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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

της 14ης Νοεμβρίου 2016 
Αριθμός Πρακτικού 45 

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

σήμερα στις 14 Νοεμβρίου 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.) 179398/2078/8-11-2016 πρόσκλησης του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα 
μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης: 

 
 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης 43/31-10-2016 της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
 
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
ΘΕΜΑ 2o: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ΄ αριθμ. 2228/2016 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Αθηνών. 
 
ΘΕΜΑ 3o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της Ελένης Θαλασσινού του Αντωνίου, 
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας.  
 
ΘΕΜΑ 4o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ 
ΤΣΩΜΟΥ Ο.Ε.», ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας (εξ΄ αναβολής). 
  
ΘΕΜΑ 5o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Δημητρίου Προβόπουλου, ενώπιον 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας. 
 
ΘΕΜΑ 6o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Χρήστου Καλαντζή του 
Αποστόλου, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας. 
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ΘΕΜΑ 7o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία 
«ΜΕΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ», ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 8o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας «ΕΥΡΩΤΡΟΦΕΣ ΑΒΕΕ 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ», ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 9o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Άγγελου Μαραγκούλα του 
Ηρακλή, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 10o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Ιωάννας Χαλκιά του Δημητρίου, 
ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 11o: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο 
Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με τη με αριθμό δικογράφου ΠΡ 37/06.04.2005 
προσφυγή της Ιωάννας Χαλκιά του Δημητρίου]. 
 
ΘΕΜΑ 12o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία 
«INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» και του Δημητρίου Τζαβέ, ενώπιον του Τριμελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 13o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Δήμητρας Κούκου, ενώπιον του 
Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση δαπάνης της 1ης Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα έτη 2016-2017», χρήση 2016, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Πρόγραμμα πρόληψης και 
αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α’ και Β΄ 
βαθμού της χώρας», Π.Ε. Φθιώτιδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & Μεταφορών 
Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση δημοπράτησης και κατασκευής του έργου: «Σήμανση οδικού δικτύου νομού 
Εύβοιας – Β’ Φάση», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 428.623,73€ με Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 17o: α) Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 1051/11-7-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε. περί έγκρισης δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου περιοχής Δήμων 
Ιστιαίας – Αιδηψού & Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 
1.500.000,00€ με Φ.Π.Α. και β) εκ νέου έγκριση δημοπράτησής του. 
 
ΘΕΜΑ 18o: α) Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 1204/8-8-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε. περί έγκρισης δημοπράτησης του έργου: «Εκτέλεση εργασιών καταγραφής και ερμηνείας 
της παθολογίας των βραχωδών πρανών στο υπερκείμενο τμήμα της Ι. Μ. Αγίου Γεωργίου και στο 
τμήμα κάτω του Ι. Ν. Επισκοπής στο Κάστρο Σκύρου», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 
2.150.000,00€ με Φ.Π.Α. και β) εκ νέου έγκριση δημοπράτησής του. 
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ΘΕΜΑ 19ο: α) Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 1205/8-8-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε. περί έγκρισης δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση επαρχιακών οδών περιοχής Δήμων 
Κύμης- Αλιβερίου & Ερέτριας», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 1.000.000,00€ με Φ.Π.Α. και β) εκ 
νέου έγκριση δημοπράτησής του.  
 
ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση δρόμου 
Γαρδίκι – Γραμμένη Οξυά», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 5.000.000,00 € με Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & Μεταφορών 
Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση α) διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου διακίνησης 
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 Εκ/σης του Νομού, 
προϋπολογισμού 42.000,00 € με Φ.Π.Α. και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.  
 
ΘΕΜΑ 22ο: α) Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 440/15-3-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε. περί διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου στο νέο 
Διοικητήριο (πρώην κτίριο της ΜΕΡΥΠ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και β) εκ νέου έγκριση 
των όρων της σχετικής διακήρυξης. 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για την ασφάλιση οχημάτων, σκάφους και 
μηχανημάτων έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για το έτος 2017. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση των υπ΄αριθμ. 523/19-9-2016 και 664/8-11-2016 αποφάσεων της 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση χρηματικών καταλόγων παγίων και αρδευτικών τελών Κωπαϊδικού Πεδίου 
2016. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης 
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής). 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια άλατος αποχιονισμού οδικού δικτύου έτους 2016», χρονικής 
διάρκειας ενός (1) έτους, Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 59.274,20€ μη συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. (73.500,00€ με Φ.Π.Α. 24%). 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΔΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, 
Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, 
Π.Ε. Φωκίδας. 
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ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, 
Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση πληρωμής δαπάνης και δέσμευση πίστωσης έργων, μελετών του 
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για την «υλοποίηση δράσεων 
του προγράμματος τουριστικής προβολής της Π.Σ.Ε. έτους 2016», στα πλαίσια συνδιοργάνωσης 
με την Ένωση Οινοπαραγωγών Κεντρικής Ελλάδας, εκδήλωσης γευσιγνωσίας με τίτλο 
«ΟΙΝΟΚΕΝΤΡΙΚΑ». 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, έξοδα μετακίνησης 
υπαλλήλων της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για προμήθειες, 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 34ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για συμμετοχή της Π.Ε. 
Βοιωτίας στη συνδιοργάνωση με το Δήμο Διστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας, Ειδικού 
Διεπιστημονικού Σεμιναρίου, με θέμα: «Διεθνής Πολιτική, Πολιτισμός και Περιβάλλον». 
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Διαμόρφωση του σχεδίου Προϋπολογισμού, οικ. έτους 2017, της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση α) Πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) που αφορά τον     
Προϋπολογισμό, έτους 2017 και β) Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητές των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε. και κα Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης 
Οικονομικού Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 37ο: Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης & διενέργειας διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
και μεταφορά άλατος για τα έτη 2016-2017», Π.Ε. Ευρυτανίας. 
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
ΘΕΜΑ 38ο: Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής αγαθών και υπηρεσιών, αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων διαγωνισμών, διαπραγμάτευσης για προμήθεια και αξιολόγησης ενστάσεων του 
ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού 
για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με κριτήριο κατακύρωσης την 
χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 161.290,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.). 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
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ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας. 
(Εισηγητής  Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, κ. Κων/νος Αποστολόπουλος). 

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

(απουσίαζε κατά την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, και 1-13), Βασίλειος 
Φακίτσας, Κωνσταντίνος Καραγιάννης, Ευστάθιος Κάππος, Κων/νος Βαρδακώστας (ανα-
πληρωματικό μέλος του Ηλία Μπουρμά), Γεώργιος Γκικόπουλος, Ιωάννης Αγγελέτος και 
Αθανάσιος Γιαννόπουλος. 

Από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε νόμιμα, απουσίαζε ο Ηλίας Μπουρμάς, ο οποίος 
αναπληρώθηκε ως ανωτέρω. 

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

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

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

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

Λειτουργίας Π.Σ.Ε., 
2. 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. Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε., και 
5.  Φωτούλα Σφήκα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Διοίκησης Π.Σ.Ε.. 
 
 
Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

πρότεινε στα μέλη να συζητηθεί και το παρακάτω θέμα, ως έκτακτο: 
 
ΘΕΜΑ ΈΚΤΑΚΤΟ: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας με 
διαπραγμάτευση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, σχολικού έτους 
2016-2017, μέσω ΕΣΗΔΗΣ. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης 
Π.Σ.Ε.). 

Το κατεπείγον του θέματος, έγκειται στο γεγονός ότι η διαδικασία ανάθεσης του έργου 
μεταφοράς μαθητών στους αναδόχους, είναι πολύπλοκη και ιδιαίτερα χρονοβόρα, µε αυξημένες 
πιθανότητες να προκύψουν πρόσθετες καθυστερήσεις στις διαδικασίες (άγονα δρομολόγια, 
επαναλήψεις διαδικασιών, διαπραγματεύσεις, έλεγχος Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου κ.λπ.). Η 
επίσπευση των διαδικασιών, έστω και για λίγες ηµέρες, αποτελεί κρίσιµο σηµείο, όπως έχει 
αποδειχθεί στο πρόσφατο παρελθόν. 

 
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποδέχτηκε την πρόταση του Προέδρου και αποφάσισε 

το παραπάνω θέμα να συζητηθεί πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1693 
 
 

ΘΕΜΑ ΈΚΤΑΚΤΟ: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας με 
διαπραγμάτευση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, σχολικού έτους 
2016-2017, μέσω ΕΣΗΔΗΣ. 
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(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης 
Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 182390/5911/14-
11-2016 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 1/8-11-2016 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνιστικής 
διαδικασίας με διαπραγμάτευση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, 
σχολικού έτους 2016-2017, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, τεχνικών - οικονομικών προσφορών των υποψήφιων μειοδοτών. 

