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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 7ης Μαρτίου 2016
Αριθμός Πρακτικού 10
Στη Λαμία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Πλατεία Ελευθερίας 3, 1ος
όροφος), σήμερα στις 7 Μαρτίου 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.) 30995/454/1-3-2016 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 πρακτικών συνεδρίασης 7/15-2-2016 και 8/22-2-2016 της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε.
ΘΕΜΑ 2ο: Καταβολή ή μη αποζημίωσης στον Ελευθέριο Μπουζάλα βάσει της αριθμ. 118/2013
απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας (Τμήμα 2ο Τριμελές).
ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε.» κατά της 109/1.10.2007 καταλογιστικής πράξης παράβασης του Μικτού
Κλιμακίου Ελέγχου Οχημάτων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας, ενώπιον του
Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε.» κατά της 108/1.10.2007 καταλογιστικής πράξης παράβασης του Μικτού
Κλιμακίου Ελέγχου Οχημάτων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας, ενώπιον του
Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
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ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία
«ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.», ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Λιβαδειάς.
ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «Ν.
ΜΠΟΥΛΕΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ», ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
ΘΕΜΑ 7ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση της με αριθμό καταχώρισης 85/2008
προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «DENVER Α.Ε.Β.Ε.», ενώπιον του Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
ΘΕΜΑ 8ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση της με αριθμό καταχώρισης 84/2008
προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «DENVER SLOPS Α.Ε.Β.Ε.», ενώπιον του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
ΘΕΜΑ 9ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία
«ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ - ΓΟΥΝΑΡΗΣ – ΜΗΤΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
ΘΕΜΑ 10ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΦΟΙ ΜΠΕΛΛΟΥ Ε.Π.Ε.» κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 6777/17.03.2008 απόφασης Νομάρχη της
πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
ΘΕΜΑ 11ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΦΟΙ ΜΠΕΛΛΟΥ Ε.Π.Ε.» κατά υπ’ αριθ. πρωτ. 6035/28.12.2007 απόφασης Αντινομάρχη της
πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
ΘΕΜΑ 12ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.», ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Λιβαδειάς.
ΘΕΜΑ 13ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής των Γεωργίου και Ασπασίας
Τσάπρα, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
ΘΕΜΑ 14ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Νικολάου Στεργίου, ενώπιον
του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
ΘΕΜΑ 15ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Λουκά Σωληναραίου του
Δημητρίου, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
ΘΕΜΑ 16ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της Ευμορφίας Λουλούδη του
Δημητρίου, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
ΘΕΜΑ 17ο: Διορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί του υπ΄αριθμ. 423/15.02.2016
ερωτήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας [Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων],
σχετικά με την αποζημίωση ακινήτου λόγω απαλλοτρίωσης.
ΘΕΜΑ 18ο: Διορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί του υπ΄αριθμ. 969/9.02.2016
ερωτήματος της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας, σχετικά με τις
υποχρεώσεις απασχολούμενων του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα [υπ’ αριθ. 5/2015
Δημόσια Πρόσκληση].
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ΘΕΜΑ 19ο: Εξώδικος συμβιβασμός απαιτήσεων κατά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και
άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ΄ αριθ. 479/2015 διαταγής πληρωμής του
Ειρηνοδικείου Λαμίας [Δικαιούχος: ο Χαράλαμπος Μουστερής του Δημητρίου] - Γνωμοδότηση.
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπάνης για πληρωμή εργασιών αποχιονισμού (χιονόπτωση 17-01-16)
στο Επαρχιακό και Εθνικό Δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας, από πιστώσεις ΣΑΕΠ 566
(2014ΕΠ56600016).
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.).
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου: «Αντιμετώπιση
καθίζησης οδοστρώματος στην Καστανιά», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 150.000,00 €
με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου: «Προστασία πρανών
επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπενήσι - Προυσός», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού
2.250.000,00 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου: «Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού
οδοστρώματος και τεχνικών έργων της Ε.Ο. Νο. Μαλανδρίνο – Λιδωρίκι» του έργου:
«Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015 – 2016 και 2017», προϋπολογισμού
90.000,00 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου: «Αποκατάσταση ζημιών τεχνικών έργων
και σήμανσης επί της υπ΄αριθμ. 5 επαρχιακής οδού Παραλίμνιος – Λιδωρίκι – Λευκαδίτι κ.λ.π.»
του έργου: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015 – 2016 και 2017»,
προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου: «Αποκατάσταση τοιχίου στην έξοδο
Τολοφώνας, τεχνικών έργων στην περιοχή Ερατεινής, ασφαλτικού οδοστρώματος τεχνικών
έργων και σήμανσης στην περιοχή Αγίου Σπυρίδωνα της Ν.Ε.Ο. Ιτέας - Ναυπάκτου» του έργου:
«Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015 – 2016 και 2017», προϋπολογισμού
200.000,00 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου: «Αποκατάσταση ζημιών τεχνικών έργων και
σήμανσης επί της υπ΄αριθμ. 8 επαρχιακής οδού Αρτοτίνας – Πενταγιοί – Κόκκινος» του έργου:
«Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015 – 2016 και 2017», προϋπολογισμού
90.000,00 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 27ο: Επανάληψη της δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή ασφαλτικού οδοστρώματος
στην υπ΄αριθμ. 3 επαρχιακή οδό περιοχή παραλίας Πανόρμου», Π.Ε. Φωκίδας,
προϋπολογισμού 13.176,54 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση διακήρυξης και λοιπών συμβατικών τευχών δημοπράτησης του υποέργου:
«Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Βοιωτίας 2016-2017» του έργου:
«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη 2015, 2016 & 2017», προϋπολογισμού
140.000 € με Φ.Π.Α..
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ΘΕΜΑ 29ο: Καθορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου:
«Καθαρισμός χειμάρρων και ενίσχυση/προστασία βάθρων και γεφυρών Π.Ε. Εύβοιας»,
προϋπολογισμού 95.000,00 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δαπάνης και δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση κατολισθητικών
φαινομένων επί της εθνικής οδού 38 Λαμίας – Καρπενησίου», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού
300.000,00 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δαπάνης και δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση
δρόμου στην επαρχιακή οδό 1 (Τμήμα Ιερά Μονή Αγάθωνος – Λύχνος – Καστανιά)», Π.Ε.
Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 95.000,00 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 32ο: Καθορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή
επενδεδυμένης τάφρου και τεχνικών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Δομοκού», Π.Ε.
Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:
«Αντιπλημμυρικά έργα Βίστριζας - Αποκατάσταση αναχωμάτων Σπερχειού», Π.Ε. Φθιώτιδας
προϋπολογισμού 200.000,00 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση παράτασης συνολικού χρόνου εκπόνησης της Μελέτης κατασκευής
αρδευτικού δικτύου στην Κτηματική Περιφέρεια Περιβολίου Ξυνιάδας, Π.Ε. Φθιώτιδας,
προεκτιμώμένης αμοιβής 121.829,54 € χωρίς Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση δρόμου Νέο Μαρτίνο
Λάρυμνα», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 3.350.000,00 € με Φ.Π.Α..
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής
Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών &
Μεταφορών Π.Σ.Ε.).
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δαπανών και δέσμευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για
αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση δαπανών της Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για αγορές, επισκευές,
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα - μελέτες του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821,
Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 41ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 264/15-2-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης δαπανών για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης, πληρωμής δαπάνης και έκδοσης χρηματικού
εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ), οικονομικού έτους 2016, Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
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ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή ποσών αχρεωστήτως
εισπραχθέντων, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμού έργου του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 46ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 298/22-2-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης δέσμευσης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης
λογαριασμών έργων, Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων,
δαπάνες, αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στην τουριστική έκθεση «Μ.Ι.Τ.Τ. 2016» στη Μόσχα (από 23 έως 26-3-2016).
ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στην τουριστική έκθεση «ΙΤΒ 2016» στο Βερολίνο (από 9 έως 13-3-2016).
ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση δαπανών και δέσμευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση δαπάνης - δέσμευση πίστωσης για συμμετοχή της Π.Ε. Βοιωτίας στη
διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης του Λαογραφικού & Πολιτιστικού Συλλόγου Λιβαδειάς «Το
Γαϊτανάκι».
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας
& Κοινωνικής Μέριμνας Π.Σ.Ε.).
ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση πίστωσης για την κατασκευή της δομής & διακόσμησης του περιπτέρου της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και την διοργάνωση γαστρονομικής εκδήλωσης με θέμα «Το
καλάθι προϊόντων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών
“FOODEXPO GREECE –OENOTELIA 2016”.
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής).
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την
«Διακίνηση εγγράφων και δεµάτων προς το εσωτερικό», για την κάλυψη των ταχυδρομικών
αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης
του νομού, προϋπολογισμού 42.000,00€ με Φ.Π.Α..
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 54ο: Δωρεάν παραχώρηση χρήσης κτιρίου στον οικισμό Δροσοχωρίου Αμφίσσης της
Δημοτικής Κοινότητας Άμφισσας του Δήμου Δελφών, Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΘΕΜΑ 55ο: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης: «Οριοθέτηση &
τοπικές διευθετήσεις στον Ασωπό ποταμό σε τμήμα 10χλμ. εντός του Ν. Βοιωτίας»,
προεκτιμώμενης αμοιβής 305.762,08 € με ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 56ο: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση έργων προϋπολογισμού άνω
των 1.500.000€ για το έτος 2016, Π.Ε. Βοιωτίας.
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής
Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών &
Μεταφορών Π.Σ.Ε.).
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας και ενός
Περιφερειακού Συμβούλου για τη συμμετοχή τους στη διεθνή τουριστική έκθεση «ΜΙΤΤ 2016»,
στη Μόσχα.
(Εισηγήτρια κα Ευγενία Οικονόμου, Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.).
Παρόντα μέλη οκτώ (8) οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, Ιωάννης Ταγκαλέγκας,
Βασίλειος Φακίτσας, Κωνσταντίνος Καραγιάννης, Ευστάθιος Κάππος, Ιωάννης Αγγελέτος,
Γεώργιος Γκικόπουλος και Αδαμάντιος Γεωργούλης (αναπληρωματικό μέλος του Αθανάσιου
Γιαννόπουλου).
Από την συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα, απουσίαζαν οι κ.κ. Αθανάσιος
Γιαννόπουλος, ο οποίος αναπληρώθηκε ως ανωτέρω και Ηλίας Μπουρμάς, καθώς και το
αναπληρωματικό μέλος αυτού.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος
Μπακογιάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Χρέη γραμματέα άσκησε η Ζωή Σύψα, κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, με βαθμό
ΣΤ΄, που ορίσθηκε αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής με την αριθμ. 9460/
222/27-1-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε με την
αριθμ. 9971/ 286/28-1-2013 όμοιά της.
Επίσης, στη συνεδρίαση παρέστησαν οι:
1. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας
Π.Σ.Ε.,
2. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε.
3. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε.,
4. Ευγενία Οικονόμου, Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε., και
5. Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε..
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: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης - πληρωμής δαπάνης για συμμετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην διοργάνωση, με τον Φθιωτικό Όμιλο Αντισφαίρισης στο 1ο
Πανελλήνιο πρωτάθλημα τένις έτους 2016, επιπέδου Ε2 juniors.
Το κατεπείγον έγκειται στο γεγονός ότι η ανωτέρω εκδήλωση ξεκινά στις 11 - 14/3, πριν
τη συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής της 15ης Μαρτίου, και συνεπώς δεν υπάρχουν χρονικά
περιθώρια για λήψη απόφασης.
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 28922/320/26-02-2016 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας σχετικά με τη διάθεση μέσων και πόρων για την αντιμετώπιση έκτακτων
αναγκών (πρώτη υποδοχή πολιτών τρίτων χωρών από 25/02/2016).
Το κατεπείγον έγκειται στο γεγονός ότι, η παροχή των υπηρεσιών κυρίως καθαρισμού
και προετοιμασίας των χώρων προσωρινής υποδοχής του πρώην ξενοδοχείου «Αίγλη» έπρεπε
να ξεκινήσει άμεσα, χωρίς να υπάρχει το χρονικό περιθώριο και δυνατότητα για άμεση
συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής για λήψη της εμπίπτουσας στην αρμοδιότητά της σχετικής
απόφασης.
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης - πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό
προϋπολογισμό οικ. έτους 2016 για την αντιμετώπιση δαπανών λόγω εκτάκτων αναγκών
(προσφυγικές ροές), Π.Ε. Φθιώτιδας.
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
Το κατεπείγον έγκειται στο γεγονός των άμεσων απρόβλεπτων αναγκών που καθημερινά
προκύπτουν και χρήζουν άμεσης διευθέτησης.
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποδέχτηκε την πρόταση του Προέδρου και
αποφάσισε τα παραπάνω θέματα να συζητηθούν πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 351
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης - πληρωμής δαπάνης για συμμετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην διοργάνωση, με τον Φθιωτικό Όμιλο Αντισφαίρισης στο 1ο
Πανελλήνιο πρωτάθλημα τένις έτους 2016, επιπέδου Ε2 juniors.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 33662/1265/4-3-2016
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 - πληρωμή δαπάνης ποσού 2.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην
διοργάνωση, με τον Φθιωτικό Όμιλο Αντισφαίρισης στο 1ο Πανελλήνιο πρωτάθλημα τένις έτους
2016, επιπέδου Ε2 juniors, που θα διεξαχθεί από 11 έως 14 Μαρτίου 2016 στις εγκαταστάσεις
του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου στη Λαμία.
Η συγκεκριμένη δαπάνη θα βαρύνει τον ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 0844.01 και αφορά την
προμήθεια κυπέλων και μεταλλίων, δαπάνες προβολής και διαφήμισης, προμήθεια αντιανεμικών
πανιών και αθλητικού υλικού.
Μειοψήφισαν οι κ.κ. Γεώργιος Γκικόπουλος και Ιωάννης Αγγελέτος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 352
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 28922/320/26-02-2016 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας σχετικά με τη διάθεση μέσων και πόρων για την αντιμετώπιση
έκτακτων αναγκών (πρώτη υποδοχή πολιτών τρίτων χωρών από 25/02/2016).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 33947/1276/7-3-2016
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. 28922/320/26-02-2016 (ΑΔΑ:ΩΙ1Λ7ΛΗ-ΜΛΘ) απόφαση του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση
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έκτακτων αναγκών (πρώτη υποδοχή πολιτών τρίτων χωρών από 25/02/2016), και
συγκεκριμένα:
1.- Την προσωρινή εγκατάσταση των προσφύγων μεταναστών στο πρώην ξενοδοχείο
«Αίγλη», στην Τ.Κ. Θερμοπυλών του Δήμου Λαμιέων.
2.- Την εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών καθαρισμού, υδραυλικών,
μηχανολογικών ηλεκτρικών και ξυλουργικών συντηρήσεων, καθορισμού κοινοχρήστων χώρων
και εν γένει προετοιμασίας και φύλαξης των χώρων οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν
άμεσα.
3.- Την δέσμευση πιστώσεων ύψους 22.000,00 € για τις παραπάνω εργασίες ή και άλλες
που θα απαιτηθούν συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ
01 073 και ΚΑΕ 5152.01.
4.- Την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των παρακάτω εργασιών:
α. Για εργασίες καθαρισμού, απολύμανσης και τακτοποίησης όλων των εσωτερικών
χώρων στην εταιρεία «ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κ. ΣΙΑ Ε.Ε.», έναντι συνολικού ποσού
5.055,30€.
β. Για εργασίες ξυλουργικές στον «ΝΑΣΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», ποσού
2.350,00€.
γ. Για εργασίες συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων, συντήρησης και επισκευής
λεβητοστασίου στον «ΚΡΕΜΕΖΗ ΘΕΟΔΩΡΟ του ΣΤΑΥΡΟΥ», έναντι συνολικού ποσού
1.537,50€ .
δ. Για εργασίες Η/Μ και οικοδομικές στον «ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ»,
έναντι συνολικού ποσού 9.000,00 €.
ε. Για εργασίες αποψίλωσης και διαμόρφωσης εξωτερικού χώρου στον «ΖΑΝΟ
ΝΙΚΟΛΑΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», έναντι συνολικού ποσού 1.500,00 €.
στ. Για υπηρεσίες φύλαξης του κτιρίου στην «Ι.ΕΠ.Π.Υ.Α. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. (GROUP CENTER HELLAS)», έναντι συνολικού ποσού 1.062,72€.
5.- Την υπογραφή των συμβάσεων εκτέλεσης των εργασιών σύμφωνα με τα παραπάνω.
6.- Οι παραπάνω εργασίες θα παραληφθούν από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Οι ανωτέρω δαπάνες θα επιβαρύνουν τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και θα πληρωθούν από τον Ε.Φ. 01073 ΚΑΕ 5152.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 353
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης - πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό
προϋπολογισμό οικ. έτους 2016 για την αντιμετώπιση δαπανών λόγω εκτάκτων αναγκών
(προσφυγικές ροές), Π.Ε. Φθιώτιδας.
(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. 34017/1281/7-3-2016
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 πληρωμή δαπάνης και την σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες λόγω
έκτακτων αναγκών (προσφυγικές ροές), που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικ. έτος
2016, στην Π.Ε. Φθιώτιδας, ως κατωτέρω:
Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΕ

