.   5 1.000 
17 ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π. 

Ε.  Φθιώτιδας  
4 1.000 

18 Αυτοτελής Τµήµα ΠΑΜ Π.Σ.Ε.Α. 1 1.000 
19 Πολιτικής Προστασίας 1 1.000 
20 Γραφείο Περιφερειάρχη και 

Αντιπεριφερειαρχών 
10 5.000 

21 ∆ηµοσίων Σχέσεων 1 1.000 
22 Ειδικοί Σύµβουλοι 7 7.000 

 
Γ. την πληρωµή δαπάνης και τη σχετική δέσµευση πίστωσης, συνολικού ποσού 15.000€, 

(Ε.Φ. 01.073 ΚΑΕ 0512), ως αµοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιµες ηµέρες και νυχτερινές ώρες 
των υπαλλήλων της Π.Ε. Φθιώτιδας,   

∆. την πληρωµή δαπάνης και τη σχετική δέσµευση πίστωσης, συνολικού ποσού 5.000 €        
(Ε.Φ. 01.073 ΚΑΕ  0713), για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων στο εξωτερικό,  
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Ε. την πληρωµή δαπάνης και τη σχετική δέσµευση πίστωσης, συνολικού ποσού 10.000€ 
(Ε.Φ. 01.073 ΚΑΕ 0717), για εκτός έδρας µετακινήσεις λοιπών προσώπων στο εξωτερικό.   
   

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 137 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για συµµετοχή της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην διεξαγωγή του «3ου νυχτερινού αγώνα δρόµου Λαµίας 
(Lamia night & run 2016)», στα πλαίσια των Πολιτιστικών εκδηλώσεων ευρείας απήχησης, έτους 
2016.  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 6956/283/18-1-2016 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη δέσµευση πίστωσης και την πληρωµή δαπάνης συνολικού ποσού δέκα πέντε 
χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €), σε βάρος του ειδικού  φορέα 071 και ΚΑΕ  9779, για τη συµµετοχή  
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην διεξαγωγή του «3ου νυχτερινού αγώνα δρόµου Λαµίας 
(Lamia night & run 2016)», στα πλαίσια των Πολιτιστικών εκδηλώσεων ευρείας απήχησης, έτους 
2016. 

Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, µε την αιτιολογία ότι “πρόκειται για µια 
συνδιοργάνωση χωρίς ευρεία απήχηση και ενδιαφέρον ”. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 138 
 

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό, οικονοµικού έτους 2016 (ειδικός φορέας 073), για λοιπές πληρωµές 
υποχρεώσεων που δεν κατονοµάζονται ειδικά έτους 2016. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 7347/297/18-1-2016 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την πληρωµή δαπάνης και τη σχετική δέσµευση πίστωσης για λοιπές πληρωµές 
υποχρεώσεων που δεν κατονοµάζονται ειδικά και που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν κατά το 
Οικονοµικό Έτος 2016, ως κατωτέρω:  
 

Α/Α 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ 
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ 
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ 
ΕΤΟΥΣ 2016 

ΥΠΟΛΟΙ
ΠΟ 

∆ΕΣΜΕΥ
ΣΗΣ 

ΠΙΣΤΩΣΗ
Σ 

1 

Απόφαση ανάκτησης 
αχρεωστήτως 

καταβληθέντων για το 
έργο  µε MIS: 365847 
που είχε ενταχθεί στο 

Ε.Π. Ψηφιακή 
Σύγκλιση 

02.01.073.6429.01 

Λοιπές 
πληρωµές 

υποχρεώσεων 
που δεν 

κατονοµάζονται 
ειδικά 

150.000 150.000 0 

       

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 150.000,00 
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Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, µε την αιτιολογία ότι “δεν κατανοεί τη σηµασία 
του αναγραφόµενου στον ανωτέρω πίνακα έργου”.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 139 

 
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για εξόφληση οφειλών, Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 6957/284/18-1-2016 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο 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,  
σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, στην Π.Ε. Φθιώτιδας, ως εξής: 

 
 Τίτλος έργου Ειδικός 

φορέας/ 
ΚΑΕ 

Προµηθευτής 
 

Ποσό 

1 Προµήθεια άλατος 
 
Χρηµατοδότηση:  ΚΑΠ  
Προϋπολογισµός: 80.000,00 € 
Ποσό σύµβασης:  80.000,00 € 
Συµπληρ. Ποσό λόγω 
Αυξήσεις ΦΠΑ    : 7.080,00 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: 0,00 € 
Υπόλοιπο εγκρίσεων: 87.080,00 € 