2. Ανακηρύσσει μειοδότες τους κάτωθι: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΟΔΟΤΩΝ  
 

Α/Α 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ 

ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕ € ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 
1 ΠΛΑΤΑΝΟΣ  ΣΠΥΡΟΣ ΝΕΟ 2 81,83 
2 ΠΛΑΤΑΝΟΣ  ΣΠΥΡΟΣ ΝΕΟ 3 14,80 
3 ΚΑΡΑΚΟΒΟΥΝΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΕΟ 4 28,93 
4 ΛΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΟ 6 19,60 
5 ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΟ 7 22,01 
6 ΑΡΧΑΝΙΩΤΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΕΟ 8 26,00 

7 ΠΑΠΑΡΟΥΠΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΟ 9 30,24 

8 ΜΟΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟ 10 27,50 
9 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΕΟ 11 11,42 
10 ΚΙΛΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΟ 12 57,83 
11 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΕΟ 13 10,63 
12 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΕΟ 14 11,42 
13 ΚΑΜΑΡΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΕΟ 15 47,20 
14 ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΟ 16 28,91 
15 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΕΟ 17 37,51 
16 ΠΑΠΑΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΕΟ 18 29,27 
17 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟ 19 80,15 
18 ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΟ 20 10,20 
19 ΦΙΝΕ  ΖΩΗ ΝΕΟ 21 15,02 
20 ΧΑΝΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΟ 23 23,96 
21 ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΟ 24 16,88 
22 ΦΙΝΕ ΖΩΗ ΝΕΟ 25 15,02 
23 ΚΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΕΟ 26 42,61 
24 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΕΟ 27 26,77 
25 ΚΑΜΗΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΟ 28 27,35 
26 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΟ 32 38,41 
27 ΚΑΜΗΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΟ 33 16,92 
28 ΚΑΤΣΑΜΠΕΚΗΣ  ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΝΕΟ 34 36,60 
29 ΜΙΧΑΗΛ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΟ 35 35,95 
30 ΣΤΑΜΕΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΟ 36 14,46 
31 ΑΛΑΜΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΝΕΟ 37 25,99 
32 ΚΑΜΗΤΣΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΟ 38 41,39 
 

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

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

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 

A/A ΤΜΗΜΑ 

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

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1694 
 
 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης 43/31-10-2016 της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 43/31-10-2016 πρακτικό συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1695 

 
 
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
ΘΕΜΑ 2o: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ΄ αριθμ. 2228/2016 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Αθηνών. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. ΤΤ 170345/1325/7-11-
2016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Να μην ασκηθεί το ένδικο μέσο της έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 2228/2016 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Αθηνών. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1696 

 
ΘΕΜΑ 3o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της Ελένης Θαλασσινού του Αντωνίου, 
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας.  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. TT 170035/1324/7-11-
2016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο 
Πετρούλα Κοντοχρήστου του Γρίβα [Α.Μ.: 257], κάτοικο Λαμίας, οδός Λεωνίδου αριθ. 26, η οποία 
να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Πρωτοδικείο Χαλκίδας, στη δικάσιμο της 08/12/2016, ή σε 
κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 20/10/2016 και με αριθμό 
κατάθεσης 53/24.10.2016 αγωγή που άσκησε η Ελένη Θαλασσινού του Αντωνίου, συντάσσοντας 
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προτάσεις, εξετάζοντας μάρτυρες, 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 631 ευρώ συν Φ.Π.Α. 
24% (= 151,44), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 782,44 ευρώ, η οποία προκύπτει ως 
εξής:  

- Παράσταση και προτάσεις 471 ευρώ [171 € παράσταση συν 300 € προτάσεις], με βάση  
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013. 

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ώρα, ήτοι αμοιβή ποσού 
[80 € Χ 2 = 160 €], για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, λόγω της 
φύσης της υπόθεσης και του οικονομικού αντικειμένου αυτής. 

- Σύνολο αμοιβής 631 ευρώ. 
 
 Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ψήφισε θετικά, με την προϋπόθεση «να πληροφορηθεί 
αναλυτικά τους χειρισμούς που έγιναν για το συγκεκριμένο θέμα από τότε που τέθηκε». 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1697 
 
ΘΕΜΑ 4o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ 
ΤΣΩΜΟΥ Ο.Ε.», ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας (εξ΄ αναβολής). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. ΤΤ 164414/1266/1-11-
2016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τoν δικηγόρο 
Μιχάλη Γέμελο του Βασιλείου [Α.Μ. 295], κάτοικος Λαμίας, οδός Λεωνίδου αριθμ. 26, ο οποίος να 
την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας, στη δικάσιμο που θα οριστεί μετά το 
κλείσιμο του φακέλου της υπόθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 237 παρ. 4 του Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας, όπως αντικαταστάθηκε με το δεύτερο άρθρο του άρθρου 1 Ν. 4335/2015 και ισχύει, ή 
σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 20/09/2016 και με αριθμό 
κατάθεσης 752/ΤΜ/120/29.09.2016 αγωγή, που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ 
ΤΣΩΜΟΥ Ο.Ε.», συντάσσοντας και καταθέτοντας προτάσεις εντός της προθεσμίας των 100 
ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής, ήτοι την 29/09/2016, προβάλλοντας 
ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά τη κρίση του απαιτείται, για την 
υπεράσπιση της υποθέσεως.  

2. Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 428 ευρώ συν Φ.Π.Α. 
24% (= 102,72), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 530,72 ευρώ, η οποία προκύπτει ως 
εξής:  

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

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ώρα, ήτοι αμοιβή ποσού 
[80 € Χ 2 = 160 €], για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, λόγω της 
φύσης της υπόθεσης και του οικονομικού αντικειμένου αυτής. 

- Σύνολο αμοιβής 428 ευρώ. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1698 
 

ΘΕΜΑ 5o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Δημητρίου Προβόπουλου, ενώπιον 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. ΤΤ 140149/1408/2015/7-
11-2016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 
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αποφασίζει ομόφωνα 
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τoν δικηγόρο 

Δημήτριο Δρακάκη του Νικολάου [Α.Μ.: 220], κάτοικο Λαμίας, οδός Καποδιστρίου 12, ο οποίος να 
την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας, στη δικάσιμο της 01/12/2016, ή σε κάθε 
μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 12/10/2015 και με αριθμό 
κατάθεσης 1442/ΤΜ/342/15.10.2015 αγωγή που άσκησε ο Δημήτριος Προβόπουλος, συντάσ-
σοντας  προτάσεις, εξετάζοντας μάρτυρες, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να 
πράξει ό,τι κατά τη κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως. 

 2. Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο  ποσό των 465 ευρώ 
συν ΦΠΑ 24% (= 111,60), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 576,60 ευρώ, η οποία 
προκύπτει ως εξής:  

- Παράσταση και προτάσεις 305 ευρώ [134 € παράσταση συν 171 € προτάσεις], με βάση  
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013. 

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ώρα, ήτοι αμοιβή ποσού 
[80 € Χ 2 = 160 €], για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, λόγω της 
φύσης της υπόθεσης και του οικονομικού αντικειμένου αυτής. 

- Σύνολο αμοιβής 465 ευρώ. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1699 
 
ΘΕΜΑ 6o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Χρήστου Καλαντζή του 
Αποστόλου, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. ΤΤ 132461/1045/7-11-
2016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Να μην εκπροσωπηθεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου, 
δοθέντος ότι το ζήτημα της παθητικής νομιμοποίησης διαδίκου αποτελεί διαδικαστική προϋπόθεση 
και συνεπώς εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (άρθρο 35 ΚΔΔ), χωρίς να απαιτείται 
να προβληθεί ο συγκεκριμένος ισχυρισμός από δικηγόρο. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1700 

 
ΘΕΜΑ 7o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία 
«ΜΕΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ», ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. ΤΤ 171076/1339/7-11-
2016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο 
Παναγιούλα Ανάγνου του Ευσταθίου [Α.Μ./Δ.Σ. Αθηνών: 35501], κάτοικο Αγίας Παρασκευής, οδός 
Αγ. Τριάδος 56 & Φιλικής Εταιρείας, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό 
Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 24/11/2016, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την 
εντολή να αποκρούσει την από 25/08/2009 και με αριθμό δικογράφου ΠΡ 114/14.09.2009 
προσφυγή που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ», 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 Φ.Π.Α. 
24% (= 35,76), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 184,76 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής:  
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- Παράσταση και υπόμνημα 149 ευρώ [64 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση τον 
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013. 

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1701 

 
ΘΕΜΑ 8o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας «ΕΥΡΩΤΡΟΦΕΣ ΑΒΕΕ 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ», ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. ΤΤ 171085/1341/7-11-
2016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο 
Παναγιούλα Ανάγνου του Ευσταθίου [Α.Μ./Δ.Σ. Αθηνών: 35501], κάτοικο Αγίας Παρασκευής, οδός 
Αγ. Τριάδος 56 & Φιλικής Εταιρείας, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό 
Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 24/11/2016, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την 
εντολή να αποκρούσει την από 16/10/2009 και με αριθμό δικογράφου ΠΡ123/22.10.2009 
προσφυγή που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΡΩΤΡΟΦΕΣ ΑΒΕΕ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ», 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 Φ.Π.Α. 
24% (= 35,76), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 184,76 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής:  

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

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1702 

 
ΘΕΜΑ 9o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Άγγελου Μαραγκούλα του 
Ηρακλή, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. ΤΤ 171113/1347/7-11-
2016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο Μαρία 
Καλομοίρη, κάτοικο Λιβαδειάς, οδός Φίλωνος αρ. 12, η οποία να την εκπροσωπήσει στο 
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 24/11/2016, ή σε κάθε μετ’ 
αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 09/01/2006 και με αριθμό δικογράφου 
ΠΡ 3/11.01.2016 προσφυγή που άσκησε ο Άγγελος Μαραγκούλας του Ηρακλή, 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 Φ.Π.Α. 
24% (= 54,96), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 283,96 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής:  
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- Παράσταση και υπόμνημα 149 ευρώ [64 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση τον 
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013. 

