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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

της 5ης Δεκεμβρίου 2016 
Αριθμός Πρακτικού 48 

 
Στη Λαμία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λ. Καλυβίων 2, 3ος 

όροφος), σήμερα στις 5 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε 
(τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 138/7-9-2014 
(ΑΔΑ: 796Ω7ΛΗ-ΞΩΚ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, υπό την 
Προεδρία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνου Π. Μπακογιάννη και δυνάμει της 
υπ΄αριθμ. (οικ.) 193630/2227/29-11-2016 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 46/21-11-2016 της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
 
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
ΘΕΜΑ 2o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της εταιρείας με την επωνυμία «Ε. 
ΜΥΤΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», ενώπιον του Ειρηνοδικείου Άμφισσας. 
 
ΘΕΜΑ 3o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΝΙΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε.», ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 4o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία 
«ΛΙΜΠΑΝΤΣΗΣ Α.Ε.», ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 5o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση της με αριθμό κατάθεσης 45/2005 προσφυγής 
της Βασιλικής συζ. Αριστείδη Σκλιά, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Λιβαδειάς. 
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ΘΕΜΑ 6o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση της με αριθμό κατάθεσης 46/2005 προσφυγής 
της Βασιλικής συζ. Αριστείδη Σκλιά, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 7o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση της με αριθμό κατάθεσης 47/2005 προσφυγής 
της Βασιλικής συζ. Αριστείδη Σκλιά, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 8o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση της με αριθμό κατάθεσης 82/2005 προσφυγής 
της Μαρίας Κωστάκου του Ματθαίου, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 9o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Γεωργίου Γεωργίου, ενώπιον του 
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 10o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής των Ιωάννη Αθανασίου και λοιπών 
(συν. 3), ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
  
ΘΕΜΑ 11o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία 
«ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 12o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση της με αριθμό κατάθεσης 63/2008 προσφυγής 
της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», ενώπιον 
του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

 

 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 190759/424/24-11-2016 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Φθιώτιδας σχετικά με την διάθεση πόρων και μέσων για την πρόληψη αντιμετώπισης 
κινδύνων χιονοπτώσεων - παγετού  στην οδό 39, από την είσοδο της Δ.Κ. Αμφίκλειας έως τα 
όρια των Π.Ε. Φθιώτιδας και Π.Ε. Φωκίδας, στο Χ.Κ. Παρνασσού, αρμοδιότητας της Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 182287/257/12-11-2016 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Ευρυτανίας σχετικά με την διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινομένων (βροχοπτώσεις - πλημμυρικά φαινόμενα από 11/11/2016). 
 
ΘΕΜΑ 15o: Καθορισμός τιμής μίσθωσης ημερησίας αποζημίωσης μηχανημάτων έργων και 
οχημάτων ιδιωτών - Έγκριση α) κατάρτισης μητρώου οικονομικών φορέων (εταιριών – φυσικών 
προσώπων) για την «αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών απο χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, 
πυρκαγιές, στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, για το χρονικό διάστημα 
απο 29-11-2016 έως 29-11-2017», με την διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και 
β) εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά.  
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπάνης για το έργο: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό και 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 Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & Μεταφορών 
Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
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ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση διακήρυξης και λοιπών συμβατικών τευχών της μελέτης: «Επισκευή και 
αποκατάσταση λειτουργίας του νέου πλωτού αντλιοστασίου της Υλίκης», Π.Ε. Βοιωτίας, 
προεκτιμώμενης αμοιβής 44.773,98€ με Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση δαπάνης και δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση 
οδικού ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της 
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας 2017», προϋπολογισμού 90.000,00€ με Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 19o: α) Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 1093/18-7-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε. περί έγκρισης δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση επαρχιακών οδών περιοχής Δήμου 
Καρύστου», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 1.200.000,00€ με Φ.Π.Α., και β) εκ νέου έγκριση 
δημοπράτησής του. 
 
ΘΕΜΑ 20o: Εξέταση προσφυγής του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 κατά της υπ΄αριθμ. 1628/31-10-
2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. για την «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. 
 
ΘΕΜΑ 21o: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 1628/31-10-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε., περί εξέτασης ένστασης κατά του πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης: 
«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. 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ – κατακύρωση αποτελέσματος της μελέτης του έργου: 
«Γεωτεχνικές Εργασίες - Έρευνες των Μελετών της ΣΑΜ 540», Π.Ε. Φθιώτιδας, προεκτιμώμενης 
αμοιβής 295.500,00 € με Φ.Π.Α.. 

 
ΘΕΜΑ 23ο: Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση 
εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη για την κατασκευή της γέφυρας Βίστριζας και προσβάσεων 
αυτής», προεκτιμώμενης αμοιβής μελέτης 443.000,00 € με  Φ.Π.Α.. 

 
ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση 1ης παράτασης χρονοδιαγράμματος εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση 
συρματοκιβωτίων και αναχωμάτων στον Πλείστο ποταμό, θέση “Προσφυλιάτικα - Γεροδήμος”», 
Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 25o: Αλλαγή επωνυμίας του αναδόχου του υποέργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. 
Βοιωτίας για το έτος 2017» του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη 2015, 
2016 & 2017», προϋπολογισμού 1.550.000,00 € με Φ.Π.Α..  
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & Μεταφορών 
Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης της 7ης Οκτωβρίου 2015 για τη 
μεταφορά μαθητών της Π.Ε. Εύβοιας, για τα σχολικά έτη 2015-2017. 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση της διαπραγμάτευσης της 11ης Οκτωβρίου 2016 
για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, σχολικού 
έτους 2016-2017. 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 6180/21-11-2016 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας, περί προσωρινής ανάθεσης μέχρι την ολοκλήρωση των οικείων διαγωνισμών και όχι 
πέραν της 31-12-2016 των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων 
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Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας.  
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΔΑΠΑΝΕΣ 

 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης οικονομικού έτους 2016, για 
την υλοποίηση της σύμβασης παραχώρησης χρήσης αποσυναρμολογημένων υλικών των εκτός 
χρήσης αναβατήρων του Χιονοδρομικού Κέντρου (Χ.Κ.) Παρνασσού στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργου του προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. 
Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. 
Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. 
Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων - μελετών του 
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 1688/7-11-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε., περί έγκρισης δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για την «υλοποίηση 
δράσεων του προγράμματος τουριστικής προβολής της Π.Σ.Ε., έτους 2016», στα πλαίσια 
συνεργασίας της με το μη κερδοσκοπικό σωματείο “ΔΙΑΖΩΜΑ”, με σκοπό τη δημιουργία των 
«Πολιτιστικών διαδρομών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 
 
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 για προμήθειες, παροχή υπηρεσιών και έξοδα 
μετακίνησης υπαλλήλων Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 37o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για την συμμετοχή της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη διοργάνωση με τον Αθλητικό - Πολιτιστικό Σύλλογο Λαμίας 
“ΦΘΙΑ”, του 16ου Φεστιβάλ volley-ball, στην Λαμία. 
 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δαπάνης – δέσμευσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας στη διοργάνωση με τον Γ.Σ. «ΝΗΡΕΑΣ» ΛΑΜΙΑΣ του τουρνουά 
υδατοσφαίρισης  “Christmas cup”, στην Λαμία. 
 
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για την τεχνική υποστήριξη τεσσάρων 
φωτοτυπικών της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης, σε βάρος των πιστώσεων 
του τακτικού προϋπολογισμού, για τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς του 2017 στην Π.Ε 
Φθιώτιδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

ΑΔΑ: 6Φ0Ψ7ΛΗ-ΚΩΧ



5 

 

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δέσμευση πίστωσης για την πληρωμή έργων, προμηθειών, υπηρεσιών για 
τις ανάγκες της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 42o: Έγκριση πρακτικού 5 της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του έργου με τίτλο: 
«Καταπολέμηση Κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2016-2017». 
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε.). 
 

 
Παρόντα μέλη εννιά (9) οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, Ηλίας Μπουρμάς, Ιωάννης 

Περγαντάς, Βασίλειος Φακίτσας, Κωνσταντίνος Καραγιάννης, Ευστάθιος Κάππος, Γεώργιος 
Γκικόπουλος, Ιωάννης Αγγελέτος και Αθανάσιος Γιαννόπουλος. 

 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος 

Μπακογιάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Χρέη γραμματέα άσκησε η Ζωή Σύψα, κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, με βαθμό Γ΄, 

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

 
Επίσης, στη συνεδρίαση παρέστησαν οι: 
1. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής 

Λειτουργίας Π.Σ.Ε., 
2. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & 

Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε., 
3. Αιμίλιος Ριζογιάννης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 

Φθιώτιδας. 
4. Εμμανουήλ Σπαθούλας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών της 

Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε.. 
…………………………………………..………..//…………………………………………………………. 

 
Με την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, ζήτησε, να του δοθεί η μελέτη 

«Στρατηγικού Σχεδιασμού και Εκσυγχρονισμού του Οργανισμού Κωπαΐδας», με κωδικό ΟΠΣ 
446739, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ». 

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

πρότεινε στα μέλη να συζητηθούν και τα παρακάτω θέματα, ως έκτακτα: 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 1717/14-11-2016 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής Π.Σ.Ε., περί έγκρισης δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης για την ασφάλιση οχημάτων, 
σκάφους και μηχανημάτων έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για το έτος 
2017. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση διορθωμένου πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας 
διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση (39) νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της 
Π.Ε. Φθιώτιδας, σχολικού έτους 2016-2017, μέσω ΕΣΗΔΗΣ. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
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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 1812 
 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 1717/14-11-2016 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής Π.Σ.Ε., περί έγκρισης δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης για την ασφάλιση οχημάτων, 
σκάφους και μηχανημάτων έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για το έτος 
2017. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 192443/6398/24-11-
2016 έγγραφο της Δ/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 

Συμπληρώνει την υπ΄αριθμ. 1717/14-11-2016 απόφασή της, ως προς τον αριθμό των 
οχημάτων και μηχανημάτων έργου, και διαμορφώνεται σε 48 οχήματα και μηχανήματα έργου και 
ενός σκάφους, ως ακολούθως: 

 

OXHMATA – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
ΜΑΡΚΑ 

ΕΙΔΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΚΥΒΙΚΑ 
ΦΟΡ/ΚΗ 

ΙΣΧΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
1ης ΑΔΕΙΑΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
1 ΚΗΙ 4294 OPEL I.X. 1400 10 28/04/2004 
2 ΚΗΙ 1321 PEUGEOT I.X. 1600 10 05/06/2000 
3 ΚΗΙ 4292 MITSUBISHI ΤΖΙΠ 2000 14 22/01/2004 
4 ΚΗΗ 2715 CHRYSLER ΤΖΙΠ 2500 17 26/03/2008 
5 ΚΗΗ 2716 NISSAN Ι.Χ. 1600 11 27/03/2008 
6 ΚΗΙ 1353 STAYER ΦΟΡΤΗΓΟ  58 30/12/1987 

7 ΚΗΙ 1361 MITSUBISHI Ι.Χ.  15 03/08/1995 

8 ΚΗΙ 1352 MERCENTES ΦΟΡΤΗΓΟ  36 10/11/1995 

9 ΚΗΗ 2779 SCANIA ΦΟΡΤΗΓΟ  51 26/11/1996 

10 ΚΗΗ 5926 SCANIA ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ  66 28/01/1987 

11 ΚΥ 5574 SHM 4NA ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ  136 30/11/1994 

12 ΚΥ 5593 SHM ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ  181 08/09/2004 

13 ΚΥ 5594 SHM ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ  181 08/09/2004 

14 ΙΧ 109801 SHM ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ  164 20/05/2009 

15 ΚΥ 5575 SHM 4NA ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ  136 07/09/1995 

16 ΚΥ 5577 SHM 5NB ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ  179 05/11/1996 

17 ΚΥ 5582 SHM 5NB ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ  179 20/11/1997 

18 ΚΥ 5595 
DEMAN DIANA 

105 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ  32,80 28/03/2005 

19 ΚΥ 5573 JCB ΜΗΧΑΝΗΜΑ  85 05/04/1993 

20 ME 91690 RENAULT MHXANHMA  215 13/10/2006 
21 KHH 2713 MAZDA ΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4 2500 17 11/03/2008 
22 ΚΗΗ 2712 MAZDA ΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4 2500 17 11/03/2008 
23 ME 91712 HYUNDAI MHXANHMA  164 02/02/2007 
24 ΚΗΗ 2773 NISSAN ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1998 14 01/11/2005 
25 ΚΗΗ 2774 ΤΟΥΟΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1598 11 26/06/2003 
26 ΚΗΗ 2784 THOMAS ΦΟΡΤΗΓΟ  122 28/03/1998 