01.071 
ΚΑΕ 9571 

Ευριπίδης Ματθαίος 50.000,00 

      
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 140 

 
ΘΕΜΑ 37ο: 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. 6930/165/18-1-2016 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αποφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες για µισθοδοσία, αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών από τον τακτικό προϋπολογισµό Π.Ε. Φωκίδας, ως κατωτέρω: 

 
Α/Α Αιτιολογία Ποσό 

1.  δαπάνη για την πληρωµή λογαριασµών ∆ΕΗ  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0832         

746,00 

2.  δαπάνη για την πληρωµή λογαριασµών ΟΤΕ  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0824        

701,00 

 

δαπάνη για την πληρωµή οδοιπορικών τριών (3) υπαλλήλων, της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων, της ∆/νσης Υγείας και Πρόνοιας, για τους  µήνες  
∆εκέµβριος 2015 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0711.02 

        364,57 

ΑΔΑ: ΩΑΝ37ΛΗ-Ψ7Λ



25 
 

3.  

δαπάνη για την πληρωµή στην εταιρεία «ΠΑΜΑΚ Α.Ε» επιστροφής ποσού 
προστίµου το οποίο πληρώθηκε δύο φορές. Η ∆/νση Ανάπτυξης επέβαλε 
στην  εταιρεία µε την αριθµ.3630/1480/27-11-2015 απόφασή της πρόστιµο 
150,00 Ευρώ, το οποίο εκ παραδροµής αρχικά πληρώθηκε στο 
λογαριασµό 754/540041-46 Εθνικής της Π/Ε Φωκίδας  σύµφωνα µε την 
αριθµ. 185268702/09-12-2015  εντολή πληρωµής της Ε.Τ.Ε. , αντί του 
λογαριασµού της ∆.Ο.Υ Άµφισσας και κατόπιν πληρώθηκε και στην ∆.Ο.Υ 
Άµφισσας όπως αναφέρονταν στην ανωτέρω απόφαση σύµφωνα µε το 
αριθµ.123028/15-12-2015 διπλότυπο είσπραξης. Ως εκ τούτου το ποσό 
των 150,00 Ευρώ που κατατέθηκε  στο λογαριασµό Εθνικής θα πρέπει να 
επιστραφεί  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  3911 

150,00 

4.  
δαπάνη για την πληρωµή του βασικού µισθού αποσπασµένου υπαλλήλου 
στο γραφείο Αντιπεριφερειάρχη της  Π.Ε Φωκίδας για το έτος 2016  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0211 

15.600,00 

5.  

δαπάνη για την πληρωµή Οικογενειακής παροχής αποσπασµένου  
υπαλλήλου στο γραφείο Αντιπεριφερειάρχη της  Π.Ε Φωκίδας για το έτος 
2016. 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0213 

600,00 

6.  

δαπάνη για την πληρωµή εισφορών σε λοιπούς ασφαλιστικούς Φορείς 
αποσπασµένου  υπαλλήλου στο γραφείο Αντιπεριφερειάρχη της  Π.Ε 
Φωκίδας για το έτος 2016  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0292 

5.050,00 

7.  

δαπάνη για την πληρωµή εισφορών υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β αρθρ.19 
Ν3918/2011) αποσπασµένου  υπαλλήλου στο γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 
της  Π.Ε Φωκίδας για το έτος 2016  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0293 

4.200,00 

8.  
δαπάνη για την πληρωµή επισκευής ηλεκτρονικού υπολογιστή της 
Β/Βάθµιας Εκπ/σης Φωκίδας(ΠΕΡΛΙΓΚΑ ΑΛΕΑΝ∆ΡΑ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0869 

100,00 

               
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 141 

 
ΘΕΜΑ 38ο: ∆ιόρθωση της υπ΄αριθµ. 10/4-1-2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης δαπανών για µισθοδοσία, αγορές, επισκευές, 
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού έτους 2016, 
Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 6929/164/18-1-2016 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αποφασίζει οµόφωνα 