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για μία (1) ώρα, ποσού 80 ευρώ, για τη μελέτη φακέλου 
σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβαθμίου δικαστηρίου, δεδομένου του ύψους του επιβληθέντος 
προστίμου. 

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

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1703 

 
ΘΕΜΑ 10o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Ιωάννας Χαλκιά του Δημητρίου, 
ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 178292/1416/7-11-
2016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1704 

 
ΘΕΜΑ 11o: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο 
Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με τη με αριθμό δικογράφου ΠΡ 37/06.04.2005 
προσφυγή της Ιωάννας Χαλκιά του Δημητρίου]. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 178293/1417/7-11-
2016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1705 

 
ΘΕΜΑ 12o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία 
«INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» και του Δημητρίου Τζαβέ, ενώπιον του Τριμελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 178289/1415/7-11-
2016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Να μην εκπροσωπηθεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου, 
δοθέντος ότι θα εκφράσει τις απόψεις της υπηρεσιακά και θα αποστείλει το διοικητικό φάκελο, 
οπότε η υπεράσπισή της θα εκπληρωθεί επαρκώς κατά τον τρόπο αυτό, δεδομένης και της φύσης 
της υποθέσεως. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1706 
 
ΘΕΜΑ 13o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Δήμητρας Κούκου, ενώπιον του 
Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 
(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 45255/482/7-11-2016 
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο 
Υπατία Ματθαίου του Παναγιώτη [Α.Μ./Δ.Σ. Αθηνών: 24123], κάτοικο Αθηνών, στην οδό 
Δωδεκανήσου αριθ. 40, Κυψέλη, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές Διοικητικό 
Πρωτοδικείο Αθηνών [Τμήμα 2ο], στη δικάσιμο της 06/12/2016, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, 
με την εντολή να αποκρούσει την από 12/12/2008 και με αριθμό κατάθεσης 1916/2016 προσφυγή 
που άσκησε η Δήμητρα Κούκου, 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 288 ευρώ συν Φ.Π.Α. 
24% (= 69,12), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 357,12 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής:  

- Παράσταση και υπόμνημα 288 ευρώ [203 € παράσταση συν 88 € υπόμνημα], με βάση  
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013. 

- Σύνολο αμοιβής 288 ευρώ. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1707 
 
 

 Σ΄αυτό το σημείο εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων ο κ. Ιωάννης Περγαντάς. 
 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση δαπάνης της 1ης Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα έτη 2016-2017», χρήση 2016, Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 177220/3553/7-11-2016 
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 

Εγκρίνει την 1η  Εντολή Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών για τα έτη 2016-2017», χρήση 2016, Π.Ε. Ευρυτανίας, ως κάτωθι: 

 

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας 
Προμηθευτ

ής / 
Ανάδοχος 

Ημερομηνί
ες 

εργασιών 
Ποσό 

1 

1η εντολή πληρωμής του έργου 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών» Π.Ε. Ευρυτανίας, 
χρήση 2016, και ειδικότερα της 
περιοχής Δήμου Καρπενησίου 
για εργασίες καθαρισμού 
τεχνικών και άρσης 

2014ΕΠ56600015 
ΞΕΝΙΑΣ 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

08/09/2016 
έως 

04/11/2016 
18.748,80 € 
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καταπτώσεων στο οδικό δίκτυο 
του πρώην Δήμου Φουρνάς 
Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566  
Προϋπολογισμός: 18.748,80€  
Ποσό σύμβασης: 18.748,80€ 
Πληρωμές μέχρι σήμερα: - 
Παρόν λογαριασμός:18.748,80€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

ΣΥΝΟΛΟ 18.748,80 € 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1708 
 
ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Πρόγραμμα πρόληψης και 
αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α’ και Β΄ 
βαθμού της χώρας», Π.Ε. Φθιώτιδας. 
(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. 178529/8567/8-11-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη για την εκτέλεση του έργου: «Πρόγραμμα πρόληψης και 
αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α’ και Β΄ 
βαθμού της χώρας», Π.Ε. Φθιώτιδας, ποσού 20.980,80€ με Φ.Π.Α., στην εταιρεία 
«ΣΤΕΡΕΟΔΟΜΗ ΑΤΕ», για την διευθέτηση και την αποκατάσταση αναχωμάτων, την φόρτωση και 
την μεταφορά των φερτών υλικών, και τον καθαρισμό τεχνικών στην κεντρική αποστραγγιστική 
τάφρο στην περιοχή της ΤΚ Λιανοκλαδιού της ΔΕ Λιανοκλαδιού, του Δήμου Λαμιέων, βόρεια της 
Ε.Ο. Λαμίας – Καρπενησίου. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1709 

 
 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση δημοπράτησης και κατασκευής του έργου: «Σήμανση οδικού δικτύου νομού 
Εύβοιας – Β’ Φάση», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 428.623,73€ με Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 178597/4796/Φ.Ε./8-11-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

1. Εγκρίνει: 
α) την δημοπράτηση και κατασκευή του έργου: «Σήμανση οδικού δικτύου νομού Εύβοιας – 

Β’ Φάση», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 428.623,73€ με Φ.Π.Α, 
β) την διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης,  
2. Ορίζει την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον 

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

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1710 

 
ΘΕΜΑ 17o: α) Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 1051/11-7-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε. περί έγκρισης δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου περιοχής Δήμων 
Ιστιαίας – Αιδηψού & Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 
1.500.000,00€ με Φ.Π.Α. και β) εκ νέου έγκριση δημοπράτησής του. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 178781/4801/Φ.Ε./8-11-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη επανέγκρισης της 
δημοπράτησης του έργου του θέματος, προκειμένου να εναρμονιστεί στη νέα ισχύουσα νομοθεσία, 
η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

1. Aνακαλεί την υπ’ αριθμ. 1051/11-07-2016 (πρακτ. 28/θέμα 6ο, ΑΔΑ: 7ΒΘΒ7ΛΗ-ΨΑΒ) 
απόφασή της. 

2. Εγκρίνει εκ νέου: 
α) την δημοπράτηση και κατασκευή του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου περιοχής 

Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού & Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 
1.500.000,00€ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

β) την διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.  
3. Ορίζει την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον 

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

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1711 

 
ΘΕΜΑ 18o: α) Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 1204/8-8-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε. περί έγκρισης δημοπράτησης του έργου: «Εκτέλεση εργασιών καταγραφής και ερμηνείας 
της παθολογίας των βραχωδών πρανών στο υπερκείμενο τμήμα της Ι. Μ. Αγίου Γεωργίου και στο 
τμήμα κάτω του Ι. Ν. Επισκοπής στο Κάστρο Σκύρου», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 
2.150.000,00€ με Φ.Π.Α. και β) εκ νέου έγκριση δημοπράτησής του. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 178791/4803/Φ.E./8-11-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη επανέγκρισης της 
δημοπράτησης του έργου του θέματος, προκειμένου να εναρμονιστεί στη νέα ισχύουσα νομοθεσία, 
η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

1. Ανακαλεί την υπ’ αριθμ. 1205/08-08-2016 (πρακτ. 32/θέμα 8ο, ΑΔΑ: 6ΕΨ97ΛΗ-6ΣΑ), 
απόφασή της. 

2. Εγκρίνει εκ νέου: 
α) την  δημοπράτηση του έργου: «Εκτέλεση εργασιών καταγραφής και ερμηνείας της 

παθολογίας των βραχωδών πρανών στο υπερκείμενο τμήμα της Ι. Μ. Αγίου Γεωργίου και στο 
τμήμα κάτω του Ι.Ν. Επισκοπής στο Κάστρο Σκύρου», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 
2.150.000,00€ με Φ.Π.Α.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.                                 

β) την διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 
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3. Ορίζει την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον 
διαγωνισμό. 

4. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας να προβεί στη 
συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει τη δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα 
προκύψουν από κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθώς και 
νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 18 της Διακήρυξης, αν για 
οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν 
διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1712 
 
ΘΕΜΑ 19ο: α) Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 1205/8-8-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε. περί έγκρισης δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση επαρχιακών οδών περιοχής Δήμων 
Κύμης- Αλιβερίου & Ερέτριας», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 1.000.000,00€ με Φ.Π.Α. και β) εκ 
νέου έγκριση δημοπράτησής του.  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 178605/4797/Φ.Ε./8-11-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη επανέγκρισης της 
δημοπράτησης του έργου του θέματος, προκειμένου να εναρμονιστεί στη νέα ισχύουσα νομοθεσία, 
η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

1. Ανακαλεί την υπ’ αριθμ. 1205/08-08-2016 (πρακτ. 32/θέμα 9ο, ΑΔΑ: 6ΕΨ97ΛΗ-6ΣΑ), 
απόφασή της, 

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

Δήμων Κύμης- Αλιβερίου & Ερέτριας», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 1.000.000,00€ με Φ.Π.Α., 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.  