Περιγραφή
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣ
ΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ
ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ
+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ
ΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ
2016

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
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1

Δαπάνες για την
αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών που
προκαλούνται από τις
προσφυγικές ροές στην
Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας

02.01.073.5152.01

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Κάθε είδους
δαπάνες
πολιτικής
σχεδίασης
εκτάκτων
αναγκών
(ΠΣΕΑ)

10.000,00

97.000,00

25.000,00

62.000,00

10.000,00

97.000,00

25.000,00

62.000,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 354
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών συνεδρίασης 7/15-2-2016 και 8/22-2-2016 της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα τα με αριθμ. 7/15-2-2016 και 8/22-2-2016 πρακτικά
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 355
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε.
ΘΕΜΑ 2ο: Καταβολή ή μη αποζημίωσης στον Ελευθέριο Μπουζάλα βάσει της αριθμ. 118/2013
απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας (Τμήμα 2ο Τριμελές).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 24621/57/23-2-2016
έγγραφο του γραφείου Νομικής Υπηρεσίας 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 καταβολή αποζημίωσης ποσού 10.000,00€ στον Ελευθέριο Μπουζάλα
βάσει της αριθμ. 118/2013 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας (Τμήμα 2ο
Τριμελές).
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 356
ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε.» κατά της 109/1.10.2007 καταλογιστικής πράξης παράβασης του Μικτού
Κλιμακίου Ελέγχου Οχημάτων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας, ενώπιον του
Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 28113/284/25-22016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Να μην εκπροσωπηθεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου,
δοθέντος ότι θα εκφράσει τις απόψεις της υπηρεσιακά και η αρμόδια υπηρεσία 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 357
ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε.» κατά της 108/1.10.2007 καταλογιστικής πράξης παράβασης του Μικτού
Κλιμακίου Ελέγχου Οχημάτων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας, ενώπιον του
Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