∆ιορθώνει την υπ΄ αριθµ 10/4-1-2016 απόφασή της περί έγκρισης δαπανών για 
µισθοδοσία, αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φωκίδας και 
συγκεκριµένα τις δαπάνες  µε α/α 70, 71, 72 και 73 που αφορούν πληρωµή υπολοίπου 
σύµβασης προµήθειας καυσίµων κίνησης και θέρµανσης της Π.Ε Φωκίδας µε την προµηθεύτρια  
κ. Περλίγκα Αλεξάνδρα, ως προς τις ηµεροµηνίες της σύµβασης, ως εξής: 

α) για τις δαπάνες µε α/α 70 και 72, από τις λανθασµένες ηµεροµηνίες «01/01/2015 έως 
15/05/2015» στις ορθές «από 01/01/2016 και έως την λήξη της σύµβασης» και  

β) για τις δαπάνες µε α/α 71 και 73, από τις λανθασµένες ηµεροµηνίες «01/01/2015 έως 
15/05/2015» στις ορθές «από 05/08/2015 έως 31/12/2015». 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 142 
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ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση δαπανών και δέσµευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 238/18-1-2016 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 Εγκρίνει τις δαπάνες (ανάληψη υποχρέωσης - δέσµευση πίστωσης) για αγορές, 
επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας, ως εξής: 
 
Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 
1. Πληρωµή δαπάνης για µεταφορά στο ∆ιοικητήριο των βιβλίων από τις 

αποθήκες της  Α’/θµιας και Β’/θµιας Εκπαίδευσης λόγω µετακόµισης 
αυτών των υπηρεσιών στο ∆ιοικητήριο της ΠΕ Βοιωτίας  
Σχετ. Προσφορά 30-12-2015 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 0829 

3.000,00 

2. Πληρωµή δαπάνης για εργασία και ανταλλακτικά για το ΚΥ 3930 – 
µηχάνηµα έργου  
Σχετ. Το αρ.10395/8-12-2015 έγγραφο της ∆/νσης Μεταφορών  
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 0861, 1321 

353,31 

3. ∆έσµευση πίστωσης για πληρωµή εξόδων µετακίνησης από το εσωτερικό 
στο εξωτερικό και αντίστροφα από τον ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 0717 (ανανέωση 
δαπάνης) 

889,50 

4. ∆έσµευση πίστωσης για πληρωµή εργοδοτικών εισφορών κοινωφελούς 
εργασίας από τον ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 0352.01 ποσό 60.000,00€ και 
0352.02 ποσό 13.000,00€ (ανανέωση δαπάνης) 

73.000,00 

5. ∆έσµευση πίστωσης για πληρωµή ασφαλιστικών  εισφορών  
προσωπικού Ι.∆.Ο.Χ. από τον ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 0352.01  

5.000,00 

6. ∆έσµευση πίστωσης για πληρωµή αµοιβών αντιρρησιών συνείδησης από 
τον ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 0375  

37.553,04 

7. ∆έσµευση πίστωσης για πληρωµή τουριστικής προβολής της ΠΕ 
Βοιωτίας στην εφηµερίδα ΕΘΝΟΣ από τον ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 0841.02 
(ανανέωση δαπάνης) 

3.690,00 

8. ∆έσµευση πίστωσης για πληρωµή αµοιβών όσων εκτελούν ειδικές 
υπηρεσίες, του τεχνικού συµβούλου για το επιχειρηµατικό πάρκο στα 
Οινόφυτα από τον ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 0879 

15.990,00 

9. ∆έσµευση πίστωσης για πληρωµή για αγορά υγειονοµικού υλικού από 
τον ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 1211 

20.000,00 

10. ∆έσµευση πίστωσης για πληρωµή της ολοκλήρωσης της δαπάνης για 
ολοκλήρωση του συστήµατος φύλαξης των κτιρίων της ΠΕ Βοιωτίας από 
τον ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 1729 (ανανέωση δαπάνης) 

10.495,45 

11. ∆έσµευση πίστωσης για πληρωµή δαπάνης για το παρατηρητήριο 
περιβάλλοντος για τον Ασωπό από τον ΕΦ. 01.071 ΚΑΕ 9779 ποσό 
100.652,00€, για την ειδική εγκατάσταση περιορισµού ρύπανσης 
Ασωπού ποσό 60.000,00€ και για το παρατηρητήριο Υγείας ποσό 
124.078,17€ 