β) την διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.  
3. Ορίζει την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον 

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

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1713 

 
ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση δρόμου 
Γαρδίκι – Γραμμένη Οξυά», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 5.000.000,00 € 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. Τ.Ε. 150368/7077/27-10-
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, της συμβατικής προθεσμίας του έργου: 
«Βελτίωση δρόμου Γαρδίκι – Γραμμένη Οξυά», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 5.000.000,00 € 
με Φ.Π.Α., κατά τριακόσιες τέσσερις (304) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 31-7-2017. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1714 
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ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση α) διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου διακίνησης 
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 Εκ/σης του Νομού, 
προϋπολογισμού 42.000,00 € με Φ.Π.Α. και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 178855/6681/8-11-
-2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας  προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει: 
1. την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου 

διακίνησης 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 Εκ/σης του Νομού, 
προϋπολογισμού 42.000,00 € με Φ.Π.Α..   

2. τους όρους του διαγωνισμού, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο συνημμένο σχέδιο της 
διακήρυξης. 
 Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ. 020703 και τον ΚΑΕ 0823. 
 
 Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ζητώντας, «να γίνει ενιαίος διαγωνισμός για όλη την 
Περιφέρεια». 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1715 

 
ΘΕΜΑ 22ο: α) Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 440/15-3-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε. περί διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου στο νέο 
Διοικητήριο (πρώην κτίριο της ΜΕΡΥΠ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και β) εκ νέου έγκριση 
των όρων της σχετικής διακήρυξης. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 178962/5734/8-11-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

1. Ανακαλεί την υπ΄αριθ. 440/15-3-2016 (ΑΔΑ: ΩΞΟΙ7ΛΗ-ΓΜΦ) απόφασή της, μόνο ως 
προς την έγκριση των όρων της διακήρυξης, λόγω αλλαγής του θεσμικού πλαισίου περί Δημοσίων 
Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Ν.4412/2016 - ΦΕΚ147/Α’/08-08-2016). 

2. Εγκρίνει εκ νέου το σχέδιο διακήρυξης και τους όρους του διαγωνισμού για την 
εκμίσθωση του κυλικείου στο νέο Διοικητήριο (πρώην κτίριο της ΜΕΡΥΠ) της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1716 

 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για την ασφάλιση οχημάτων, σκάφους και 
μηχανημάτων έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για το έτος 2017. 
(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. 178951/5732/8-11-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

ΑΔΑ: 7Ε237ΛΗ-5Φ0
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Εγκρίνει την δαπάνη – δέσμευση πίστωσης ποσού 7.000,00 € (με Φ.Π.Α.), για την 
ασφάλιση σαράντα πέντε (45) οχημάτων και μηχανημάτων έργου και ενός σκάφους της Π.Ε. 
Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για έξι μήνες, ήτοι μέχρι 30/06/2017. 

Όλα τα προς ασφάλιση οχήματα, μηχανήματα έργου και το σκάφος βρίσκονται σε πλήρη 
λειτουργία και αποτυπώνονται στον συνημμένο πίνακα: 

OXHMATA – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
ΜΑΡΚΑ 

ΕΙΔΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΚΥΒΙΚΑ 
ΦΟΡ/ΚΗ 

ΙΣΧΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
1ης ΑΔΕΙΑΣ 

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

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

8 ΚΗΙ 1352 MERCENTES ΦΟΡΤΗΓΟ  36 10/11/1995 

9 ΚΗΗ 2779 SCANIA ΦΟΡΤΗΓΟ  51 26/11/1996 

10 ΚΗΗ 5926 SCANIA ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ  66 28/01/1987 

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

12 ΚΥ 5593 SHM ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ  181 08/09/2004 

13 ΚΥ 5594 SHM ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ  181 08/09/2004 

14 ΙΧ 109801 SHM ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ  164 20/05/2009 

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

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

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

18 ΚΥ 5595 
DEMAN 

DIANA 105 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ  32,80 28/03/2005 

19 ΚΥ 5573 JCB ΜΗΧΑΝΗΜΑ  85 05/04/1993 

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

27 ΚΥ 5567 
CASE 

W20C1985 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ  33 10/04/2001 

28 ΚΥ 5584 
GAP DEMAN 

DIA 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ  170 12/08/1998 

29 KY 5583 IVECO ΣΑΡΩΘΡΟ  180 12/08/1998 

30 ΚΗΗ 2786 IVECO ΦΟΡΤΗΓΟ  57 03/02/2000 

31 ΚΥ 5588 FOREDILL 
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜ

Α 
 113 05/12/2001 

32 ΚΥ 5592 
FOREDILL 

2314 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ  106 22/03/2004 

33 KY 5590 NISSAN ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ  136 04/09/2002 

34 ΚΗΗ 2787 IVECO ΦΟΡΤΗΓΟ  35 20/03/2003 

35 ΚΗΗ 2785 NISSAN 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

ΚΟΙΝΟ 
3000 18 04/04/2001 

36 ΚΗΗ 2783 NISSAN ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 3000 18 23/04/2003 

ΑΔΑ: 7Ε237ΛΗ-5Φ0
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Η επιλογή της αναδόχου ασφαλιστικής εταιρείας θα γίνει μετά από ανοικτή πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με σφραγισμένες έγγραφες προσφορές, με κριτήριο τη συνολικά 
οικονομικότερη προσφορά. 

Η ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα απευθύνεται σε ασφαλιστικές εταιρείες 
οι οποίες μετέχουν στον «φιλικό διακανονισμό» και η προσφορά τους θα είναι ενιαία για όλα τα 
οχήματα, τα μηχανήματα έργου και το σκάφος. 

Η συγκεκριμένη δαπάνη θα βαρύνει τον ΕΦ 01.073, ΚΑΕ 0899.01. (Λοιπές δαπάνες και 
ειδικές αμοιβές). 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1717 

 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση των υπ΄αριθμ. 523/19-9-2016 και 664/8-11-2016 αποφάσεων της 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 14143/8-11-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τις υπ΄αριθμ. (οικ.) 523/19-09-2016 και (οικ.) 664/8-11-2016 αποφάσεις της 
Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, που αφορούν στην αποδοχή των υπ΄αριθμ. 
2/4-7-2016, 3/17-10-2016, 4/19-10-2016 και 5/20-10-2016 πρακτικών ενστάσεων της επιτροπής 
επίλυσης και διαφορών αμφισβητήσεων, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του 
κανονισμού άρδευσης του Κωπαϊδικού Πεδίου και την τροποποίηση του χρηματικού καταλόγου 
πάγιων και αρδευτικών τελών 2015 με όσες αλλαγές επιφέρουν. 
 
 Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, με την αιτιολογία ότι «πέρα από την πλήρη 
διαφωνία στον κανονισμό άρδευσης της Κωπαΐδας, που επανειλημμένα έχουμε εκφράσει… η 
εισήγηση είναι ελλιπής και απαράδεκτη». 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1718 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση χρηματικών καταλόγων παγίων και αρδευτικών τελών Κωπαϊδικού Πεδίου 
2016. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης 
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής). 

ΚΟΙΝΟ 
37 ΚΗΗ 2721 BMW I.X. 2500 14 30/05/2008 
38 KHH 2717 HYUNDAI I.X. 2000 14 15/04/2008 
39 KHI 1320 TOYOTA E.I.X. 2000 14 31/05/2000 
40 ZKZ 8068 NISSAN E.I.X. 2000 14 18/12/2003 
41 KY 9841 OPEL E.I.X. 2200 15 07/01/2002 
42 KY 9818 BMW E.I.X. 2000 14 02/09/2002 
43 KHI 3411 RENAULT E.I.X. 1400 10 05/02/2002 
44 KHI 3878 SCODA E.I.X. 1600 13 04/05/2007 
45 ΚΗΗ 9364 NISSAN E.I.X. 1300 9 22/01/1985 

ΣΚΑΦΟΣ 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΚΑΦΟΥΣ 

 ΕΙΔΟΣ HP  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1ης ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

1 
ΦΘΙΩΤΙΣ 
Τ.Σ.270 

 
ΣΚΑΦΟΣ 

ΦΟΥΣΚΩΤΟ 
ΜΗΚΟΥΣ 7m 

200  
20/09/2010 

(Έτος κατ/υής 
2009) 
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 14128/8-11-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τους χρηματικούς καταλόγους παγίων και αρδευτικών τελών Κωπαϊδικού Πεδίου 
2016, συμπεριλαμβανομένων και των ανεξόφλητων παγίων και αρδευτικών τελών της αρδευτικής 
περιόδου 2015, συνολικού ποσού 1.268.936,83€. Οι χρηματικοί κατάλογοι συντάχθηκαν με βάση 
το ψηφιακό αρχείο των δηλώσεων καλλιέργειας ΟΠΕΚΕΠΕ-ΟΣΔΕ 2016 και τα πρακτικά 2, 3, 4, 5 
της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών και Αμφισβητήσεων του άρθρου 20 του Κανονισμού 
Άρδευσης Κωπαϊδικού πεδίου, που έγιναν δεκτά με τις υπ΄αριθμ. (οικ.) 523/19-09-2016 και (οικ.) 
664/8-11-2016 αποφάσεις της Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. 