9

ΑΔΑ: 7Υ9Γ7ΛΗ-ΜΛ2

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 28161/285/25-22016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο
Παναγιούλα Ανάγνου του Ευσταθίου [Α.Μ./Δ.Σ. Αθηνών: 35501], κάτοικο Αγίας Παρασκευής,
οδός Αγίας Τριάδος 56 & Φιλικής Εταιρείας, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 14/04/2016, ή σε κάθε μετ’ αναβολή
ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την με αριθμό καταχώρισης 98/2007 προσφυγή, που
άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΤΕΡ Α.Τ.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 288 ευρώ
συν ΦΠΑ 23% (= 66,24), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 354,24 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 288 ευρώ [203 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 358
ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία
«ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.», ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Λιβαδειάς.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 28192/286/25-22016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο
Παναγιούλα Ανάγνου του Ευσταθίου [Α.Μ./Δ.Σ. Αθηνών: 35501], κάτοικο Αγίας Παρασκευής,
οδός Αγίας Τριάδος 56 & Φιλικής Εταιρείας, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 14/04/2016, ή σε κάθε μετ’ αναβολή
ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την με αριθμό καταχώρισης 55/2008 προσφυγή, που
άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.», συντάσσοντας
υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά τη 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 23% (= 34,27), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 183,27 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 149 ευρώ [64 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 359
ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «Ν.
ΜΠΟΥΛΕΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ», ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 28271/287/25-22016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο
Παναγιούλα Ανάγνου του Ευσταθίου [Α.Μ./Δ.Σ. Αθηνών: 35501], κάτοικο Αγίας Παρασκευής,
οδός Αγίας Τριάδος 56 & Φιλικής Εταιρείας, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 14/04/2016, ή σε κάθε μετ’ αναβολή
ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 19/02/2008 προσφυγή, που άσκησε η
εταιρεία με την επωνυμία «Ν. ΜΠΟΥΛΕΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ», συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις
και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά τη 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 23% (= 34,27), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 183,27 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 149 ευρώ [64 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 360
ΘΕΜΑ 7ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση της με αριθμό καταχώρισης 85/2008
προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «DENVER Α.Ε.Β.Ε.», ενώπιον του Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 28344/290/25-22016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο
Παναγιούλα Ανάγνου του Ευσταθίου [Α.Μ./Δ.Σ. Αθηνών: 35501], κάτοικο Αγίας Παρασκευής,
οδός Αγίας Τριάδος 56 & Φιλικής Εταιρείας, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 14/04/2016, ή σε κάθε μετ’ αναβολή
ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την με αριθμό καταχώρισης 85/2008 προσφυγή, που
άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία «DENVER Α.Ε.Β.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 23% (= 34,27), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 183,27 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 149 ευρώ [64 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 361
ΘΕΜΑ 8ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση της με αριθμό καταχώρισης 84/2008
προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «DENVER SLOPS Α.Ε.Β.Ε.», ενώπιον του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 28355/291/25-22016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο
Παναγιούλα Ανάγνου του Ευσταθίου [Α.Μ./Δ.Σ. Αθηνών: 35501], κάτοικο Αγίας Παρασκευής,
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οδός Αγίας Τριάδος 56 & Φιλικής Εταιρείας, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 14/04/2016, ή σε κάθε μετ’ αναβολή
ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την με αριθμό καταχώρισης 84/2008 προσφυγή, που
άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία «DENVER SLOPS Α.Ε.Β.Ε.», συντάσσοντας υπόμνημα,
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά τη 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 23% (= 34,27), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 183,27 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 149 ευρώ [64 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 362
ΘΕΜΑ 9ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία
«ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ - ΓΟΥΝΑΡΗΣ – ΜΗΤΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 28375/292/25-22016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο
Παναγιούλα Ανάγνου του Ευσταθίου [Α.Μ./Δ.Σ. Αθηνών: 35501], κάτοικο Αγίας Παρασκευής,
οδός Αγίας Τριάδος 56 & Φιλικής Εταιρείας, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 14/04/2016, ή σε κάθε μετ’ αναβολή
ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 01/09/2008 προσφυγή, που άσκησε η
εταιρεία με την επωνυμία «ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ -ΓΟΥΝΑΡΗΣ – ΜΗΤΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», συντάσσοντας
υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά τη 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 23% (= 34,27), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 183,27 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 149 ευρώ [64 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 363
ΘΕΜΑ 10ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΦΟΙ ΜΠΕΛΛΟΥ Ε.Π.Ε.» κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 6777/17.03.2008 απόφασης Νομάρχη της
πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 28386/293/25-22016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τoν δικηγόρο την
δικηγόρο Παναγιούλα Ανάγνου του Ευσταθίου [Α.Μ./Δ.Σ. Αθηνών: 35501], κάτοικο Αγίας
Παρασκευής, οδός Αγίας Τριάδος 56 & Φιλικής Εταιρείας, η οποία να την εκπροσωπήσει στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 14/04/2016, ή σε κάθε μετ’
αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την με αριθμό καταχώρισης 79/2008
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προσφυγή, που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΜΠΕΛΛΟΥ Ε.Π.Ε.», συντάσσοντας
υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά τη 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 23% (= 52,67), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 281,67 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 ώρα, ποσού 80 ευρώ, για τη μελέτη φακέλου
σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, λαμβανομένης υπόψη της φύσης της
υποθέσεως και του οικονομικού αντικειμένου αυτής.
- Σύνολο αμοιβής 229 ευρώ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 364
ΘΕΜΑ 11ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΦΟΙ ΜΠΕΛΛΟΥ Ε.Π.Ε.» κατά υπ’ αριθ. πρωτ. 6035/28.12.2007 απόφασης Αντινομάρχη της
πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 28330/289/25-22016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο
Παναγιούλα Ανάγνου του Ευσταθίου [Α.Μ./Δ.Σ. Αθηνών: 35501], κάτοικο Αγίας Παρασκευής,
οδός Αγίας Τριάδος 56 & Φιλικής Εταιρείας, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 14/04/2016, ή σε κάθε μετ’ αναβολή
ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 11/03/2008 προσφυγή, που άσκησε η εταιρεία
με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΜΠΕΛΛΟΥ Ε.Π.Ε.», συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας
ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά τη 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 23% (= 34,27), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 183,27 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 149 ευρώ [64 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 365
ΘΕΜΑ 12ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.», ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Λιβαδειάς.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 28400/294/25-22016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο
Παναγιούλα Ανάγνου του Ευσταθίου [Α.Μ./Δ.Σ. Αθηνών: 35501], κάτοικο Αγίας Παρασκευής,
οδός Αγίας Τριάδος 56 & Φιλικής Εταιρείας, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 14/04/2016, ή σε κάθε μετ’ αναβολή
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ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 04/11/2008 προσφυγή, που άσκησε η
εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.», συντάσσοντας υπόμνημα,
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά τη 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 23% (= 34,27), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 183,27 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 149 ευρώ [64 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 366
ΘΕΜΑ 13ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής των Γεωργίου και Ασπασίας
Τσάπρα, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 28069/283/25-22016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Να μην εκπροσωπηθεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενώπιον του 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 367
ΘΕΜΑ 14ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Νικολάου Στεργίου, ενώπιον
του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 29092/297/26-22016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο
Παναγιούλα Ανάγνου του Ευσταθίου [Α.Μ./Δ.Σ. Αθηνών: 35501], κάτοικο Αγίας Παρασκευής,
οδός Αγίας Τριάδος 56 & Φιλικής Εταιρείας, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 14/04/2016, ή σε κάθε μετ’ αναβολή
ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την με αριθμό καταχώρισης 93/2008 προσφυγή, που
άσκησε ο Νικόλαος Στεργίου, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά τη 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 23% (= 34,27), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 183,27 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 149 ευρώ [64 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 368
ΘΕΜΑ 15ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Λουκά Σωληναραίου του
Δημητρίου, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 28412/295/25-22016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο
Παναγιούλα Ανάγνου του Ευσταθίου [Α.Μ./Δ.Σ. Αθηνών: 35501], κάτοικο Αγίας Παρασκευής,
οδός Αγίας Τριάδος 56 & Φιλικής Εταιρείας, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 14/04/2016, ή σε κάθε μετ’ αναβολή
ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την με αριθμό καταχώρισης 63/2008 προσφυγή, που
άσκησε ο Λουκάς Σωληναραίος του Δημητρίου, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας
ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά τη 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 23% (= 34,27), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 183,27 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 149 ευρώ [64 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 369
ΘΕΜΑ 16ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της Ευμορφίας Λουλούδη του
Δημητρίου, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. ΤΤ 161447/1642/2015
/25-2-2016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τoν δικηγόρο
Άμφισσας κ. Ανάργυρο Τσαλαμάγκα (Α.Μ. 41), ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας, στη δικάσιμο της 14/04/2016, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα,
με την εντολή να αποκρούσει την με αριθμό κατάθεσης 19/2009 αγωγή, που άσκησε η Ευμορφία
Λουλούδη του Δημητρίου, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς
και γενικά να πράξει ό,τι κατά την κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
2. Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 348 ευρώ
συν ΦΠΑ 23% (= 80,04), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 428,04 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.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για μία (1) ώρα, ποσού 80 ευρώ, για τη μελέτη
φακέλου σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, λαμβανομένης υπόψη της φύσης
της υποθέσεως και του οικονομικού αντικειμένου αυτής.
- Σύνολο αμοιβής 348 ευρώ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 370
ΘΕΜΑ 17ο: Διορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί του υπ΄αριθμ. 423/15.02.2016
ερωτήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας [Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων],
σχετικά με την αποζημίωση ακινήτου λόγω απαλλοτρίωσης.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. ΤΤ 24221/251/25-22016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο
Σοφία Κρανιώτη του Χαραλάμπους [Α.Μ.: 319], κάτοικο Λαμίας, οδός Λεωνίδου, αρ. 6, η οποία
αφού λάβει υπόψη της τις σχετικές διατάξεις και μελετήσει το φάκελο της υπόθεσης, λάβει δε
κάθε αναγκαία πληροφορία από την αρμόδια υπηρεσία [Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας - Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων], να συντάξει αναλυτική
γνωμοδότηση απαντώντας στο ερώτημα που τίθεται με το υπ’ αριθ. πρωτ. 423/15.02.2016
έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας [Τμήμα
Συγκοινωνιακών Έργων].
2. Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 320 ευρώ
συν ΦΠΑ 23% (= 73,60), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 393,60 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής:
- Σύνταξη γνωμοδότησης [παροχή νομικών συμβουλών] 80 ευρώ, με βάση τον πίνακα
του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τρεις (3) ώρες, με ποσό 80 €/ώρα, ήτοι [80 € Χ 3 =
240 ευρώ], λόγω της φύσης της υποθέσεως.
- Σύνολο αμοιβής 320 ευρώ.
Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, με την αιτιολογία «να το αντιμετωπίσει το θέμα η
Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 371
ΘΕΜΑ 18ο: Διορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί του υπ΄αριθμ. 969/9.02.2016
ερωτήματος της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας, σχετικά με τις
υποχρεώσεις απασχολούμενων του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα [υπ’ αριθ. 5/2015
Δημόσια Πρόσκληση].
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. ΤΤ 20392/213/25-22016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο
Παναγιούλα Ανάγνου του Ευσταθίου [Α.Μ./Δ.Σ. Αθηνών: 35501], κάτοικο Αγίας Παρασκευής,
οδός Αγίας Τριάδος 56 & Φιλικής Εταιρείας, η οποία αφού λάβει υπόψη της τις σχετικές
διατάξεις και μελετήσει το φάκελο της υπόθεσης, λάβει δε κάθε αναγκαία πληροφορία από την
αρμόδια υπηρεσία [Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας
– Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας], να συντάξει αναλυτική γνωμοδότηση απαντώντας στο
ερώτημα που τίθεται με το υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 969/09.02.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης
Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας [Τμήμα Προσωπικού και
Μισθοδοσίας].
2. Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 320 ευρώ
συν ΦΠΑ 23% (= 73,60), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 393,60 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής:
- Σύνταξη γνωμοδότησης [παροχή νομικών συμβουλών] 80 ευρώ, με βάση τον πίνακα
του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τρεις (3) ώρες, με ποσό 80 €/ώρα, ήτοι [80 € Χ 3 =
240 ευρώ], λόγω της φύσης της υποθέσεως.
- Σύνολο αμοιβής 320 ευρώ.
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Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, με την αιτιολογία «να το αντιμετωπίσει το θέμα η
Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 372
ΘΕΜΑ 19ο: Εξώδικος συμβιβασμός απαιτήσεων κατά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και
άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ΄ αριθ. 479/2015 διαταγής πληρωμής του
Ειρηνοδικείου Λαμίας [Δικαιούχος: ο Χαράλαμπος Μουστερής του Δημητρίου] - Γνωμοδότηση.
(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. ΤΤ 22814/236/19-22016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Να μην ασκηθεί ανακοπή και αίτηση αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 479/2015 διαταγής
πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας και
2. Να γίνει δεκτό το αίτημα για συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, ως διατυπώθηκε
στην με αριθμό πρωτοκόλλου της Νομικής Υπηρεσίας 22814/236/16.02.2016 αίτηση του
Χαραλάμπους Μουστερή του Δημητρίου, και να καταβληθεί στον αιτούντα το ποσό των
8.480,85 € [ως κεφάλαιο].
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 373
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπάνης για πληρωμή εργασιών αποχιονισμού (χιονόπτωση 17-01-16)
στο Επαρχιακό και Εθνικό Δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας, από πιστώσεις ΣΑΕΠ 566
(2014ΕΠ56600016).
(Εισηγητής 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. 28519/84/26-2-2016
έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
α) την δαπάνη ποσού 7.522.68 € στο όνομα του ΘΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ
β) την δαπάνη ποσού 4.275.48€ στο όνομα της ΚΥΡΙΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ
γ) την δαπάνη ποσού 3.562.72€ στο όνομα της «ΚΡΟΝΟΣ ΕΤΕ ΟΕ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ»
δ) την δαπάνη ποσού 8.063.88€ στο όνομα της «ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Ε.» στα πλαίσια
αντιμετώπισης των έκτακτων φυσικών φαινομένων (χιονόπτωση 17-1-2016) στην Π.Ε. Φωκίδας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 374
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου: «Αντιμετώπιση
καθίζησης οδοστρώματος στην Καστανιά», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 150.000,00 €
με Φ.Π.Α..
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 26902/374/23-2-2016