27 ΚΥ 5567 
CASE 

W20C1985 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ  33 10/04/2001 
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28 ΚΥ 5584 
GAP DEMAN 

DIA 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ  170 12/08/1998 

29 KY 5583 IVECO ΣΑΡΩΘΡΟ  180 12/08/1998 

30 ΚΗΗ 2786 IVECO ΦΟΡΤΗΓΟ  57 03/02/2000 

31 ΚΥ 5588 FOREDILL ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ  113 05/12/2001 

32 ΚΥ 5592 
FOREDILL 

2314 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ  106 22/03/2004 

33 KY 5590 NISSAN ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ  136 04/09/2002 

34 ΚΗΗ 2787 IVECO ΦΟΡΤΗΓΟ  35 20/03/2003 

35 ΚΗΗ 2785 NISSAN 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

ΚΟΙΝΟ 
3000 18 04/04/2001 

36 ΚΗΗ 2783 NISSAN 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

ΚΟΙΝΟ 
3000 18 23/04/2003 

37 ΚΗΗ 2721 BMW I.X. 2500 14 30/05/2008 
38 KHH 2717 HYUNDAI I.X. 2000 14 15/04/2008 
39 KHI 1320 TOYOTA E.I.X. 2000 14 31/05/2000 
40 ZKZ 8068 NISSAN E.I.X. 2000 14 18/12/2003 
41 KY 9841 OPEL E.I.X. 2200 15 07/01/2002 
42 KY 9818 BMW E.I.X. 2000 14 02/09/2002 
43 KHI 3411 RENAULT E.I.X. 1400 10 05/02/2002 
44 KHI 3878 SCODA E.I.X. 1600 13 04/05/2007 

45 ΚΗΗ 9364 NISSAN E.I.X. 1300 9 22/01/1985 

46 ΚΥ 5581 LIEBHERR 
ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ 

ΓΑΙΩΝ 
 180 20/11/1997 

46 ΚΥ 5576 LIEBHERR ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ  180 07/09/1995 

47 ΜΕ 104058 
NEW 

HOLLAND 
ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ  189 22/04/2008 

48 ΚΥ 5572 KOMATSU ΦΟΡΤΩΤΗΣ  200 04/02/1993 
ΣΚΑΦΟΣ 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΚΑΦΟΥΣ 

 ΕΙΔΟΣ HP  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1ης ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

1 
ΦΘΙΩΤΙΣ 
Τ.Σ.270 

 
ΣΚΑΦΟΣ 

ΦΟΥΣΚΩΤΟ 
ΜΗΚΟΥΣ 7m 

200  
20/09/2010 

(Έτος κατ/υής 
2009) 

 
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αριθμ. 1717/14-11-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1813 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση διορθωμένου πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας 
διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση (39) νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της 
Π.Ε. Φθιώτιδας, σχολικού έτους 2016-2017, μέσω ΕΣΗΔΗΣ. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 197460/6602/5-
12-2016 έγγραφο της Δ/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 υπ΄αριθμ. 1/8-11-2016 διορθωμένο (5-12-2016) πρακτικό της επιτροπής 
διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση (39) νέων δρομολογίων μεταφοράς 
μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, σχολικού έτους 2016-2017, μέσω ΕΣΗΔΗΣ. 
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2. Αποδέχεται τις προσφορές των υποψηφίων αναδόχων για το επόμενο στάδιο 
οικονομικών προσφορών, διότι οι συγκεκριμένες προσφορές είναι πλήρεις. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

 

α/α Επώνυμο Όνομα Τμήμα 
1 Αγγελάκης Ιωάννης 32 
2 Αλαμάνης  Ηλίας 37 
3 Αρχανιώτης Βασίλειος 8 
4 Γεωργούλας Γεώργιος 19 
5 Καμάρας Κων/νος 15,26 
6 Καμήτσος Νικόλαος 28,33,38 
7 Καρακοβούνης Ανδρέας 4 
8 Κατσαμπέκης Ανάργυρος 34 
9 Κιλτσόπουλος Δημήτριος 12 

10 Λύκος  Ιωάννης 6 
11 Μαγκλάρας Δημήτριος 7 
12 Μιχαήλ Αναστάσιος 35 
13 Μόσχος Γεώργιος 10 
14 Μπακαλέξης Ιωάννης 20,24 
15 Μπουρογιάννη Σοφία 33 
16 Πανουργιάς  Κων/νος 17 
17 Παπαρούπας Παναγιώτης 9 
18 Παπαχουλιάρας Κωνσταντίνος 18 
19 Πλάτανος Σπύρος 2,3 
20 Σταμέλος Δημήτριος 16,36 
21 Στεργιόπουλος Κων/νος 11,13,27 
22 Φινέ  Ζωή 21,25 
23  Χαντζηχρήστος Παναγιώτης 23 

 
3. Ανακηρύσσει μειοδότες τους κάτωθι:  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΟΔΟΤΩΝ  

 

Α/Α 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ 

ΥΠΟΒΑΛΕΙ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕ € 
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 

1 ΠΛΑΤΑΝΟΣ  ΣΠΥΡΟΣ ΝΕΟ 2 51,74 
2 ΠΛΑΤΑΝΟΣ  ΣΠΥΡΟΣ ΝΕΟ 3 14,80 

3 ΛΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΟ 6 19,60 

4 ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΟ 7 22,01 

5 ΠΑΠΑΡΟΥΠΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΟ 9 30,24 

6 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΕΟ 11 11,42 
7 ΚΙΛΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΟ 12 57,83 
8 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΕΟ 13 10,63 
9 ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΟ 16 28,91 
10 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΕΟ 17 37,51 
11 ΠΑΠΑΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΕΟ 18 29,27 
12 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟ 19 80,15 
13 ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΟ 20 10,20 
14 ΦΙΝΕ  ΖΩΗ ΝΕΟ 21 15,02 
15 ΧΑΝΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΟ 23 23,96 
16 ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΟ 24 16,88 
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17 ΦΙΝΕ ΖΩΗ ΝΕΟ 25 15,02 
18 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΕΟ 27 26,77 
19 ΚΑΜΗΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΟ 28 27,35 
20 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΟ 32 38,41 
21 ΚΑΜΗΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΟ 33 16,92 
22 ΚΑΤΣΑΜΠΕΚΗΣ  ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΝΕΟ 34 36,60 
23 ΜΙΧΑΗΛ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΟ 35 35,95 
24 ΣΤΑΜΕΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΟ 36 14,46 
25 ΑΛΑΜΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΝΕΟ 37 25,99 
26 ΚΑΜΗΤΣΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΟ 38 41,39 

 
4. Εγκρίνει: 
α) την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τα τμήματα NEO 4, NEO 8, 

NEO 10, NEO 14, NEO 15, NEO 26, διότι κατά την εξέταση των συγκριτικών στοιχείων όπως 
αυτά προκύπτουν από την αριθ. 4745/24-09-2015 ανοικτή πρόσκληση διαπραγμάτευσης, οι 
προσφορές κρίθηκαν ως μη συμφέρουσες. 

β) την επανάληψη της διαπραγμάτευσης για τα δρομολόγια που περιλαμβάνονται στα 
τμήματα του παρακάτω πίνακα, διότι είτε δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 

A/A ΤΜΗΜΑ 

1 1 
2 5 
3 22 
4 29 
5 30 
6 31 
7 39 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1814 

 
 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης 46/21-11-2016 της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 46/21-11-2016 πρακτικό συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1815 

 
 
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
ΘΕΜΑ 2o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της εταιρείας με την επωνυμία «Ε. 
ΜΥΤΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», ενώπιον του Ειρηνοδικείου Άμφισσας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. ΤΤ 191231/1503/28-11-
2016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τoν δικηγόρο 
Άμφισσας, Νικόλαο Αναγνωστόπουλο [Α.Μ. 58], ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο 
Ειρηνοδικείο Άμφισσας, στη δικάσιμο της 12/12/2016, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την 
εντολή να αποκρούσει την από 30/06/2016 και με αριθμό κατάθεσης 09/13.07.2016 αγωγή, που 
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άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία «Ε. ΜΥΤΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», συντάσσοντας και καταθέτοντας 
προτάσεις, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά τη 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 112 ευρώ 
συν ΦΠΑ 24% (= 26,88), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 138,88 ευρώ, η οποία 
προκύπτει ως εξής:  

- Παράσταση και προτάσεις στη διαδικασία των μικροδιαφορών 32 ευρώ [16€ παράσταση 
συν 16 € προτάσεις], με βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013. 

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για μία (1) ώρα, ποσού 80 ευρώ, για μελέτη φακέλου 
σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου. 

- Σύνολο αμοιβής 112 ευρώ. 
 
 Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, προτείνοντας «εξωδικαστικό συμβιβασμό». 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1816 
 
ΘΕΜΑ 3o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΝΙΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε.», ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. ΤΤ 188972/1487/28-11-
2016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο 
Παναγιούλα Ανάγνου του Ευσταθίου [Α.Μ./Δ.Σ.Α.: 35501], κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, 
οδός Αγ. Τριάδος αρ. 56 και Φιλικής Εταιρείας, η οποία να την εκπροσωπήσει ενώπιον του 
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 15/12/2016, ή σε κάθε μετ’ 
αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 20/03/2005 και με αριθμό κατάθεσης 
ΠΡ35/04.04.2005 προσφυγή, που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΓΡΑΝΙΤΩΝ Α.Β.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 229 ευρώ 
συν ΦΠΑ 24% (= 54,96), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 283,96 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. 

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για μία (1) ώρα, ποσού 80 ευρώ, για τη μελέτη φακέλου 
σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, δεδομένης της φύσης της υπόθεσης και του 
οικονομικού αντικειμένου αυτής. 

- Σύνολο αμοιβής 229 ευρώ. 
3. Εγκρίνει την δαπάνη - δέσμευση πίστωσης ποσού 283,96 ευρώ [συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α.), η οποία θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα 073 και ΚΑΕ 0871 (Αμοιβές Φυσικών 
Προσώπων), σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 5102/11.10.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Διοικητικού – Οικονομικού [Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης] της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1817 

 
ΘΕΜΑ 4o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία 
«ΛΙΜΠΑΝΤΣΗΣ Α.Ε.», ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. ΤΤ 188974/1489/28-11-
2016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
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 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 
 

αποφασίζει ομόφωνα 
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο 

Παναγιούλα Ανάγνου του Ευσταθίου [Α.Μ./Δ.Σ.Α.: 35501], κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, 
οδός Αγ. Τριάδος αρ. 56 και Φιλικής Εταιρείας, η οποία να την εκπροσωπήσει ενώπιον του 
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 15/12/2016, ή σε κάθε μετ’ 
αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 02/09/2005 και με αριθμό κατάθεσης 
ΠΡ131/14.09.2005 προσφυγή, που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία «ΛΙΜΠΑΝΤΣΗΣ 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 149 ευρώ 
συν ΦΠΑ 24% (= 35,76), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 184,76 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. 

