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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
της 4ης Απριλίου 2016 
Αριθμός Πρακτικού 14 

 
Στη Λαμία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Πλατεία Ελευθερίας 3, 1ος 

όροφος), σήμερα στις 4 Απριλίου 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, προεδρ-
εύοντος του Ηλία Μπουρμά, Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω απουσίας του 
Προέδρου αυτής, ο οποίος ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 1013/8-10-2014 απόφασή της 
(ΑΔΑ:Β3Ε37ΛΗ-ΤΥΠ) και δυνάμει της υπ΄αριθμ. (οικ.) 46442/608/29-3-2016 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 πρακτικού συνεδρίασης 12/21-3-2016 της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 4/2016 απόφασης του Μονομελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας (1ο Τμήμα). 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Αναστασίου Λιάπη του 
Αλεξάνδρου, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Γεωργίου Παφίλη, ενώπιον του 
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Σπυρίδωνα Κολοβατιανού, ενώπιον 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άμφισσας. 
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ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί του υπ΄αριθμ. 2483/8-3-2016 
ερωτήματος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας [Τμήμα 
Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής]. 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Διορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επι της από 26-2-2016 
προδικαστικής προσφυγής του Νικολάου Τσότρα του Αθανασίου κατά της υπ΄αριθμ. 208/8-2-
2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 43828/118/23-3-2016 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Φωκίδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινομένων στην Π.Ε. Φωκίδας (βροχοπτώσεις, κατολισθήσεις 23-03-2016). 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 44882/122/28-3-2016 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Φωκίδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινομένων στην Π.Ε. Φωκίδας (χιονόπτωση 27-03-2016). 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 44444/55/24-3-2016 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Φθιώτιδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινομένων στην Π.Ε. Φθιώτιδας (πλημμύρες από 24-03-2016). 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση δαπάνης της 1ης Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα έτη 2016-2017», χρήση 2016, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
(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 12ο: Έγκριση διακήρυξης και λοιπών συμβατικών τευχών του έργου: «Κατασκευή τριών 
νέων αντλιοστασίων - Συντήρηση και Λειτουργία αντλιοστασίων άρδευσης Κωπαΐδας, έτους 
2016», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 95.000,00 € με  Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 13ο:  Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση 
εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή Καναλιού Υλίκης - Κάστρου», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 
45.000.00€ με Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση 
ασφαλτοτάπητα Καρπενήσι – Κορυσχάδες», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 150.000,00€ με 
Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου: «Οδός Δομνίστα – 
Ροσκά - Πάντα Βρέχει - Όρια Νομού – Ν.Α. Ευρυτανίας, από χ.θ. 9+000 έως χ.θ. 13+000», Π.Ε. 
Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 2.397.590,67€ με Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός επαρχιακής οδού 
Αργυροχωρίου – Υπάτης», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 25.000,00€ με Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση πρακτικού άγονης δημοπρασίας και καθορισμός νέας ημερομηνίας 
δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη 2015, 2016 και 
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2017», υποέργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη 2015, 2016», Π.Ε. 
Βοιωτίας, προϋπολογισμού 3.350.000,00€ με Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανέγερση δημοτικού 
σχολείου και 2/θ νηπιαγωγείου Κανήθου Ο.Τ. 221 πόλης Χαλκίδας», Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Οικοδομικές εργασίες – Συντηρήσεις 
κτιριακών υποδομών χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισμού 
507.100,00 €.  
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή οδού σύνδεσης ΠΑΘΕ - 
Πορθμείο Γλύφας - τμήμα από χ.θ. 8+120 έως χ.θ. 11+627,05», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
προϋπολογισμού 6.400.000,00 € με Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης & υαλοσφαιριδίων», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 
70.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και λοιπών κρατήσεων. 
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση α) διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης 
στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 24.600,00 € με Φ.Π.Α., β) των 
όρων της σχετικής διακήρυξης και γ) της πολυετούς δέσμευσης πιστώσεων για τα έτη 2016-
2017. 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση α) διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την καθαριότητα 
των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 40.000,00 € άνευ Φ.Π.Α., β) 
των όρων της σχετικής διακήρυξης, και γ) την πολυετούς δέσμευση πιστώσεων για τα έτη 2016-
2017. 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δαπάνης και απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την 
σύνταξη φακέλου χρηματοδότησης του έργου: «Ανάπτυξη σύγχρονων αρδευτικών δικτύων 
Κωπαϊδικού πεδίου», Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση της 
εργασίας: «Διαχείριση άρδευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας Κωπαϊδικού πεδίου για το 
έτος 2016», Π.Ε. Βοιωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 123.000,00 € με Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
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ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής διαπραγμάτευσης της 21ης Μαρτίου 2016 για 
την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, για τα 
σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017. 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 45487/1656/28-3-2016 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και 
αξιολόγησης προσφορών της αριθμ. 1419/17-3-2016 διαπραγμάτευσης ενός νέου δρομολογίου 
μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για το σχ. έτος 2015-2016. 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση τροποποιήσεων – καταργήσεων – συμπληρώσεων δρομολογίων 
μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας. 

 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δαπανών δρομολόγιων μεταφοράς μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας 
Φθιώτιδας, σχολικού έτους 2015-16. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση α) διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου που θα 
καλύψει τις ανάγκες του προγράμματος «Επισιτιστική και βασική υλική συνδρομή για το ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) της Π.Ε. Φωκίδας, και β) των όρων της 
σχετικής διακήρυξης. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΔΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή ποσών αχρεωστήτως 
εισπραχθέντων, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης στον 
Νικόλαο Ζέρβα βάσει της αριθμ. 617/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Χαλκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για συμμετοχή της Π.Ε. Εύβοιας στις 
εορταστικές εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Ευβοίας (Ο.Π.Σ.Ε.) με θέμα:  
“Απελευθέρωση της Εύβοιας από τον Τουρκικό ζυγό”. 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δαπανών από τον τακτικό προϋπολογισμό για αγορές, επισκευές, 
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα – μελέτες του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 37ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 338/29-2-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης δαπανών για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 
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ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμού έργου του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 40ο: Συγκρότηση επιτροπών της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, σε εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 26 Ν. 4024/2011. 
 
ΘΕΜΑ 41ο: Συγκρότηση τριμελών επιτροπών α) συντήρησης, επισκευής αυτοκινήτων – 
οχημάτων και μηχανημάτων έργου, β) προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή και 
συντήρηση αυτοκινήτων – οχημάτων και μηχανημάτων έργου και γ) παραλαβής καυσίμων, 
λιπαντικών & λοιπών υλικών, Π.Ε. Φωκίδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

 
 
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε, λόγω κωλύματος, ο Πρόεδρος της Οικονομικής 

Επιτροπής, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, και προήδρευσε 
ο Αντιπρόεδρός της Ηλίας Μπουρμάς. 

 
Παρόντα μέλη επτά (7) οι κ.κ. Ηλίας Μπουρμάς, Βασίλειος Φακίτσας, Κωνσταντίνος 

Καραγιάννης, Ευστάθιος Κάππος, Ιωάννης Ταγκαλέγκας, Γεώργιος Γκικόπουλος και Θωμάς 
Γρεβενίτης (αναπληρωματικό μέλος του Ιωάννη Αγγελέτου). 

Από την συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα, απουσίαζαν οι κ.κ. Ιωάννης Αγγελέτος, ο 
οποίος αναπληρώθηκε ως ανωτέρω και Αθανάσιος Γιαννόπουλος, καθώς και το 
αναπληρωματικό μέλος αυτού.  

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ηλίας 
Μπουρμάς 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. Νικόλαος Χαρδαλιάς, Εκτελεστικός Γραμματέας Π.Σ.Ε., 
2. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας 
Π.Σ.Ε., 
3. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε. και 
4. Φωτούλα Σφήκα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Διοίκησης Π.Σ.Ε.. 

 
 
Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής 

Επιτροπής πρότεινε στα μέλη να συζητηθούν και τα παρακάτω θέματα, ως έκτακτα: 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Συγκρότηση επιτροπών της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, σε 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 38 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α’/10.7.2007), χρονικής 
διάρκειας από 5-4-2016 έως 4-4-2017. 

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι η παρούσα σύνθεση των επιτροπών 
λήγει στις 4-4-2016 και δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο λήψης απόφασης. 
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για την υλοποίηση 
δράσεων του προγράμματος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 
2016. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Η καθυστέρηση οφείλεται στην μη έγκαιρη ανταπόκριση των Πρεσβειών για την 
συμμετοχή των εμπορικών ακολούθων στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί 13,16/4/2016. 
Με δεδομένο ότι η επόμενη Οικονομική Επιτροπή θα συνεδριάσει στις 11/4 είναι πρακτικά 
αδύνατο να περαιωθούν  εγκαίρως όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες εντός μιας (1) ημέρας. 
Προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα με τους αναδόχους το θέμα εισέρχεται ως 
κατεπείγον. 

 
Η Οικονομική Επιτροπή, πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αποδέχτηκε την 

πρόταση του Αντιπροέδρου:  
α) ομόφωνα να συζητηθεί το 1ο έκτακτο θέμα. 
β) κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντος του κ. Γεωργίου Γκικόπουλου να συζητηθεί το 2ο 

έκτακτο θέμα. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 507 
 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Συγκρότηση επιτροπών της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, σε 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 38 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α’/10.7.2007), χρονικής 
διάρκειας από 5-4-2016 έως 4-4-2017. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 45604/1918/28-3-
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 
Συγκροτεί τις παρακάτω τριμελής επιτροπές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, σε 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 38 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α’/10.7.2007), χρονικής 
διάρκειας από 5-4-2016 έως 4-4-2017, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη αυτών, των οποίων 
προέκυψαν από δημόσια κλήρωση, που διενεργήθηκε στις 28-3-2016, ως εξής: 
 

Α. Τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των 
διαγωνισμών, των διαδικασιών διαπραγμάτευσης και της απευθείας ανάθεσης των 
πάσης φύσεως προμηθειών και εργασιών (άρθρο 38 του Π.Δ. 118/2007) της Π.Ε. Εύβοιας, 
αποτελούμενη από τους: 
 

1. Γιαννουλάκου Αγγελική, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού Δ’, αναπληρούμενη από 
την Ανδρίτσου Παρασκευή, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Λογιστικού ΣΤ’.   

2. Σιμόπουλος Απόστολος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού Δ’, αναπληρούμενος από 
την Γούναρη Ευαγγελία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού Δ’.  