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) τη δημοπράτηση του έργου: «Αντιμετώπιση καθίζησης οδοστρώματος στην
Καστανιά», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α., με ανοιχτή δημοπρασία,
β) τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης,
γ) τη δαπάνη για την εκτέλεση του έργου από τις πιστώσεις ΣΑΕΠ 066,
2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον
διαγωνισμό.
3. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας να
προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει την δημοπρασία (τα μέλη της
επιτροπής θα προκύψουν από κλήρωση).
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 375
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου: «Προστασία πρανών
επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπενήσι - Προυσός», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού
2.250.000,00 € με Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 27321/382/24-2-2016
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) τη δημοπράτηση του έργου: «Προστασία πρανών επαρχιακού οδικού δικτύου
Καρπενήσι - Προυσός», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 2.250.000,00 € με Φ.Π.Α. με
ανοιχτή δημοπρασία,
β) τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης,
γ) τη δαπάνη για την εκτέλεση του έργου από τις πιστώσεις ΣΑΕΠ 066,
2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον
διαγωνισμό.
3. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας να
προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει την δημοπρασία (τα μέλη της
επιτροπής θα προκύψουν από κλήρωση).
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 376
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου: «Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού
οδοστρώματος και τεχνικών έργων της Ε.Ο. Νο. Μαλανδρίνο – Λιδωρίκι» του έργου:
«Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015 – 2016 και 2017», προϋπολογισμού
90.000,00 € με Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 23529/576/17-2-2016
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
1. Εγκρίνει:
α) τη δημοπράτηση του υποέργου: «Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος
και τεχνικών έργων της Ε.Ο. Νο. Μαλανδρίνο – Λιδωρίκι» του έργου: «Συντήρηση Οδικού
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Δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015 – 2016 και 2017», προϋπολογισμού 90.000,00 € με
Φ.Π.Α., με ανοιχτή δημοπρασία,
β) τους όρους της δημοπρασίας σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης και το σχέδιο της
περίληψης διακήρυξης,
γ) τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που απαρτίζουν την τεχνικοοικονομική μελέτη του
έργου (τεχνική έκθεση - προϋπολογισμός - τιμολόγιο εργασιών, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων,
έντυπο οικονομικής προσφοράς),
δ) τη δαπάνη 90.000,00 € με Φ.Π.Α., από πιστώσεις ΣΑΕΠ 566 έτους 2015.
2. Ορίζει την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Φωκίδας ως αρχή που θα διενεργήσει την
διαδικασία ορισμού της επιτροπής δημοπρασίας και την δημοπρασία. {Επειδή ο
προϋπολογισμός του έργου είναι κάτω από το όριο της 2ης τάξης η επιτροπή θα είναι τριμελής
(3)}.Τα τρία μέλη της με τους αναπληρωτές τους θα είναι υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Φωκίδας και θα προκύψουν μετά από δημόσια κλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.
4024/2011.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 377
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου: «Αποκατάσταση ζημιών τεχνικών έργων
και σήμανσης επί της υπ΄αριθμ. 5 επαρχιακής οδού Παραλίμνιος – Λιδωρίκι – Λευκαδίτι κ.λ.π.»
του έργου: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015 – 2016 και 2017»,
προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 24625/599/18-2-2016
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
1. Εγκρίνει:
α) τη δημοπράτηση του υποέργου: «Αποκατάσταση ζημιών τεχνικών έργων και
σήμανσης επί της υπ΄αριθμ. 5 επαρχιακής οδού Παραλίμνιος – Λιδωρίκι – Λευκαδίτι κ.λ.π.» του
έργου: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015 – 2016 και 2017»,
προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α., με ανοιχτή δημοπρασία,
β) τους όρους της δημοπρασίας σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης και το σχέδιο της
περίληψης διακήρυξης,
γ) τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που απαρτίζουν την τεχνικοοικονομική μελέτη του
έργου (τεχνική έκθεση - προϋπολογισμός - τιμολόγιο εργασιών, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων,
έντυπο οικονομικής προσφοράς),
δ) τη δαπάνη 50.000,00 € με Φ.Π.Α., από πιστώσεις ΣΑΕΠ 566 έτους 2015.
2. Ορίζει την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Φωκίδας ως αρχή που θα διενεργήσει την
διαδικασία ορισμού της επιτροπής δημοπρασίας και την δημοπρασία. {Επειδή ο
προϋπολογισμός του έργου είναι κάτω από το όριο της 2ης τάξης η επιτροπή θα είναι τριμελής
(3)}.Τα τρία μέλη της με τους αναπληρωτές τους θα είναι υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Φωκίδας και θα προκύψουν μετά από δημόσια κλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.
4024/2011.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 378
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου: «Αποκατάσταση τοιχίου στην έξοδο
Τολοφώνας, τεχνικών έργων στην περιοχή Ερατεινής, ασφαλτικού οδοστρώματος τεχνικών
έργων και σήμανσης στην περιοχή Αγίου Σπυρίδωνα της Ν.Ε.Ο. Ιτέας - Ναυπάκτου» του έργου:
«Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015 – 2016 και 2017», προϋπολογισμού
200.000,00 € με Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 29607/736/29-2-2016
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
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αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) τη δημοπράτηση του υποέργου: «Αποκατάσταση τοιχίου στην έξοδο Τολοφώνας,
τεχνικών έργων στην περιοχή Ερατεινής, ασφαλτικού οδοστρώματος τεχνικών έργων και
σήμανσης στην περιοχή Αγίου Σπυρίδωνα της Ν.Ε.Ο. Ιτέας - Ναυπάκτου» του έργου:
«Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015 – 2016 και 2017», προϋπολογισμού
200.000,00 € με Φ.Π.Α., με ανοιχτή δημοπρασία,
β) τους όρους της δημοπρασίας σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης και το σχέδιο της
περίληψης διακήρυξης,
γ) τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που απαρτίζουν την τεχνικοοικονομική μελέτη του
έργου (τεχνική έκθεση - προϋπολογισμός - τιμολόγιο εργασιών, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων,
έντυπο οικονομικής προσφοράς),
δ) τη δαπάνη 200.000,00 € με Φ.Π.Α., από πιστώσεις ΣΑΕΠ 566.
2. Ορίζει την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Φωκίδας ως αρχή που θα διενεργήσει την
διαδικασία ορισμού της επιτροπής δημοπρασίας και την δημοπρασία. {Επειδή ο
προϋπολογισμός του έργου είναι κάτω από το όριο της 2ης τάξης η επιτροπή θα είναι τριμελής
(3)}.Τα τρία μέλη της με τους αναπληρωτές τους θα είναι υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Φωκίδας και θα προκύψουν μετά από δημόσια κλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.
4024/2011.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 379
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου: «Αποκατάσταση ζημιών τεχνικών έργων και
σήμανσης επί της υπ΄αριθμ. 8 επαρχιακής οδού Αρτοτίνας – Πενταγιοί – Κόκκινος» του έργου:
«Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015 – 2016 και 2017», προϋπολογισμού
90.000,00 € με Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 28932/711/26-2-2016
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
1. Εγκρίνει:
α) τη δημοπράτηση του υποέργου: «Αποκατάσταση ζημιών τεχνικών έργων και
σήμανσης επί της υπ΄αριθμ. 8 επαρχιακής οδού Αρτοτίνας – Πενταγιοί – Κόκκινος» του έργου:
«Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015 – 2016 και 2017», προϋπολογισμού
90.000,00 € με Φ.Π.Α. με ανοιχτή δημοπρασία,
β) τους όρους της δημοπρασίας σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης και το σχέδιο της
περίληψης διακήρυξης,
γ) τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που απαρτίζουν την τεχνικοοικονομική μελέτη του
έργου (τεχνική έκθεση - προϋπολογισμός - τιμολόγιο εργασιών, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων,
έντυπο οικονομικής προσφοράς),
δ) τη δαπάνη 90.000,00 € με Φ.Π.Α., από πιστώσεις ΣΑΕΠ 566 έτους 2015.
2. Ορίζει την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Φωκίδας ως αρχή που θα διενεργήσει την
διαδικασία ορισμού της επιτροπής δημοπρασίας και την δημοπρασία. {Επειδή ο
προϋπολογισμός του έργου είναι κάτω από το όριο της 2ης τάξης η επιτροπή θα είναι τριμελής
(3)}.Τα τρία μέλη της με τους αναπληρωτές τους θα είναι υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Φωκίδας και θα προκύψουν μετά από δημόσια κλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.
4024/2011.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 380
ΘΕΜΑ 27ο: Επανάληψη της δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή ασφαλτικού οδοστρώματος
στην υπ΄αριθμ. 3 επαρχιακή οδό περιοχή παραλίας Πανόρμου», Π.Ε. Φωκίδας,
προϋπολογισμού 13.176,54 € με Φ.Π.Α..
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 29638/737/29-2-2016
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
1. Εγκρίνει:
α) το από 23-2-2016 πρακτικό δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή ασφαλτικού
οδοστρώματος στην υπ΄αριθμ. 3 επαρχιακή οδό περιοχή παραλίας Πανόρμου», Π.Ε. Φωκίδας,
προϋπολογισμού 13.176,54 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το οποίο ο διαγωνισμός κρίθηκε άγονος,
διότι καμία προσφορά δεν κατατέθηκε.
β) την επανάληψη της δημοπρασίας του έργου του θέματος στις 23 Μαρτίου, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. με τους ίδιους όρους και τα ίδια τεύχη που είχαν εγκριθεί από την
Οικονομική Επιτροπή.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 381
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση διακήρυξης και λοιπών συμβατικών τευχών δημοπράτησης του υποέργου:
«Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Βοιωτίας 2016-2017» του έργου:
«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη 2015, 2016 & 2017», προϋπολογισμού
140.000 € με Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 599/29193/29-2-2016
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:
α) την διακήρυξη και των λοιπών συμβατικών τευχών δημοπράτησης του υποέργου:
«Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Βοιωτίας 2016-2017» του έργου:
«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη 2015, 2016 & 2017», προϋπολογισμού
140.000 € με Φ.Π.Α., με ανοιχτή δημοπρασία,
β) τη δαπάνη για την εκτέλεση του έργου.
2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον
διαγωνισμό.
3. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας να προβεί
στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει την δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα
προκύψουν από κλήρωση).
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 382
ΘΕΜΑ 29ο: Καθορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου:
«Καθαρισμός χειμάρρων και ενίσχυση/προστασία βάθρων και γεφυρών Π.Ε. Εύβοιας»,
προϋπολογισμού 95.000,00 € με Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 29618/628/29-2-2016
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
Καθορίζει νέα ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου: «Καθαρισμός
χειμάρρων και ενίσχυση/προστασία βάθρων και γεφυρών Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού
95.000,00 € με Φ.Π.Α., την 31η Μαρτίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., με τους ίδιους
όρους και τα ίδια τεύχη που είχαν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 383
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ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δαπάνης και δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση κατολισθητικών
φαινομένων επί της εθνικής οδού 38 Λαμίας – Καρπενησίου», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού
300.000,00 € με Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 25971/613/22-2-2016
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:
α) τη δημοπράτηση του έργου: «Αποκατάσταση κατολισθητικών φαινομένων επί της
εθνικής οδού 38 Λαμίας – Καρπενησίου», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 300.000,00 € με
Φ.Π.Α., με ανοιχτή δημοπρασία,
β) τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης,
γ) τη δαπάνη ύψους 300.000,00 € για την εκτέλεση του έργου.
2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον
διαγωνισμό.
3. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας να προβεί
στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει την δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα
προκύψουν από κλήρωση).
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 384
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δαπάνης και δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση
δρόμου στην επαρχιακή οδό 1 (Τμήμα Ιερά Μονή Αγάθωνος – Λύχνος – Καστανιά)», Π.Ε.
Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 95.000,00 € με Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 30542/764/1-3-2016
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
Εγκρίνει:
α) τη δημοπράτηση του έργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση δρόμου στην επαρχιακή
οδό 1 (Τμήμα Ιερά Μονή Αγάθωνος – Λύχνος – Καστανιά)», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού
95.000,00 € με Φ.Π.Α., με ανοιχτή δημοπρασία,
β) τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης,
γ) τη δαπάνη ύψους 95.000,00 € για την εκτέλεση του έργου.
2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον
διαγωνισμό.
3. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας να προβεί
στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει την δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα
προκύψουν από κλήρωση).
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 385
ΘΕΜΑ 32ο: Καθορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή
επενδεδυμένης τάφρου και τεχνικών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Δομοκού», Π.Ε.
Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 29375/739/29-2-2016
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
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Καθορίζει νέα ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή
επενδεδυμένης τάφρου και τεχνικών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Δομοκού», Π.Ε.
Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α., την 23η Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στον ίδιο τόπο και με τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις της οικείας διακήρυξης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 386
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:
«Αντιπλημμυρικά έργα Βίστριζας - Αποκατάσταση αναχωμάτων Σπερχειού», Π.Ε. Φθιώτιδας
προϋπολογισμού 200.000,00 € με Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 28805/728/26-2-2016
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
Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα
Βίστριζας – Αποκατάσταση αναχωμάτων Σπερχειού», Π.Ε. Φθιώτιδας προϋπολογισμού
200.000,00 € με Φ.Π.Α., όπως αυτός συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, για συνολικό
ποσό 131.306,02 € (εργασία και Φ.Π.Α.), ήτοι ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ κατά 22.200,02 € χωρίς
Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένου και του κόστος για την προσκόμιση και την αποκόμιση των
αναγκαίων μηχανημάτων για την εκτέλεση των εργασιών), ήτοι συνολικά 27.306,02 € με Φ.Π.Α.,
σε σχέση με το ποσό του Συμφωνητικού, αλλά και του 2ου Α.Π.Ε., δαπάνη η οποία οφείλεται
αποκλειστικά και μόνο στις εργασίες αποκατάστασης των ζημιών από ανωτέρα βία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 387
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση παράτασης συνολικού χρόνου εκπόνησης της «Μελέτης κατασκευής
αρδευτικού δικτύου στην Κτηματική Περιφέρεια Περιβολίου Ξυνιάδας, Π.Ε. Φθιώτιδας,
προεκτιμώμένης αμοιβής 121.829,54 € χωρίς Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 20342/465/25-2-2016
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
Εγκρίνει την παράταση, με αναθεώρηση, του συνολικού χρόνου εκπόνησης της
«Μελέτης κατασκευής αρδευτικού δικτύου στην Κτηματική Περιφέρεια Περιβολίου Ξυνιάδας,
Π.Ε. Φθιώτιδας, προεκτιμώμένης αμοιβής 121.829,54 € χωρίς Φ.Π.Α., κατά εκατόν πενήντα μία
(151) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 30 – 06 – 2016, επειδή εκκρεμεί η απάντηση του Δήμου
Δομοκού προκειμένου να συνεχιστεί και ολοκληρωθεί το 1ο στάδιο της μελέτης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 388
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση δρόμου Νέο Μαρτίνο
Λάρυμνα», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 3.350.000,00 € 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. ΤΕ 162745/9021/
2015/29-2-2016 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
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Εγκρίνει την παράταση, με αναθεώρηση, της προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση δρόμου
Νέο Μαρτίνο Λάρυμνα», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 3.350.000,00 € με Φ.Π.Α., κατά
εκατόν ογδόντα πέντε (185) ημερολογιακές ημέρες μέχρι την 30-6-2016.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ψηφίζει θετικά, επισημαίνοντας «οτι η καθυστέρηση του
έργου είναι ιδιαίτερα σημαντική», και ζήτησε, «να σταλεί ο φάκελος του έργου στο Τεχνικό
Συμβούλιο και το Τεχνικό Επιμελητήριο, προκειμένου να γνωμοδοτήσουν για την βασιμότητα των
λόγων καθυστέρησης».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 389
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δαπανών και δέσμευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για
αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 29231/629/29-2-2016
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 κάλυψη δεσμεύσεων και την πληρωμή δαπανών από τον τακτικό
προϋπολογισμό της Π.Ε. Ευρυτανίας για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
ως εξής:
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1