 
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1719 

 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια άλατος αποχιονισμού οδικού δικτύου έτους 2016», χρονικής 
διάρκειας ενός (1) έτους, Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 59.274,20€ μη συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. (73.500,00€ με Φ.Π.Α. 24%). 
(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. (οικ.) 178729/6676/8-11-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

1. Εγκρίνει το απο 7-11-2016 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια άλατος αποχιονισμού οδικού δικτύου έτους 2016», 
χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 59.274,20€ μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (73.500,00€ με Φ.Π.Α. 24%), που αφορά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και  των οικονομικών προσφορών των υποψήφιων αναδόχων. 

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη της προμήθειας τον Ματθαίου Ευριπίδη, με τιμή 
προσφοράς 55.955,00€ (ή 69.384,20€ με Φ.Π.Α.), η οποία είναι σύμφωνη με τους όρους της 
διακήρυξης και κρίνεται οικονομικά συμφέρουσα. 

3. Εγκρίνει τη συνέχιση του διαγωνισμού στο επόμενο στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του άρθρου 13 της διακήρυξης. 

 
Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, προτείνοντας «ενιαίο διαγωνισμό για τις συνολικές 

ανάγκες της Περιφέρειας». 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1720 
 
 
ΔΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, 
Π.Ε. Εύβοιας. 
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 177632/6650/7-11-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για προμήθειες, 
συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό 
έτος 2016 στην Π.Ε. Εύβοιας, ως κατωτέρω: 

 

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΚΑΕ 

ΠΟΣΟ 
ΔΕΣΜΕΥΣ

ΗΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜ

ΕΝΟΥ 
ΠΡΟΫ/ΣΜ

ΟΥ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦ

ΩΣΕΙΣ 
ΕΤΟΥΣ 
2016 

ΔΕΥΜΕΥΘ
ΕΝ 

ΠΟΣΟ 
ΠΡΙΝ 
ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ 
ΓΙΑ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

1 

Παροχή υπηρεσιών 
υποστήριξη, ενημέρωσης 
και αναβάθμισης του 
λογισμικού προγράμματος 
τεχνικών έργων  
"ErgoWIN-32" 

02.02.073
.0899.01 

Λοιπές 
δαπάνες και 

ειδικές αμοιβές 
 

620,00 127.498,54 103.470,99 23.407,55 

2 

Παροχή υπηρεσιών 
ασφάλισης για τα ΚΗΙ 
5445 (εξάμηνη) και  ΚΗΥ 
6249 (ετήσια) αυτοκίνητα 
της ΠΕ Ευβοίας 

02.02.073
.0899.01 

Λοιπές 
δαπάνες και 

ειδικές αμοιβές 
 

586,00 127.498,54 104.090,99 22.821,55 

3 

Προμήθεια δέκα οκτώ (18) 
σφραγίδων  για τις 
ανάγκες της Δ/νσης 
Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της ΠΕ 
Ευβοίας  

02.02.073
.1111.01 

 

Προμήθεια 
χαρτιού, 

γραφικών 
ειδών και 
λοιπών 

συναφών 
υλικών 

194,89 49.009,73 42.736,87 6.077,97 

4 

Προμήθεια ανταλλακτικών 
για την επισκευή 
εκτυπωτών LEXMARK 
MS310 της ΠΕ Ευβοίας                                                                                                                           

02.02.073
.1329.01 

Προμήθεια 
ειδών 

συντήρησης & 
επισκευής  

κάθε είδους 
λοιπού 

εξοπλισμού 

135,00 12.983,08 4.870,62 7.977,46 

5 

Προμήθεια φορητού 
υπολογιστή τύπου tablet 
με ενσωματωμένο 
σύστημα G.P.S. για τις 
ανάγκες του Τμήματος 
Πολιτικής Προστασίας της 
ΠΕ Ευβοίας                             

02.02.073
.1723.01 

Προμήθεια 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
προγραμμάτω
ν και λοιπών 

υλικών 

247,00 21.000,00 5.681,39 15.071,61 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 1.782,89 337.989,89 260.850,86 75.356,14 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1721 

 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, 
Π.Ε. Φωκίδας. 
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 177225/4326/7-11-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει: 
 A. την πληρωμή δαπανών για προμήθειες, συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών που 

πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό έτος 2016 στην Π.Ε. Φωκίδας, ως κατωτέρω:  
 

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

ΔΑΠΑΝ
ΗΣ 

1 

Δαπάνη για την πληρωμή εξόδων 
ημερήσιας αποζημίωσης εκτός 
έδρας μετακίνησης δεκαπέντε   

(15) υπαλλήλων  
της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και  
Κοινωνικής Μέριμνας της Δ/νσης 

Διοικητικού Οικονομικού της 
Δ/νσης Ανάπτυξης, του τμήματος 
Πολιτικής Προστασίας, Αύγουστο, 

Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του  
2016  

02.04.073.0721.01 

 
Ημερήσια αποζημίωση 

μετακινουμένων στο 
εσωτερικό & εξωτερικό 

εκτός όσων εντάσσονται 
στους ΚΑΕ 0715, 0716 

και 0717. 

1.110,00 
 

2 

δαπάνη για την πληρωμή λοιπών 
εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων  
της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και  

Κοινωνικής Μέριμνας, της Δ/νσης 
Διοικητικού Οικονομικού, της 

Δ/νσης Ανάπτυξης, του τμήματος 
Πολιτικής Προστασίας Αύγουστο, 

Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του  
2016   

02.04.073.0719.01 

Λοιπά έξοδα 
μετακίνησης 

(περιλαμβάνονται το 
αντίτιμο των εισιτηρίων 

εσωτερικού & 
εξωτερικού, η 
χιλιομετρική 

αποζημίωση, η δαπάνη 
διοδίων, ο ναύλος 

οχήματος και η μίσθωση 
αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.) 
εκτός όσων εντάσσονται 
στους ΚΑΕ 0715, 0716 

και 0717 

1.883,30 

3 
δαπάνη για την πληρωμή 

λογαριασμών OTE 
02.04.073.0824.01 

Υποχρεώσεις από 
παροχή 

τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών (τέλη, 

μισθώματα και δαπάνες 
εγκαταστάσεων) 

1.790,50 

4 

δαπάνη για την πληρωμή 
λογαριασμού COSMOTE του 

Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ 
Φωκίδας σύμφωνα με την αριθμ. 

οικ. 136342/2286/02.09.2016 
Απόφαση του Περιφερειάρχη 

Στερεάς Ελλάδας  

02.04.073.0826.01 
Δαπάνες Κινητής 

Τηλεφωνίας 
65,83 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 4.849,63 
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Β. την πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για προμήθειες, συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών 
που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το έτος 2016, Π.Ε. Φωκίδας, ως κατωτέρω: 

 

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

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
Υ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙ
Σ ΕΤΟΥΣ 2016 

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ 
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ 

ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 
ΓΙΑ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

1 

Για την πληρωμή ειδών 
καθαριότητας του 

τμήματος Κτηνιατρικής 
της Δ/νσης Αγροτικής 

Οικονομίας της ΠΕ 
Φωκίδας (ΜΟΣΧΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ)    

02.04.073.1231.01 
Προμήθεια ειδών 

καθαριότητας  
347,30 6.000,00 5.064,08 588,62 

2 

Για την πληρωμή 
προμήθειας 

υαλοκαθαριστήρων για 
το ΚΗΗ 1629 ΙΧ 

οχήματος της ΠΕ 
Φωκίδας 

(ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ Β. 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) 

02.04.073.1321.01 

Προμήθεια ειδών 
συντήρησης & 

επισκευής 
μεταφορικών 
μέσων ξηράς 

γενικά  

30,00 48.519,98 47.850,35 639,63 

3 

Για την πληρωμή 
εξόδων 

διανυκτέρευσης 
υπαλλήλων της ΠΕ 

Φωκίδας που 
συμμετάσχουν στην 
έκθεση «philoxenia 

2016¨» στην 
Θεσσαλονίκη 

02.04.073.0722.01 

Έξοδα 
διανυκτέρευσης 
στο εσωτερικό & 
εξωτερικό εκτός 

όσων εντάσσονται 
στους ΚΑΕ 0715, 

0716 και 0717 

420,00 1.000,00 580,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 
797.30 55.519,98 53.494,43 1.228,25 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1722 

 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, 
Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 178396/3319/8-11-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για προμήθειες, 
συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό 
έτος 2016 στην Π.Ε. Ευρυτανίας, ως κατωτέρω:  

 

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Ε. 