3. Μπέλλου Ευαγγελία, κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού Ε’, αναπληρούμενη από την 
Γαβρίλη Ελένη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού Γ’. 

 
  Για τη γραμματειακή υποστήριξη της ανωτέρω Επιτροπής θα έχει την ευθύνη η Γκούνη 
Παρασκευή, κλάδου ΔΕ Χειριστών Η/Υ Ε’, αναπληρούμενη από τη Φεργάδη Άννα, κλάδου ΔΕ 
Διοικητικού – Λογιστικού Γ’.  

Τα μέλη της ανωτέρω επιτροπής γνωμοδοτούν πέραν των θεμάτων αξιολόγησης των 
προσφορών και για κάθε θέμα το οποίο προκύπτει κατά τη διενέργεια των διαγωνισμών ή της 
διαδικασίας διαπραγμάτευσης ή της απευθείας ανάθεσης των πάσης φύσεως προμηθειών και 
εργασιών και για κάθε θέμα το οποίο προκύπτει ως και κατά την εκτέλεση των συμβάσεων. 
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Β. Τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του 
Κ.Π.Δ. και προσφυγών του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 2522/1997 της Π.Ε. Εύβοιας 
αποτελούμενη από τους: 
 

1. Ισαακίδου Αικατερίνη, κλάδου ΠΕ Γεωπονίας Ε’, αναπληρούμενη από την Τσιούτσιουλα 
Πασχαλία, κλάδου ΠΕ Γεωπονίας Δ’. 

2. Ζέρβα Δέσποινα, κλάδου ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Ε’, αναπληρούμενη 
από την Πανταζή Ελισάβετ, κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Β’. 

3. Κουρουμπέτση Ευαγγελία, κλάδου ΠΕ Δασολόγων & Φυσικού Περιβάλλοντος Δ’, 
αναπληρούμενη από τον Ρέγα Σαράντη, κλάδου ΠΕ Βιολογίας – Ιχθυολογίας Δ’.  

  Για τη γραμματειακή υποστήριξη της ανωτέρω επιτροπήςθα έχει την ευθύνη η Λώλη 
Παναγιώτα, κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού Ε’, αναπληρούμενη από τον Αργυρίου Ιωάννη, 
κλάδου ΔΕ Μηχανολογίας Γ’. 

 Τα μέλη της ανωτέρω επιτροπής γνωμοδοτούν επί των θεμάτων αξιολόγησης των 
ενστάσεων και προσφυγών που προκύπτουν κατά τη διενέργεια των διαγωνισμών ή των 
διαδικασιών διαπραγμάτευσης. 
 

Γ. Τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού μεταφοράς 
μαθητών της Π.Ε. Ευβοίας, αποτελούμενη από τους: 
 

1. Παρασκευοπούλου Δήμητρα, κλάδου ΤΕ Πληροφορικής Δ’, αναπληρούμενη από τον 
Ζάχο Ηρακλή, κλάδου ΤΕ Πληροφορικής Β’.   

2. Μαστρογιάννης Παναγιώτης, κλάδου ΠΕ Γεωλόγων Β’, αναπληρούμενος από την 
Μπάτσου Κορίνα, κλάδου ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Ε’.  

3. Βασιλείου Ελένη, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Ε’, αναπληρούμενη από τον 
Κληματαριώτη Δημήτριο, κλάδου ΠΕ  Πολιτικών Μηχανικών Ε’.  

 
 Για τη γραμματειακή υποστήριξη της  ανωτέρω Επιτροπής θα έχει την ευθύνη η Μερτύρη 

Παρασκευή, κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού  Γ’, αναπληρούμενη από τον Γερογιάννη 
Ιωάννη, κλάδου ΔΕ Τεχνικών – Εργοδηγών Γ’. 

Τα μέλη της ανωτέρω επιτροπής γνωμοδοτούν πέραν των θεμάτων αξιολόγησης των 
προσφορών και για κάθε θέμα το οποίο προκύπτει κατά τη διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού 
ή τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, ως και κατά την εκτέλεση των συμβάσεων. 

 
 Δ. Τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού στα πλαίσια 
υλοποίησης του επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής (ΕΠ ΒΥΣ) για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους 
(ΤΕΒΑ/FEAD)» της Π.Ε. Ευβοίας, αποτελούμενη από τους: 
 

1. Σταυρίδη Συμεών, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού Β’, αναπληρούμενος από την 
Πολιού Μαριάνθη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού Δ’. 

2. Νικολακάκη Ελένη, κλάδου ΤΕ Δημόσιας Υγιεινής Γ’, αναπληρούμενη από την 
Τυροβόλη Σωτηρία, κλάδου ΤΕ Δημόσιας Υγιεινής Ε’.  

3. Θεοδώρου Αλέξανδρος, κλάδου ΠΕ Κτηνιατρικής Δ’, αναπληρούμενος από τη 
Χατζηνάκη Βασιλεία, κλάδου ΠΕ Κτηνιατρικής Ε’.  

 
 Για τη γραμματειακή υποστήριξη της ανωτέρω επιτροπής θα έχει την ευθύνη η 

Χατζηπροδρόμου Μαρία, κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού Γ’, αναπληρούμενη από τον 
Μοίρο Βασίλειο, κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού Β’.  

Τα μέλη της ανωτέρω επιτροπής γνωμοδοτούν πέραν των θεμάτων αξιολόγησης των 
προσφορών, για την παραλαβή εργασιών και για κάθε θέμα το οποίο προκύπτει κατά τη 
διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού ή τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, ως και κατά την 
εκτέλεση των συμβάσεων. 
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 Ε. Τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την 
«Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθησμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας 
με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής 
Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2016 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας» 
και του διαγωνισμού «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό 
ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου 
Ελιάς, στην Π.Ε. Εύβοιας για τα έτη 2016 και 2017», αποτελούμενη από τους: 
 

1. Γεδεών Ιωάννα Μαρία, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων Γ’, αναπληρούμενη από τον Ζαζιά 
Δημήτριο, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων Β’. 

2. Τσιούτσιουλα Πασχαλία, κλάδου ΠΕ Γεωπονίας Δ’, αναπληρούμενη από τον 
Λαδογιάννη Νικόλαο, κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Ζωικής Παραγωγής Β’. 

3. Ισαακίδου Αικατερίνη, κλάδου ΠΕ Γεωπονίας Ε’, αναπληρούμενη από τον Τζελά 
Κωνσταντίνο, κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Φυτικής Παραγωγής Β’. 

  
  Για τη γραμματειακή υποστήριξη της ανωτέρω επιτροπής θα έχει την ευθύνη η 
Λαυρεντάκη Μαριάνθη, κλάδου ΤΕ Ιχθυοκομίας & Αλιείας Ε’, αναπληρούμενη από την Ντούνη 
Κωνσταντίνα, κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Φυτικής Παραγωγής Δ’.  

Τα μέλη της ανωτέρω επιτροπής γνωμοδοτούν πέραν των θεμάτων αξιολόγησης των 
προσφορών, για την παραλαβή εργασιών και για κάθε θέμα το οποίο προκύπτει κατά τη 
διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού ή τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, ως και κατά την 
εκτέλεση των συμβάσεων. 

 
 ΣΤ. Τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής προμήθειας καυσίμων – 

λιπαντικών, λοιπών υλικών, επισκευής και συντήρησης των οχημάτων των Υπηρεσιών 
της Π.Ε. Εύβοιας αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους: 
 

1. Γκιζάνη Νικόλαο, κλάδου ΔΕ Τεχνικών – Εργοδηγών Γ’, αναπληρούμενο από τον 
Βουγιουκαλάκη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών Β’. 

2. Σοφιάνωφ Γεώργιο, κλάδου ΤΕ Μηχανικών – Μηχανολόγων Μηχανικών Δ’, 
αναπληρούμενο από τον Ντούρμα Ευστράτιο, κλάδου ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 
ΙΔΑΧ Δ’. 

3. Παντελή Χρήστο, κλάδου ΔΕ Οδηγών ΣΤ’, αναπληρούμενο από τον Δελαβερίδη Ιωάννη, 
κλάδου ΔΕ Οδηγών ΙΔΑΧ Β’. 

 
Ζ. Τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών, εργασιών και 

υλικών όλων των πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών και των διαδικασιών ανάθεσης 
για τις ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας, αποτελούμενη από τους: 
 

1. Βυθούλκα Γεωργία, κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού Β’, αναπληρούμενη από την 
Λαγουδάκη Ελένη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού Β’. 

2. Τσάγκα Μαρία, κλάδου ΥΕ Επιμελητών Δ’, αναπληρούμενη από τον Πατεράκη Αντώνιο, 
κλάδου ΥΕ Συντηρητών Ε’. 

3. Μαμμή Χρήστο, κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού Γ’, αναπληρούμενος από τον 
Μιχελή Γεώργιο, κλάδου ΔΕ Οδηγών Γ’.  
 
Η. Τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής εργασιών και υλικών 

μηχανογράφησης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, αποτελούμενη από 
τους:    
 

1. Ζάχο Ηρακλή, κλάδου ΤΕ Πληροφορικής Β’, αναπληρούμενο από την Γκούνη 
Σταυρούλα, κλάδου ΔΕ Χειριστών Η/Υ Ε’. 

2. Μέντου Δήμητρα, κλάδου ΠΕ Γεωλογίας Ε’, αναπληρούμενη από τον Αρδίτζογλου 
Λάζαρο, κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών Δ’. 

3. Κωστόπουλο Γεώργιο, κλάδου ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών Β’, αναπληρούμενο από την 
Αϊδίνη Ελένη, κλάδου ΔΕ Τεχνικών Σχεδιαστών Γ’. 
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Θ. Τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής προμήθειας υλικών και 
εργασιών Δημοσίων Σχέσεων, Τουρισμού και Συνδιοργάνωσης των Πολιτιστικών 
Εκδηλώσεων της Π.Ε. Εύβοιας, αποτελούμενη από τους:   
 

1. Φραντζεσκάκη Μαρία, κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού Δ’, αναπληρούμενη από την 
Καμαγιάννη Στεφανία, κλάδου ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Δ’.  

2. Αθανασίου Μαρία, κλάδου ΤΕ Πολιτικών Έργων Υποδομής Δ’, αναπληρούμενη από την 
Τσιβίκα Φωτεινή, κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού Γ’. 

3. Λιάσκου Μαριάννα Ελπίδα, κλάδου ΠΕ Διοικητικού ΙΔΑΧ ΣΤ’, αναπληρούμενη από την 
Γαβρίλη Ελένη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού Γ’.  