2

3

4

5

6

δαπάνη για την για την προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού –
πυροσβεστήρων (φορητών 6 κιλών τεμ 7, φορητών 12 κιλών τεμ 2, οροφής 12
κιλών τεμ 2, διοξείδιο άνθρακος 5 κιλών τεμ 3) για τις ανάγκες της Δ/νσης
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ευρυτανίας
Σχετ. έγγραφο: το υπ.αριθμ. 26732/598/23-02-2016 της Δ/νσης Δ/κού Οικ/κού
Η συγκεκριμένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073, ΚΑΕ 1642
δαπάνη για την προμήθεια δύο (2) καθρεπτών ασφάλειας κυκλοφορίας
αυτοκινήτων 60cm με βάση, για τις ανάγκες του ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών
και Επικοινωνιών της ΠΕ Ευρυτανίας
Σχετ. έγγραφο: το υπ.αριθμ. 26732/598/23-02-2016 της Δ/νσης Δ/κού Οικ/κού
Η συγκεκριμένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073, ΚΑΕ 1729
δαπάνη για την προμήθεια μεταλλικών ραφιών τύπου Ντέξιον και ορθοστατών,
βιδών κλπ για την τοποθέτηση ραφιών στο αρχείο του κεντρικού καταστήματος
της Π.Ε. Ευρυτανίας
Σχετ. έγγραφο: το υπ.αριθμ. 26732/598/23-02-2016 της Δ/νσης Δ/κού Οικ/κού
Η συγκεκριμένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073, ΚΑΕ 1699
δαπάνη για την ετήσια ασφάλιση Αυτοκινήτων-Μηχανημάτων για τις ανάγκες της
Π.Ε. Ευρυτανίας
Σχετ. έγγραφο: το υπ.αριθμ. 26732/598/23-02-2016 της Δ/νσης Δ/κού Οικ/κού
Η συγκεκριμένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073, ΚΑΕ 0899
δαπάνη για την για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Π.Ε.
Ευρυτανίας
Σχετ. έγγραφο: το υπ.αριθμ. 26732/598/23-02-2016 της Δ/νσης Δ/κού Οικ/κού
Η συγκεκριμένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073, ΚΑΕ 1231
δαπάνες για την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού κατασκευής
ηλεκτρολογικού πίνακα στον 1ο ορόφο του Διοικητηρίου της ΠΕ Ευρυτανίας
(Ε.Φ.: 073, ΚΑΕ 1311, ποσού 406,00 ευρώ με ΦΠΑ).

Π/Υ (ποσό
με Φ.Π.Α.
σε ευρώ)
289,05
ευρώ

190,00
ευρώ

1.756,44
ευρώ

11.000,00
ευρώ

2.500,00
ευρώ

406,00
ευρώ
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Σχετ. έγγραφο: το υπ’ αριθμ. 26732/598/23-02-2016 της Δ/νσης Δ/κού Οικ/κού
Η συγκεκριμένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 071, ΚΑΕ 1311
7

δαπάνες για εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κατασκευής ηλεκτρολογικού πίνακα στον 1ο όροφο του Διοικητηρίου της Π.Ε. Ευρυτανίας
Σχετ. έγγραφο: το υπ΄αριθμ. 26732/598/23-02-2016 της Δ/νσης Δ/κού Οικ/κού
Η συγκεκριμένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 071, ΚΑΕ 0869

420,00
ευρώ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 390
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση δαπανών της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 30769/713/1-3-2016
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 τις δαπάνες της Π.Ε. Ευρυτανίας, ως εξής:
Φορέας

Ονομασία Κ.Α.Ε.

Κ.Α.Ε

073

Βασικός Μισθός

0211

073

073

Επίδομα
προβληματικών και
παραμεθόριων
περιοχών
Εισφορές σε λοιπούς
ασφαλιστικούς
οργανισμούς

0228

0292

073

Επίδομα θέσης ευθύνης

0215

073

Μισθολογικές διαφορές
βάσει ενιαίου
μισθολογίουβαθμολογίου (Άρθρο 29
παρ. 2 Ν. 4024/11)

0221

073

Εισφορές στο ΙΚΑ

0291

073

073

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

Περιγραφή δαπάνης
Αφορά μόνιμους και με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
υπαλλήλους της Π.Ε. Ευρυτανίας
Αφορά μόνιμους και με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
υπαλλήλους της Π.Ε. Ευρυτανίας
Αφορά μόνιμους και με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
υπαλλήλους της Π.Ε. Ευρυτανίας
Αφορά τους υπαλλήλους της Π.Ε.
Ευρυτανίας που υπηρετούν ως
προϊστάμενοι οργανικών μονάδων
οποιουδήποτε επιπέδου
Αφορά μόνιμους και με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
υπαλλήλους της Π.Ε. Ευρυτανίας για τους
οποίους προέκυψαν μισθολογικές
διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίουβαθμολογίου (Ν. 4024/11)
Αφορά μόνιμους και με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
υπαλλήλους της Π.Ε. Ευρυτανίας

Ποσό
13.104,00

1.200,00

6.065,28

12.000,00

10.000,00

7.000,00

0342

Αφορά τους με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου υπαλλήλους
της Π.Ε. Ευρυτανίας

10.000,00

0352

Αφορά τους με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου υπαλλήλους
της Π.Ε. Ευρυτανίας

3.000,00
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073

χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά
(συμπεριλαμβάνεται και
το εποχικό προσωπικό)
Αποζημίωση
σπουδαστών δημοσίων
σχολών που
πραγματοποιούν στις
δημόσιες υπηρεσίες
άσκηση στο επάγγελμα

0385

073

Αποζημίωση για
υπερωριακή εργασία

0511

073

Αμοιβή για εργασία
κατά τις εξαιρέσιμες
ημέρες και νυχτερινές
ώρες

0512

073

073

073

073

Αποζημίωση ελεγκτών
– γεωπόνων,
κτηνιάτρων κλπ, που
διενεργούν
φυτοϋγειονομικούς
ελέγχους και ελέγχους
ποιότητας καταλληλότητας (αρ. 14
– ν.3460/2006)
Δαπάνες μετακίνησης
λοιπών προσώπων στο
εσωτερικό
(περιλαμβάνονται ο
Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, τα μέλη
της Κυβέρνησης, του
Κοινοβουλίου, οι Γεν.
Γραμματείες, οι Ειδικοί
Γραμματείς και οι
αιρετοί)
Δαπάνες μετακίνησης
λοιπών προσώπων
από το εσωτερικό στο
εξωτερικό και
αντίστροφα
(περιλαμβάνονται ο
Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, τα μέλη
της Κυβέρνησης, του
Κοινοβουλίου, οι Γεν.
Γραμματείες, οι Ειδικοί
Γραμματείς και οι
αιρετοί)
Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάνονται το
αντίτιμο των εισιτηρίων

Αφορά σπουδαστές Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που
πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στην
Π.Ε. Ευρυτανίας
Αφορά τους με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας υπαλλήλους της Π.Ε.
Ευρυτανίας που εργάζονται πέρα από το
κανονικό ωράριο κατά τις απογευματινές
ώρες
Αφορά τους με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας υπαλλήλους της Π.Ε.
Ευρυτανίας που εργάζονται πέρα από το
κανονικό ωράριο κατά τις εξαιρέσιμες
ημέρες και τις νυχτερινές ώρες

1.300,00

10.000,00

2.000,00

0567

Αφορά ελεγκτές- γεωπόνους, κτηνιάτρους
κ.λπ. που διενεργούν φυτουγειονομικούς
ελέγχους και ελέγχους ποιότηταςκαταλληλότητας (αρ. 14- ν. 3460/2006)

1.500,00

0716

Αφορά δαπάνες μετακίνησης στο
εσωτερικό του Αντιπεριφερειάρχη και
λοιπών αιρετών

1.000,00

0717

Αφορά δαπάνες μετακίνησης από το
εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα
του Αντιπεριφερειάρχη και λοιπών αιρετών

5.000,00

0719

Αφορά λοιπά έξοδα μετακίνησης των με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας υπαλλήλων
της Π.Ε. Ευρυτανίας

12.000,00
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εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η δαπάνη
διοδίων, ο ναύλος
οχήματος και η
μίσθωση αυτοκινήτου
Ι.Χ. η Δ.Χ.) εκτός όσων
εντάσσονται στους ΚΑΕ
0715, 0716 και 0717
Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό και εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται στους ΚΑΕ
0715, 0716 και 0717
Έξοδα διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό και
εξωτερικό εκτός όσων
εντάσσονται στους ΚΑΕ
0715, 0716 και 0717
Βοηθήματα σε
νεφροπαθείς και
μεταμοσχευμένους
καρδιάς, ήπατος,
πνευμόνων και μυελού
των οστών

073

073

073

0721

Αφορά την ημερήσια αποζημίωση των με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας υπαλλήλων
της Π.Ε. Ευρυτανίας

35.000,00

0722

Αφορά έξοδα διανυκτέρευσης στο
εσωτερικό και εξωτερικό των με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας υπαλλήλων
της Π.Ε. Ευρυτανίας

3.000,00

2713

Αφορά πληρωμή δαπάνης διατροφικού
επιδόματος νεφροπαθών έτους 2016

10.000,00
0

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 391
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για αγορές, επισκευές,
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 29222/770/29-2-2016
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 τις παρακάτω δαπάνες για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών από τον τακτικό προϋπολογισμό της Π.Ε. Φωκίδας, ως κατωτέρω:
Α/Α

1.