284.730,17 

12. ∆έσµευση πίστωσης για πληρωµή δαπάνης για επισιτιστική βοήθεια από 
τον ΕΦ. 01.071 ΚΑΕ 9475.01 ποσό 21.071,64€ και 9475.02 ποσό 
811.258,21€ (ανανέωση δαπάνης) 

832.329,85 

13. ∆έσµευση πίστωσης για αµοιβές και προµήθεια τραπεζών από τον ΕΦ. 
01.073 ΚΑΕ 0874.01  

8.500,23 

14. ∆έσµευση πίστωσης για κάλυψη δαπάνης τόκων δανείων από τον ΕΦ. 
01.073 ΚΑΕ 6111  

490.477,54 

15. ∆έσµευση πίστωσης για κάλυψη δαπάνης χρεολυσίων δανείων από τον 337.780,35 
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ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 6121 
16. ∆έσµευση πίστωσης για κάλυψη δαπάνης αµοιβών για τη συντήρηση 

κτιρίων από τον ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 0851.02 
3.321,09 

17. ∆έσµευση πίστωσης για κάλυψη δαπάνης για υλικά επισκευής και 
συντήρησης αντλιοστασίων Κωπαΐδας  από τον ΕΦ. 01.071 ΚΑΕ 9383 
(ανανέωση δαπάνης) 

40.000,00 

 
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει όλες τις δαπάνες πλην εκείνων µε α/α 7, 

8, 10, 11, 14 & 15. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 143 
 
ΘΕΜΑ 40ο: 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. 6987/290/18-1-2016 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αποφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες και τη διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, 
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας, ως κατωτέρω: 

 
Α/Α Αιτιολογία Συνολικό 

ποσό € 
1. Προµήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής από την πίστωση του Ε.Φ 

02073, ΚΑΕ 1231 (σχετ. υπ’ αριθ. 4534/176/12-1-2016 έγγραφο του 
Τµήµατος Προµηθειών ΠΕ Ευβοίας) 

357,13 

2. Προµήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων (4) ελαστικών Michelin Latitude 
Cross για το ΚΗΥ 6249 όχηµα από την πίστωση του Ε.Φ 02073, ΚΑΕ 1321 
(σχετ. υπ’ αριθ. 3731/154/11-1-2016 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών 
ΠΕ Ευβοίας) 

580,00 

3. Προµήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων (4) ελαστικών Michelin Latitude 
Cross για το ΚΗΗ 4806 όχηµα από την πίστωση του Ε.Φ 02073, ΚΑΕ 1321 
(σχετ. υπ’ αριθ. 3727/153/11-1-2016 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών 
ΠΕ Ευβοίας) 

530,00 

4. Προµήθεια υλικών για την αποκατάσταση βλάβης του συστήµατος 
αυτόµατης πυρόσβεσης της ΠΕ από την πίστωση του Ε.Φ 02073, ΚΑΕ 
1329 (σχετ. υπ’ αριθ. 4540/177/12-1-2016 έγγραφο του Τµήµατος 
Προµηθειών ΠΕ Ευβοίας) 

515,00 

5. Προµήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικού µηχανήµατος KONICA 7020 από 
την πίστωση του Ε.Φ 02073, ΚΑΕ 1329 (σχετ. υπ’ αριθ. 169580/7433/15-
12-2015 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών ΠΕ Ευβοίας) 

16,35 

6. Προµήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικού µηχανήµατος MINOLTA BIZHUB 
205-350 από την πίστωση του Ε.Φ 02073, ΚΑΕ 1329 (σχετ. υπ’ αριθ. 
169574/7432/15-12-2015 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών ΠΕ 
Ευβοίας) 

209,10 

7. Προµήθεια ανταλλακτικών για δύο (2) φωτοτυπικά µηχανήµατα KONICA 
7222 και RICOH AFICIO 2035 της ∆/νσης Α/θµιας Εκπ/σης Ευβοίας από 
την πίστωση του Ε.Φ 02073, ΚΑΕ 1329 (σχετ. υπ’ αριθ. 15292/16-12-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Α/θµιας Εκπ/σης Ευβοίας) 

676,01 

8. Προµήθεια 50 smart card reader και καλωδίου προέκτασης από την 
πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1723 (σχετ. αρ. πρωτ. 6329/17/15-1-2016 
έγγραφο του Τµήµατος Πληροφορικής της ΠΕ Ευβοίας). 