      
  Ι. Τη συγκρότηση  επιτροπών παραλαβής εξειδικευμένων προμηθειών υλικών και 
εργασιών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, αποτελούμενες ως εξής ανά 
Δ/νση από τους: 

 
Ια.  Δ/νση Τεχνικών Έργων 

 
1. Κωτσόπουλο Αντώνιο, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Ε’, αναπληρούμενο από την 

Παναγουλάκη Σταυρούλα, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Ε’. 
2. Πατερίτσα Βασίλειο, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Ε’, αναπληρούμενο από την 

Κλαρούδα Ιωάννα κλάδου ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας & Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης Δ’. 
3. Κριτσιμά Διαμαντή, κλάδου ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών Δ,’ αναπληρούμενο από την 

Ανυφαντή Γεωργία, κλάδου Τε Μηχανολόγων Μηχανικών Ε’. 
 

Ιβ.  Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής 
 

1. Παπανικολάου Σοφία, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων Β’, αναπληρούμενη από την Χατζηνάκη 
Βασιλεία, κλάδου ΠΕ Κτηνιατρικής Ε’.   

2. Σπαρτινό Στέφανο, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων Δ’, αναπληρούμενο από τον Γιαννάκη 
Σπυρίδωνα  κλάδου ΠΕ Γεωπόνων Δ’. 

3. Στάμου Ευθυμία, κλάδου ΠΕ Κτηνιατρικής Β’, αναπληρούμενη από την Λαυρεντάκη 
Μαριάνθη, κλάδου ΤΕ Ιχθυοκομίας & Αλιείας Ε’. 

 
Ιγ.   Δ/νση  Ανάπτυξης 

 
1. Αρδίτζογλου Λάζαρος, κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών Δ’, αναπληρούμενος από 

τον Σκλιά Σωκράτη Αντώνιο, κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού ΙΔΑΧ Ε’. 
2. Μπουτσιούκη Δημήτριο, κλάδου ΠΕ Μηχ. Μεταλλ. & Μεταλλουργών Δ’, αναπληρούμενος 

από τον Σιμιτζή Πέτρο, κλάδου ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων  Ε’. 
3. Λώλη Παναγιώτα, κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού Ε’, αναπληρούμενη από την 

Πόγκα Ερασμία, κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού Ε’. 
  

Ιδ.  Δ/νση  Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
 

1. Τσιαπάλη Κωνσταντίνα, κλάδου ΤΕ Δημόσιας Υγιεινής Ε’, αναπληρούμενη  από την 
Τυροβόλη Σωτηρία, κλάδου ΤΕ Δημόσιας Υγιεινής Ε’. 

2. Χατζηστεφάνου Ανέστης, κλάδου ΤΕ Επισκεπτών Υγείας Ε’, αναπληρούμενος από την 
Μαρκέα Δήμητρα, κλάδου ΤΕ  Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ε’. 

3. Παπαγεωργίου Θωμαή, κλάδου ΔΕ Διοικητικού -  Λογιστικού Γ’, αναπληρούμενη από τον 
Μοίρο Βασίλειο, κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού Β’. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 508 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για την υλοποίηση 
δράσεων του προγράμματος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 
2016. 
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(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 48131/1702/1-4-
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 την πληρωμή δαπάνης συνολικού ποσού τριάντα 

χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (30.750,00 €), για την υλοποίηση δράσεων του 
προγράμματος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2016, στον Ε.Φ. 
071 και ΚΑΕ 9899, οι οποίες αναλύονται ως ακολούθως: 

 
1. Άξονας 5 δράση 5.1: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ, BLOGGER & B2B ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ έως 24.600 ευρώ. Η δράση  περιγράφεται ως εξής: 
  Δημοσιογραφικές αποστολές - Ταξίδια γνωριμίας και εξοικείωσης (media, blogger &  fam 

trips) με συμμετοχή εκπροσώπων των ΜΜΕ και ειδικότερα δημοσιογράφων συνεργατών 
«τουριστικών στηλών» ή εντύπων εξειδικευμένων στις ειδικές μορφές τουρισμού, παρουσιαστών 
τηλεοπτικών εκπομπών ή δημοσιογραφικών αποστολών ή bloggers, 
  Αποστολές εμπορικών και οικονομικών ακολούθων ξένων Πρεσβειών στην Περιφέρεια, 
φιλοξενία, συναντήσεις, εξωστρεφών ΜΜΕ με τους ξένους ακολούθους, ενημερωτικά σεμινάρια 
για τις ευκαιρίες ανάπτυξης σε συγκεκριμένες ξένες αγορές με σκοπό την προβολή της Ελλάδας 
στην παγκόσμια αγορά, την ενίσχυση της εξωστρέφειας, δημιουργία επιχειρηματικής και 
επενδυτικής συνείδησης και ανάδειξη συγκριτικών πλεονεκτημάτων, σύμφωνα με την τουριστική 
και αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 

2. Άξονας 5 δράση 5.5 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΩΡΩΝ έως 6.150 ευρώ. Η δράση περιγράφεται 
ως εξής: 

Τα δώρα δημοσίων σχέσεων είναι απαραίτητα για την κάλυψη του συνόλου των 
εκδηλώσεων του προγράμματος και δίνουν την ευκαιρία προβολής του τουριστικού και 
πολιτιστικού στοιχείου της χώρας μας. 
       Με την ενέργεια αυτή επιδιώκεται η άμεση και διαρκής προώθηση του πολιτιστικού 
τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε όλους τους φορείς που έχουν 
άμεση σχέση με τα τουριστικά δεδομένα της Περιφέρειας. 
        Τα αναμνηστικά αυτά δώρα θα διανέμονται με την ευκαιρία εκδηλώσεων ή επαφών σε 
φορείς (ενδεικτικά): 

  Tour  Operators  εσωτερικού και εξωτερικού, 

  τουριστικά γραφεία, 

  ειδικά μέσα ενημέρωσης, 

  διάφορα επιλεγμένα μέσα μαζικής επικοινωνίας, 

  δημοσιογράφους εξωτερικού, 

  γραφεία ΕΟΤ στο εξωτερικό, 

 εμπορικούς και οικονομικούς ακολούθους ελληνικών πρεσβειών στο εξωτερικό,  

 συνέδρους, 

 προσωπικότητες του χώρου. 
 

Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος με την αιτιολογία ότι «δεν είναι αποτελεσματικός 
τρόπος». 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 509 

 

 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης 12/21-3-2016 της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
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Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα τo με αριθμ. 12/21-3-2016 πρακτικό συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 510 
 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 4/2016 απόφασης του Μονομελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας (1ο Τμήμα). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 43407/96/23-
3-2016 έγγραφο του γραφείου Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος πρότεινε να ασκηθεί το ένδικο μέσο της έφεσης για λόγους 
αρχής και ζήτησε να διερευνηθεί τυχόν υπερεσιακή παράλειψη. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Αναβάλει την λήψη απόφασης επι του θέματος για περαιτέρω διερεύνηση και 
προκειμένου να εξεταστεί το αίτημα του κ. Γεώργιου Γκικόπουλου. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 511 

 
ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Αναστασίου Λιάπη του 
Αλεξάνδρου, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 43690/455/ 
23-3-2016 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, διά της αρμοδίας Διεύθυνσης 
Πολεοδομίας του Δήμου Λεβαδέων, και θα αποστείλει το διοικητικό φάκελο, οπότε η 
υπεράσπισή της θα εκπληρωθεί επαρκώς κατά τον τρόπο αυτό. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 512 

 
ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Γεωργίου Παφίλη, ενώπιον του 
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 43256/452/ 
22-3-2016 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 το Α.Τ. Σχηματαρίου 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 513 

 
ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Σπυρίδωνα Κολοβατιανού, ενώπιον 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άμφισσας. 
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. ΤΤ 177974/1802/ 
2015/22-3-2016 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 κ. 

Πετρούλα Κοντοχρήστου του Γρίβα [Α.Μ.: 257], κάτοικο Λαμίας, οδός Λεωνίδου αριθ. 26, η 
οποία, να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Πρωτοδικείο Άμφισσας, στη δικάσιμο της 
19/05/2016, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την με αριθμό 
κατάθεσης ΕΓΜ12/15 αγωγή, που άσκησε ο Σπυρίδων Κολοβατιανός, συντάσσοντας  
προτάσεις, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση  
της απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.  

2. Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο  ποσό των 726 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 166,98), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 892,98 ευρώ, η οποία 
προκύπτει ως εξής:  

- Παράσταση και προτάσεις 566 ευρώ [395 € παράσταση συν 171 € προτάσεις], με βάση  
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013 [ειδική διαδικασία των άρθρων 677 – 681 
ΚΠολΔ]. 

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

- Σύνολο αμοιβής 726 ευρώ. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 514 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί του υπ΄αριθμ. 2483/8-3-2016 
ερωτήματος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας [Τμήμα 
Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής]. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. ΤΤ 38245/398/22-3-
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 κ. 

Μαρία Καλομοίρη, κάτοικο Λιβαδειάς, οδός Φίλωνος, αρ. 12, η οποία αφού λάβει υπόψη της τις 
σχετικές διατάξεις και μελετήσει τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, καθώς και τις απόψεις της 
υπηρεσίας, λάβει δε κάθε αναγκαία πληροφορία από την αρμόδια υπηρεσία της «Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας» [Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής 
Ενότητας Βοιωτίας - Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής], να συντάξει αναλυτική 
γνωμοδότηση απαντώντας στα ερωτήματα που τίθενται με το υπ’ αριθ. πρωτ. 2483/08.03.2016 
έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας 
Βοιωτίας [Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής].  

2. Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 240 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 55,20), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 295,20 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 δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ώρα, ήτοι [80 € Χ 2 
=160 ευρώ], λόγω της φύσης της υποθέσεως.  
 - Σύνολο αμοιβής 240 ευρώ. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 515 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Διορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επι της από 26-2-2016 
προδικαστικής προσφυγής του Νικολάου Τσότρα του Αθανασίου κατά της υπ΄αριθμ. 208/8-2-
2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. ΤΤ 39822/413/22-3-
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» τον δικηγόρο κ. 