2.

3.
4.

Αιτιολογία
δαπάνη για την πληρωμή προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή
μητρικής πλακέτας (Motherboard) της κεντρικής μονάδας Ηλεκτρονικού
Υπολογιστή της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ Φωκίδας
(ΠΕΡΛΙΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ)
Δέσμευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1723
δαπάνη για την πληρωμή αποζημίωσης εξεταστών γιατρών 2/θμιας
Επιτροπής της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της ΠΕ Φωκίδας
για το B΄ Εξάμηνο 2015.
Δέσμευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0515.02
δαπάνη για την πληρωμή προμήθειας μελανιών και τόνερ για την
ΔΑΟΚ ΠΕ Φωκίδας (ΦΑΝΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜ. & ΣΙΑ ΕΤΕ)
Δέσμευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111
δαπάνη για την πληρωμή προμήθειας ενός τόνερ 12Α, δύο τόνερ 55 Α,

Ποσό
50,00

753,23

583,00

491,00
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5.

6.

7.
8.
9.

10.

ενός τόνερ RICOH για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ
Φωκίδας (ΦΑΝΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜ. & ΣΙΑ ΕΤΕ)
Δέσμευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111
δαπάνη για την πληρωμή προμήθειας αναλωσίμων εκτυπωτών για το
γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Φωκίδας (ΦΑΝΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜ.
& ΣΙΑ ΕΤΕ)
Δέσμευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1723
δαπάνη για την πληρωμή προμήθειας αγοράς ενός EPSON SCANER
WORK FORCE DS-520N και ενός εκτυπωτή HP LASERJET P3015DN
για τις ανάγκες του προγράμματος δακοκτονίας της ΔΑΟΚ ΠΕ
Φωκίδας (ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
Δέσμευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 5241
δαπάνη για την πληρωμή λογαριασμών OTE
Δέσμευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0824
δαπάνη για την πληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ
Δέσμευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0832
δαπάνη για την πληρωμή προμήθειας μελανιών για τις ανάγκες της
Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας (Γκαβέρας Λεωνίδας)
Δέσμευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111
δαπάνη για την πληρωμή προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τις
ανάγκες των κτιρίων της ΠΕ Φωκίδας μελανιών για τις ανάγκες της
Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας (Δρίβας Δημήτριος)
Δέσμευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1311

200,00

1.340,00

705,50
2.803,19
409.00

269,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 392
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα - μελέτες του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 29224/771/29-2-2016
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 την δαπάνη και διάθεση πίστωσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
για πληρωμή λογαριασμών έργων, Π.Ε. Φωκίδας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012,
ως εξής:
α/α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

1

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΕΠΙ
ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.48 Π.Ε.Ο ΣΤΗ ΘΕΣΗ
ΒΕΡΔΕΝ-ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:48.207,00
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: 0
ΠΑΡΟΝ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 22.413,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ:4.848,62

ΕΙΔ.ΦΟΡ
ΕΑΣ
ΚΑΕ
071
ΚΑΕ 9778

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΠΟΣΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

22.413,00
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2

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡ.15 ΑΠΟ
ΧΑΝΙ ΦΑΣΟΥΛΑ ΕΩΣ ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΟ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:6.900,00
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:ΤΟΚΟΙ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: 0
ΠΑΡΟΝ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ:1.180,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ:5.717,91

071
ΚΑΕ 9779

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

1.180,00

3

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :10.277.43
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΙΑΦΟΡΟΙ
ΦΟΡΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:8.487,00
ΠΑΡΟΝ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ:1.790,43
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ:0

071
ΚΑΕ 9571

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ
ΣΚΟΥΡΛΕΤΟΣ

1.790,43

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 393
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821,
Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 29039/767/26-22016 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 τη δαπάνη ύψους 2.600 € για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης
Μαρτίου 1821 στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας, ως εξής:
- Ηχητική κάλυψη:
1.350€
- Στεφάνια-λουλούδια: 300€
- Γεύμα:
400€
- Γλυκά-ποτά-αναψυκτικά: 400€
- Ενοίκιο Πνευματικού Κέντρου: 150€
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Φορέα 073 και ΚΑΕ 5161.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 394
ΘΕΜΑ 41ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 264/15-2-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης δαπανών για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 29216/768/29-2-2016
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
Διορθώνει την αριθμ. 264/15-2-2016 (πρακτικό 7/2016, θέμα 33ο) απόφασή της και
συγκεκριμένα την δαπάνη με α/α 2, που αφορά την πληρωμή οδοιπορικών του τμήματος
Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής από το πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε. ως
προς τον ΚΑΕ, από το εσφαλμένο ΚΑΕ 073.5443, στο ορθό ΚΑΕ 073.5243.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 395
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ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης, πληρωμής δαπάνης και έκδοσης χρηματικού
εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ), οικονομικού έτους 2016, Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 29220/769/29-2-2016
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 την δέσμευση πίστωσης, πληρωμής δαπάνης και έκδοσης χρηματικού
εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ), ποσού 1.000,00€ στο όνομα του Ιωάννη Μπούτσικου,
υπαλλήλου της Π.Ε. Φωκίδας, για την πληρωμή διοδίων και ΚΤΕΟ όλων των οχημάτων της Π.Ε.
Φωκίδας.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0899 του Ε.Φ. 01.073.
Ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού: 30-11-2016.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 396
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 29472/1256/29-2-2016
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 τις παρακάτω δαπάνες και τη διάθεση πίστωσης για προμήθειες, επισκευές,
συντηρήσεις, παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας, ως κατωτέρω:
Α/Α

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Αιτιολογία
Προμήθεια ανταλλακτικών εκτυπωτών (HP 3005 pickup roller
assemply RM-37) από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1329 (σχετ.
αρ. πρωτ. 25983/60/22-2-2016 έγγραφο του Τμήματος Πληροφορικής
της ΠΕ Ευβοίας).
Προμήθεια εργαλείων για τις ανάγκες του Τμήματος Συγκοινωνιακών
Έργων της ΔΤΕ της ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073,
ΚΑΕ 1699 (σχετ. αρ. πρωτ. 26251/542/23-2-2016 έγγραφο της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων ΠΕ Ευβοίας).
Προμήθεια εργαλείων για τις ανάγκες του Τμήματος Συγκοινωνιακών
Έργων της ΔΤΕ της ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073,
ΚΑΕ 1699 (σχετ. αρ. πρωτ. 23530/467/17-2-2016 έγγραφο της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων ΠΕ Ευβοίας).
Προμήθεια κλειδιών από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1699
(σχετ. αρ. πρωτ. 27503/1195/24-2-2016 έγγραφο Τμήματος
Προμηθειών της ΠΕ Ευβοίας).
Προμήθεια δέκα (10) τροφοδοτικών 450W ATX 12’’από την πίστωση
του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1329 (σχετ. αρ. πρωτ. 26952/61/23-2-2016
έγγραφο του Τμήματος Πληροφορικής της ΠΕ Ευβοίας).
Προμήθεια ειδικής ηλεκτρικής σκούπας για απορρόφηση γραφίτη και
σκόνης από φωτοτυπικά μηχανήματα και εκτυπωτές από την πίστωση
του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1729 (σχετ. αρ. πρωτ. 18880/52/9-2-2016
έγγραφο του Τμήματος Πληροφορικής της ΠΕ Ευβοίας).
Εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης των ΚΗΗ 6100, ΚΗΗ 4805,
ΚΗΗ 4806, ΚΗΥ 6249, ΚΗΥ 6250, ΚΗΙ 5261, ΚΗΙ 8850, ΚΗΙ 5445 και
ΚΗΗ 6149 αυτοκινήτων της ΠΕ Ευβοίας, από την πίστωση του Ε.Φ
02073 ΚΑΕ 0861 (σχετ. αρ. πρωτ. 27495/1193/24-2-2016 έγγραφο

Συνολικό
ποσό €
169,00

114,08

615,00

66,42

178,35

448,95

299,00
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του Τμήματος Προμηθειών της ΠΕ Ευβοίας).
Ασφάλιστρα ενός έτους για το υπ’ αριθ. ΜΕ 121124, ΜΕ 123063, ΜΕ
123055, ΜΕ 121120 οχήματα της ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του
Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0899 (σχετ. αρ. πρωτ. 27497/1194/24-2-2016
έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της ΠΕ Ευβοίας).
Προμήθεια δάφνινων στεφανιών για τον εορτασμό της επετείου της
25ης Μαρτίου από την πίστωση του Ε.Φ 02073, ΚΑΕ 5161 (σχετ. αρ.
πρωτ. 29428/1255/29-2-2016 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της
ΠΕ Ευβοίας).
Παροχή υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης με εγκατάσταση μικροφωνικών
και ηχητικών συστημάτων στο χώρο της πλατείας του Αγίου Νικολάου
που θα γίνει η κατάθεση στεφανιών και της παραλίας της Χαλκίδας
που θα γίνει η παρέλαση για τον εορτασμό της επετείου της 25ης
Μαρτίου από την πίστωση του Ε.Φ 02073, ΚΑΕ 5161 (σχετ. αρ. πρωτ.
29425/1254/29-2-2016 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της ΠΕ
Ευβοίας).
Επιχορηγήσεις για εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς
Οργανισμούς από την πίστωση του Ε.Φ 02071, ΚΑΕ 9412.

8.

9.

10.

11.

1.400,00

738,00

1.476,00

20.000,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 397
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή ποσών αχρεωστήτως
εισπραχθέντων, Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 29475/1257/29-2-2016
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:
Α. Την δαπάνη και διάθεση πίστωσης ύψους χιλίων επτακοσίων είκοσι εννέα ευρώ
(1.729,00 €), για επιστροφή ποσών αχρεωστήτως εισπραχθέντων (παράβολα από τέλη
μεταβίβασης οχημάτων), που θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ευβοίας
οικονομικού έτους 2016, Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 3199 “Λοιπές επιστροφές εσόδων”, σύμφωνα με τον
ακόλουθο πίνακα:
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΠΟΣΟ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

165,00

1

ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

2

ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ALPHA

100,00

3

RAYKOV

PAVEL

BIMITROV

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

69,00

4

ΠΑΚΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ALPHA

280,00

5

ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΦΩΤΕΙΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

220,00

6

ΠΡΙΟΝΑ

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

135,00

7

ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΙΑΚΩΒΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

75,00

8

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

220,00

9

ΛΑΔΑΣ

ΑΒΡΑΑΜ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

185,00

10

PETROUTSAS

GEORGE
ANTONY

ANTHONY

ALPHA

280,00

ΣΥΝΟΛΟ

1.729,00
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Β. Την δαπάνη και διάθεση πίστωσης ύψους εκατό ευρώ (100,00 €), για επιστροφή
ποσού αχρεωστήτως εισπραχθέντος (επιστροφή παραβόλου καταγγελίας), που θα βαρύνει τις
πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ευβοίας οικονομικού έτους 2016, Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ
3199 “Λοιπές επιστροφές εσόδων”, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
Α/Α
1