3. Εγκρίνει την δαπάνη - δέσμευση πίστωσης ποσού 184,76 ευρώ [συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α.), η οποία θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα 073 και ΚΑΕ 0871 (Αμοιβές Φυσικών 
Προσώπων), σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 5102/11.10.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Διοικητικού – Οικονομικού [Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης] της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1818 

 
ΘΕΜΑ 5o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση της με αριθμό κατάθεσης 45/2005 προσφυγής 
της Βασιλικής συζ. Αριστείδη Σκλιά, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Λιβαδειάς. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 192566/1514/28-
11-2016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. 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 ως άνω Δικαστηρίου, 
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 1819 

 
ΘΕΜΑ 6o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση της με αριθμό κατάθεσης 46/2005 προσφυγής 
της Βασιλικής συζ. Αριστείδη Σκλιά, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Λιβαδειάς. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 192567/1515/28-
11-2016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. 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 ως άνω Δικαστηρίου, 
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 1820 
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ΘΕΜΑ 7o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση της με αριθμό κατάθεσης 47/2005 προσφυγής 
της Βασιλικής συζ. Αριστείδη Σκλιά, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Λιβαδειάς. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 192569/1516/28-
11-2016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. 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 ως άνω Δικαστηρίου, 
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 1821 

 
ΘΕΜΑ 8o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση της με αριθμό κατάθεσης 82/2005 προσφυγής 
της Μαρίας Κωστάκου του Ματθαίου, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Λιβαδειάς. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 192563/1513/28-
11-2016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο 
Παναγιούλα Ανάγνου του Ευσταθίου [Α.Μ./Δ.Σ.Α.: 35501], κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, 
οδός Αγ. Τριάδος αρ. 56 και Φιλικής Εταιρείας, η οποία να την εκπροσωπήσει ενώπιον του 
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 15/12/2016, ή σε κάθε μετ’ 
αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 17/06/2005 και με αριθμό δικογράφου 
ΠΡ82/21.06.2005 προσφυγή, που άσκησε η Μαρία Κωστάκου του Ματθαίου, 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 149 ευρώ 
συν ΦΠΑ 24% (= 35,76), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 184,76 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. 

3. Εγκρίνει την δαπάνη - δέσμευση πίστωσης ποσού 184,76 ευρώ [συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α.), η οποία θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα 073 και ΚΑΕ 0871 (Αμοιβές Φυσικών 
Προσώπων), σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 5102/11.10.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Διοικητικού – Οικονομικού [Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης] της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1822 

 
ΘΕΜΑ 9o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Γεωργίου Γεωργίου, ενώπιον του 
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 192879/1518/29-
11-2016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο 
Παναγιούλα Ανάγνου του Ευσταθίου [Α.Μ./Δ.Σ.Α.: 35501], κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, 
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οδός Αγ. Τριάδος αρ. 56 και Φιλικής Εταιρείας, η οποία να την εκπροσωπήσει ενώπιον του 
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 15/12/2016, ή σε κάθε μετ’ 
αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την με αριθμό κατάθεσης ΑΓ15/08.02.2005 
αγωγή, που άσκησε ο Γεώργιος Γεωργίου, 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 268 ευρώ 
συν ΦΠΑ 24% (= 64,32), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 332,32 ευρώ, η οποία 
προκύπτει ως εξής :  

- Παράσταση και υπόμνημα 268 ευρώ [134 € παράσταση συν 134 € υπόμνημα], με βάση  
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013. 

 3. Εγκρίνει την δαπάνη - δέσμευση πίστωσης ποσού 332,32 ευρώ [συμπεριλ-
αμβανομένου του Φ.Π.Α.], η οποία θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα 073 και ΚΑΕ 0871 (Αμοιβές 
Φυσικών Προσώπων), σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 5102/11.10.2016 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού [Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης] της Περιφερειακής 
Ενότητας Βοιωτίας. 
  

Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, ζητώντας «τη γνώμη της τεχνικής υπηρεσίας και 
να επιδιωχθεί εξωδικαστικός συμβιβασμός… Να αντιπαρατεθούμε δικαστικά αν η προσπάθεια 
αυτή αποτύχει». 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1823 

 
ΘΕΜΑ 10o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής των Ιωάννη Αθανασίου και λοιπών 
(συν. 3), ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 192957/1519/29-
11-2016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο 
Παναγιούλα Ανάγνου του Ευσταθίου [Α.Μ./Δ.Σ.Α.: 35501], κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, 
οδός Αγ. Τριάδος αρ. 56 και Φιλικής Εταιρείας, η οποία να την εκπροσωπήσει ενώπιον του 
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 15/12/2016, ή σε κάθε μετ’ 
αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 01/12/2004 και με αριθμό κατάθεσης 
ΑΓ107/03.12.2004 αγωγή, που άσκησαν ο Ιωάννης Αθανασίου και λοιποί [συν. 3], 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 268 ευρώ 
συν ΦΠΑ 24% (= 64,32), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 332,32 ευρώ, η οποία 
προκύπτει ως εξής:  

- Παράσταση και υπόμνημα 268 ευρώ [134 € παράσταση συν 134 € υπόμνημα], με βάση  
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013. 

3. Εγκρίνει την δαπάνη - δέσμευση πίστωσης ποσού 332,32 ευρώ [συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α.), η οποία θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα 073 και ΚΑΕ 0871 (Αμοιβές Φυσικών 
Προσώπων), σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 5102/11.10.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Διοικητικού – Οικονομικού [Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης] της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. 

 
Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, ζητώντας «τη γνώμη της τεχνικής υπηρεσίας και 

να επιδιωχθεί εξωδικαστικός συμβιβασμός… Να αντιπαρατεθούμε δικαστικά αν η προσπάθεια 
αυτή αποτύχει». 

  
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1824 
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ΘΕΜΑ 11o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία 
«ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 192560/1511/28-
11-2016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. 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 ως άνω Δικαστηρίου, 
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 1825 

 
ΘΕΜΑ 12o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση της με αριθμό κατάθεσης 63/2008 προσφυγής 
της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», ενώπιον 
του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 192561/1512/28-
11-2016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. 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 ως άνω Δικαστηρίου, 
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 1826 

 

 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 190759/424/24-11-2016 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Φθιώτιδας σχετικά με την διάθεση πόρων και μέσων για την πρόληψη αντιμετώπισης 
κινδύνων χιονοπτώσεων - παγετού  στην οδό 39, από την είσοδο της Δ.Κ. Αμφίκλειας έως τα 
όρια των Π.Ε. Φθιώτιδας και Π.Ε. Φωκίδας, στο Χ.Κ. Παρνασσού, αρμοδιότητας της Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 190766/425/24-11-
2016 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

 Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 190759/424/24-11-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Φθιώτιδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την πρόληψη αντιμετώπισης κινδύνων 
χιονοπτώσεων - παγετού  στην οδό 39, από την είσοδο της Δ.Κ. Αμφίκλειας έως τα όρια των Π.Ε. 
Φθιώτιδας και Π.Ε. Φωκίδας, στο Χ.Κ. Παρνασσού, αρμοδιότητας της Π.Ε. Φθιώτιδας, και 
συγκεκριμένα: 

 
1.- Την απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων: 

 α) του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 121649, χορτοκοπτικό μηχάνημα με βραχίονα, 
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 β) του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΙΤ-2497, φορτηγό ιδιοκτησίας «ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε.», για τον καθαρισμό της βλάστησης του οδικού δικτύου με αριθμ. 39, από την είσοδο της 
Δ.Κ. Αμφίκλειας έως τα όρια των Π.Ε. Φθιώτιδας και Π.Ε. Φωκίδας στο Χ.Κ. Παρνασσού, 
αρμοδιότητας της Π.Ε. Φθιώτιδας. 

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 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας, σε συνδυασμό με την υπ’ 
αριθ. 1535/2015 (πρακτ. 32/18-11-2015), απόφαση 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 με 

προφορικές εντολές των υπευθύνων στελεχών της, οι δε ημέρες και ώρες εργασίας του 
μηχανήματος θα καθορίζονται από την βεβαίωση του Τμήματος πολιτικής προστασίας της Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 

(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 όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό για την 
τροφοδοσία των πυροσβεστικών οχημάτων, φώτα, 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. 

(δ5) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος όπου θα αναγράφεται «ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ – 
ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ». 

(δ6) Το όχημα θα φέρει και συνοδευτικό όχημα σε ασφαλή απόσταση για την έγκαιρη 
προειδοποίηση των χρηστών του οδικού δικτύου. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1827 

 
ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 182287/257/12-11-2016 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Ευρυτανίας σχετικά με την διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινομένων (βροχοπτώσεις - πλημμυρικά φαινόμενα από 11/11/2016). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 189593/263/23-11-
2016 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ευρυτανίας προς την 
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 182287/257/12-11-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Ευρυτανίας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινομένων (βροχοπτώσεις - πλημμυρικά φαινόμενα από 11/11/2016), και συγκεκριμένα: 

 
1. Την απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:  
(α) Του ME 93873 I.X. μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέας - φορτωτής, ιδιοκτησίας Διώτη 

Νικόλαου, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας.  
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(β) Του ME 63030 I.X. μηχάνημα έργου τύπου ισοπεδωτής - γκρέιντερ, ιδιοκτησίας 
Κατσιάδα Γεώργιου, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας 
Δομνίστας.  

(γ) Του ME 72704 I.X. μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέας - φορτωτής, ιδιοκτησίας Λαθύρη 
Δημήτριου, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Απεραντίων.  

(δ) Του ΜΕ 29469 Ι.Χ. μηχάνημα έργου τύπου φορτωτής, ιδιοκτησίας Νταλαφούρα 
Ιωάννη, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας.  

(ε) Του ME 93895 I.X. μηχάνημα έργου τύπου ισοπεδωτής - γκρέιντερ, ιδιοκτησίας 
Σκαρτσιούνου Ευάγγελου, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής 
Ενότητας Φουρνά.  

(στ) Του ΜΕ 38986 Ι.Χ. μηχάνημα έργου τύπου προωθητήρας, ιδιοκτησίας Στεφανή 
Δημήτριου, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας 
Ασπροποτάμου.  

(ζ) Του ME 72703 I.X. μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέας - φορτωτής, ιδιοκτησίας Φούκα 
Παναγιώτη, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Απεραντίων.  

(η) Του ΜΕ 34472 Ι.Χ. μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέας - φορτωτής, ιδιοκτησίας Τάσιου 
Ανδρέα, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ποταμιάς.  

(θ) Του ΜΕ 24751 Ι.Χ. μηχάνημα έργου τύπου φορτωτής, ιδιοκτησίας Μπούρα 
Παναγιώτη, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ποταμιάς.   

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, σε συνδυασμό 
με την υπ’ αριθ. 1762/2015 (πρακτ. 38/28-12-2015), απόφαση 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.  
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή 

οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας.  
(γ) Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, αλυσίδες, υαλοκαθαριστήρες, 

καλοριφέρ, φλάς και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της 
υπηρεσίας.  

(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:  

(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις 
επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών, 
αργιών, σταλίες, κλπ.  

(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.  
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.  
(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την 

αντιμετώπιση ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και 
εργασία του μηχανήματος. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1828 

 
ΘΕΜΑ 15o: Καθορισμός τιμής μίσθωσης ημερησίας αποζημίωσης μηχανημάτων έργων και 
οχημάτων ιδιωτών - Έγκριση α) κατάρτισης μητρώου οικονομικών φορέων (εταιριών – φυσικών 
προσώπων) για την «αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών απο χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, 
πυρκαγιές, στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, για το χρονικό διάστημα 
απο 29-11-2016 έως 29-11-2017», με την διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και 
β) εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά.  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 5043/191643/28-11-
2016 έγγραφο της Δ/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 
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Α. Εγκρίνει την εκμίσθωση των αναγκαίων αυτοκίνητων και χωματουργικών μηχανημάτων 
για την «αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών απο χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, πυρκαγιές, 
στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, για το χρονικό διάστημα απο 29-11-
2016 έως 29-11-2017», και για τις παρακάτω εργασίες: 

 
α)  Εκχιονισμό του οδικού δικτύου (Εθνικού και Επαρχιακού) (CPV 9062000-9 –CPV 

90630000-2) από τις χιονοπτώσεις – παγετό όποτε αυτές προκύπτουν και για όσο διάστημα 
χρησιμοποιηθούν τα ιδιωτικά μηχανήματα έργων και οχήματα, σύμφωνα με τις εντολές και 
αποφάσεις της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας.  

 
β) Οδοκαθαρισμός από καταπτώσεις βράχων και χωμάτων του οδικού δικτύου 

(Εθνικού και Επαρχιακού (CPV 90611000-3) από τις βραχοπτώσεις λόγω βροχοπτώσεων ή και 
χιονοπτώσεων και εξ αιτίας της διαβρωτικής ικανότητας του παγετού όποτε αυτές προκύπτουν 
και για όσο διάστημα χρησιμοποιηθούν τα ιδιωτικά μηχανήματα έργων και οχήματα, σύμφωνα με 
τις εντολές και αποφάσεις της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας.  