Μάριο Παπαθανασίου του Αθανασίου [Α.Μ.: 317], κάτοικο Λαμίας, οδός Καποδιστρίου, αρ. 5, 
αφού λάβει υπόψη του τις σχετικές διατάξεις και μελετήσει τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, 
λάβει δε κάθε αναγκαία πληροφορία από την αρμόδια υπηρεσία της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» [Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας], να 
συντάξει αναλυτική γνωμοδότηση σχετικά με το παραδεκτό και το βάσιμο των διαλαμβανομένων 
στην από 26/06/2016 προδικαστική προσφυγή του Νικολάου Τσότρα ισχυρισμών.  

2. Καθορίζει την αμοιβή του 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. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 516 
 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 43828/118/23-3-2016 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Φωκίδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινομένων στην Π.Ε. Φωκίδας (βροχοπτώσεις, κατολισθήσεις 23-03-2016). 
 

Το θέμα αποσύρεται 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 44882/122/28-3-2016 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Φωκίδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινομένων στην Π.Ε. Φωκίδας (χιονόπτωση 27-03-2016). 
 

Το θέμα αποσύρεται 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 44444/55/24-3-2016 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Φθιώτιδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινομένων στην Π.Ε. Φθιώτιδας (πλημμύρες από 24-03-2016). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 44797/57/28-3-
2016 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φθιώτιδας προς την 
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 
 

αποφασίζει ομόφωνα 
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Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 44444/55/24-3-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Φθιώτιδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινομένων (πλημμύρες από 24-03-2016), και συγκεκριμένα: 

1.- Την απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων: 
1) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΙΚ-3238 φορτηγό ιδιοκτησίας «ΜΟΥΣΤΕΡΗ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ», για την μεταφορά αδρανών υλικών για την αποκατάσταση του οδοστρώματος 
και την ενίσχυση του αναχώματος του χειμάρρου Ίναχου στην  Επ. Ο. «Σπερχειάς - Μάρμαρα 
πρός Μαυρολιθάρι και Άμφισσαν από Αγίου Σώστη  επαρχ. οδού 5 και διά Διλόφου, Ανατολής 
και Δάσους» και συγκεκριμένα στην περιοχή ΤΚ Περιβολίου. 

2.- Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του 
μηχανήματος, που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, 
που θα υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου 
Τμήματος και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας, σε 
συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 1535/2015 (Πρακτ. 32/18-11-2015), απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

3.- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους: 
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται, οι δε 

ημέρες και ώρες εργασίας του μηχανήματος θα καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία 
(Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας), με προφορικές εντολές των υπευθύνων 
στελεχών της. 

(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή  
οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας. 

(γ) Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, αλυσίδες, υαλοκαθαριστήρες, 
καλοριφέρ, φλάς και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της 
υπηρεσίας. 

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

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

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

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 517 

 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση δαπάνης της 1ης Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα έτη 2016-2017», χρήση 2016, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 42909/625/22-3-
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 

Προμηθευτής 
/Ανάδοχος 

Ημερομηνίες 
εργασιών  

Ποσό 

1 
1η εντολή πληρωμής του έργου 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων 

2014ΕΠ566
00015 

ΔΙΩΤΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

08/02/2016 
έως 

24.600,00 € 
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αναγκών» Π.Ε. Ευρυτανίας, 
κατασκευή τοίχου αντιστήριξης 
και κιβωτοειδούς οχετού για την 
αποκατάσταση της βατότητας 
του καταστρώματος στο τμήμα 
του Επαρχιακού οδικού δικτύου 
Κρυονέρι - Παλαιοκατούνα στη 
θέση «Αμπάρες»  
Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισμός: 24.600,00 €  
Ποσό σύμβασης: 24.600,00 € 
Πληρωμές μέχρι σήμερα: - 
Παρόν λογαριασμός:24.600,00€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

09/03/2016 

ΣΥΝΟΛΟ  24.600,00 € 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 518 
 
 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση διακήρυξης και λοιπών συμβατικών τευχών του έργου: «Κατασκευή τριών 
νέων αντλιοστασίων - Συντήρηση και Λειτουργία αντλιοστασίων άρδευσης Κωπαΐδας, έτους 
2016», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 95.000,00 € με Φ.Π.Α.. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 931/43550/23-3-
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) τη δημοπράτηση του έργου: «Κατασκευή τριών νέων αντλιοστασίων - Συντήρηση και 
Λειτουργία αντλιοστασίων άρδευσης Κωπαΐδας, έτους 2016», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 
95.000,00 € με Φ.Π.Α., με ανοιχτή δημοπρασία, 

β) τη  διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, 
γ) τη δαπάνη για την εκτέλεση του έργου. 

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). 
 
 Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ψηφίζει με πολιτικές επιφυλάξεις, παρότι διαφωνεί με τον 
τρόπο που αντιμετωπίζονται οι ανάγκες της Κωπαΐδας, οι οποίες είναι επείγουσες και 
σημαντικές. 
  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 519 
 
ΘΕΜΑ 13ο:  Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση 
εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή Καναλιού Υλίκης - Κάστρου», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 
45.000.00€ με Φ.Π.Α.. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 938/43655/23-3-
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 
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αποφασίζει ομόφωνα 
Εγκρίνει: 

 α) τη δημοπράτηση του έργου: «Επισκευή Καναλιού Υλίκης - Κάστρου», Π.Ε. Βοιωτίας, 
προϋπολογισμού 45.000.00€ με Φ.Π.Α., με πρόχειρο διαγωνισμό, 

β) τη  διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, 
γ) 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 520 

 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση 
ασφαλτοτάπητα Καρπενήσι – Κορυσχάδες», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 150.000,00€ με 
Φ.Π.Α.. 
 Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 45378/649/28-3-
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: «Συντήρηση ασφαλτοτάπητα Καρπενήσι – Κορυσχάδες», 
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 566. 

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 521 

 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου: «Οδός Δομνίστα – 
Ροσκά - Πάντα Βρέχει - Όρια Νομού – Ν.Α. Ευρυτανίας, από χ.θ. 9+000 έως χ.θ. 13+000», Π.Ε. 
Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 2.397.590,67€ με Φ.Π.Α.. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 42890/624/22-3-
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: «Οδός Δομνίστα – Ροσκά - Πάντα Βρέχει - Όρια Νομού – 
Ν.Α. Ευρυτανίας, από χ.θ. 9+000 έως χ.θ. 13+000», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 
2.397.590,67€ 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 766. 

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). 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 522 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός επαρχιακής οδού 
Αργυροχωρίου – Υπάτης», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 25.000,00€ με Φ.Π.Α.. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 45954/1151/29-3-
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 

1. Εγκρίνει: 
 α) τη δημοπράτηση του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός επαρχιακής οδού Αργυροχωρίου – 
Υπάτης», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 25.000,00€ με Φ.Π.Α., 

β) τη  διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, 
γ) τη δαπάνη ύψους 25.000,00 € 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 523 

 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση πρακτικού άγονης δημοπρασίας και καθορισμός νέας ημερομηνίας 
δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη 2015, 2016 και 
2017», υποέργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη 2015, 2016», Π.Ε. 
Βοιωτίας, προϋπολογισμού 3.350.000,00€ με Φ.Π.Α.. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 905/42762/22-3-
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) το από 22-3-2016 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση 
οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη 2015, 2016 και 2017», υποέργο: «Συντήρηση οδικού 
δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη 2015, 2016», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 3.350.000,00€ 
με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το οποίο ο διαγωνισμός κρίθηκε άγονος, διότι καμία προσφορά δεν 
υποβλήθηκε, 

β) την επανάληψη της δημοπρασίας στις 20 Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
10:00 π.μ.. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 524 

 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανέγερση δημοτικού 
σχολείου και 2/θ νηπιαγωγείου Κανήθου Ο.Τ. 221 πόλης Χαλκίδας», Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 44762/1096/Φ.Ε./ 
24-3-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 
 

αποφασίζει ομόφωνα 
 Εγκρίνει την 7η παράταση προθεσμίας, με αναθεώρηση, του έργου: «Ανέγερση 
δημοτικού σχολείου και 2/θ νηπιαγωγείου Κανήθου Ο.Τ. 221 πόλης Χαλκίδας», Π.Ε. Εύβοιας, 
κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι 31-3-2016, μόνο για τις υπολειπόμενες εργασίες του υπόψη 
έργου. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 525 
 

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Οικοδομικές εργασίες – Συντηρήσεις 
κτιριακών υποδομών χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισμού 
507.100,00 €.  

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 32759/714/24-3-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 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 παράταση προθεσμίας, με αναθεώρηση, του έργου: «Οικοδομικές εργασίες 

– συντηρήσεις κτιριακών υποδομών χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», 
προϋπολογισμού 507.100,00 € με Φ.Π.Α., μέχρι τις 17-6-2016, σύμφωνα με την παρ. 8α του 
άρθρου 48 του Ν.3669/08.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 526 

 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή οδού σύνδεσης ΠΑΘΕ - 
Πορθμείο Γλύφας - τμήμα από χ.θ. 8+120 έως χ.θ. 11+627,05», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
προϋπολογισμού 6.400.000,00 € 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 Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 44005/1096/29-3-
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 την παράταση προθεσμίας, με αναθεώρηση, του έργου: «Κατασκευή οδού 

σύνδεσης ΠΑΘΕ - Πορθμείο Γλύφας - τμήμα από χ.θ. 8+120 έως χ.θ. 11+627,05», Π.Ε. 
Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 6.400.000,00 € με Φ.Π.Α., κατά τριακόσιες είκοσι τέσσερις ημέρες 
(324), ήτοι μέχρι την 19-8-2016 για την κατασκευή του συνολικού έργου. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 527 

 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης & υαλοσφαιριδίων», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 
70.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και λοιπών κρατήσεων. 
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 895/42588/22-3-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 
 

αποφασίζει ομόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 24.000 Kgr 

λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης & 10.000 Kgr υαλοσφαιριδίων», Π.Ε. Βοιωτίας, 
προϋπολογισμού 70.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και λοιπών κρατήσεων, με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των προς προμήθεια υλικών,  
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β) την διακήρυξη, όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο. 
2. Ορίζει την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας ως την 

Υπηρεσία που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό για την ανάθεση της ως άνω προμήθειας. 
3. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας να προβεί 

στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό (τα μέλη της επιτροπής θα 
προκύψουν από κλήρωση). 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 528 

 
 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση α) διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης 
στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 24.600,00 € με Φ.Π.Α., β) των 
όρων της σχετικής διακήρυξης και γ) της πολυετούς δέσμευσης πιστώσεων για τα έτη 2016-
2017. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 1683/21-3-
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 κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει: 
1. την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στις 

κτιριακές εγκαταστάσεις της Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 24.600,00 € με Φ.Π.Α.,  
2. τους όρους του διαγωνισμού, όπως αυτοί αναφέρονται στο συνημμένο σχέδιο 

διακήρυξης, 
3. την πολυετούς δέσμευση πίστωσης ως εξής: 
α) για το έτος 2016 ποσό 12.300,00 € και, 
β) για το έτος 2017 ποσό 12.300,00 €. 
Η συγκεκριμένη δαπάνη θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις της Π.Ε. Βοιωτίας Ε.Φ. 