627,30 

9. Εκτυπωτικές εργασίες για την παραγωγή τευχών και σχεδίων που 
απαιτούνται για την διεξαγωγή των δηµοπρασιών των έργων από την 

1.000,00 
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πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0843 (σχετ. αρ. πρωτ. 6253/103/15-1-2016 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ευβοίας). 

10. Εργασία συντήρησης και επισκευής φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος 
MINOLTA BIZHUB 205-350 από την πίστωση του Ε.Φ 02073, ΚΑΕ 0869 
(σχετ. υπ’ αριθ. 169570/7431/15-12-2015 έγγραφο του Τµήµατος 
Προµηθειών ΠΕ Ευβοίας) 

35,01 

11. Εργασία αποκατάστασης βλάβης του συστήµατος αυτόµατης πυρόσβεσης 
της ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ 02073, ΚΑΕ 0869 (σχετ. υπ’ 
αριθ. 4529/175/12-1-2016 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών ΠΕ 
Ευβοίας) 

246,00 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 144 

 
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα και µελέτες του Προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
(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. 6989/291/18-1-2016 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αποφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης για την πληρωµή των παρακάτω 
πιστοποιήσεων-λογαριασµών έργων και µελετών (Ε.Φ. 02071) Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής:  

 
α/α Τίτλος Έργου Ανάδοχος / Προµηθευτής Ποσό σε 

€ 

Κ.Α.Ε 

 
 
 
 
 
1 

6ος λογαριασµός του έργου: 
«Υποστήριξη ηλεκτρονικού, 
ηλεκτροµηχανολογικού, 
δικτυακού, µηχανογραφικού 
εξοπλισµού και λογισµικού των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Ευβοίας».  
Σχετ: οικ. 171239/5468/22-12-
2015 έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ευβοίας 

 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 

 
3.000,00 9779 

 

• Προϋπολογισµός Έργου:         24.000,00 
• Πληρωµές µέχρι σήµερα:         15.000,00 
• Παρόντας Λογαριασµός:            3.000,00 
• Σύνολο:                                      18.000,00  
• Υπόλοιπο Εγκρίσεων:                6.000,00 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 145 

 
 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ  
 
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση α) δαπάνης, ανάληψης δέσµευσης πίστωσης και διενέργειας ανοικτού 
ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισµού και β) κατάρτισης των όρων της διακήρυξης του έργου: 
«Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του 
προγράµµατος καταπολέµησης του δάκου της ελιάς ετών 2016 & 2017», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
συνολικού προϋπολογισµού 1.559.984,40 € µε ΦΠΑ. 
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(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 122/1726/7-1-2016 
έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αποφασίζει οµόφωνα 

1. Εγκρίνει: 
 α) τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές 
και κριτήριο επιλογής την χαµηλότερη τιµή για την επιλογή αναδόχου/ων για το έργο: «Παροχή 
υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του 
προγράµµατος καταπολέµησης του δάκου της ελιάς ετών 2016 & 2017», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
συνολικού προϋπολογισµού 1.559.984,40 € µε ΦΠΑ, 

  β) τους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών, 
  γ) την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για τη διενέργεια του εν λόγω διαγωνισµού µε           
προϋπολογισµό για τα έτη 2016 & 2017, ως εξής: 

�  2016: 634.140,00, χωρίς ΦΠΑ 23% και 779.992,20 ευρώ µε ΦΠΑ 
�  2017: 634.140,00  χωρίς ΦΠΑ 23% και 779.992,20 ευρώ µε ΦΠΑ 

δ) τη δαπάνη – δέσµευση πίστωσης ποσού 779.992,20 ευρώ κατά έτος και την πληρωµή 
δαπάνης για την εν λόγω παροχή υπηρεσίας που θα βαρύνει τον Φ. 02.73 ΚΑΕ 5241. 