 
γ) Aποκαταστάσεις της ροών των χειμάρρων λόγω φερτών υλικών μετά από 

πλημμυρικά φαινόμενα (CPV 90722300-7 ) με ενισχύσεις πρανών, αναπετάσεις του υλικού της 
στερεομεταφοράς, μεταφορά των φερτών υλικών (δένδρα – οικιακά απορρίμματα, κλαδιά κ.λ.π), 
σε φορτηγά αυτοκίνητα, εργασίες απόφραξης των σημείων απορροής των χειμάρρων.  

 
δ)  Κατάσβεση Πυρκαγιών (CPV 75251100-1). 
 
Β. Καθορίζει τις τιμές μίσθωσης ημερησίας αποζημίωσης των απαραίτητων μηχανημάτων 

έργων και οχημάτων ιδιωτών που χρειάζονται για την αντιμετώπιση των συνεπειών απο 
χιονοπτώσεις – παγετό κ.λ.π με μέγιστες προτεινόμενες τιμές χρέωσης ανά ώρα (πλέον Φ.Π.Α.), 
σύμφωνα με τον παρακάτω πινάκα: 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2017 
ΤΙΜΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (€/ΩΡΑ) 

 
 

Εργάσιμες  

 
 

Αναμονή 
(Σταλία)  

Α/Α 
 

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
(€/ΩΡΑ) (€/ΩΡΑ) 

1 Διαμορφωτήρας (grader)  45,00 5,00 

2 Αυτοκίνητα με λεπίδα 50,00 5,00 
3 Εκχ. Μηχάνημα (φρέζα)  61,00 5,00 
4 Αυτοκίνητα με λεπίδα και αλατιέρα 50,00 5,00 

5 
άλλα οχήματα εκχιονιστικά  

(τρακτέρ με μαχαίρι) 
30,00 5,00 

6 
άλλα οχήματα εκχιονιστικά  

(φορτωτής με λεπίδα) 
46,00 5,00 

7 
άλλα οχήματα εκχιονιστικά  

(φορτηγό με λεπίδα και αλατιέρα βυτίο και 
πιεστικό) 

50,00 5,00 

8 Φορτωτές με κουβά 1-2 μ3,έως 101 Hp 40,00 5,00 

9 
Φορτωτές με κουβά, 2-4 μ3, από 101 Hp έως 180 

Hp 
46,00 5,00 

10 Φορτωτές με κουβά >4 μ3, από 181Hp και άνω  51,00 5,00 
11 Φορτωτής Ερπυστριοφόρος, έως 100 Hp  50,00 5,00 

12 
Φορτωτής Ερπυστριοφόρος από 100 Hp έως 

180Hp 
60,00 5,00 

13 Φορτωτής Ερπυστριοφόρος, από 181Hp και άνω  59,00 5,00 
14 Αεροσυμπιεστής 160 κπ με 2 κρουστικά 31,00 5,00 
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15 Δονητικός οδοστρωτήρας, έως 80 Hp 29,00 5,00 
16 Προωθητήρας (Μπουλντόζα D6) 65,00 5,00 
17 Προωθητήρας (Μπουλντόζα D7) 70,00 5,00 
18 Προωθητήρας (Μπουλντόζα D8) 90,00 5,00 
19 Φορτηγά ανατρ., Ω.Φ. 0-6 ton 20,00 5,00 
20 Φορτηγά ανατρ., Ω.Φ. 6-10 ton  25,00 5,00 
21 Φορτηγά ανατρ., Ω.Φ. 10-15 ton 30,00 5,00 
22 Φορτηγά ανατρ., Ω.Φ. 15-17 ton 33,00 5,00 
23 Φορτηγά ανατρ., Ω.Φ. 17-35 ton  35,00 5,00 
24 Γερανός ανυψ. ικανότ. < 20 τον 39,00 5,00 
25 Γερανός ανυψ. ικανότ. > 20 τον 41,00 5,00 
26 Γερανοφόρο όχημα 48,00 5,00 
27 Μηχανικός εκσκαφέας, έως  120 Ηp 41,00 5,00 
28 Μηχανικός εκσκαφέας, από 121 Ηp και άνω 41,00 5,00 
29 Ερπυστριοφόρος Εκσκαφέας   41,00 5,00 
30 Μηχανικός εκσκαφέας με λεπίδα  50,00 5,00 
31 Αλατοδιανομέας 2,50 5,00 
32 Καλαθοφόρο όχημα 49,00 5,00 

33 
Αυτοκινούμενη υδροφόρα για χρήση σε περίπτωση 

πυρκαγιών  
50,00 5,00 

34 BOACAT  22,00 5,00 
35 Αποφρακτικό όχημα, κατ’ αποκοπή 200.00 5,00 

36 
ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Σε 
ακτίνα έως 35-40 Χμ κατ’ αποκοπή για κάθε 

μεταφορά 
230,00 5,00 

37 
Άνω των 35-40 ΧΜ η παραπάνω μεταφορά 

προσαυξάνεται κατά 50,00€ ανά 10 ΧΜ 
230+50€/10

χμ 
5,00 

38 Χορτοκοπτικό όχημα 50,00 5,00 

39 
UNIMOG χορτοκοπτικό, λεπίδα, αλατιέρα, βυτίο 

και πιεστικό 
50,00 5,00 

40 ΒΑΓΟΤΡΙΛ (ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ) 60,00 5,00 
 
Ως ωριαία αποζημίωση απασχόλησης μηχανήματος σε εργάσιμες ημέρες, Σαββατο-

κύριακα και σε επίσημες αργίες είναι η τιμή του μισθώματος που περιλαμβάνει την λειτουργία του 
μηχανήματος με τον χειριστή, του αυτοκινήτου με τον οδηγό, τα καύσιμα, όπως και κάθε άλλη 
δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. Τα 
μηχανήματα – αυτοκίνητα θα χρησιμοποιηθούν για εργασίες εκτάκτων αναγκών όπως αναλύονται 
ανωτέρω και για το χρονικό διάστημα από 29-11-2016 έως 29-11-2017. Ανάλογα με τις 
υφιστάμενες ανάγκες, ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνά για την αντικατάσταση του χειριστή-
οδηγού σε τακτούς χρόνους, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του μηχανήματος, εξαιρουμένων μόνο την διακοπή για 
ανεφοδιασμό με καύσιμα, την αλλαγή ή την συμπλήρωση λιπαντικών και την φόρτωση του 
αλατιού από τα κέντρα διανομής.  

Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος και του χειριστή του για την εκτέλεση των 
εργασιών, ορίζεται αυτός που αρχίζει με την εντολή της υπηρεσίας (Εντολή Αντιπεριφερειάρχη – 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων - Πολιτική Προστασία έγγραφη ή προφορική) και περατώνεται ο χρόνος 
με τη λήξη του γεγονότος και μετά από άρση της εντολής της αρμόδιας Υπηρεσίας. Σε αυτό τον 
χρόνο απασχόλησης περιλαμβάνεται η εκτέλεση εργασιών αποχιονισμού αλατο - διανομής, 
χρόνος ανεφοδιασμού οχημάτων αποχιονισμού με αλάτι, εργασία οδοκαθαρισμού και 
αναπέτασης υλικών, εργασία καθαρισμού φερτών υλών χειμάρρων, ενίσχυσης πρανών και 
μεταφοράς υδάτων για κατάσβεση πυρκαγιών κ.λ.π. 
  Ως ωριαία δαπάνη αναμονής του μηχανήματος (σταλία), θα περιλαμβάνει την παραμονή 
του μηχανήματος, πλήρως εφοδιασμένου (καύσιμα, αλάτι, νερό) και εξοπλισμένου και παντελώς 
ετοίμου για εργασία, σε θέση επιφυλακής που θα ορίζεται στο σχέδιο αποχιονισμού ή σε άλλο 
σημείο που θα καθορίσει η Υπηρεσία, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή. Κατά τη 
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συγκεκριμένη εργασία δεν απαιτείται η παρουσία στον τόπο επιφυλακής του χειριστού του 
μηχανήματος, έχουν όμως υπολογιστεί και συμπεριληφθεί στην τιμή μονάδος του παρόντος 
άρθρου, οι δαπάνες που απαιτούνται για την αποθήκευση του μηχανήματος (κατά προτίμηση σε 
στεγασμένο χώρο) την φύλαξη του και την περιοδική, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, 
προσέλευση του χειριστού του ή άλλου αρμοδίου τεχνικού, για έλεγχο του μηχανήματος, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η επιθυμητή κατάσταση πλήρους ετοιμότητας καθώς και όλες οι 
δαπάνες κάθε είδους, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωμένη εργασία. 

Ο χρόνος μίσθωσης (απασχόλησης) για την εκτέλεση εργασιών αρχίζει με την παρουσία  
του μηχανήματος και χειριστή στις προκαθορισμένες θέσεις, από τον προϊστάμενο του Τμήματος 
Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Βοιωτίας, και περαιώνεται μετά από εντολές αυτού.  
Οι εντολές της Υπηρεσίας για έναρξη και περαίωση μίσθωσης (απασχόλησης) επιφυλακής, 
δίνονται τηλεφωνικά και επιβεβαιώνονται κατόπιν εγγράφως από την Υπηρεσία.  
Τιμή για την μίσθωση ενός αποχιονιστικού μηχανήματος ή υδροφόρας, σε συγκεκριμένη θέση 
επιφυλακής, περιλαμβανομένων όλων των δαπανών, κάθε είδους, που απαιτούνται για την 
πλήρως τελειωμένη εργασία: ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ: πέντε (5,00 €)/ώρα. 

Γ. Εγκρίνει: 
1. την κατάρτιση μητρώου οικονομικών φορέων (εταιριών – φυσικών προσώπων) για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών απο χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, πυρκαγιές, στην 
περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, για το χρονικό διάστημα απο 29-11-2016 
έως 29-11-2017, με την διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

2. την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών 
απολογιστικά και του μνημονίου συνεργασίας. 

 
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι συμφωνεί, «αλλά αυτό θα πρέπει να γίνεται 

ταυτόχρονα και με ενιαία απόφαση όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων για να διευκολύνουμε τον 
συγκριτικό έλεγχο και να συνυπολογίσουμε τις όποιες τοπικές ιδιομορφίες». 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1829 

 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπάνης για το έργο: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό και 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 Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & Μεταφορών 
Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 191535/5132/25-11-
2016 έγγραφο της Δ/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 58.748,72 € για την πληρωμή των εκτάκτων αναγκών για το 
έργο: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό & επαρχιακό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας για την χρονική περίοδο 2015 - 2017», του προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων ΣΑΕΠ 566 με κωδικό έργου 2014ΕΠ56600011, ως εξής: 
 

A/A ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

με ΦΠΑ (σε €) 

1 ΚΟΙΝ.ΚΛΗΡ.Ι. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  
ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΕΟΔ 
Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ-ΗΛΙΑ-ΡΟΒΙΕΣ 

5.044,32 

2 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ & ΑΡΣΗ 

ΚΑΤ/ΣΕΩΝ ΕΟΔ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-
ΚΑΛΛΙΑΝΟΙ,ΚΑΡΥΣΤΟΣ -ΣΤΥΡΑ 

4.858,32 
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3 ΑΦΟΙ ΧΑΛΙΟΥΛΙΑ &ΣΙΑ ΟΕ 
ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ & ΑΡΣΗ 

ΚΑΤ/ΣΕΩΝ ΕΟΔ ΨΑΧΝΑ-ΠΡΟΚΟΠΙ 
(ΔΕΡΒΕΝΙ) 

2.976,00 

4 ΓΑΝΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΟΣ 
ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ ΕΟΔ 
ΚΟΥΤΟΥΡΛΑ-ΜΕΤΟΧΙ 

2.365,92 

5 ΣΦΥΡΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ ΕΟΔ 
ΚΟΥΤΟΥΡΛΑ-ΜΕΤΟΧΙ 

   799,80 

6 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΑΝΤΑΚΙΩΝ & 
ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟΔ 

ΙΣΤΙΑΙΑ-ΒΟΥΤΑΣ-ΚΟΚΚΙΝΟΜΗΛΙΑ-
ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗΣ-ΜΗΛΙΕΣ 

2.452,72 

7 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΑΝΤΑΚΙΩΝ & 
ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟΔ 

ΙΣΤΙΑΙΑ-ΒΟΥΤΑΣ-ΚΟΚΚΙΝΟΜΗΛΙΑ-
ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗΣ-ΜΗΛΙΕΣ 

1.546,28 

8 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΑΠΟΚ/ΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΜΑΝΙΚΙΑΤΗ 

ΠΟΤΑΜΟΥ 
8.680,00 

9 ΝΤΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΜΙΣΤΡΟΥ 4.493,76 

10 ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΜΙΣΤΡΟΥ 1.971,60 

11 ΚΟΙΝ.ΚΛΗΡ.Ι. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  
ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ & ΑΠΟΚ/ΣΗ 

ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟΔ Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ-
ΗΛΙΑ-ΡΟΒΙΕΣ 

23.560,00 

ΣΥΝΟΛΟ 58.748,72€ 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1830 
 
 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση διακήρυξης και λοιπών συμβατικών τευχών της μελέτης: «Επισκευή και 
αποκατάσταση λειτουργίας του νέου πλωτού αντλιοστασίου της Υλίκης», Π.Ε. Βοιωτίας, 
προεκτιμώμενης αμοιβής 44.773,98€ με Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 5036/191262/25-11-
2016 έγγραφο της Δ/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 τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη της μελέτης: «Επισκευή και αποκατάσταση 
λειτουργίας του νέου πλωτού αντλιοστασίου της Υλίκης», Π.Ε. Βοιωτίας, προεκτιμώμενης αμοιβής 
44.773,98€ με Φ.Π.Α..  