073 ΚΑΕ 0899. 
 
Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος διότι «πρόκειται για εργολαβία». 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 529 

 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση α) διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την καθαριότητα 
των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 40.000,00 € άνευ Φ.Π.Α., β) 
των όρων της σχετικής διακήρυξης, και γ) την πολυετούς δέσμευση πιστώσεων για τα έτη 2016-
2017. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 1685/21-3-
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 κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει: 
1. την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου 

καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 40.000,00 € 
άνευ Φ.Π.Α. ή 49.200,00€ με Φ.Π.Α., με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ και 
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 

2. τους όρους του διαγωνισμού, όπως αυτοί αναφέρονται στο συνημμένο σχέδιο 
διακήρυξης, 

3. την πολυετούς δέσμευση πίστωσης ως εξής: 
α) για το έτος 2016 ποσό 30.910,00 € και, 
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β) για το έτος 2017 ποσό 18.290,00 €. 
Η συγκεκριμένη δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0839. 
 
Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος διότι «πρόκειται για εργολαβία». 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 530 

 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δαπάνης και απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την 
σύνταξη φακέλου χρηματοδότησης του έργου: «Ανάπτυξη σύγχρονων αρδευτικών δικτύων 
Κωπαϊδικού πεδίου», Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 1768/29-3-2016 
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 κατά πλειοψηφία 
 Εγκρίνει: 

α) την ανάληψη δαπάνης ποσού 24.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε 
βάρος του ΚΑΕ 5429. 

β) την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την σύνταξη φακέλου 
χρηματοδότησης του έργου: «Ανάπτυξη σύγχρονων αρδευτικών δικτύων Κωπαϊδικού πεδίου», 
Π.Ε. Βοιωτίας και την υποβολή του προς ένταξη στο Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. 
 
 Ο κ Γεώργιος Γκικόπουλος καταψηφίζει διότι «είναι υποχρέωση της Τεχνικής 
Υπηρεσίας». 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 531 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση της 
εργασίας: «Διαχείριση άρδευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας Κωπαϊδικού πεδίου για το 
έτος 2016», Π.Ε. Βοιωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 123.000,00 € με Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 1661/21-3-2016 
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 κατά πλειοψηφία 
1. Εγκρίνει το από 17-3-2016 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της 

εργασίας: «Διαχείριση άρδευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας Κωπαϊδικού πεδίου για το 
έτος 2016», Π.Ε. Βοιωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 123.000,00 € με Φ.Π.Α., που αφορά 
στον ηλεκτρονικό έλεγχο των «Δικαιολογητικών συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» των 
υποψήφιων αναδόχων.  
 2. τη συνέχιση του διαγωνισμού στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης των οικονομικών 
προσφορών με τους κάτωθι υποψηφίους: 
 α) 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

β) Α. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ - Α. ΠΑΝΑΓΩΤΑΣ Ο.Ε. 
γ) Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 
 
Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος διότι «πρόκειται για εργολαβία και μορφή 

ιδιωτικοποίησης». 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 532 
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ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής διαπραγμάτευσης της 21ης Μαρτίου 2016 για 
την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, για τα 
σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 44004/1829/24-3-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 
 

αποφασίζει ομόφωνα 
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 1 πρακτικό της επιτροπής διαπραγμάτευσης της 21ης Μαρτίου 

2016 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Εύβοιας, για τα σχολικά έτη 2015-
2016 και 2016-2017, που αφορά την ανάθεση τριών άγονων δρομολογίων της διαπραγμάτευσης 
της 07ης Οκτωβρίου 2015 (τμ. 66,78,169), ενός άγονου δρομολογίου της διαπραγμάτευσης της 
16ης Νοεμβρίου 2015 (τμ. 22) και την ανάθεση έντεκα νέων δρομολογίων  (τμ. 1 έως 11). 

2. Ανακηρύσσει προσωρινούς μειοδότες τους κάτωθι συμμετέχοντες, ως εξής:  

 
3. Κηρύσσει άγονα τα κάτωθι τμήματα (δρομολογίου): 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦ. 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΡΟΜ. 
ΤΙΜΗ 

1 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΤΑΕ2730 5 

ΤΑΞΙ ΧΑΝΙΑ 
ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ-ΣΤΟΜΙΟ 
(ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 

(ΤΡ, ΠΕ) 

833 17,48 € 

2 
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΤΑΕ2640 6 
ΡΟΒΙΕΣ-ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ-

ΔΡΥΜΩΝΑΣ (ΜΟΝΟ 
ΕΠΙΣΤΡ.) 

835 21,70 € 

3 
ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΤΑΕ2348 2 
ΒΛΗΧΟΣ-ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 

& ΕΠΙΣΤΡ. 
386 6,70 € 

4 ΚΑΠΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΕ2748 10 
ΝΙΚΑΣΙ-ΚΑΛΥΒΙΑ & 

ΕΠΙΣΤΡ. -2 
839 15,40 € 

5 ΚΑΠΠΕΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΤΑΕ2629 66 
ΚΟΚΚΙΝΟΜΗΛΙΑ-

ΙΣΤΙΑΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ. -1 
460 45,00 € 

6 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΕ2781 169 
ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ-ΝΕΟΧΩΡΙ & 

ΕΠΙΣΤΡ. 
547 17,00 € 

7 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ 
Γ.ΜΑΛΛΙΑΡΗ (ΚΑΡΛΗ 
ΖΩΗ) 

ΤΑΕ2499 8 
ΚΑΤΩ ΣΤΕΝΗ-ΣΤΑΣΗ 

ΚΤΕΛ & ΕΠΙΣΤΡ. 
837 17,00 € 

8 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΑΕ2419 3 
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΑΥΛΙΔΑΣ ( ΜΟΝΟ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 
634 18,40 € 

9 
ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑΕ2375 1 
ΜΑΓΟΥΛΑ-

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

371 9,74 € 

10 ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΕ2775 4 
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ-ΣΤΥΡΑ & 

ΕΠΙΣΤΡ. 
697 18,00 € 

11 
ΤΣΙΑΒΟΣ ΦΩΤΙΟΣ-
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΤΑΕ2458 11 
ΚΟΜΟΔΟ-ΕΡΕΤΡΙΑ 

(ΜΟΝΟ ΠΡΩΪ) 
840 26,79 € 

12 ΤΣΟΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΑΕ2212 22 
ΚΟΥΤΟΥΡΛΑ-ΚΑΣΤΡΙ-

ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ-
ΜΕΤΟΧΙ & ΕΠΙΣΤΡ. 

439 23,78 € 

ΑΔΑ: 7ΣΛΞ7ΛΗ-ΠΨΛ



22 

 

Α/Α ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 
ΜΕΣΟΝ 

1 7 
ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΙ-ΚΕΧΡΙΕΣ & 

ΕΠΙΣΤΡ. 
836 

ΜΙΚ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 9 
ΙΣΤΙΑΙΑ-ΣΙΝΑΣΣΟΣ (ΜΟΝΟ 

ΕΠΙΣΤΡ.) 
838 ΤΑΞΙ 

3 78 
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ-ΙΣΤΙΑΙΑ & 

ΕΠΙΣΤΡ. 
633 ΤΑΞΙ 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 533 

 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 45487/1656/28-3-2016 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και 
αξιολόγησης προσφορών της αριθμ. 1419/17-3-2016 διαπραγμάτευσης ενός νέου δρομολογίου 
μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για το σχ. έτος 2015-2016. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 45490/1657/  
28-3-2016 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. 45487/1656/28-3-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς 

Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία: 
1) εγκρίθηκε το υπ΄αριθμ. 1/24-3-2016 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού 

και αξιολόγησης προσφορών της αριθμ. 1419/17-3-2016 διαπραγμάτευσης ενός νέου 
δρομολογίου (ΝΕΟ 34) μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για το σχ. έτος 2015-2016. 

2) έγινε αποδεκτή για το επόμενο στάδιο (δικαιολογητικά κατακύρωσης) η προσφορά 
ενός υποψηφίου αναδόχου, για ένα νέο τμήμα της αριθ. 1419/17-03-2016 πρόσκλησης για 
διαπραγμάτευση. Η διαπραγμάτευση θα γίνει σύμφωνα  με την ΠΝΠ 108 Α/10-09-2015 από την 
επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών, η οποία συστάθηκε με την αριθ. 
56422/2146/29-04-2015 απόφαση μας κατόπιν της αριθ. 430/2015 απόφασης της Οικ. 
Επιτροπής. 

3) ανακηρύχθηκαν μειοδότες σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΟΔΟΤΩΝ  
 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 534 

 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση τροποποιήσεων – καταργήσεων – συμπληρώσεων δρομολογίων 
μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 46253/1664/28-3-
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 τις τροποποιήσεις – καταργήσεις – συμπληρώσεις των παρακάτω δρομολογίων 

μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, ως εξής: 
 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
ΧΩΡΙΣ Α Λ Λ Α Γ Η ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Α/
Α 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ 
ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕ € ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 

1 ΚΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΕΟ 34 41,31 € 
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1. ΤΜΗΜΑ 33: Το δρομολόγιο του αριθ. 1599/20-03-2015 διαγωνισμού με Α/Α τμήματος 33 
(διπλό δρομολόγιο με ταξί & ανάδοχο τον κ. Πολίτη Γεώργιο) με αφετηρία το Λυχνό-Καπνοχώρι 
και προορισμό το Γυμνάσιο Υπάτης & το Δημοτικό σχολείο Λ. Υπάτης με αριθμό μεταφερόμενων 
μαθητών 3 (1 μαθητής από Λυχνό για Δημοτικό Λ. Υπάτης & 2 μαθητές από Καπνοχώρι για 
Γυμνάσιο Υπάτης) τροποποιείται σε Λυχνό για Δημοτικό Σχολείο Λ. Υπάτης (κατάργηση 
Καπνοχώρι & Γυμνάσιο Υπάτης-μεταφερόμενοι μαθητές (3) δεδομένου ότι προέκυψαν δύο (2) 
επιπλέον μαθητές από το Λυχνό για το Δημοτ. Λ. Υπάτης. 
Οι δύο μαθητές από το Καπνοχώρι για το Γυμνάσιο Υπάτης θα προστεθούν στο παρακάτω 
δρομολόγιο με Α/Α τμήματος ΝΕΟ 27. 
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου.   
 