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ

ΟΝΟΜΑ
ΕΛΕΝΗ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΠΟΣΟ

ΕΘΝΙΚΗ

100,00

ΣΥΝΟΛΟ

100,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 398
ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμού έργου του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 1164/29-2-2016
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 τη δέσμευση πίστωσης και την πληρωμή δαπάνης από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων για πληρωμή λογαριασμού έργου, Π.Ε. Φθιώτιδας, σύμφωνα με το
άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, ως εξής:
Τίτλος έργου

AA
1

Μετατόπιση δικτύου ΟΤΕ για το έργο
«Βελτίωση δρόμου Ν.Ε.Ο. Μαρτίνο Λάρυμνα
Χρηματοδότηση: ΚΑΠ – ΣΑΕΠ066

Ειδικός
φορέας/ ΚΑΕ
01.071
ΚΑΕ 9459

Προμηθευτής

Ποσό

Ο.Τ.Ε

92.796,42

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 399
ΘΕΜΑ 46ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 298/22-2-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης δέσμευσης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης
λογαριασμών έργων, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 1163/29-2-2016
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
Διορθώνει την αριθμ. 298/22-2-2016 (πρακτικό 8/2016, θέμα 26ο) απόφασή της και
συγκεκριμένα την δαπάνη με α/α 4, που αφορά την πληρωμή λογαριασμού του έργου (Μελέτη
κατασκευής υπόγειου αρδευτικού δικτύου στην κτηματική περιφέρεια Λιανοκλαδίου), ως προς
τον ΚΑΕ, από το εσφαλμένο ΚΑΕ 9459, στο ορθό ΚΑΕ 9362.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 400
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων,
δαπάνες, αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 30559/1204/1-3-2016
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού 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 κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και την σχετική δέσμευση πίστωσης για την εκτέλεση
τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, δαπανών, αγορών, επισκευών, ή παροχή υπηρεσιών
έτους 2016, ως κατωτέρω:
Α/Α

1

2

3

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΕ

Εκτέλεση τελεσίδικης
δικαστικής απόφασης υπ'
αριθμ.1796/2015 Διοικητικού
Εφετείου Πειραιά-Τμήμα Γ'
02.01.073.
Τριμελές(εφεσίβλητος
0892.01
Χρήστος Κούταλος-κεφάλαιο
5.000,00 ευρώ+341,00 ευρώ
δικαστική δαπάνη)
Δαπάνη κατασκευής της
02.01.073.
δομής και διακόσμησης του
0844.01
περιπτέρου στα πλαίσια της
συμμετοχής της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στην
διεθνή έκθεση τροφίμων &
ποτών "FOODEXPO
GREECE-OENOTELIA
2016" που θα
πραγματοποιηθεί 19-21
Μαρτίου 2016 στο εκθεσιακό
κέντρο METROPOLITAN
EXPO στην Αθήνα.
Δαπάνη οργάνωσης
02.01.073.
γαστρονομικής εκδήλωσης
0844.01
(επισκέπτες 5000 περίπου
άτομα) στα πλαίσια της
συμμετοχής της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στην
διεθνή έκθεση τροφίμων &
ποτών "FOODEXPO
GREECE-OENOTELIA
2016" που θα
πραγματοποιηθεί 19-21
Μαρτίου 2016 στο εκθεσιακό
κέντρο METROPOLITAN
EXPO στην Αθήνα.
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Περιγραφή ΚΑΕ

Πάσης φύσεως
δαπάνες σε
εκτέλεση
δικαστικών
αποφάσεων ή
συμβιβαστικών
πράξεων

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ
ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟ
Υ+ΑΝΑΜΟΡ
ΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2016

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

5.341,00

100.000,00

3.700,00

90.959,00

14.500,00

127.500,00

59.420,00

Εκθέσεις,
οργάνωση
συνεδρίων και
πολιτιστικών
εκδηλώσεων

Εκθέσεις,
οργάνωση
συνεδρίων και
πολιτιστικών
εκδηλώσεων
8.700,00

28.541,00

44.880,00

227.500,00

63.120,00

135.839,00

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι δεν ψηφίζει τις δαπάνες με α/α 2 και 3.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 401
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στην τουριστική έκθεση «Μ.Ι.Τ.Τ. 2016» στη Μόσχα (από 23 έως 26-3-2016).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 30665/1205/1-3-2016
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.

33

ΑΔΑ: 7Υ9Γ7ΛΗ-ΜΛ2

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη – δέσμευση πίστωσης ποσού 8.500,00€ (Ε.Φ. 071, ΚΑΕ 9899) για
τη συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην τουριστική έκθεση «Μ.Ι.Τ.Τ. 2016» που θα
πραγματοποιηθεί στη Μόσχα από 23 έως 26-3-2016.
Η δαπάνη στην ανωτέρω έκθεση, αναλύεται ως εξής:
i) Ενοικίαση περιπτέρου 3.000,00€,
ii) Μεταφορά τουριστικού υλικού μέχρι του ποσού 5.500,00€.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψηφίζει, διότι πρόκειται για αποσπασματική δράση
χωρίς αποτελέσματα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 402
ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στην τουριστική έκθεση «ΙΤΒ 2016» στο Βερολίνο (από 9 έως 13-3-2016).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 30675/1206/1-3-2016
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 δαπάνη – δέσμευση πίστωσης ποσού 5.600,00€ (Ε.Φ. 071, ΚΑΕ 9899) για
τη συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην τουριστική έκθεση «ΙΤΒ 2016» που θα
πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο από 9 έως 13-3-2016.
Η δαπάνη στην ανωτέρω έκθεση, αναλύεται ως εξής:
i) Ενοικίαση περιπτέρου 3.200,00€,
ii) Μεταφορά τουριστικού υλικού μέχρι του ποσού 2.400,00€.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψηφίζει, διότι πρόκειται για αποσπασματική δράση
χωρίς αποτελέσματα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 403
ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση δαπανών και δέσμευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.
(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. 1248/26-2-2016
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
Α. Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες και τη διάθεση πίστωσης για προμήθειες, επισκευές,
συντηρήσεις, παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες της Π.Ε. Βοιωτίας, ως κατωτέρω:

Α/Α

1.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Πληρωμή δαπάνης για διαμόρφωση του χώρου ενός γραφείου
στον Αλίαρτο (επιχρίσματα, χρωματισμός, υλικά κλπ) για τη
στέγαση του γραφείου Γ.Γ.Α και του Κτηνιατρείου
Σχετ. προσφορά 15-2-16
Δέσμευση πίστωσης Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0899

ΠΟΣΟ
2.306,25
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2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

Πληρωμή δαπάνης για τις εκδηλώσεις εορτασμού της 25ης
Μαρτίου για αγορά στεφανιών, ηχητική κάλυψη κτλ.
Δέσμευση πίστωσης Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 5161
Πληρωμή δαπάνης για τις εκδηλώσεις εορτασμού της κήρυξης
της Επανάστασης στη Ρούμελη στην Ιερά Μονή Οσίου Λουκά
στις 29 Μαρτίου, για προσκλήσεις και αποστολή προσκλήσεων,
αγορά στεφανιών, ηχητική κάλυψη κτλ.
Δέσμευση πίστωσης Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 5161
Πληρωμή δαπάνης για τις εκδηλώσεις εορτασμού α) της λήξης
του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου (9 Μαΐου), β) της Γενοκτονίας των
Ελλήνων του Πόντου (19 Μαΐου), γ) της ημέρας του Φιλελληνισμού (19 Απριλίου). Η ανωτέρω δαπάνη συνίσταται για
αγορά στεφανιών και ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων κτλ.
Δέσμευση πίστωσης Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 5161 (400,00€), 845
(200,00€)
Πληρωμή δαπάνης για την αγορά αυγών, τσουρεκιών και αμνών
για να διανεμηθούν τις ημέρες του Πάσχα στα γηροκομεία των
πόλεων των δήμων Λεβαδέων – Θηβαίων (ΟΧΕΚ, Εστία
Μητέρας, Αγία Ταβιθά κτλ.), ανάλογα με τα φιλοξενούμενα
άτομα, καθώς στα παιδιά ειδικών αναγκών του κέντρου
αποκατάστασης.
Δέσμευση πίστωσης Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 845
Πληρωμή δαπάνης για αγορά τόνερ, τύμπανο φωτ/κου και
εργασία για τις ανάγκες της Π/θμιας Εκπ/σης
Σχετικό το αρ. έγγραφο 1216/10-2-16
Δέσμευση πίστωσης Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 1329
Πληρωμή δαπάνης για αγορά τόνερ, για τις ανάγκες της Δ/νσης
Διοικητικού - Οικονομικού
Δέσμευση πίστωσης Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 1111
Πληρωμή δαπάνης για επισκευή φωτ/κου για τις ανάγκες του
γραφείου Σχολικών Συμβούλων Θήβας
Σχετικό το αρ. έγγραφο 21/22-2-16
Δέσμευση πίστωσης Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0869 (61,50€),1329 (59,40€)
Πληρωμή δαπάνης για αγορά τόνερ, για τις ανάγκες της Δ/νσης
Δημόσιας Υγείας
Σχετικό το αρ. έγγραφο 655/23-2-16
Δέσμευση πίστωσης Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 1111
Πληρωμή δαπάνης για την αγορά και αντικατάσταση των δυο
λεβήτων του Διοικητηρίου στη Λιβαδειά, απεγκατάσταση των
παλαιών, υδραυλική και ηλεκτρολογική σύνδεση , λειτουργία και
ρύθμιση των λεβήτων
Σχετικό το αρ. έγγραφο 333/15-2-16 της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων
Δέσμευση πίστωσης Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 1311,899
Πληρωμή δαπάνης για τη κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου στο
φρεάτιο των καμινάδων και την τοποθέτηση εξαερισμού στο
χώρο του λεβητοστασίου του Διοικητηρίου στη Λιβαδειά. Σχετικό
το αρ. έγγραφο 334/15-2-16 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Δέσμευση πίστωσης Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 1311,899
Επιστροφή ποσού 997,60€ στον Δημητρίου Λουκά του Τιμολέων
διότι η οφειλή των αρδευτικών τελών έχει εξοφληθεί από τον
Κεφαλά Σωτήριο
Δέσμευση πίστωσης Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 3199
Επιστροφή ποσού 153,10€ στη Δημητρίου Δημητρούλα του
Αλεξάνδρου διότι η οφειλή των αρδευτικών τελών έχει εξοφληθεί
από τον Αποστολίδη Σωτήριο