 2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας ως αρχή που θα διενεργήσει την 
δημοπρασία για την ανάθεση της μελέτης του θέματος. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1831 

 
ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση δαπάνης και δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση 
οδικού ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της 
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας 2017», προϋπολογισμού 90.000,00€ με Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη την από 1-12-2016 (ορθή 
επανάληψη) του υπ΄αριθμ. 193304/9296/29-11-2016 εγγράφου της Δ/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 
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1. Εγκρίνει: 
α) τη δημοπράτηση του έργου: «Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών 

σηματοδοτών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας 2016», 
προϋπολογισμού 90.000,00€ με Φ.Π.Α., 

β) τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, 
γ) τη δαπάνη ύψους 90.000,00 ευρώ για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ως αρχή που θα διενεργήσει την 

δημοπρασία. 
3. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας να προβεί 

στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει τη δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα 
προκύψουν από κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού καθώς και 
νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, σύμφωνα με το αρ. 18 της Διακήρυξης, αν για οποιονδήποτε 
λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1832 
 
ΘΕΜΑ 19o: α) Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 1093/18-7-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε. περί έγκρισης δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση επαρχιακών οδών περιοχής Δήμου 
Καρύστου», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 1.200.000,00€ με Φ.Π.Α., και β) εκ νέου έγκριση 
δημοπράτησής του. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 188418/5055/ 
Φ.Ε./22-11-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη επανέγκρισης της 
δημοπράτησης του έργου του θέματος, προκειμένου να εναρμονιστεί στη νέα ισχύουσα 
νομοθεσία, η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

1. Aνακαλεί την υπ’ αριθμ. 1093/18-7-2016 (πρακτ. 29/θέμα 12ο, ΑΔΑ:7ΕΗΒ7ΛΗ-7Τ5) 
απόφασή της. 

2. Εγκρίνει εκ νέου: 
α) την δημοπράτηση του έργου: «Συντήρηση επαρχιακών οδών περιοχής Δήμου 

Καρύστου», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 1.200.000,00€ με Φ.Π.Α.,  
β) την διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.  
3. Ορίζει την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον 

διαγωνισμό. 
4. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας να προβεί 

στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει τη δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα 
προκύψουν από κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού καθώς και 
νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, σύμφωνα με το αρ. 18 της Διακήρυξης, αν για οποιονδήποτε 
λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1833 

 
ΘΕΜΑ 20o: Εξέταση προσφυγής του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 κατά της υπ΄αριθμ. 1628/31-10-
2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. για την «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. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 187187/5027/Φ.Μ./18-
11-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας και το από 17-11-2016 συνημμένο 
σε αυτό Πρακτικό Γνωμοδότησης προς την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 
του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 
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αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Απορρίπτει εν όλω την από 11-11-2016 (αρ. πρωτ. 182513/4918/14-11-2016 της Δ.Τ.Ε. 

της Π.Ε. Εύβοιας) προσφυγή του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010, του μελετητικού σχήματος με Α/Α 
15 «ΤΟΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Υ. κ.λ.π», κατά της υπ΄αριθμ. 1628/31-10-2016 απόφασής της για την 
«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, διότι, σύμφωνα και με τις απόψεις της επιτροπής διαγωνισμού που καταγράφονται 
στο από 17-11-2016 συνημμένο πρακτικό γνωμοδότησης, προσφεύγει κατά των ιδίων θεμάτων 
(δίχως να προσκομίζει νέα στοιχεία) για τα οποία είχε εισηγηθεί αρνητικά η Επιτροπή 
Διαγωνισμού, με αναλυτική και τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία στο από 13-10-2016 πρακτικό 
γνωμοδότησής της προς την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 
 Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, προτείνοντας «να γίνει αποδεκτή η προσφυγή 
και το πρακτικό βαθμολόγησης να επιστρέψει στην επιτροπή διαγωνισμού για καλύτερη 
επεξεργασία και ολοκληρωμένη αιτιολόγηση». 
  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1834 
 
ΘΕΜΑ 21o: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 1628/31-10-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε., περί εξέτασης ένστασης κατά του πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης: 
«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. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 191555/5134/Φ.Μ./25-
11-2016 έγγραφο της Δ/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 κατά πλειοψηφία 

Διορθώνει την υπ΄αριθμ. 1628/31-10-2016 (πρ. 43/θέμα 9ο, ΑΔΑ: 7ΓΞ87ΛΗ-91Ι) απόφασή 
της, ως προς το σκέλος 3, που αφορά την αναγραφή του μελετητικού σχήματος με Α/Α 9, στο 
ορθό: 

Μελετητικό σχήμα με Α/Α : 9 που κατετάγει 3ο στη βαθμολογία: 
 
1. «Ε.Π.Τ.Α. Α.Ε.» 
2. «ΚΑΤΕΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» 
3. «ENVIC Ε.Π.Ε.» 
4. «ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» 
5. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΛΛΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ» 
 
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι απέχει της ψηφοφορίας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1835 
 

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ – κατακύρωση αποτελέσματος της μελέτης του έργου: 
«Γεωτεχνικές Εργασίες - Έρευνες των Μελετών της ΣΑΜ 540», Π.Ε. Φθιώτιδας, προεκτιμώμενης 
αμοιβής 295.500,00 € με Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 193083/9281/29-11-
2016 έγγραφο της Δ/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 υπ’ άριθμ. ΙΙΙ/10-11-2016 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την 
ανάθεση εκπόνησης της μελέτης του έργου: «Γεωτεχνικές Εργασίες - Έρευνες των Μελετών της 
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ΣΑΜ 540», Π.Ε. Φθιώτιδας, προεκτιμώμενης αμοιβής 295.500,00 € με Φ.Π.Α., που αφορά στο 
άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων. 

2. Αναθέτει την μελέτη του θέματος στο γραφείο μελετών με την επωνυμία: «ΣΙΓΜΑ 
ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.», επειδή, αυτό υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης  

προσφορά οικονομική προσφορά: 52.848,00€ (πενήντα δύο χιλιάδες οχτακόσια σαράντα οχτώ 
ευρώ)]  χωρίς Φ.Π.Α., με έκπτωση 78% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της Υπηρεσίας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1836 

 
ΘΕΜΑ 23ο: Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση 
εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη για την κατασκευή της γέφυρας Βίστριζας και προσβάσεων 
αυτής», προεκτιμώμενης αμοιβής μελέτης 443.000,00 € με  Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 191550/9227/29-11-
2016 έγγραφο της Δ/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. Κάνει δεκτή εν μέρει την από 30-1-2015 ένσταση των συμπραττόντων γραφείων 
μελετών «ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ ΑΕ – ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ», κατά του Πρακτικού ΙΙ/20-1-2015 της 
επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης: «Μελέτη για την κατασκευή της γέφυρας 
Βίστριζας και προσβάσεων αυτής», προεκτιμώμενης αμοιβής μελέτης 443.000,00 € με  Φ.Π.Α.,  
σε ότι αφορά στον 1ο λόγο, ήτοι «Ουδεμία αιτιολόγηση υπάρχει στην αξιολόγηση των τεχνικών 
προσφορών και η διαφορά στη βαθμολογία πρέπει να αντιστοιχεί σε διαφορά στη λεκτική 
διατύπωση». 

2. Αναπέμπει το Πρακτικό ΙΙ στην επιτροπή διαγωνισμού, σύμφωνα με την παράγρ. 9 του 
άρθρου 7 του Ν. 3316/05, προκειμένου να το διαμορφώσει έτσι ώστε σε όλα τα κριτήρια, για κάθε 
ίδια λεκτική διατύπωση να αντιστοιχεί η ίδια βαθμολογία για κάθε διαγωνιζόμενο. 

 
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ψηφίζει θετικά για την αποδοχή της ένστασης, «η αιτιολόγηση 

που υπάρχει στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και η διαφορά στη βαθμολογία δεν είναι 
επαρκής και δεν αντιστοιχεί συγκεκριμένα με τους επιθετικούς προσδιορισμούς που 
χρησιμοποιούνται. Υπάρχει συγκεκριμένο λάθος στην τεχνική έκθεση της αρ. 13 σύμπραξης που 
θεωρείται σαν εκ παραδρομής… γεγονός που δεν αρμόζει σε διαγωνιστική διαδικασία».  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1837 

 
ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση 1ης παράτασης χρονοδιαγράμματος εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση 
συρματοκιβωτίων και αναχωμάτων στον Πλείστο ποταμό, θέση “Προσφυλιάτικα - Γεροδήμος”», 
Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 178047/4685/14-11-
2016 έγγραφο της Δ/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 

Εγκρίνει την 1η παράταση χρονοδιαγράμματος εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση 
συρματοκιβωτίων και αναχωμάτων στον Πλείστο ποταμό, θέση “Προσφυλιάτικα - Γεροδήμος”», 
Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α., αναδόχου «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΡΟΛΑΠΑ»,  
χωρίς αναθεώρηση, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, μέχρι τις 31/12/2016. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1838 
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ΘΕΜΑ 25o: Αλλαγή επωνυμίας του αναδόχου του υποέργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. 
Βοιωτίας για το έτος 2017» του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη 2015, 
2016 & 2017», προϋπολογισμού 1.550.000,00 € με Φ.Π.Α..  
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & Μεταφορών 
Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 4986/188892/25-11-
2016 έγγραφο της Δ/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 

Εγκρίνει την αλλαγή της επωνυμίας του αναδόχου του υποέργου: «Συντήρηση οδικού 
δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας για το έτος 2017» του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας για 
τα έτη 2015, 2016 & 2017», προϋπολογισμού 1.550.000,00 € με Φ.Π.Α., από «Δ. ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ 
Μ. ΕΠΕ», σε «ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.».  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1839 

 
 
ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης της 7ης Οκτωβρίου 2015 για τη 
μεταφορά μαθητών της Π.Ε. Εύβοιας, για τα σχολικά έτη 2015-2017. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 193078/7142/29-
11-2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού 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 το από 15-11-2016 (ολοκληρώθηκε 21-11-2016) πρακτικό της επιτροπής 
διαπραγμάτευσης της 7ης Οκτωβρίου 2015 για τη μεταφορά μαθητών της Π.Ε. Εύβοιας, για τα 
σχολικά έτη 2015-2017, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 2ου κατά 
σειρά μειοδότη. 

2. Κηρύσσει το κάτωθι δρομολόγιο άγονο, λόγω ελλείψεων στα προσκομισθέντα 
δικαιολογητικά: 

 

Α/Α ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

1 306 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ-ΦΑΡΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ-ΕΙΔΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (ΜΠΑΛΑΛΑΙΩΝ 47) & 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
 

6 
 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1840 

 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση της διαπραγμάτευσης της 11ης Οκτωβρίου 2016 
για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, σχολικού 
έτους 2016-2017. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 189628/6990/23-
11-2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 
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1. Εγκρίνει το από 14-11-2016 (ολοκληρώθηκε 21-11-2016) πρακτικό της επιτροπής 
διαπραγμάτευσης για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. 
Εύβοιας, με μισθωμένα μικρά – μεγάλα Λεωφορεία και Ταξί – Δ.Χ. επιβατικά για το σχολικό έτος 
2016-2017, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης των συμμετεχόντων στην 
διαπραγμάτευση της 11ης Οκτωβρίου 2016. 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης της 11ης Οκτωβρίου 2016, κατόπιν 
της υπ΄ αριθμ. (οικ.) 155786/5738/4-10-2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στους 
παρακάτω: 

 
 3. Για το δρομολόγιο με κωδ. 147 «ΑΜΦΙΘΕΑ-ΚΑΘΕΝΟΙ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» θα ειδοποιηθεί 

για προσκόμιση δικαιολογητικών κατακύρωσης ο 2ος μειοδότης «ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ», καθώς ο 
1ος μειοδότης απορρίφθηκε. 