2. ΤΜΗΜΑ ΝΕΟ 27: Το δρομολόγιο της αριθ. 5620/10-11-2015 διαπραγμάτευσης με Α/Α 
τμήματος ΝΕΟ 27 (διπλό δρομολόγιο με ταξί & ανάδοχο τον κ. Χαντζηχρήστο Παναγιώτη) με 
αφετηρία το Καπνοχώρι και προορισμό το Λύκειο Υπάτης και αριθμό μεταφερόμενων μαθητών 2 
τροποποιείται σε Καπνοχώρι για Λύκειο & Γυμνάσιο Υπάτης (προσθήκη Γυμνάσιο Υπάτης-
μεταφερόμενοι μαθητές (4) προκειμένου να μεταφερθούν οι δύο μαθητές από το Καπνοχώρι για 
το Γυμνάσιο Υπάτης που προέκυψαν από την παραπάνω τροποποίηση του τμήματος 33. 
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου.   
 
 Η συγκεκριμένη δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, Ειδικός Φορέας 01 073 ΚΑΕ 0821. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 535 

 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δαπανών δρομολόγιων μεταφοράς μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας 
Φθιώτιδας, σχολικού έτους 2015-16. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 44090/1613/23-3-
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 τις παρακάτω δαπάνες δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Περιφερειακής 

Ενότητας Φθιώτιδας, σχολικού έτους 2015-16, ως εξής:  
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

ΙΑΝ. 2016 – ΦΕΒΡ. 2016 Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕAΣ 073 ΚΑΕ 0821 

ΑΡΙΘΜ. 1335/23-03-2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ ΦΠΑ 23% 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΑΕ (ΤΜ1,2,3,4,5,6) IAN. 2016 76.032,02 17.487,36 93.519,38 
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΑΕ (ΤΜ1,2,3,4,5,6) 

 ΦΕΒΡ. 
2016 114.526,55 26.341,11 140.867,66 

   ΣΥΝΟΛΟ 234.387,04 € 

 
Η συγκεκριμένη δαπάνη θα επιβαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας και θα  πληρωθεί από τον Ε.Φ. 01073 ΚΑΕ 0821. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 536 
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ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση α) διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου που θα 
καλύψει τις ανάγκες του προγράμματος «Επισιτιστική και βασική υλική συνδρομή για το ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) της Π.Ε. Φωκίδας, και β) των όρων της 
σχετικής διακήρυξης. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 45624/1143/ 
28-3-2016 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 κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει: 
1. την διενέργεια τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου που θα 

καλύψει τις ανάγκες του προγράμματος «Επισιτιστική και βασική υλική συνδρομή για το ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) της Π.Ε. Φωκίδας, ελλείψει κατάλληλου 
κτιρίου που να εξυπηρετεί τον συγκεκριμένο σκοπό, για χρήση γραφείου, αποθηκευτικού χώρου 
και διανομής των προϊόντων προς τους συμπράττοντες φορείς του προγράμματος. 

2. τους όρους της συνημμένης διακήρυξης.  
 
 Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψηφίζει την εισήγηση διότι δεν συμφωνεί με το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 537 
 
ΔΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ΄αριθμ. (α) 42142/1783/21-
3-2016 και (β) 45169/1907/28-3-2016 έγγραφα της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. 
Εύβοιας προς την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν 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 ή παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας, ως κατωτέρω: 
 

Α/Α Αιτιολογία Συνολικό 
ποσό € 

1 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1231 
(σχετ. αρ. πρωτ. 38831/1640/15-3-2016 έγγραφο του Τμήματος 
Προμηθειών της ΠΕ Ευβοίας). 

304,06 

2 Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 6146 φορτηγό αυτοκίνητο της ΔΤΕ 
της ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1321 (σχετ. αρ. 
πρωτ. 39455/894 & 39467/896/16-3-2016 έγγραφα της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ευβοίας.  

903,00 

3 Προμήθεια κτηνιατρικών υλικών για την εφαρμογή του Εθνικού 
Προγράμματος Καταλοίπων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και του 
Προγράμματος Καταπολέμησης του Μελιταίου πυρετού των αιγοπρο-
βάτων, από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 5244 (σχετ. αρ. πρωτ. 
39124/3467/16-3-2016 έγγραφο του Τμήματος Κτηνιατρικής ΠΕ 

867,15 
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Ευβοίας). 
4 Προμήθεια κτηνιατρικών υλικών για την εφαρμογή του Εθνικού 

Προγράμματος ελέγχου της Σαλμονέλωσης στα εκτρεφόμενα πτηνά, από 
την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 5244 (σχετ. αρ. πρωτ. 39127/3468/ 
16-3-2016 έγγραφο του Τμήματος Κτηνιατρικής ΠΕ Ευβοίας). 

1.692,48 

5 Παροχή υπηρεσιών για μεταφορά, καταστροφή και τυποποίηση κρατικών 
πινακίδων καθώς και μεταφορά τους στον Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε., από την 
πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0829 (σχετ. αρ. πρωτ. 41926/1778/21-3-
2016 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της ΠΕ Ευβοίας). 

615,00 

6 Εργασίες επισκευής για το ΚΗΗ 6146 φορτηγό αυτοκίνητο της ΔΤΕ της 
ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0861 (σχετ. αρ. 
πρωτ. 39468/897 & 39462/895/16-3-2016 έγγραφα της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ευβοίας. 

369,00 

7 Προμήθεια ανταλλακτικών (μπαταρίες) για το ΚΗΗ 6117 όχημα 
(εκχιονιστικό-χορτοκοπτικό) της ΔΤΕ της ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση 
του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1321 (σχετ. αρ. πρωτ. 43429/1039/23-3-2016 
έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ευβοίας. 

140,00 

8 Εκτυπωτικές εργασίες για την αναπαραγωγή χαρτών και σχεδίων που 
απαιτούνται για την σύνταξη μελέτης από το Τμήμα Περιβάλλοντος και 
Υδροοικονομίας της ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 
0843 (σχετ. αρ. πρωτ. 45148/1906/28-3-2016 έγγραφο του Τμήματος 
Προμηθειών της ΠΕ Ευβοίας). 

200,00 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 538 

 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή ποσών αχρεωστήτως 
εισπραχθέντων, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 44995/1903/28-3-
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 εκατόν τριάντα πέντε ευρώ (135,00 €), για 

επιστροφή ποσού αχρεωστήτως εισπραχθέντος (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 

1 ΜΑΣΤΟΡΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗ 135,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 135,00 

 
Β. την δαπάνη και διάθεση πίστωσης ύψους διακοσίων ευρώ (200,00 €), 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 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΤΡΟΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΣΟ 

1 ΤΣΟΚΑΝΤΑ ΝΑΖΑΡΕΤΤΑ  ΕΘΝΙΚΗ 200,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 200,00 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 539 
 

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης στον 
Νικόλαο Ζέρβα βάσει της αριθμ. 617/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Χαλκίδας. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 42143/1784/21-3-
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 την δαπάνη και διάθεση πίστωσης ποσού 5.080,00€ για την καταβολή 
αποζημίωσης στον Νικόλαο Ζέρβα βάσει της αριθμ. 617/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Χαλκίδας. 

Η δαπάνη θα βαρύνει του προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2016 
και συγκεκριμένα της Π.Ε. Ευβοίας, ΚΑΕ 02.073.0892 με τίτλο: «Πάσης φύσεως δαπάνες σε 
εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων». 
 
 Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψηφίζει με την αιτιολογία ότι «η αμοιβή του δικηγόρου 
είναι υπέρογκη». 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 540 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για συμμετοχή της Π.Ε. Εύβοιας στις 
εορταστικές εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Ευβοίας (Ο.Π.Σ.Ε.) με θέμα:  
“Απελευθέρωση της Εύβοιας από τον Τουρκικό ζυγό”. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 42480/1798/21-3-
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 την δαπάνη και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α., για τη συμμετοχή της Π.Ε. Εύβοιας στις εορταστικές εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας 
Πολιτιστικών Συλλόγων Ευβοίας (Ο.Π.Σ.Ε.) με θέμα: “Απελευθέρωση της Εύβοιας από τον 
Τουρκικό ζυγό”. 

Η δαπάνη συντελεί άμεσα στην εκπλήρωση των σκοπών της Περιφέρειας, με τη 
συμμετοχή της σε πολιτιστικές δράσεις που προάγουν τις ηθικές αξίες, το ελεύθερο πνεύμα, 
συμβάλουν στη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς και διαδίδουν τη 
λαϊκή παράδοση και κληρονομιά στις νεότερες γενιές.  

Η οικονομική συνεισφορά της Π.Ε. Ευβοίας, περιλαμβάνει κάλυψη της δαπάνης για την 
εκτύπωση αφισών και προσκλήσεων. 
      Η παρακολούθηση και παραλαβή υλικών και εργασιών της εκδήλωσης για το μέρος που 
θα συμμετέχει η Π.Ε. Ευβοίας θα γίνει από την αρμόδια υπηρεσιακή επιτροπή παραλαβής 
υλικών και εργασιών του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευβοίας.  
      Η πίστωση θα βαρύνει τον ΚΑΕ 02.02.073.0844.01 (Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και 
πολιτιστικών εκδηλώσεων) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας.  

 
 Ο κ. Θωμάς Γρεβενίτης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 541 

 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δαπανών από τον τακτικό προϋπολογισμό για αγορές, επισκευές, 
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 45124/1098/28-3-
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 μισθοδοσία, αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών από τον τακτικό προϋπολογισμό Π.Ε. Φωκίδας, ως κατωτέρω: 

 

Α/Α Αιτιολογία Ποσό 

1.  

δαπάνη για την πληρωμή λογαριασμού COSMOTE υπαλλήλου 
της Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Φωκίδας σύμφωνα με την 
αριθμ. οικ. 238/3/04.01.2016 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας.  
Δέσμευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0826 

79,28 

2.  
δαπάνη για την πληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ  
Δέσμευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0832         

697,26 

3.  