ΠΟΣΟ 
ΔΕΣΜΕΥΣ

ΗΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗ

Σ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜ

ΕΝΟΥ 
ΠΡΟΫ/ΣΜ

ΟΥ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦ

ΩΣΕΙΣ 
ΕΤΟΥΣ 
2016 

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 
ΓΙΑ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 
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1 

Εκτύπωση δελτίων 
στάθμευσης ΑΜΕΑ για  της 
ανάγκες Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 

 
02.03.073.
0843.01 

Εκδόσεις – 
Εκτυπώσεις 
Βιβλιοδεσία 

(περιλαμβάνεται 
και η προμήθεια 

χάρτου) 

99,20 7.000,00 5.364,80 1.536,00 

2 

Προμήθεια σφραγίδων για: 
την ΔΤΕ (ποσό 172,10€) 
και της  Δ/νσης Διοικητικού 
– Οικονομικού (ποσό 
111,90€) και προμήθεια 
αυτοκόλλητων πλαστικών 
τίτλου υπηρεσίας «πολιτική 
Προστασία» τυπωμένο-
χαραγμένο και μακέτα για 
την τοποθέτηση σε 
αυτοκίνητο (ποσό 120,00€)     

02.03.073.
1699.01 

Λοιπές 
προμήθειες 

404,00 16.500,00 13.713,05 2.382,95 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1723 

 
ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση πληρωμής δαπάνης και δέσμευση πίστωσης έργων, μελετών του 
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ΄αριθμ. (α) 175655/5578/7-11-
2016, (β) 172433/5426/7-11-2016 και (γ) 178192/5677/8-11-2016 έγγραφα της Δ/νσης Οικο-
νομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος 
πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και δέσμευση πίστωσης έργων, μελετών του 
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φθιώτιδας, ως εξής: 

 

AA Τίτλος έργου Ειδικός 
φορέας/ 

ΚΑΕ 

Προμηθευτής 
 

Ποσό 

1 Τεχνικός σύμβουλος για την ωρίμανση – 
υλοποίηση του έργου «Κατασκευή πίστας 
κανόε καγιάκ στη θέση πάρκιο 
Ευρυτανίας» 
 
Χρηματοδότηση: 20% ΠΣΕ 
Προϋπολογισμός: 33.000,00 € 

01.071.    
ΚΑΕ 9899 

Υπό 
δημοπράτηση 

33.000,00 

2 Προμήθεια παθητικού εξοπλισμού 
συγκροτήματος δομημένης καλωδίωσης 
κτηριακού συγκροτήματος ΟΑΕΔ για την 
στέγαση υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας 
 
Χρηματοδότηση: 20% ΠΣΕ 
Προϋπολογισμός: 20.000,00 € 

01.071.    
ΚΑΕ 9899 

Υπό 
δημοπράτηση 

20.000,00 

3 Εξόφληση οφειλών των προηγουμένων 
ετών από εκτελεσθείσες εργασίες, 
δικαστικές αποφάσεις, αναθεωρήσεις, 
ΟΚΩ διαφόρων έργων κλπ (αφορά 
δαπάνες για «Συντήρηση οδικού 
ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών 
σηματοδοτών στο Ε.Ο.Δ. των Νομών 
Φθιώτιδας – Φωκίδας - Ευρυτανίας») 
 

01.071. 
ΚΑΕ 9779 

Κων/νος 
Καραγκούνης 

77.132,50 
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Χρηματοδότηση: ΚΑΠ 

4 Πρόγραμμα πρόληψης & αντιμετώπισης 
ζημιών και καταστροφών που 
προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ 
Α & Β βαθμού (Καθαρισμό & διαμόρφωση 
τεχνικού, διευθέτηση και διαμόρφωση 
κοίτης του ρέματος «Ξηριά» κατάντη της 
συμβολής αυτού με την Ε.Ο. Λαμίας – 
Αθηνών στην περιοχή Δ.Ε. του Δήμου 
Λαμιέων»  
 
Χρηματοδότηση: ΣΑΕ 055 

01.071.    
ΚΑΕ 9471 

Ανάδοχος έργου 25.039,94 

 
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει όλες τις δαπάνες, πλην αυτής με α/α 1. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1724 
 
ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για την «υλοποίηση δράσεων 
του προγράμματος τουριστικής προβολής της Π.Σ.Ε. έτους 2016», στα πλαίσια συνδιοργάνωσης 
με την Ένωση Οινοπαραγωγών Κεντρικής Ελλάδας, εκδήλωσης γευσιγνωσίας με τίτλο 
«ΟΙΝΟΚΕΝΤΡΙΚΑ». 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 5745/8-11-2016 έγγραφο 
της Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 
παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δέσμευση πίστωσης και πληρωμή δαπάνης συνολικού ποσού πέντε χιλιάδων 
πεντακοσίων ευρώ (5.500,00 €), για  την «υλοποίηση δράσεων του προγράμματος τουριστικής 
προβολής της Π.Σ.Ε έτους 2016», που αφορούν τη συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
σε εκθέσεις και προωθητικές ενέργειες στο εσωτερικό και συγκεκριμένα την συνδιοργάνωση με την 
Ένωση Οινοπαραγωγών Κεντρικής Ελλάδας, εκδήλωση γευσιγνωσίας με τίτλο 
«ΟΙΝΟΚΕΝΤΡΙΚΑ», για την προώθηση ποικιλιών κρασιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που 
θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20 Νοεμβρίου, στην Αθήνα. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ειδικό φορέα 071 και ΚΑΕ 9899. 
 

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1725 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, έξοδα μετακίνησης 
υπαλλήλων της Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 175017/5540/8-11-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και την σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες, 
προμήθειες, εργασίες, έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων Π.Ε. Φθιώτιδας, που πρόκειται να 
πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό έτος 2016, ως κατωτέρω:  
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ 
ΔΕΣΜΕΥΣ

ΗΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ 
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ
+ΑΝΑΜΟΡΦ

ΩΣΕΙΣ 
ΕΤΟΥΣ 2016 

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΔΕΣΜΕΥΣ

ΗΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

1 

Αμοιβές  προσωπικού  με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου 
(ΙΔΟΧ) με διάρκεια 
σύμβασης 2 μηνών για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών χειμερινής 
περιόδου-αποχιονισμοί-
συντήρηση οδικού δικτύου 
(13 άτομα) 

02.01.073.0342.01 Αμοιβές  
προσωπικού  με 
σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου 
(ΙΔΟΧ) γενικά 

(συμπεριλαμβάνετ
αι και το εποχικό 

προσωπικό) 

29.000,00 317.000,00 244.400,00 43.600,00 

2 

Εισφορές σε ασφαλιστικούς 
οργανισμούς προσωπικού 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου 
(ΙΔΟΧ) με διάρκεια 
σύμβασης 2 μηνών για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών χειμερινής 
περιόδου-αποχιονισμοί-
συντήρηση οδικού δικτύου 
(13 άτομα) 

02.01.073.0352.01 Εισφορές σε 
ασφαλιστικούς 
οργανισμούς 

προσωπικού με 
σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου 
(ΙΔΟΧ) γενικά 

(συμπεριλαμβάνετ
αι και το εποχικό 

προσωπικό) 

9.000,00 109.800,00 80.920,00 19.880,00 

3 

προμήθεια εξοπλισμού 
ραδιοεπικοινωνίας για τις 
ανάγκες της Δ/νσης 
Πολιτικής Προστασίας για 
την αντιμετώπιση 
φαινομένων εκτάκτων 
αναγκών 

02.01.073.1725.01 Προμήθεια κάθε 
είδους 

τηλεπικοινωνιακού 
μετεωρολογικού 

και λοιπού 
συναφούς  

ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού 

10.000,00 83.200,00 57.020,00 16.180,00 

4 

Έκδοση ενημερωτικού 
εντύπου για τα μέτρα του 
Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020 

02.01.073.5244.01 Δαπάνες 
γεωργίας, 

κτηνοτροφίας κλπ 
που δεν 

προβλέπονται σε 
άλλους κωδικούς 
αριθμούς εξόδων 

5.000,00 39.000,00 17.170,00 16.830,00 

5 
Δαπάνη κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας 

02.01.073.0832.01 Ηλεκτρική ενέργεια 
30.000,00 150.000,00 120.000,00 0,00 

6 
Δαπάνες μετακίνησης 
αιρετών στο εσωτερικό 

02.01.073.0716.01 

Δαπάνες 
μετακίνησης 

λοιπών 
προσώπων στο 

εσωτερικό 
(περιλαμβάνονται 

ο Πρόεδρος 
Δημοκρατίας, του 
Κοινοβουλίου, οι 

Γενικοί 
Γραμματείες, οι 

Ειδικοί 
Γραμματείες και 

αιρετοί) 

10.000,00 40.000,00 30.000,00 0,00 
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7 
Δαπάνες για εκτός έδρας 
μετακίνησης υπαλλήλων 
Δ/νσης Οικονομικού 

02.01.073.0719.01 

Λοιπά έξοδα 
μετακίνησης(περιλ

αμβάνονται το 
αντίτιμο των 
εισιτηρίων 

εσωτερικού & 
εξωτερικού 
χιλιομετρική 
αποζημίωση 

δαπάνη διοδίων, ο 
ναύλος οχήματος 

και η μίσθωση 
αυτοκινήτου ΙΧ και 

ΔΧ) 

600,00 74.100,00 54.190,00   

8 

Δαπάνες για εκτός έδρας 
μετακίνησης υπαλλήλων 
Δ/νσης Διαφάνειας και 
Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης 

02.01.073.0719.01 

Λοιπά έξοδα 
μετακίνησης(περιλ

αμβάνονται το 
αντίτιμο των 
εισιτηρίων 

εσωτερικού & 
εξωτερικού, η 
χιλιομετρική 
αποζημίωση 

δαπάνη διοδίων, ο 
ναύλος οχήματος 

και η μίσθωση 
αυτοκινήτου ΙΧ και 

ΔΧ) 

500,00       

9 
Δαπάνες για εκτός έδρας 
μετακίνησης υπαλλήλων 
Δ/νσης τεχνικών έργων 

02.01.073.0719.01 

Λοιπά έξοδα 
μετακίνησης(περιλ

αμβάνονται το 
αντίτιμο των 
εισιτηρίων 

εσωτερικού & 
εξωτερικού 
χιλιομετρική 

αποζημίωση, η 
δαπάνη διοδίων, ο 
ναύλος οχήματος 

και η μίσθωση 
αυτοκινήτου ΙΧ και 

ΔΧ) 