4. Κηρύσσει άγονα τα κάτωθι τέσσερα (4) τμήματα/δρομολόγια: 

Α/Α ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

1 4 
ΒΛΑΧΙΑ-ΠΗΛΙ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
 

433 
 

2 1 
ΒΛΑΧΙΑ-ΠΗΛΙ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
 

52 
 

3 13 
ΓΑΛΑΤΣΩΝΑ-ΙΣΤΙΑΙΑ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
. 

104 
 

4 15 
ΚΟΜΟΔΟ-ΜΑΓΟΥΛΑ-ΕΡΕΤΡΙΑ (ΜΟΝΟ 
ΠΡΩΪ) 
 

840 
 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1841 

 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 6180/21-11-2016 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας, περί προσωρινής ανάθεσης μέχρι την ολοκλήρωση των οικείων διαγωνισμών και όχι 
πέραν της 31-12-2016 των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων 
Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας.  
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.). 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΑΡΙΘ. 

ΚΥΚΛΟΦ. 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΡΟΜ. 

ΤΙΜΗ 

1 

ΜΟΥΡΓΙΑΣ 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
(Κατέθεσε προσφορά 
ως ο ασκών τη γονική 
μέριμνα του ανήλικου 
τέκνου του & 
ιδιοκτήτη του ΤΑΕ 
ΜΟΥΡΓΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ-
ΙΩΑΝΝΗ ) 

ΤΑΕ 2651 

7 

ΣΠΑΘΑΡΙ-
ΜΕΤΟΧΙ 

ΚΗΡΙΝΘΟΣ & 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

723 29,00€ 

2 
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ  
ΚΗΡΙΝΘΟΣ & 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

134 25,00€ 

3 
ΚΗΡΙΝΘΟΣ-

ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ 
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

240 12,50€ 

5 

ΚΗΡΙΝΘΟΣ- 
ΖΩΟΔΟΧΟΣ 

ΠΗΓΗ 
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

435 9,50 € 

2 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΕΡΓΑΜΑΛΗΣ 

ΤΑΕ 2752 9 

ΣΚΥΡΟΣ-
ΑΣΠΟΥΣ-

ΚΑΛΑΜΙΤΣΑ 
(ΜΟΝΟ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 

624 15,75€ 
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 193224/6431/22-
11-2016 έγγραφο της Δ/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 την υπ΄αριθμ. 6180/21-11-2016 (ΑΔΑ Ω1ΠΓ7ΛΗ-ΠΟΖ) απόφαση του 
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί προσωρινής ανάθεσης μέχρι την ολοκλήρωση των οικείων 
διαγωνισμών και όχι πέραν της 31-12-2016 των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών των δημόσιων 
σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. 
Φθιώτιδας, σύμφωνα με την οποία: 

 Αναθέτει προσωρινά τη εκτέλεση του έργου της μεταφοράς μαθητών των δημοσίων 
σχολείων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης της Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2016 
– 2017 και για το χρονικό διάστημα από την έναρξη των μαθημάτων, (21/11/2016) μέχρι 
την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων στους 
παρακάτω προσωρινούς μειοδότες, ανά τμήμα και όχι πέραν της 31-12-2016, σύμφωνα 
με την προσφορά που υπέβαλαν στον σχετικό διαγωνισμό της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 5149/14-10-2016 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 
 

Α/Α ΑΦΕΤΗΡΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΟ. ΦΟΙΤΗΣΗΣ/ 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΤΙΜΗ  € 
Ημερήσιο 

κόστος 
χωρίς ΦΠΑ 

ΝΕΟ   
27 

Κωσταλέξι Νηπιαγωγείο Σταυρού 
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ 26,77 € 

ΝΕΟ  
28 

Περιβόλι 
Ομβριακή (ανταπόκριση 
με λεωφορείο για το 1ο 

ΕΠΑΛ Λαμίας) 

ΚΑΜΗΤΣΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

27,35 € 

ΝΕΟ  
32 

Ζέλι 
Δημοτικό Σχολείο 

Ελάτειας 
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 38,41€ 

ΝΕΟ  
33 

Νέα Μάκριση 

Μεταλλεία Ομβριακής 
(ανταπόκριση με 

λεωφορείο για 2ο ΕΠΑΛ 
Λαμίας) 

ΚΑΜΗΤΣΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

16,92€ 

ΝΈΟ 34 Ράχες Λύκειο Πελασγίας 
ΚΑΤΣΑΜΠΕΚΗΣ 

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 36,60€ 

ΝΈΟ 35 Δυό Βουνά 
1ο Δημοτικό Σχολείο 

Γοργοποτάμου 
ΜΙΧΑΗΛ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 35,95€ 

ΝΈΟ 37 

Δημοτικό 
Σχολείο Ν. 

Μοναστηρίου 
(ολοήμερο) 

Βαρδαλή-Σοφιάδα-
Πετρίλια 

ΑΛΑΜΑΝΗΣ 
ΗΛΙΑΣ 

25,99 € 
 

Η ισχύς της απόφασης αφορά την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φθιώτιδας 
χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία προσωρινής ανάθεσης (21-11-2016) και μέχρι την 
ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων και όχι πέραν της 31-
12-2016 σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4415/2016. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1842 

ΑΔΑ: 6Φ0Ψ7ΛΗ-ΚΩΧ



27 

 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης οικονομικού έτους 2016, για 
την υλοποίηση της σύμβασης παραχώρησης χρήσης αποσυναρμολογημένων υλικών των εκτός 
χρήσης αναβατήρων του Χιονοδρομικού Κέντρου (Χ.Κ.) Παρνασσού στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 192345/3508/28-11-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - 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 την πληρωμή δαπάνης και την σχετική δέσμευση πίστωσης οικονομικού έτους 
2016, για την υλοποίηση της σύμβασης παραχώρησης χρήσης αποσυναρμολογημένων υλικών 
των εκτός χρήσης αναβατήρων του Χιονοδρομικού Κέντρου (Χ.Κ.) Παρνασσού στην Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητας Ευρυτανίας, ως εξής: 
 

Α/α Τομέας 
Πρόγραμμα- 

Πηγή 
Χρηματοδότησης 

Τίτλος Έργου 
ΚΑΕ 

Εξόδων 
Εγκεκριμένος 

Προϋπολογισμός 

Ποσό 
δέσμευσης 
πίστωσης 

Δεσμευθέν 
ποσό 

πριν την 
παρούσα 
εισήγηση 

Υπόλοιπο 
πίστωσης 
διαθέσιμο 

για 
δέσμευση 

1 

Εκτέλεση 
λοιπών έργων 

που δεν 
κατονομάζονται 

ειδικά 

Κεντρικοί 
Αυτοτελείς Πόροι 

(ΚΑΠ) 

Κάλυψη δαπάνης για 
την υλοποίηση της 

σύμβασης 
παραχώρησης χρήσης 

αποσυναρμολογημένων 
υλικών των εκτός 

χρήσης αναβατήρων 
του  Χ.Κ. Παρνασσού 

στην Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας- ΠΕ 

Ευρυτανίας 

071-
9779 

3.213,00 3.213,00 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 3.213,00 3.213,00 0,00 0,00 

 

 Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψηφίζει την εισήγηση, διότι «δεν είναι αποσαφηνισμένο το 
ποιος και με ποιο καθεστώς διαχειρίζεται το Χιονοδρομικό του Καρπενησίου». 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1843 

 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργου του προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 192753/3511/29-11-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργου του προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Ευρυτανίας, ως εξής: 

 

Α/Α  
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

 
ΠΟΣΟ σε 

ευρώ 
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1 

1η εντολή πληρωμής της μελέτης «Προστασία Πρανών στη θέση Ακόνια» 
Χρηματοδότηση: ΚΑΠ 2016 
Προϋπολογισμός: 17.000,00 ευρώ 
Ποσό σύμβασης: 16.829,98 ευρώ 
Πληρωμές μέχρι σήμερα: 0,00 ευρώ 
Παρών 1ος λογαριασμός: 16.829,98 ευρώ 
Υπόλοιπο εγκρίσεων: 0,00 ευρώ. 
Φορέας – ΚΑΕ: 071 – 9762 «Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων »             
Ανάδοχος: ΔΡΟΣΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
 
 
 
 

16.829,98 
ευρώ 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1844 

 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. 
Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 192370/4570/28-11-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - 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: 
A. την πληρωμή δαπανών για προμήθειες, συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών, που 

πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2016 στην Π.Ε. Φωκίδας, ως 
κατωτέρω:  

 

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε. 
ΠΟΣΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ  

1 

δαπάνη για την πληρωμή 
εξόδων ημερήσιας 

αποζημίωσης εκτός έδρας 
μετακίνησης δεκαεπτά (17) 

υπαλλήλων της Δ/νσης 
Διοικητικού – Οικονομικού  
Δ/νσης Τεχνικών Έργων, 

και του Γραφείου ΠΣΕΑ  της 
Π.Ε. Φωκίδας για τους 
Μήνες Απρίλιο, Μάιο, 

Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, 
Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και 

Νοέμβριο του 2016  

02.04.073.0721.01 

 
Ημερήσια αποζημίωση 

μετακινουμένων στο 
εσωτερικό & εξωτερικό 

εκτός όσων 
εντάσσονται στους ΚΑΕ 

0715, 0716 και 0717. 

1.540,00 
 

2 

δαπάνη για την πληρωμή 
λοιπών εξόδων μετακίνησης 
δεκαεπτά (17) υπαλλήλων 
της Δ/νσης Διοικητικού –

Οικονομικού  
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

του Γραφείου ΠΣΕΑ της 
Π.Ε. Φωκίδας για τους 
Μήνες  Απρίλιο, Μάιο, 

Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, 
Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και 

Νοέμβριο του 2016     

02.04.073.0719.01 

Λοιπά έξοδα 
μετακίνησης 

(περιλαμβάνονται το 
αντίτιμο των εισιτηρίων 

εσωτερικού & 
εξωτερικού, η 
χιλιομετρική 

αποζημίωση, η δαπάνη 
διοδίων, ο ναύλος 

οχήματος και η 
μίσθωση αυτοκινήτου 

Ι.Χ. η Δ.Χ.) εκτός όσων 

520,30 

ΑΔΑ: 6Φ0Ψ7ΛΗ-ΚΩΧ



29 

 

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε. 
ΠΟΣΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ  

 εντάσσονται στους ΚΑΕ 
0715, 0716 και 0717 

3 
Έγκριση δαπάνης για την 
πληρωμή λογαριασμών 

ΔΕΗ 
02.04.073.0832.01 Ηλεκτρική ενέργεια 1.037,88 

4 
Έγκριση δαπάνης για την 
πληρωμή λογαριασμών 

OTE 
02.04.073.0824.01 

Υποχρεώσεις από 
παροχή 

τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών (τέλη, 

μισθώματα και δαπάνες 
εγκαταστάσεων) 

698,34 

5 
Έγκριση δαπάνης για την 
πληρωμή λογαριασμών 

OTE 
02.04.073.0824.01 

Υποχρεώσεις από 
παροχή 

τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών (τέλη, 

μισθώματα και δαπάνες 
εγκαταστάσεων) 

237,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 4.033,52 
 
B. την πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για προμήθειες, 

συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό 
Έτος 2016, ως κατωτέρω:  

 

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Ε. 