δαπάνη για την πληρωμή προμήθειας διαφόρων υλικών (30 
ναυτικών κλειδιών, 5 φτυαριών και 20 σφικτήρων) για τις ανάγκες 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Φωκίδας (ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΜΑΣΤΡΟΒΑΣΙΛΗΣ)  
Δέσμευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1699 

295,20 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 542 

 
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα – μελέτες του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 45444/1130/28-3-
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 κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει τη δαπάνη και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή των παρακάτω 

Πιστοποιήσεων - λογαριασμών - έργων - μελετών, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012, 
ως εξής:   

 

α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔ. 
ΦΟΡΕΑΣ     

ΚΑΕ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΟΣΟ 

1 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
¨ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
2016-2016¨ ΠΟΥ ΑΠΑΤΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
¨ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΟ Τ.Ε.Β.Α ΦΕΚ 2205/13-10-2015 
ΤΕΥΧΟΣ Β΄ 

071 
ΚΑΕ  9475 

             ---- 282.049,64 

 
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 543 
 
ΘΕΜΑ 37ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 338/29-2-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης δαπανών για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 43520/1047/23-3-
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 υπ΄ αριθμ 338/29-02-2016 απόφασή της, περί έγκρισης δαπανών για 

αγορές, επισκευές, συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φωκίδας και συγκεκριμένα την  
δαπάνη με α/α 21, που αφορά πληρωμή ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης της εκδήλωσης 
«Στοιχειό της Χάρμαινας», ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής, από την λανθασμένη 
12/02/2016, στην ορθή 12/03/2016. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 544 
 

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 1741/24-3-2016 
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 τις παρακάτω δαπάνες και τη διάθεση πίστωσης για προμήθειες, επισκευές, 

συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες της Π.Ε. Βοιωτίας, ως κατωτέρω: 
 

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 
1. Πληρωμή δαπάνης για εργασία και ανταλλακτικά για το ΚΗΥ 6193 αυτ/το 

Σχετικό το αρ. 1613/17-3-16 έγγραφο της Δ/νσης Μετ/ρων  
Δέσμευση πίστωσης από τον Ε.Φ 073 ΚΑΕ 861 (86,10€), 1321 (198,85€).     

284,95 

2. Πληρωμή δαπάνης  για εργασία και ανταλλακτικά για το ΚΗΥ 6116 αυτ/το 
Σχετικό το αρ. 1615/17-3-16 έγγραφο της Δ/νσης Μετ/ρων  
Δέσμευση πίστωσης από τον Ε.Φ 073 ΚΑΕ 861(73,80)€ ,1321(137,06€)    

210,86 

3. Πληρωμή δαπάνης για επισκευή τριών εκτυπωτών για τις ανάγκες της 
Δ/νσης Μετ/ρων.  
Σχετικό το αρ. 1391/15-3-16 έγγραφο της Δ/νσης Μετ/ρων  
Δέσμευση πίστωσης από τον ΕΙΔ. ΦΟΡ. 073 ΚΑΕ 869     

258,30 

4. Πληρωμή δαπάνης για αγορά δύο μελανιών φωτ/κου μηχανήματος για τις 
ανάγκες  της Δ/νσης Δ/κου- Οικ/κου. 
Σχετική προσφορά 16-3-16 
Δέσμευση πίστωσης από τον ΕΙΔ. ΦΟΡ. 073 ΚΑΕ 1111 

127,92 

5. Πληρωμή δαπάνης για συναρμολόγηση - τοποθέτηση ντέξιον για τις 
ανάγκες του αρχείου της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης 
Δέσμευση πίστωσης από τον ΕΙΔ. ΦΟΡ. 073 ΚΑΕ 0851 

553,50 

6. Συμπληρωματικό ποσό για πληρωμή δαπάνης για κάλυψη των δαπανών 
εορτασμού  της λήξης του 2ου  Παγκοσμίου Πολέμου, της Γενοκτονίας των 
Ελλήνων του Πόντου και της Ημέρας του Φιλελληνισμού.  
Δέσμευση πίστωσης από τον ΕΙΔ. ΦΟΡ. 073 ΚΑΕ 5161 

1.320,00 

7. Πληρωμή δαπάνης για α) επισκευή περίφραξης και μαντρότοιχου β) 
επισκευή συρόμενης πόρτας και γραναζιών και γ) κατασκευή δίφυλλης 
πόρτας στο Διοικητήριο της Θήβας.  

1353,90 
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Σχετικό το αρ. 907/22-3-16/22-3-16 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Δέσμευση πίστωσης από τον ΕΙΔ. ΦΟΡ. 073 ΚΑΕ 1311    

 
    

8. Πληρωμή δαπάνης για την επισκευή του μηχανισμού ανοίγματος και 
κλεισίματος του θυροφράγματος της εσωτερικής διώρυγας του 
Κωπαϊδικού Πεδίου. 
Σχετικό το αρ. 2883/18-3-16 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας 
Δέσμευση πίστωσης από τον ΕΙΔ. ΦΟΡ. 073 ΚΑΕ 5429  

984,00 

9. Πληρωμή δαπάνης για την αγορά δύο σκληρών δίσκων, δυο 
τροφοδοτικών και μίας μητρικής κάρτας Η/Υ για τις ανάγκες της Δ/νσης 
β/θμιας εκπ/σης. 
Σχετικό το αρ. 2857/21-3-16 έγγραφο της Δ/νσης β/θμιας εκπ/σης. 
Δέσμευση πίστωσης από τον ΕΙΔ. ΦΟΡ. 073 ΚΑΕ 1723 

246,00 

10. Πληρωμή δαπάνης για την αγορά γραφικής ύλης για τις ανάγκες του 
τμήματος Μεταφορών Θήβας. 
Σχετικό το αρ. 2512/23-3-16 έγγραφο του τμήματος Μεταφορών Θήβας. 
Δέσμευση πίστωσης από τον ΕΙΔ. ΦΟΡ. 073 ΚΑΕ 1111 

385,15 

11. Πληρωμή δαπάνης για την αντικατάσταση της κεντρικής στήλης ύδρευσης 
στο κτίριο της Κτηνιατρικής. 
Σχετικό το αρ. 951/24-3-16/22-3-16 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Δέσμευση πίστωσης από τον ΕΦ. 073 ΚΑΕ 1311 (467,40€), 869 
(369,00€)  

836,40 

12. Πληρωμή δαπάνης για την εγκατάσταση καλωδίου προδιαγραφών UTP 
στο 3ο όροφο από τον 5ο όροφο για τις ανάγκες της Δ/νσης Α/θμιας 
Εκπ/σης. 
Σχετικό το αρ. 943/24-3-16/22-3-16 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Δέσμευση πίστωσης από τον ΕΙΔ. ΦΟΡ. 073 ΚΑΕ 1311    

129,00  

13. Πληρωμή δαπάνης για την αντικατάσταση πλακέτας κλιματισμού στο 
κτίριο στη Θήβα. 
Σχετικό το αρ. 950/24-3-16/22-3-16 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Δέσμευση πίστωσης από τον ΕΙΔ. ΦΟΡ. 073 ΚΑΕ 1311 

1020,90 

14. Πληρωμή δαπάνης για την τοποθέτηση αντεπίστροφης βαλβίδας στους 
λέβητες στο Διοικητήριο στη Λιβαδειά. 
Σχετικό το αρ. 949/24-3-16/22-3-16 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Δέσμευση πίστωσης από τον Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 1311 (184,50€), 869 
(282,90€) 

467,40 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 545 

 
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμού έργου του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 45741/1659/29-3-
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 τη δαπάνη και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή των παρακάτω 

Πιστοποιήσεων - λογαριασμών - έργων - μελετών, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012, 
ως εξής:   

 

AA Τίτλος έργου Ειδικός 
φορέας/ ΚΑΕ 

Προμηθευτής 
 

Ποσό 
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1 Οδός Αταλάντη – όρια νομού Φθιώτιδας 
Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ766 
 

01.071. 
ΚΑΕ 9453 

ΗΓΗΤΩΡ ΑΤΕ 31.116,34 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 546 

 
 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 40ο: Συγκρότηση επιτροπών της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, σε εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 26 Ν. 4024/2011. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 1668/21-3-
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 
Συγκροτεί τις παρακάτω 3μελής επιτροπές της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, σε 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 Ν. 4024/2011, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη 
αυτών, των οποίων προέκυψαν από δημόσια κλήρωση, που διενεργήθηκε στις 17-2-2016, ως 
εξής: 
 

Α. Επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των 
διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Βοιωτίας, Περιφέρειας Στ. Ελλάδος.   
 

Τα ονόματα των κληρωθέντων μελών-υπαλλήλων Π.Ε. Βοιωτίας αναγράφονται κατά 
σειρά κλήρωσης:  
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
 
1. Ζωή Κολοβού,  κλάδου  ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με βαθμό Δ΄, Αν. Προϊσταμένη του 
τμήματος Λογιστικής Διαχείρισης της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού. 
2. Δημήτριος Ιωάννου, κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων-Μηχανικών με βαθμό Δ΄, υπάλληλος του 
τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας.  
3. Κρυσταλλία Ξυλά, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με βαθμό Δ΄ υπάλληλος της Δ/νσης 
Διοικητικού-Οικονομικού. 
 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
 
1. Μ. Παπαμανουσάκη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Ε΄, υπάλληλος της 
Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού. 
2. Αντώνιος Μπολτέτσος, κλάδου ΔΕ Πληροφορικής Προσωπικού Η/Υ με βαθμό Γ΄, υπάλληλος 
της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής. 
3. Μαρία Γκαβογιαννάκη,  κλάδου  ΔΕ Πληροφορικής Προσωπικού Η/Υ με βαθμό Γ΄, υπάλληλος 
της Δ/νσης Διοικητικού –Οικονομικού.  
  

Β. Επιτροπή αξιολόγησης των ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ 118/2007 και 
προσφυγών του άρθρου 3 παρ. 2 Ν.2522/1997 και του Ν.3886/2010, της Π.Ε. Βοιωτίας, 
Περιφέρειας Στ. Ελλάδος. 

 
Τα ονόματα των κληρωθέντων μελών-υπαλλήλων Π.Ε. Βοιωτίας αναγράφονται κατά 

σειρά κλήρωσης:  
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
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1. Κων/να Μιχοπούλου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό ΣΤ΄, υπάλληλος της 
Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού. 
2. Δήμητρα Μπαϊρακτάρη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με βαθμό Ε΄, υπάλληλος της 
Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού.  
3. Βασιλική Μαυροειδή, κλάδου  ΠΕ Μηχανικών-Τοπογράφων, με βαθμό Δ΄ υπάλληλος της 
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής. 
 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
 
1. Γ. Καλπούζος, κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων με βαθμό Β΄, υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής. 
2. Δ. Τριανταφυλλοδήμου, κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με βαθμό Δ΄, αν. Προϊσταμένη 
τμήματος Προσωπικού & Μισθοδοσίας της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού. 
3. Π. Σκαλτσά, κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού με βαθμό Ε΄, υπάλληλος της Δ/νσης 
Διοικητικού-Οικονομικού. 
  