1.250,00

1.500,00

600,00

750,00

114,39

123,00

120,90

137,76

12.300,00

1.045,50

997,60

153,10

35

ΑΔΑ: 7Υ9Γ7ΛΗ-ΜΛ2

14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

Δέσμευση πίστωσης Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 3199
Δέσμευση πίστωσης για την πληρωμή λοιπών εξόδων
μετακίνησης (περιλαμβάνεται το αντίτιμο εισιτηρίων, χιλιομετρική
αποζημίωση , δαπάνη διοδίων κ.λ.π.) των υπαλλήλων της Π.Ε.Β
σύμφωνα με την αριθμ. 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 απόφαση του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους από τον Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 719
Δέσμευση πίστωσης για την πληρωμή εξόδων μετακίνησης των
υπαλλήλων της Π.Ε.Β σύμφωνα με την αριθμ. 2/74450/ΔΕΠ/2411-2015 απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους από
τον Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 721
Δέσμευση πίστωσης για πληρωμή υπερωριακής απασχόλησης
των υπαλλήλων της ΠΕΒ από τον Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0511
Δέσμευση πίστωσης για επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες
προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων από τον Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 2551
Δέσμευση πίστωσης για την πληρωμή δαπανών δακοκτονίας
από τον Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 5241
Δέσμευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών προγραμμάτων
Φυτοπροστασίας,
Ζωικής
Παραγωγής,
Μελισσοκομίας,
Μελιταίου Πυρετού, Γεωργικών Στατιστικών RICA, Ποιοτικός
έλεγχος, Αρουραιοκτονία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής από τον Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 5244
Δέσμευση πίστωσης για κάλυψη δαπανών προγραμμάτων
ΟΣΔΕ της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ΚΑΕ
5243
Δέσμευση πίστωσης για κάλυψη εξόδων ελεγκτών γεωπόνων
και κτηνιάτρων που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους από
τον Ε.Φ.073 ΚΑΕ 0567
Πληρωμή δαπάνης για την αγορά πέντε H/Y για τις ανάγκες των
υπηρεσιών της ΠΕ Βοιωτίας
Σχετικά δυο υποβληθείσες προσφορές
Δέσμευση πίστωσης Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 1723
Πληρωμή δαπάνης για την αγορά ενός τόνερ για τις ανάγκες της
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας
Σχετικό το αρ. έγγραφο 625/19-2-16 Δ/νσης Δημόσιας Υγείας
Δέσμευση πίστωσης Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 1111
Πληρωμή δαπάνης για την αγορά μελανιών για τις ανάγκες της
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας
Σχετικό το αρ. έγγραφο 627/19-2-16 Δ/νσης Δημόσιας Υγείας
Δέσμευση πίστωσης Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 1111
Πληρωμή δαπάνης για την αγορά μελανιών για τις ανάγκες της
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας
Σχετικό το αρ. έγγραφο 628/19-2-16 Δ/νσης Δημόσιας Υγείας
Δέσμευση πίστωσης Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 1111
Πληρωμή δαπάνης για εργασία και ανταλλακτικά (λάδια, φίλτρα,
βαλβολίνη, δίσκους, πλατώ, ρουλεμάν και δίχαλο) για το ΚΗΥ
6107 αυτοκίνητο
Σχετικό το αρ. έγγραφο 929/23-2-16 Δ/νση Μεταφορών
Δέσμευση πίστωσης Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 861 (307,50€), 1321
(623,44€)
Πληρωμή δαπάνης για εργασία και ανταλλακτικά (λάδια, φίλτρα,
τακάκια, κεραία) για το ΚΗΥ 6226 αυτοκίνητο
Σχετικό το αρ. έγγραφο 928/23-2-16 Δ/νση Μεταφορών
Δέσμευση πίστωσης Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 861 (86,10€),1321 (302,99€)
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28. Πληρωμή δαπάνης για αγορά δώδεκα ελαστικών για τα ΚΗΥ

1.740,00

29. Δέσμευση πίστωσης για προμήθεια καυσίμων κίνησης για τον

10.000,00

6114, 6115 και ΚΗΗ 4467 αυτοκίνητα
Σχετικό το αρ. έγγραφο 927/23-2-16 Δ/νση Μεταφορών
Δέσμευση πίστωσης Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 1321

εφοδιασμό των μηχανημάτων έργου και των αυτοκινήτων του
πρώην Οργανισμού Κωπαΐδας.
ΕΦ 073, ΚΑΕ 5429

Β. Διορθώνει την αριθμ. 224/8-2-2016 (πρακτικό 6/2016, θέμα 38ο) απόφασή της και
συγκεκριμένα την δαπάνη με α/α 6, ως προς τον ΚΑΕ, από τον λανθασμένο « 0879» στο ορθό
899.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 404
ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση δαπάνης - δέσμευση πίστωσης για συμμετοχή της Π.Ε. Βοιωτίας στη
διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης του Λαογραφικού & Πολιτιστικού Συλλόγου Λιβαδειάς «Το
Γαϊτανάκι».
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας
& Κοινωνικής Μέριμνας Π.Σ.Ε.).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 740/29-2-2016
έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας 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 δαπάνη - δέσμευση πίστωσης ποσού 1.000,00€ με Φ.Π.Α. από την
εγγεγραμμένη πίστωση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Π.Ε. Βοιωτίας
(Ε.Φ. 073, ΚΑΕ 0844) στη συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης του Λαογραφικού &
Πολιτιστικού Συλλόγου Λιβαδειάς «Το Γαϊτανάκι», που θα διεξαχθεί στη Λιβαδειά το Σάββατο 12
Μαρτίου 2016.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 405
ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση πίστωσης για την κατασκευή της δομής & διακόσμησης του περιπτέρου της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και την διοργάνωση γαστρονομικής εκδήλωσης με θέμα «Το
καλάθι προϊόντων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών
“FOODEXPO GREECE – OENOTELIA 2016”.
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής).
Το θέμα αποσύρεται από τον Εισηγητή
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την
«Διακίνηση εγγράφων και δεµάτων προς το εσωτερικό», για την κάλυψη των ταχυδρομικών
αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης
του νομού, προϋπολογισμού 42.000,00€ με Φ.Π.Α..
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 29619/1262/29-2-2016
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
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αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το από 26-2-2016 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου μειοδοτικού
διαγωνισμού για την «Διακίνηση εγγράφων και δεµάτων προς το εσωτερικό», για την κάλυψη
των ταχυδρομικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των Δ/νσεων Α/θμιας και
Β/θμιας εκπαίδευσης του νομού, προϋπολογισμού 42.000,00€ με Φ.Π.Α., που αφορά τον έλεγχο
των δικαιολογητικών κατακύρωσης που προσκόμισε η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
Α.Ε. (ΕΛΤΑ ΑΕ)».
2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για το Παράρτημα Α’, στην εταιρεία
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ Α.Ε.)».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 406
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 54ο: Δωρεάν παραχώρηση χρήσης κτιρίου στον οικισμό Δροσοχωρίου Αμφίσσης της
Δημοτικής Κοινότητας Άμφισσας του Δήμου Δελφών, Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
Το θέμα αποσύρεται από τον Εισηγητή
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΘΕΜΑ 55ο: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης: «Οριοθέτηση &
τοπικές διευθετήσεις στον Ασωπό ποταμό σε τμήμα 10χλμ. εντός του Ν. Βοιωτίας»,
προεκτιμώμενης αμοιβής 305.762,08 € με ΦΠΑ.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 595/26-2-2016
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 κατά πλειοψηφία
Συγκροτεί την επιτροπή διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης: «Οριοθέτηση &
τοπικές διευθετήσεις στον Ασωπό ποταμό σε τμήμα 10χλμ. εντός του Ν. Βοιωτίας»,
προεκτιμώμενης αμοιβής 305.762,08 € με ΦΠΑ, αποτελούμενη από τα κάτωθι μέλη:
1. Βήττα Δήμητρα του Ευσταθίου (ΑΔΤ ΑΖ - 492944), Μηχανολόγο Μηχανικό στη Δ.Τ.Ε.
της Π.Ε. Βοιωτίας, αναπληρούμενη από τον Καραμουσκέτα Στυλιανό του Ελευθερίου (ΑΔΤ Χ 815873),Τοπογράφο Μηχανικό στη Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Βοιωτίας.
2. Μιχάλη Ελένη του Παναγιώτη (ΑΔΤ ΑΙ- 495786), Τ.Ε. Εργοδηγό στη Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.
Βοιωτίας, αναπληρούμενη από την Σκόνδρα Παναγιώτα του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΒ - 196766),
Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. στη Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Βοιωτίας.
3. Μπίμη Αθανάσιο του Ιωάννη (ΑΔΤ ΑΗ- 991817), Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό,
εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε., αναπληρούμενο από τον Δήμα Ηλία του Αθανασίου (ΑΔΤ Σ- 815924),
Πολιτικό Μηχανικό, σύμφωνα με το αριθμ. 106/22-02-16 έγγραφο του τμήματος Ανατολικής
Στερεάς του Τ.Ε.Ε.
Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 407
ΘΕΜΑ 56ο: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση έργων προϋπολογισμού άνω
των 1.500.000€ για το έτος 2016, Π.Ε. Βοιωτίας.
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(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. 630/29981/29-2-2016
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
Συγκροτεί την επιτροπή διαγωνισμού που θα διενεργήσει για το έτος 2016 τις
δημοπρασίες για την ανάθεση έργων προϋπολογισμού άνω των 1.500.000€ στην Π.Ε. Βοιωτίας,
ως εξής:
1. Βήττα Δήμητρα του Ευσταθίου, Μηχανολόγος Μηχανικός (ΑΔΤ: ΑΖ - 492944)
2. Παπαντωνίου Ισιδώρα του Χρήστου,Τοπογράφος Μηχανικός (ΑΔΤ: ΑΕ - 991894)
3. Καραμουσκέτας Στυλιανός του Ελευθερίου, Τοπογράφος Μηχανικός (ΑΔΤ:Χ - 815873)
4. Μιχάλη Ελένη του Παναγιώτη, Τ.Ε. Εργοδηγός (ΑΔΤ: ΑΙ - 495786)
5. Τυρηνόπουλος Κωνσταντίνος του Φιλήμονα (ΑΔΤ: Χ – 811255), εκπρόσωπος της Π.Ε.Δ.
Στερεάς Ελλάδας, με αναπληρωτή του τον Κυπραίο Χρήστο του Γεωργίου (ΑΔΤ: ΑΖ – 991948)
6. Στάικος Κωνσταντίνος του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΕ – 993926), εκπρόσωπος της ΠΕΔΜΕΔΕ, με
αναπληρωτή του τον Τουρκοχωρίτη Δημήτριο του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ ΑΕ – 491134).
7. Μάμαλης Γεώργιος του Αντωνίου (ΑΔΤ Χ – 308762), εκπρόσωπος του ΤΕΕ, με
αναπληρώτριά του την Αγγελική – Ειρήνη Κουτσοπούλου του Γεωργίου (ΑΔΤ Χ – 814585).
Αναπληρωματικοί για τα ανωτέρω μέλη της επιτροπής υπ’ αριθμόν 1 έως και 4, και οι
οποίοι αναπληρώνουν κατά τη σειρά που διορίζονται οποιαδήποτε από τα τακτικά αυτά μέλη
που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται, ορίζονται οι εξής:
1. Ντάης Χρήστος του Δημητρίου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΑΔΤ: ΑΒ - 497751)
2. Γκικοπούλου Αλεξάνδρα του Γεωργίου, Πολιτικός Μηχανικός (ΑΔΤ: ΑΖ - 994735)
3. Παπαζάχου Μαρία του Νικολάου, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ (ΑΔΤ:Σ - 817457)
4. Πλατανιώτης Δημήτριος του Νικολάου, Εργοδηγός (ΑΔΤ: Π - 861703)
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η Βήττα Δήμητρα, με αναπληρώτρια της την
Παπαντωνίου Ισιδώρα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 408
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας και ενός
Περιφερειακού Συμβούλου για τη συμμετοχή τους στη διεθνή τουριστική έκθεση «ΜΙΤΤ 2016»,
στη Μόσχα.
(Εισηγήτρια κα Ευγενία Οικονόμου, Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. Φ.ΣΤ/26188/199/23-22016 έγγραφο της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού 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 εκτός έδρας μετακίνηση της Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας κ. Φανής
Παπαθωμά και του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Βασιλείου Φακίτσα, προκειμένου να
εκπροσωπήσουν την Περιφέρεια στη διεθνή τουριστική έκθεση «Μ.Ι.Τ.Τ. 2016», στη Μόσχα από
23 έως 26 Μαρτίου 2016.
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Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψηφίζει, διότι πρόκειται για αποσπασματική ενέργεια και
δεν υπάρχει λόγος συμμετοχής.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 409

Περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και των εκτάκτων θεμάτων λύεται η
παρούσα συνεδρίαση. Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάμενα μέλη, ως
ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης

Βασίλειος Φακίτσας

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ζωή Σύψα

Ιωάννης Ταγκαλέγκας
Κων/νος Καραγιάννης
Ευστάθιος Κάππος
Ιωάννης Αγγελέτος
Γεώργιος Γκικόπουλος
Αδαμάντιος Γεωργούλης
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