ΠΟΣΟ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ 
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ

ΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 
2016 

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 
ΓΙΑ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

1 

Για την πληρωμή 
προμήθειας 

σφραγίδων και 
καρτελών της Δ/νσης 

Διοικητικού- 
Οικονομικού 

(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ) 
(ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ)    

02.04.073.1699.01 
Λοιπές 

προμήθειες  
415,40 15.000,00 10.463,66 4.120,94 

2 

Για την πληρωμή που 
αφορά την 

αντικατάσταση 
καθρέπτη του ΜΕ 

Ι93437 ΙΧ οχήματος 
της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων της ΠΕ 
Φωκίδας (ΠΕΡΛΙΓΚΑ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ) 

02.04.073.1321.01 

Προμήθεια 
ειδών 

συντήρησης και 
επισκευής 

μεταφορικών 
μέσων ξηράς 

γενικά  

20,00 54.019,98 47.598,83 6.401,15 
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Ε. 

ΠΟΣΟ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ 
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ

ΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 
2016 

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 
ΓΙΑ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

3 

Για την πληρωμή 
ανταλλακτικών που 

αφορούν την επισκευή 
των πίσω φανών του 
ΚΗΗ 1627 οχήματος 
της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων της ΠΕ 
Φωκίδας 

(ΚΡΑΒΑΡΤΟΓΙΑΝΝΟΣ 
ΗΛ. ΙΩΑΝΝΗΣ)   

02.04.073.1321.01 

Προμήθεια 
ειδών 

συντήρησης και 
επισκευής 

μεταφορικών 
μέσων ξηράς 

γενικά 

99,20 54.019,98 47.499,63 6.421,15 

4 

Για την πληρωμή που 
αφορά εργασία 

επισκευής 
τοποθέτησης-

σύνδεσης οπίσθιων 
φανών του ΚΗΗ 1627 
οχήματος της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της 

ΠΕ Φωκίδας 
(ΚΡΑΒΑΡΤΟΓΙΑΝΝΟΣ 

ΗΛ. ΙΩΑΝΝΗΣ)  

02.04.073.0861.01 

Αμοιβές για 
συντήρηση και 

επισκευή 
μεταφορικών 
μέσων ξηράς 

γενικά 

49,60 24.500,00 21.440,65 3.009,75 

5 

Για την πληρωμή που 
αφορά επισκευή 

ελαστικού του ΜΕ 
123238 ΙΧ οχήματος 
της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων της ΠΕ 
Φωκίδας (ΦΑΝΑΡΑΣ 

ΒΑΣ. ΧΡΗΣΤΟΣ) 

02.04.073.0861.01 

Αμοιβές για 
συντήρηση και 

επισκευή 
μεταφορικών 
μέσων ξηράς 

γενικά 

86,80 24.500,00 21.490,25 2.922,95 

6 

Για την πληρωμή που 
αφορά το γενικό 

πλύσιμο και 
γρασάρισμα του ΚΗΗ 

1627 οχήματος της 
Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της ΠΕ 

Φωκίδας (G.JOSHI 
ILIR)  

02.04.073.0861.01 

Αμοιβές για 
συντήρηση και 

επισκευή 
μεταφορικών 
μέσων ξηράς 

γενικά 

80,00 24.500,00 21.577,05 2.842,95 

7 

Για την πληρωμή 
προμήθεια λαμπτήρων 
της Δ/νσης Β/βάθμιας 
Εκπαίδευσης της ΠΕ 
Φωκίδας (ΣΕΗΝΟΦ 

ΟΕ) 

02.04.073.1699.01 
Λοιπές 

προμήθειες 
29,76 15.000,00 10.879,06 4.091,18 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 
780,76 211.539,96 180.949,13 29.810,07 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1845 

 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. 
Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 5888/28-11-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 
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Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για προμήθειες, 
συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό 
Έτος 2016 στην Π.Ε. Βοιωτίας, ως κατωτέρω:  

 

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Ε. 

ΠΟΣΟ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 

ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 

ΕΤΟΥΣ 2016 

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ 
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ 

ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 
ΓΙΑ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

1 
Αποζημίωση μελών 
Συλλογικών οργάνων 

02.05.073.0515.01 

Αποζημίωση 
μελών 

Συλλογικών 
οργάνων 

8000.00 31000,00 23000,00 8000,00 

2 
Λοιπά έξοδα 
μετακίνησης 

02.05..073.0719.01 
Λοιπά έξοδα 
μετακίνησης 

9000.00 56318,90 47318,90 9000,00 

3 

Προμήθεια 
ΜΕΜΜΟΡΥ για τις 
ανάγκες των 
υπηρεσιών της 
Π.Ε.Βοιωτίας 

02.05.073.1723.01 

Προμήθεια Η/Υ, 
προγραμμάτων 

και λοιπών 
υλικών 

990.00 43000,00 18889,03 24110,97 

4 
Αμοιβή για 
μετάφραση εγγράφων 
της Δ/νσης Μετ/ρων 

02.05.073.0879.01 
Λοιπές αμοιβές 
όσων εκτελούν 

ειδικές υπηρεσίες 

49.60 64907,21 57241,52 7665,69 

5 
Προμήθεια 
αναλωσίμων υλικών 

02.05.073.1699.01 
Λοιπές 

προμήθειες 
1238,76 20407,44 14925,73 5481,71 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 19278,36 215633,55 161375,18 
54258,37 

 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1846 

 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. 
Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 193019/7137/29-11-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - 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 την πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για προμήθειες, 
συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό 
έτος 2016 στην Π.Ε. Εύβοιας, ως κατωτέρω: 

 

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΚΑΕ 

ΠΟΣΟ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ 
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ

ΕΙΣ 
ΕΤΟΥΣ 2016 

ΔΕΥΜΕΥΘΕΝ 
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ 

ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ 
ΓΙΑ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

1 

Εργασίες επισκευής 
του ΚΗΗ 4806 

αυτοκινήτου της ΠΕ 
Ευβοίας 

02.02.073.0
861.01 

Αμοιβές για 
συντήρηση και 

επισκευή 
μεταφορικών 

357,12 17.726,61 11.342,98 6.026,51 
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μέσων ξηράς 
γενικά 

2 

Εργασίες επισκευής 
του ΚΗI 8805 

φορτηγού 
αυτοκινήτου της ΠΕ 

Ευβοίας 

02.02.073.0
861.01 

Αμοιβές για 
συντήρηση και 

επισκευή 
μεταφορικών 
μέσων ξηράς 

γενικά 

217,00 17.726,61 11.700,10 5.809,51 

3 

Εργασίες επισκευής 
του ΚΗΗ 6118 
εκχιονιστικού – 
χορτοκοπτικού 

οχήματος της ΠΕ 
Ευβοίας 

02.02.073.0
861.01 

Αμοιβές για 
συντήρηση και 

επισκευή 
μεταφορικών 
μέσων ξηράς 

γενικά 

644,80 17.726,61 11.917,10 5.164,71 

4 

Εργασίες επισκευής 
του ΚΗΥ 6249 
NISSAN R51 

αυτοκινήτου της ΠΕ 
Ευβοίας 

02.02.073.0
861.01 

Αμοιβές για 
συντήρηση και 

επισκευή 
μεταφορικών 
μέσων ξηράς 

γενικά 

133,92 17.726,61 12.581,90 5.010,79 

5 

Εργασίες 
συντήρησης και 

επισκευής 
φωτοτυπικών 

μηχανημάτων Konica 
Minolta 7022 και 

Kyocera 1800 της ΠΕ 
Ευβοίας 

02.02.073.0
869.01 

Αμοιβές για 
συντήρηση και 

επισκευή λοιπού 
εξοπλισμού 

 
56,00 22.000,00 15.286,69 6.657,31 

6 

Προμήθεια 
ανταλλακτικών για 
την επισκευή του 

ΚΗΗ 4806 NISSAN 
XTRAIL αυτοκινήτου 

της ΠΕ Ευβοίας 

02.02.073.1
321.01 

Προμήθεια 
ειδών 

συντήρησης & 
επισκευής  

μεταφορικών 
μέσων ξηράς 

γενικά 

820,71 29.976,72 20.817,72 8.338,29 

7 

Προμήθεια 
ανταλλακτικών για 

την επισκευή του ΚΗI 
8805 φορτηγού 

αυτοκινήτου της ΠΕ 
Ευβοίας 

02.02.073.1
321.01 

Προμήθεια 
ειδών 

συντήρησης & 
επισκευής  

μεταφορικών 
μέσων ξηράς 

γενικά 

378,08 29.976,72 21.638,43 7.960,21 

8 

Προμήθεια 
ανταλλακτικών για 
την επισκευή του 

ΚΗΗ 6118 
εκχιονιστικού – 
χορτοκοπτικού 

οχήματος της ΠΕ 
Ευβοίας 

02.02.073.1
321.01 

Προμήθεια 
ειδών 

συντήρησης & 
επισκευής  

μεταφορικών 
μέσων ξηράς 

γενικά 

535,68 29.976,72 22.016,51 7.424,53 

9 

Προμήθεια 
ανταλλακτικών για 
την επισκευή του 

ΚΗΥ 6249 NISSAN 
R51 αυτοκινήτου της 

ΠΕ Ευβοίας 

02.02.073.1
321.01 

Προμήθεια 
ειδών 

συντήρησης & 
επισκευής  

μεταφορικών 
μέσων ξηράς 

γενικά 

334,80 29.976,72 22.552,19 7.089,73 

10 

Προμήθεια δύο (2) 
χριστουγεννιάτικων 

δέντρων και 
στολιδιών για τις 

02.02.073.1
699.01 

Λοιπές 
προμήθειες 

 
400,00 33.144,43 30.047,23 2.697,20 
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ανάγκες της ΠΕ 
Ευβοίας. 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 3.878,11 245.957,75 179.900,85 62.178,79 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1847 

 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων - μελετών του 
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ΄αριθμ. (α) 188447/6190/28-11-
2016 και (β) 192696/6411/29-11-2016 έγγραφα της Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την 
Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης και την πληρωμή δαπάνης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του 
Ν. 4071/2012, για την πληρωμή έργων του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Ε. 
Φθιώτιδας, ως εξής: 

 

AA Τίτλος έργου Ειδικός φορέας/ 
ΚΑΕ 

Προμηθευτής 
 

Ποσό 

1 Πρόγραμμα πρόληψης & αντιμετώπισης 
ζημιών και καταστροφών που 
προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ 
Α & Β βαθμού (Καθαρισμό, διευθέτηση και 
αποκατάσταση αναχωμάτων στην  
κεντρική αποστραγγιστική τάφρο Σ4 στην 
περιοχή τ.κ. Αμορίου της ΔΕ Λιανοκλαδίου 
του Δήμου Λαμιέων, βόρεια της ΕΟ 
Λαμίας - Καρπενησίου»  
 
Χρηματοδότηση: ΣΑΕ 055 

01.071.    
 ΚΑΕ 9471 

Ανάδοχος 
έργου 

26.046,20 

2 Πρόγραμμα πρόληψης & αντιμετώπισης 
ζημιών και καταστροφών που 
προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ 
Α & Β βαθμού (Διευθέτηση και 
αποκατάσταση αναχωμάτων, την 
φόρτωση και την μεταφορά φερτών 
υλικών & τον καθαρισμό τεχνικών στην 
κεντρική αποστραγγιστική τάφρο στην 
περιοχή τ.κ. Λιανοκλαδίου του Δήμου 
Λαμιέων, βόρεια της ΕΟ Λαμίας - 
Καρπενησίου»  
 
Χρηματοδότηση: ΣΑΕ 055 

01.071.     
ΚΑΕ 9471 

Ανάδοχος 
έργου 

20.980,80 

3 Προμήθεια και τοποθέτηση 
πληροφοριακών πινακίδων σε γέφυρα 
σήμανσης στον ΠΑΘΕ Αθηνών - 
Θεσσαλονίκης  
 

Χρηματοδότηση:  ΚΑΠ 

01.071 
ΚΑΕ 9771 

Ανάδοχος 
Έργου 

10.000,00 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1848 

 
ΘΕΜΑ 35ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 1688/7-11-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε., περί έγκρισης δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για την «υλοποίηση 
δράσεων του προγράμματος τουριστικής προβολής της Π.Σ.Ε., έτους 2016», στα πλαίσια 
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συνεργασίας της με το μη κερδοσκοπικό σωματείο “ΔΙΑΖΩΜΑ”, με σκοπό τη δημιουργία των 
«Πολιτιστικών διαδρομών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 188269/6186/24-11-
2016 έγγραφο της Δ/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 

Διορθώνει την υπ΄αριθμ. 1688/7-11-2016 (πρακτικό 44/θέμα 32ο) απόφασή της, 
παραλείποντας τις κάτωθι φράσεις: 