2. Ορίζει υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού την ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 146 

 
 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής του ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνή διαγωνισµού 
µε τίτλο: «Καταπολέµηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2016 και 2017», 
προϋπολογισµού 1.343.160,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 20/7693/19-1-2016 
έγγραφο της Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής προς την 
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αποφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει: 
1. το υπ΄αριθµ. 1/15-1-2016 πρακτικό της επιτροπής του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή 

διαγωνισµού µε τίτλο «Καταπολέµηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 
2016 και 2017», προϋπολογισµού 1.343.160,00 € µε Φ.Π.Α., που αφορά  

2. τη συνέχιση του διαγωνισµού στο επόµενο στάδιο αξιολόγησης των οικονοµικών 
προσφορών:  

- Για το Τµήµα Α: «Παρακολούθηση από εδάφους των προνυµφών των κουνουπιών και 
διενέργεια από εδάφους παρεµβάσεων προνυµφοκτονίας, ακµαιοκτονίας, υπολειµµατικής 
ακµαιοκτονίας και δράσεων προστασίας της ∆ηµόσιας Υγείας από ασθένειες που µεταδίδονται 
µε διαβιβαστές στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» µε την εταιρεία ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ, αφού 
η συνολική βαθµολογία που έλαβε η τεχνική προσφορά της ( 92,25) κρίνεται επαρκής. 

- Για το Τµήµα Β: «∆ιενέργεια αεροψεκασµών για την καταπολέµηση κουνουπιών µε την 
µέθοδο της προνυµφοκτονίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» µε τις εταιρείες α) ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
ΧΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ, της οποίας η τεχνική προσφορά έλαβε συνολική βαθµολογία 86,00 και 
κρίνεται επαρκής και β) ΠΡΕΝΤΖΑΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, της οποίας η τεχνική προσφορά 
έλαβε συνολική βαθµολογία 89,00 και κρίνεται επαρκής. 
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 44ο: Συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης και διεξαγωγής του διαγωνισµού για την 
ανάθεση της µελέτης µε τίτλο: «Μελέτη έργων άµεσης αποκατάστασης αρδευτικού καναλιού 
Καλαποδίου Π. Λήλαντα Ν. Εύβοιας», προεκτιµώµενης αµοιβής 384.871,58 € µε Φ.Π.Α., µε τη 
διαδικασία του άρθρου 6 του Ν. 3316/05. 
(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. οικ. 6315/108/Φ.Μ./ 
15-1-2016 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αποφασίζει οµόφωνα 

Συγκροτεί την επιτροπή αξιολόγησης και διεξαγωγής του διαγωνισµού για την ανάθεση 
της µελέτης µε τίτλο: «Μελέτη έργων άµεσης αποκατάστασης αρδευτικού καναλιού Καλαποδίου 
Π. Λήλαντα Ν. Εύβοιας», προεκτιµώµενης αµοιβής 384.871,58 € µε ΦΠΑ, αποτελούµενη από τα 
κάτωθι µέλη: 
 

Τακτικά µέλη: 
1. Κληµαταριώτη ∆ηµήτριο του Γεωργίου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό στη ∆.Τ.Ε.. µε E΄ βαθµό, 

ως πρόεδρο της Επιτροπής (Α.∆.Τ. ΑΕ 944081). 
2. Κλαρούδα Ιωάννα του Γεωργίου, ΠΕ Χωροτάκτη Μηχανικό στη ∆.Τ.Ε. µε ∆' βαθµό, 

µέλος της Επιτροπής (Α.∆.Τ. ΑΜ 492904). 
3. Πασσά Γεώργιο-Σπυρίδωνα του Σταµατίου, ∆ιπλ. Πολιτικό Μηχανικό, µέλος-

εκπρόσωπος του ΤΕΕ, (Α.∆.Τ. ΑΕ 485693). 
 
Αναπληρωµατικά µέλη: 

1. Πατερίτσα Βασίλειο του Αθανασίου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό στη ∆.Τ.Ε. µε Ε΄ βαθµό 
(Α.∆.Τ. ΑΖ 484917). 

2. Κωτσόπουλο Αντώνιο του Θεοδώρου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό στη ∆.Τ.Ε. µε E΄ βαθµό 
(Α.∆.Τ.   Ξ 135243). 

3. Παπαβασιλείου ∆ηµήτριο του Ιωάννη, ∆ιπλ. Μηχανολόγο Μηχανικό, µέλος-εκπρόσωπος 
του ΤΕΕ, (Α.∆.Τ. ΑΜ 494433). 
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Περατωθέντων των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης και των εκτάκτων λύεται η 

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

 
Κων/νος Καραγιάννης 

 
Ευστάθιος Κάππος 
 
Ιωάννης Αγγελέτος 

      
Γεώργιος Γκικόπουλος 
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