Γ. Επιτροπή παραλαβής υλικών, κινητών πραγμάτων, βεβαίωσης ή πιστο-
ποίησης εκτέλεσης εργασιών ή παροχής υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων και αυτών 
της πληροφορικής, πετρελαίου θέρμανσης, καθώς επίσης και πιστοποίησης εργασιών 
καθαριότητας, που αφορούν τις υπηρεσίες της περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, που 
αφορούν τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στη Λιβαδειά  και Αλίαρτο: 
 

Τα ονόματα των κληρωθέντων μελών-υπαλλήλων Π.Ε. Βοιωτίας αναγράφονται κατά 
σειρά κλήρωσης:  
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
 
1. Γιάννης Καλαντζής, κλάδου  ΔΕ  Διοικητικών - Γραμματέων με βαθμό Β΄, υπάλληλος της 
Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού. 
2. Παναγιώτα Μπαλτσιώτη, κλάδου ΔΕ Πληροφορικής Προσωπικού Η/Υ με βαθμό Δ΄, 
υπάλληλος της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού.  
3. Αικατερίνη Μαστροκώστα, κλάδου ΥΕ Επιμελητών με βαθμό Δ΄, υπάλληλος της Δ/νσης 
Διοικητικού-Οικονομικού. 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
 
1. Κων/να Μάνη, κλάδου, κλάδου ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων με βαθμό Γ΄, υπάλληλος της  
Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού. 
2. Δημ. Μπαρκώσης, κλάδου  ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων, με βαθμό Γ΄, υπάλληλος της Δ/νσης 
Διοικητικού-Οικονομικού. 
3. Μαρία Καλτσή, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Ε΄, υπάλληλος της Δ/νσης 
Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας.  
 

 
Δ. Επιτροπή παραλαβής υλικών, κινητών πραγμάτων, βεβαίωσης ή πιστο-

ποίησης εκτέλεσης εργασιών ή παροχής υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων και αυτών 
της πληροφορικής, πετρελαίου θέρμανσης, καθώς επίσης και πιστοποίησης εργασιών 
καθαριότητας, που αφορούν τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, που 
εδρεύουν στη Θήβα και Σχηματάρι. 
 

Τα ονόματα των κληρωθέντων μελών-υπαλλήλων Π.Ε. Βοιωτίας αναγράφονται κατά 
σειρά κλήρωσης:  
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
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1. Γεώργιος Νιφαδόπουλος, κλάδου ΤΕ Μηχανικών με βαθμό Γ΄, υπάλληλος της Δ/νσης 
Μεταφορών & Επικοινωνιών. 
2. Αθηνά Μάδη, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων με βαθμό Γ΄, υπάλληλος της Διεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής. 
3. Χρήστος Ρούσσος, κλάδου ΔΕ Τεχνιτών Μηχανικών με βαθμό Β΄, υπάλληλος της Δ/νσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών. 
 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
 
1. Νικ. Σταματέλλος  κλάδου  ΠΕ Γεωτεχνικών με βαθμό Β΄, της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής. 
2. Βασ. Παντελόπουλος, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Γ΄, υπάλληλος της  
Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών. 
3. Αθαν. Τσάλεζας,  κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας με βαθμό Β΄, υπάλληλος της Δ/νσης 
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής.  
 

Ε. Επιτροπή παραλαβής προμηθειών, καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών και  
επισκευών αυτοκινήτων, μηχανημάτων που έχουν ως βάση εκκίνησης ή διαχειρίζονται 
από τις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στη Λιβαδειά και Θήβα. 
 

Τα ονόματα των κληρωθέντων μελών-υπαλλήλων της Π.Ε. Βοιωτίας αναγράφονται κατά 
σειρά κλήρωσης:  
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
 
1. Μάριος Κακοσαίος, κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων, με βαθμό Γ΄, υπάλληλος της Δ/νσης 
Μεταφορών & Επικοινωνιών. 
2. Κων/νος Καρατζάς, κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων με βαθμό Ε΄, υπάλληλος της 
Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών. 
3. Δημήτριος Δημητρίου, κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων με βαθμό Γ΄, υπάλληλος της 
Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών. 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
 
1. Δημήτριος Τζάλιος κλάδου ΔΕ Χειριστών Γεωτρ/νων με βαθμό Γ΄, υπάλληλος της Δ/νσης 
Μεταφορών & Επικοινωνιών. 
2. Σωτήριος Μπαμπαλούκας, κλάδου ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρονικών με βαθμό Γ΄, υπάλληλος της  
Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 
3. Βασίλειος Καλλίνωσης, κλάδου ΔΕ Οδηγών με βαθμό Γ΄, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων.  
 

 Χρέη προέδρου θα εκτελεί το πρώτο στη σειρά τακτικό μέλος, των ανωτέρω επιτροπών. 

 Η αναπλήρωση των τακτικών μελών θα γίνεται με τη σειρά αναγραφής των 
αναπληρωματικών μελών. 

 
Για την συμμετοχή των ανωτέρω σε διαδικασίες που υπάγονται στο Ενιαίο Σύστημα 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, οι ανωτέρω θα πρέπει να εξασφαλίσουν δικαιώματα 
εισόδου στην ηλεκτρονική πύλη καθώς και ψηφιακή υπογραφή. 

 
Η διάρκεια των ανωτέρω επιτροπών είναι ετήσια με έναρξη την 15-4-2016 και λήξη την 

14-4-2017. 
Οι επιτροπές θα συνεδριάζουν εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων 

Υπηρεσιών στην Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. 
   

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 547 
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ΘΕΜΑ 41ο: Συγκρότηση τριμελών επιτροπών α) συντήρησης, επισκευής αυτοκινήτων – 
οχημάτων και μηχανημάτων έργου, β) προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή και 
συντήρηση αυτοκινήτων – οχημάτων και μηχανημάτων έργου και γ) παραλαβής καυσίμων, 
λιπαντικών & λοιπών υλικών, Π.Ε. Φωκίδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 43920/1056/23-3-
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 
Συγκροτεί τις παρακάτω τριμελής επιτροπές της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, σε 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 Ν. 4024/2011, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη 
αυτών, των οποίων προέκυψαν από δημόσια κλήρωση, που διενεργήθηκε στις 10-3-2016, ως 
εξής: 

 
1. Για την επιτροπή προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση 

αυτοκινήτων-οχημάτων και μηχανημάτων έργου και λοιπών υλικών της Π.Ε Φωκίδας: 
 
i. Ηλίας Κολοβός του Γεωργίου, κλάδου/ειδικότητας ΤΕ Μηχανικών/Ηλεκτρολόγων, με 

αναπληρώτρια του την Παγώνα Βαϊνου του Αθανασίου, κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών/ 
Μηχανολόγων, υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 

ii. Ιωάννης Μπούτσικος του Λεωνίδα, κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Οδηγών του Τμήματος 
Πολιτικής Προστασίας, με αναπληρωτή του τον Γεώργιο Μπέσιο του Κων/νου κλάδου/ 
ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων της Δ/νσηςΤεχνικών Έργων. 

iii. Ιουλιάνα Καλυβιώτη του Ντουμίτρου, κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών/Μηχανο-
λόγων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών με αναπληρωτή της τον Αθανάσιο Μαλισιώρα 
κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 

Έργο της επιτροπής είναι η προμήθεια των απαιτούμενων για την επισκευή αυτοκινήτων-
οχημάτων και μηχανημάτων έργου, ανταλλακτικών και λοιπών υλικών από το ελεύθερο εμπόριο, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί δημοσίου λογιστικού. 
 

2. Για την επιτροπή συντήρησης, επισκευής αυτοκινήτων – οχημάτων και 
μηχανημάτων έργου της Π.Ε Φωκίδας: 
 

i. Ιωάννης Κουτρολίκος του Κων/νου, κλαδου/ειδικότητας ΔΕ Τεχνικών/Τεχνιτών με 
αναπληρωτή του τον Γεώργιο Μπέσιο, κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 

ii. Ιωάννης Μπούτσικος του Λεωνίδα, κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Οδηγών του Τμήματος 
Πολιτικής Προστασίας με αναπληρωτή του τον Παναγιώτη Κολομέτσο του Χαραλάμπους, 
κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Τεχνιτών, υπάλληλο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού. 

iii. Λουκά Καραδήμο του Βασιλείου, κλάδου/ειδικότητας ΤΕ Μηχανικών/Τεχνολογικών 
Εφαρμογών της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών με αναπληρωτή του τον Γεώργιο 
Μαργαρίτη του Νικολάου, κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων, υπάλληλο της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 

Έργο της επιτροπής αποτελεί η ανάθεση των επισκευαστικών εργασιών ή εργασιών 
συντήρησης σε ιδιωτικό συνεργείο με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.2362/1995 και θα 
επιλαμβάνεται όλων των επισκευαστικών εργασιών. 
 

3. Για την επιτροπή παραλαβής καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών υλικών που 
αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας: 
 

iv. Αθανάσιος Ψιλογιάννης του Ιωάννη, κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Η/Υ με 
αναπληρωτή του τον Παναγιώτη Κολομέτσο του Χαραλάμπους, κλάδου/ειδικότητας ΔΕ 
Τεχνιτών, υπάλληλοι της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού. 
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v. Ευάγγελος Καραγιώργος του Κων/νου, υπάλληλος της Δ/νσης Διοικητικού-
Οικονομικού με αναπληρωτή του τον Κων/νο Δασκαλόπουλο του Δημητρίου, κλάδου/ειδικότητας 
ΤΕ Διοικητικού/Λογιστικού, υπάλληλο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας. 

vi. Παρασκευή Αραποπούλου του Ευσταθίου, κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού-
Λογιστικού με αναπληρώτρια της την Αρχοντούλα Σορώκου του Ευσταθίου, υπάλληλο της 
Δ/νσης Ανάπτυξης. 

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 548 
 
 

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

 
 Ηλίας Μπουρμάς   Βασίλειος Φακίτσας                    Ζωή Σύψα 
   

Κων/νος Καραγιάννης 
      
     Ιωάννης Ταγκαλέγκας 

 
Ευστάθιος Κάππος 

 
Γεώργιος Γκικόπουλος 

      
     Θωμάς Γρεβενίτης 
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