1. …. «για την υλοποίηση δράσεων του προγράμματος τουριστικής προβολής της Π.Σ.Ε., 
έτους 2016»…   

2. … «περί δράσεων του προγράμματος τουριστικής προβολής της Π.Σ.Ε., έτους 2016»…   
 
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι απέχει της ψηφοφορίας, διότι είχε καταψηφίσει το 

συγκεκριμένο ζήτημα και συνεχίζει να διαφωνεί. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1849 
 
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 για προμήθειες, παροχή υπηρεσιών και έξοδα 
μετακίνησης υπαλλήλων Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 190781/6295/29-11-
2016 έγγραφο της Δ/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, προμήθειες, 
παροχή υπηρεσιών και έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων Π.Ε. Φθιώτιδας, που πρόκειται να 
πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2016 ετών, ως κατωτέρω:  

 
Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ 

ΔΕΣΜΕΥ
ΣΗΣ 

ΠΙΣΤΩΣΗ
Σ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙ
ΜΕΝΟΥ 

ΠΡΟΫ/ΣΜ
ΟΥ+ΑΝΑΜ
ΟΡΦΩΣΕΙ
Σ ΕΤΟΥΣ 

2016 

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

1 

Δαπάνες για εκτός έδρας 
μετακίνησης υπαλλήλων 
Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής 

02.01.073.0719.
01 

Λοιπά έξοδα 
μετακίνησης(περιλαμβ
άνονται το αντίτιμο των 
εισιτηρίων εσωτερικού 

& εξωτερικού 
χιλιομετρική 

αποζημίωση δαπάνη 
διοδίων, ο ναύλος 

οχήματος και η 
μίσθωση αυτοκινήτου 

ΙΧ και ΔΧ) 

6.000,00 74.100,00 63.290,00 4.810,00 
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2 

Δαπάνες για εκτός έδρας 
μετακίνησης υπαλλήλων 
Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής 

02.01.073.0721.
01 

Ημερήσια αποζημίωση 
μετακινούμενων στο 

εσωτερικό & εξωτερικό 
εκτός όσων 

εντάσσονται στους 
ΚΑΕ 0715,0716 και 

0717 

4.000,00 86.200,00 78.050,00 4.150,00 

3 

Έξοδα μετακίνησης από το 
εσωτερικό στο εξωτερικό 2 
αιρετών-θεματικών 
Αντιπεριφερειαρχών 
προκειμένου να 
εκπρoσωπήσουν την 
Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας στην διεθνή 
έκθεση τροφίμων και 
ποτών "SIAL PARIS 2016" 
στο Παρίσι στην οποία 
συμμετέχει. 

02.01.073.0717.
01 

Έξοδα μετακίνησης 
λοιπών προσώπων 

απο το εσωτερικό στο 
εξωτερικό & 
αντίστροφα 

4.000,00 19.000,00 10.300,00 4.700,00 

4 

Προμήθεια διαφόρων 
εδεσμάτων κα ι συναφών 
ειδών (catering) για τον 
εορτασμό της 
Πρωτοχρονιάς και τη 
δεξίωση που θα παραταθεί 
στο περιφερειακό 
κατάστημα 

02.01.073.0845.
01 

Κάθε είδους δαπάνες 
δημοσίων σχέσεων 

1.000,00 20.000,00 11.500,00   

5 

Στολισμός της αίθουσας 
εκδηλώσεων του 
Περιφερειακού 
καταστήματος για την 
Πρωτοχρονιά 

02.01.073.0845.
01 

Κάθε είδους δαπάνες 
δημοσίων σχέσεων 

500,00       

6 

ηχητική κάλυψη της 
εκδήλωσης που θα 
πραγματοποιηθεί την 
πρωτοχρονιά σ ε 
συνεργασία με την 
Φιλαρμονική του Δήμου 
Λαμιέων 

02.01.073.0845.
01 

Κάθε είδους δαπάνες 
δημοσίων σχέσεων 

150,00     6.850,00 

7 

Προμήθεια ξύλινων 
κατασκευών (κορνίζες με 
βάση) που θα 
χρησιμοποιηθούν στις 
εκθέσεις που διοργανώνει 
και παρουσιάζει η ΠΣΕ 
στην αίθουσα εκδηλώσεων 
του κεντρικού κτιρίου 

02.01.073.1699.
01 

Λοιπές προμήθειες 

1.500,00 85.000,00 53.573,00 29.927,00 

8 
συντήρηση καυστήρα του 
κεντρικού κτιρίου ΠΣΕ 

02.01.073.0869.
01 

Αμοιβές για συντήρηση 
και επισκευή λοιπού 

εξοπλισμού 200,00 80.000,00 72.613,25 7.186,75 

9 

καθαρισμός μοκέτας της 
εξέδρας των επισήμων που 
τοποθετείται κατά τον 
εορτασμό της Εθνικής 
Επετείου της 28ης 
Οκτωβρίου 

02.01.073.0899.
01 

Λοιπές δαπάνες και 
ειδικές αμοιβές 

250,00 243.180,00 239.987,40 2.942,60 

10 
εκτυπώσεις ειδικού τύπου 
για τις ανάγκες τεχνικών 
υπηρεσιών 

02.01.073.0843.
01 

Εκδόσεις-εκτυπώσεις-
βιβλιοδεσία 

(περιλαμβάνεται και η 
προμήθεια χαρτιού) 10.000,00 22.000,00 10.580,00 1.420,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 27.600,00 629.480,00 539.893,65 61.986,35 
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 Ο κ. Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσε ότι ψηφίζει όλες τις δαπάνες, πλην αυτής με α/α 3. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1850 
 
ΘΕΜΑ 37o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για την συμμετοχή της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη διοργάνωση με τον Αθλητικό - Πολιτιστικό Σύλλογο Λαμίας 
“ΦΘΙΑ”, του 16ου Φεστιβάλ volley-ball, στην Λαμία. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 189070/6207/29-11-
2016 έγγραφο της Δ/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 δέσμευση πίστωσης και πληρωμής δαπάνης ποσού 2.980,00€ με Φ.Π.Α., για 
την συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη διοργάνωση με τον Αθλητικό - Πολιτιστικό 
Σύλλογο Λαμίας “ΦΘΙΑ”, του 16ου Φεστιβάλ volley-ball, το οποίο θα διεξαχθεί στις 16-18 
Δεκεμβρίου, στα κλειστά γυμναστήρια του 5ου και 1ου Λυκείων Λαμίας και στο Χαλκιοπούλειο 
Στάδιο Λαμίας. 

Η δαπάνη αφορά προμήθεια αθλητικών t-shirts, μπλουζών διαιτητών και μεταλλείων, θα 
βαρύνει τον Κ.Α.Ε. : 0844.01. 

 
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει το 50% της δαπάνης. 
Ομοίως και ο κ. Ιωάννης Αγγελέτος. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1851 
 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δαπάνης – δέσμευσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας στη διοργάνωση με τον Γ.Σ. «ΝΗΡΕΑΣ» ΛΑΜΙΑΣ του τουρνουά 
υδατοσφαίρισης  “Christmas cup”, στην Λαμία. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 188754/6197/29-11-
2016 έγγραφο της Δ/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 δέσμευση πίστωσης και πληρωμής δαπάνης ποσού 2.500,00€ με Φ.Π.Α., για 
την συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη διοργάνωση με τον Γ.Σ. «ΝΗΡΕΑΣ» 
ΛΑΜΙΑΣ του τουρνουά υδατοσφαίρισης “Christmas cup”, το οποίο θα διεξαχθεί στις 27-29 
Δεκεμβρίου 2016, στη Λαμία. 

Η δαπάνη συμμετοχής αφορά διαμονή – διατροφή ομάδας εξωτερικού (Ερυθρός Αστέρας 
Παρτιζάν - Βελιγραδίου) θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε.: 0844.01. 

 
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει το 50% της δαπάνης. 
Ομοίως και ο κ. Ιωάννης Αγγελέτος. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1852 
 
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για την τεχνική υποστήριξη τεσσάρων 
φωτοτυπικών της Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 192873/6421/29-11-
2016 έγγραφο της Δ/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 
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Εγκρίνει την δαπάνη – δέσμευσης πίστωσης ποσού 2.000 € (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.), για τη τεχνική υποστήριξη  τεσσάρων (4) φωτοτυπικών της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, των οποίων οι σειριακοί αριθμοί αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα. 
 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
1 XEROX 5945 V_K 3666857690 – 5945 45PP 
2 XEROX 5945 V_K 3666857916 – 5945 45PP 
3 XEROX 5945 V_K 3666857193 – 5945 45PP 
4 XEROX 5945 V_K 3666856758 – 5945 45PP 

 
Η τεχνική υποστήριξη των ανωτέρω φωτοτυπικών μηχανημάτων, θα περιλαμβάνει: 

 Πάγια τριμηνιαία χρέωση 100€, με περικλειόμενες δωρεάν10.000 σελίδες. 

 Όλα τα αναλώσιμα συμπεριλαμβανομένων και των toner (ανεξαρτήτως κάλυψης) που θα 
χρειάζονται για τη λειτουργία τους 

 Τις επισκέψεις των τεχνικών της αναδόχου εταιρείας στις εγκαταστάσεις των υπηρεσιών 
της Π.Ε. Φθιώτιδας, για την αποκατάσταση βλαβών, καθώς και ανταλλακτικών που θα 
χρειάζονται ανά περίπτωση. 

 Τηλεφωνική τεχνική εξυπηρέτηση για επίλυση απλών προβλημάτων, ώστε να 
διασφαλίζεται η συνεχής λειτουργία του εξοπλισμού χωρίς αναμονή 
Δεν θα περιλαμβάνει: 

 Τα χαρτικά και συρραπτικά, τα οποία θα χρεώνονται ξεχωριστά. 
Η συγκεκριμένη δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 01.073, ΚΑΕ 0869.01 (περί αμοιβών για 

συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού) και θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1853 

 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης, σε βάρος των πιστώσεων 
του τακτικού προϋπολογισμού, για τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς του 2017 στην Π.Ε 
Φθιώτιδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 

Το θέμα αποσύρεται 
 
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δέσμευση πίστωσης για την πληρωμή έργων, προμηθειών, υπηρεσιών για 
τις ανάγκες της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 5911/23-11-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής 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 την δέσμευση πίστωσης για την πληρωμή έργων, προμηθειών, υπηρεσιών για τις 
ανάγκες της Π.Ε. Ευρυτανίας, ως εξής: 
 

Α/Α Τίτλος έργου/προμήθειας Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε. Ποσό για 
δέσμευση 
πίστωσης 

1 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ 
ΕΡΓΟΥ: 

"ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΡΙΟΥ 

071. 9769 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ 

15.000,00 € 
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"ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΙ" ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ" ΕΙΔΙΚΑ 

 
 Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1854 
 
 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 42o: Έγκριση πρακτικού 5 της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του έργου με τίτλο: 
«Καταπολέμηση Κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2016-2017». 
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 254/192243/28-11-
2016 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής 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 το υπ΄αριθμ. 5/28-11-2016 πρακτικό της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής 
του έργου με τίτλο: «Καταπολέμηση Κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2016-
2017», που αφορά στην παραλαβή του Δ΄ Παραδοτέου – έκθεση πεπραγμένων έτους 2016 του 
τμήματος Α΄: «Παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών των κουνουπιών και διενέργεια 
από εδάφους παρεμβάσεων προνυμφοκτονίας, ακμαιοκτονίας και υπολειμματικής ακμαιοκτονίας 
και δράσεων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από ασθένειες που μεταδίδονται με διαβιβαστές 
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» της αναδόχου εταιρείας «Βιοεφαρμογές Ε.Π.Ε.». 
  
 Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία, επειδή «παραμένει σε 
εκκρεμότητα η πραγματοποίηση σύσκεψης σχετικά με την αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης 
μεθόδου – έργου για την καταπολέμηση των κουνουπιών». 
  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1855 
 
 

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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ              ΤΑ ΜΕΛΗ               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
Κων/νος Π. Μπακογιάννης  Ηλίας Μπουρμάς        Ζωή  Σύψα 
 

Ιωάννης Περγαντάς        
 

Βασίλειος Φακίτσας 
      

Κων/νος Καραγιάννης   
 

Ευστάθιος Κάππος 
     
    Γεώργιος Γκικόπουλος 
 

Ιωάννης Αγγελέτος 
 
Αθανάσιος Γιαννόπουλος 
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