6.000,00       

10 

Δαπάνες για εκτός έδρας 
μετακίνησης υπαλλήλων 
Δ/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασμού 

02.01.073.0719.01 

Λοιπά έξοδα 
μετακίνησης(περιλ

αμβάνονται το 
αντίτιμο των 
εισιτηρίων 

εσωτερικού & 
εξωτερικού, η 
χιλιομετρική 

αποζημίωση, η 
δαπάνη διοδίων, ο 
ναύλος οχήματος 

και η μίσθωση 
αυτοκινήτου ΙΧ και 

ΔΧ) 

2.000,00   54.190,00 10.810,00 

11 
Δαπάνες για εκτός έδρας 
μετακίνησης υπαλλήλων 
Δ/νσης Οικονομικού 

02.01.073.0721.01 

Ημερήσια 
αποζημίωση 

μετακινούμενων 
στο εσωτερικό & 
εξωτερικό εκτός 

όσων εντάσσονται 
στους ΚΑΕ 

0715,0716 και 
0717 

1.200,00 78.200,00     
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12 

Δαπάνες για εκτός έδρας 
μετακίνησης υπαλλήλων 
Δ/νσης Διαφάνειας και 
Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης 

02.01.073.0721.01 

Ημερήσια 
αποζημίωση 

μετακινούμενων 
στο εσωτερικό & 
εξωτερικό εκτός 

όσων εντάσσονται 
στους ΚΑΕ 

0715,0716 και 
0717 

1.000,00       

13 
Δαπάνες για εκτός έδρας 
μετακίνησης υπαλλήλων 
Δ/νσης τεχνικών έργων 

02.01.073.0721.01 

Ημερήσια 
αποζημίωση 

μετακινούμενων 
στο εσωτερικό & 
εξωτερικό εκτός 

όσων εντάσσονται 
στους ΚΑΕ 

0715,0716 και 
0717 

4.000,00       

14 

Δαπάνες για εκτός έδρας 
μετακίνησης υπαλλήλων 
Δ/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασμού 

02.01.073.0721.01 

Ημερήσια 
αποζημίωση 

μετακινούμενων 
στο εσωτερικό & 
εξωτερικό εκτός 

όσων εντάσσονται 
στους ΚΑΕ 

0715,0716 και 
0717 

2.000,00   69.850,00 150,00 

15 
Δαπάνες για εκτός έδρας 
μετακίνησης υπαλλήλων 
Δ/νσης Οικονομικού 

02.01.073.0722.01 

έξοδα 
διανυκτέρευσης 
στο εσωτερικό & 
εξωτερικό εκτός 

όσων εντάσσονται 
στους ΚΑΕ 

0715,0716 και 
0717 

1.500,00 21.500,00 16.800,00 3.200,00 

16 
Προμήθεια καυσίμων και 
λιπαντικών 

02.01.073.1511.01 
Προμήθεια 

καυσίμων και 
λιπαντικών 

60.000,00 270.000,00 209.930,00 70,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 171.800,00 1.182.800,00 954.470,00 110.720,00 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1726 

 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για προμήθειες, 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. 5299/7-11-2016 έγγραφο 
της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για προμήθειες, 
συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό 
έτος 2016 στην Π.Ε. Βοιωτίας, ως κατωτέρω: 
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Ε. 

ΠΟΣΟ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 

ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 

ΕΤΟΥΣ 2016 

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ 
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ 

ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 
ΓΙΑ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

1 

Πρόσληψη ενός 
επόπτη υγείας, δύο 
χειριστών 
μηχανημάτων έργου 
και τεσσάρων 
εργατών με δίμηνη 
απασχόληση ύστερα 
από την αριθμ. 
192/3-10-2016 
απόφαση του 
Περιφερειακού 
Συμβουλίου. 

02.05.073.0342.01 

Αμοιβές 
προσωπικού 

με σχέση 
εργασίας 
ιδιωτικού 
δικαίου 

ορισμένου 
χρόνου 

13.326,00 48.000,00€ 34.606,85€ 13.393,15€ 

2 

Πρόσληψη ενός 
επόπτη υγείας, δύο 
χειριστών 
μηχανημάτων έργου 
και τεσσάρων 
εργατών με δίμηνη 
απασχόληση ύστερα 
από την αριθμ. 
192/3-10-2016 
απόφαση του 
Περιφερειακού 
Συμβουλίου. 

02.05.073.0352.01 

Εισφορές σε 
ασφαλιστικούς 
οργανισμούς 
προσωπικού 

με σχέση 
εργασίας 
ιδιωτικού 
δικαίου 

ορισμένου 
χρόνου 

3.385,00€ 82.500,00 74.330,00€ 8.170,00€ 

3 

Σύνταξη τεχνικής  
και οικονομικής 
μελέτης, ως 
πρόδομες εργασίες 
στην διαδικασία 
ανάθεσης της 
σύμβασης του έργου 
«επισκευή και 
αποκατάσταση 
λειτουργίας νέου 
πλωτού 
αντλιοστασίου της 
Υλίκης». 
Συμπληρωματική 
πίστωση στην αριθμ. 
1444/26-09-2016 
ποσού 22.320,00€  
ύστερα από το 
αριθμ. 4469/166221 
έγγραφο της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων. 

02.05.073.5429.01 

Λοιπές 
γεωργικές 
δαπάνες 

(Οργανισμός 
Κωπαΐδας) 

22.680,00€ 1.608.083,27 1.190.262,61 488.044,40 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 39.391,00 1.738.583,27 1.299.199,46 509.607,55 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1727 

 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για συμμετοχή της Π.Ε. 
Βοιωτίας στη συνδιοργάνωση με το Δήμο Διστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας, Ειδικού 
Διεπιστημονικού Σεμιναρίου, με θέμα: «Διεθνής Πολιτική, Πολιτισμός και Περιβάλλον». 
(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. 3297/8-11-2016 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 
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αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει την δαπάνη – δέσμευσης πίστωσης ποσού χιλίων ευρώ (1.000€) με Φ.Π.Α, από 

την εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας- Περιφερειακή 
Ενότητα Βοιωτίας, (Ε.Φ 071 ΚΑΕ 9459), για τη συνδιοργάνωση με το Δήμο Διστόμου - Αράχωβας 
- Αντίκυρας, του ειδικού Διεπιστημονικού μεταπτυχιακού σεμιναρίου νέων επιστημόνων που θα 
διεξαχθεί από 25 Νοεμβρίου 2016 έως 27 Νοεμβρίου 2016, στο Δίστομο Βοιωτίας με θέμα 
«Διεθνής Πολιτική, Πολιτισμός και Περιβάλλον». 

Ο προϋπολογισμός θα ανέλθει στο ποσό των 4.150,00 € και η Περιφερειακή Ενότητα 
Βοιωτίας θα καλύψει μέρος της δαπάνης, ως κατωτέρω: 
 

1. Διατροφή συμμετεχόντων 400,00 € 
2. Γραφική ύλη-εκτύπωση εντύπων 600,00 € 

                                 Σύνολο :  1.000,00 € 
 
 Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε, διότι, «πρόκειται για Διεπιστημονικό 
μεταπτυχιακό σεμινάριο νέων επιστημόνων, που δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε χωρίς 
συμμετοχή κάποιου ΑΕΙ». 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1728 

 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Διαμόρφωση του σχεδίου Προϋπολογισμού, οικ. έτους 2017, της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 5703/8-11-2016 έγγραφο 
της Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 
παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Διαμορφώνει το σχέδιο Προϋπολογισμού, οικ. έτους 2017, της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη την υπ΄αριθμ. 1400/4-11-2016 Γνώμη του Παρατηρητηρίου 
Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισηγητική έκθεση της 
Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. και τους συνημμένους πίνακες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο 
τμήμα της παρούσας.  
  

Ο κ.  Γεώργιος Γκικόπουλος  καταψήφισε, ζητώντας, «την γνώμη, την εισηγητική έκθεση και 
τις παρατηρήσεις του πολιτικά υπεύθυνου μιας και το συγκεκριμένο δεν είναι μόνο λογιστική-
διοικητική υπόθεση». 

Ο κ. Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1729 
 
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση α) Πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) που αφορά τον     
Προϋπολογισμό, έτους 2017 και β) Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητές των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε. και κα Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης 
Οικονομικού Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 5704/8-11-2016 έγγραφο 
της Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 
παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει: 
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α) τον Πίνακα 5β του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) - (πίνακας Στοχοθεσίας 
Οικονομικών Αποτελεσμάτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας), που αφορά τον Προϋπολογισμό 
2017 και 

β) τον Πίνακα στον οποίο αναγράφονται οι κωδικοί αριθμοί εξόδων (ΚΑΕ), σε βάρος των 
οποίων επιτρέπεται η έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής, έτους 2017 (πίνακας 
Χ.Ε.Π.). 

 
Ο κ.  Γεώργιος Γκικόπουλος  καταψήφισε, ζητώντας, «την γνώμη, την εισηγητική έκθεση και 

τις παρατηρήσεις του πολιτικά υπεύθυνου μιας και το συγκεκριμένο δεν είναι μόνο λογιστική-
διοικητική υπόθεση». 

Ο κ. Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1730 
 
 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 37ο: Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης & διενέργειας διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
και μεταφορά άλατος για τα έτη 2016-2017», Π.Ε. Ευρυτανίας. 
(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. 177982/3565/7-11-2016 
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 κατά πλειοψηφία 

Συγκροτεί: 
1. την παρακάτω τριμελή επιτροπή αξιολόγησης & διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 

221 παρ. 1, 2, 3, 4, 6, 7 και 11ε του Ν. 4412/2016 για την «Προμήθεια και μεταφορά άλατος για τα 
έτη 2016-2017», της Π.Ε. Ευρυτανίας, αποτελούμενη από τους: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Κοντοπάνος Κων/νος. 
Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Ραπτάκη - Παππά Όλγα, κλάδου ΔΕ Διοικητικών 

Γραμματέων με βαθμό Α'. Η Επιτροπή έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
α) αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, 
β) ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,  
γ) ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές,  
ε) εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την 

απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των 
εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,  

στ) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,  

Α/Α Τακτικά μέλη Κλάδος/Βαθμός 

1 Παπαροϊδάμη Μαρίνα Τοπ. Μηχανικός με βαθμό Γ' 

2 Κοντοπάνο Κωνσταντίνο Πολ. Μηχ/κο με Α' βαθμό 

3 Βονόρτα Παναγιώτη Πολ. Μηχ/κο με Γ' βαθμό 

Α/Α Αναπληρωματικά Μέλη Κλάδος/Βαθμός 

1 Πεταρούδη Δημήτριο Πολ. Μηχανικό ΤΕ με Α' Βαθμό 

2 Γενιτσαρόπουλο Νικόλαο Πολ. Μηχανικό ΤΕ με Β' Βαθμό 

3 Καρακώστα Αικατερίνη Πολ. Μηχανικό ΤΕ με Β' Βαθμό  
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ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και 
ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της 
έκπτωσης του αναδόχου. 

 
2. την τριμελή επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 221 παρ.1, 2, 3, 4, 6, 7 και 

11α και ε του Ν. 4412/2016, για το συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια και μεταφορά 
άλατος για τα έτη 2016-2017» της Π.Ε. Ευρυτανίας, αποτελούμενη από τους: 
 

 
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Παρούτσας Ιωάννης. 
Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Χαλκιά Αγγελική, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με Β' 

βαθμό. 
Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και 

προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά τις διαδικασίας σύναψης 
της συγκεκριμένης δημοσίας σύμβασης (Προμήθεια και μεταφορά άλατος για τα έτη 2016-2017).  
 

Οι ανωτέρω επιτροπές έχουν διάρκεια μέχρι ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου. 
 

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1731 
 
ΘΕΜΑ 38ο: Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής αγαθών και υπηρεσιών, αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων διαγωνισμών, διαπραγμάτευσης για προμήθεια και αξιολόγησης ενστάσεων του 
ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού 
για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με κριτήριο κατακύρωσης την 
χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 161.290,00€ (χωρίς 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. (οικ.) 178935/5731/8-11-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Συγκροτεί τις παρακάτω τριμελής επιτροπές για την «Προμήθεια μηχανογραφικού 
εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 161.290,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.), ως εξής: 

 
 Α) Επιτροπή παραλαβής υλικών, εξοπλισμού: 

 Γαλάνης Δημήτριος, κλάδου Τ.Ε. Πληροφορικής, υπάλληλο της Δ/σης Διαφάνειας και Ηλ. 
Διακυβέρνησης, με αναπληρωτή του τον Γαλάνη Αθανάσιο, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού – 
Οικονομικού, υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης. 

Α/Α Τακτικά μέλη Κλάδος/Βαθμός 

1 Γιαννιώτη Ουρανία ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού με Β΄ βαθμό 

2 Παρούτσα Ιωάννη ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με Β' βαθμό 

3 Μπαρμπούτης Δημήτρης ΔΕ Πληροφορικής - Προσωπικού Η/Υ με Α' 
βαθμό 

Α/Α Αναπληρωματικά Μέλη Κλάδος/Βαθμός 

1 Παπαγεωργίου Νικόλαο ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού με Α΄ βαθμό 

2 Δροσίνη Νεκταρία ΠΕ Διοικητικού με Α' βαθμό 

3 Φλωράκη Ιωάννη ΤΕ Πληροφορικής με  Γ' βαθμό 
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 Συράκης Ευθύμιος, κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλος της Δ/νσης 
Οικονομικού Π.Ε Φθιώτιδας, με αναπληρωτή του τον Γκατζιά Χρήστο, κλάδου Δ.Ε 
Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης. 

 Καλησιάκης Γρηγόριος, κλάδου Π.Ε.  Μηχανικών , υπάλληλος της Δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού Π.Ε Φθιώτιδας, με αναπληρωτή του την Μπαρτσιώκα Χαρίκλεια, κλάδου 
Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης.  

 
Β) Επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών 

διαπραγμάτευσης: 
 Αποστολόπουλο Γεώργιο, κλάδου Π.Ε. Πληροφορικής, υπάλληλο της Δ/σης Διαφάνειας και 

Ηλ. Διακυβέρνησης, με αναπληρωτή του τον Πολύζο Μάριο, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού – 
Οικονομικού, υπάλληλο της Δ/νσης Οικονομικού. 

 Βασιλόπουλο Αθανάσιο, κλάδου κλάδου Τ.Ε. Πληροφορικής, υπάλληλο της Δ/σης 
Διαφάνειας και Ηλ. Διακυβέρνησης, με αναπληρωτή του την Κριτσόβα Αικατερίνη, κλάδου 
Π.Ε. Μηχανικών, υπάλληλο της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας. 

 Πετροπούλου Αθανασία, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού, υπάλληλος της Δ/νσης 
Ανάπτυξης Π.Ε Φθιώτιδας, με αναπληρωτή της τον Κάππο Γεώργιο, κλάδου Π.Ε. 
Γεωτεχνικών, υπάλληλο της Δ/νσης Αναπτυξιακού – Προγραμματισμού Π.Ε Φθιώτιδας. 

 
Γ) Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών του  αρθρου 238, του Ν. 

3852/2010: 
 Μανόπουλος Γεώργιος, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού, υπάλληλος της Δ/νσης 

Οικονομικού, με αναπληρωτή του τον Κοφινά Ιωάννη, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού - 
Οικονομικού, υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης. 

 Παπαευσταθίου Φώτιος, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού, υπάλληλο της Δ/νσης 
Διοίκησης, με αναπληρώτριά του την Κοροδήμα Σέλια, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού - 
Οικονομικού, υπάλληλο της Δ/νσης Οικονομικού. 

 Γαλάνης Αθανάσιος, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού, υπάλληλος της Δ/νσης 
Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με αναπληρώτριά της την Στιβαχτή Μαρία, 
κλάδου Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού, υπάλληλο της Δ/νσης Διοίκησης. 

 
Πρόεδρος της κάθε Επιτροπής ορίζεται ο πρώτος στη σειρά υπάλληλος. 

 
Γραμματέας των επιτροπών «αξιολόγησης αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των 

διαδικασιών διαπραγμάτευσης και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης» & «αξιολόγησης 
ενστάσεων», ορίζεται η Κιαμούρη Κων/να, κλάδου ΤΕ Διοικητικού –Οικονομικού, υπάλληλος της 
Δ/νσης Διοίκησης, με αναπληρώτριά της την Σύψα Ζωή, Δ.Ε.  Διοικητικού – Λογιστικού, υπάλληλο 
της Δ/νσης Διοίκησης.  

Η διάρκεια των ανωτέρω επιτροπών ισχύει μέχρι και την οριστική παραλαβή της ανωτέρω 
προμήθειας  με έναρξη την ημερομηνία της απόφασης συγκρότησής τους. 

Οι επιτροπές θα συνεδριάζουν εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημόσιων 
Υπηρεσιών, στη Δ/νση Οικονομικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1732 

 
 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας. 
(Εισηγητής  Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, κ. Κων/νος Αποστολόπουλος). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 174183/228/1-11-2016 
έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε. προς την 
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 
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Εγκρίνει την μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας, Κων/νου 
Αποστολόπουλου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Χαλκίδα, την Παρασκευή 4-11-2016, 
προκειμένου να συμμετάσχει στο Διοικητικό Συμβούλιο Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Στερεάς 
Ελλάδας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1733 

 
 
 

Περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και του εκτάκτου λύεται η παρούσα 
συνεδρίαση. Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάμενα μέλη, ως ακολούθως: 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              ΤΑ ΜΕΛΗ               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
Κων/νος Π. Μπακογιάννης  Ιωάννης Περγαντάς            Ζωή  Σύψα 
 

Βασίλειος Φακίτσας 
      

Κων/νος Καραγιάννης   
 

Ευστάθιος Κάππος 
     
    Κων/νος Βαρδακώστας 
 

Γεώργιος Γκικόπουλος 
 

Ιωάννης Αγγελέτος 
 
Αθανάσιος Γιαννόπουλος 

ΑΔΑ: 7Ε237ΛΗ-5Φ0


		2016-11-17T10:18:58+0200
	Athens




