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    ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
     της 23ης Μαΐου 2016 

          Αριθμός Πρακτικού 21 
 

Στη Λαμία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λ. Καλυβίων 2, 3ος 
όροφος), σήμερα στις 23 Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε (τακτική) 
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 138/7-9-2014 (ΑΔΑ: 
796Ω7ΛΗ-ΞΩΚ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, υπό την Προεδρία 
του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνου Π. Μπακογιάννη και δυνάμει της 
υπ΄αριθμ. (οικ.) 74622/890/17-5-2016 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 19/9-5-2016 της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση Εργασιών αποχιονισμού 
στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Βοιωτίας για την 
χρονική περίοδο 2015-2016. 
 
ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 72047/194/13-5-2016 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας σχετικά με την διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της 
Π.Ε. Φθιώτιδας (προσφυγικές ροές από 8/5/2016). 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση επαρχιακής οδού υπ’ αρ. 3 οδικού 
δικτύου Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού 855.000,00€ με Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου: «Αποκατάσταση τμημάτων ασφαλτικού 
οδοστρώματος και τεχνικών έργων στην επαρχιακή οδό 6 Μαριολάτα - Πολύδροσος» του έργου: 
«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015-2016 & 2017», προϋπολογισμού 
100.000,00€ με Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου: «Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού 
οδοστρώματος, τεχνικών έργων και σήμανσης της υπ΄αριθμ. 27 Εθνικής Οδού Άμφισσα Γραβιά 
Όρια Νομού» του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015-2016 & 
2017», προϋπολογισμού 286.247,00€ με Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Ανακαίνιση κτηνιατρικού εργαστηρίου για τη 
μεταστέγαση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 
300.000,00€ με Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση διακήρυξης και λοιπών συμβατικών τευχών δημοπράτησης του υποέργου: 
«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας για το έτος 2017, χρήσης 2016» του έργου: 
«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη 2015, 2016 & 2017», προϋπολογισμού 
1.550.000,00 € με Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού 
του υποέργου: «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κατακόρυφης σήμανσης στο οδικό δίκτυο 
της Βοιωτίας για τα έτη 2016 & 2017» του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας για 
τα έτη 2015, 2016 & 2017», προϋπολογισμού 200.000,00 € με Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του 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 11ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού 
του υποέργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη 2015, 2016» του έργου: 
«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη 2015, 2016 και 2017», προϋπολογισμού 
3.350.000,00€ με Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού 
του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου Κρίκελλο – Δομνίστα – Σταύλοι – Άμπλιανη 
– Ψηλός Σταυρός», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 240.000,00 € με Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Ορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού του έργου: 
«Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας για την χρονική περίοδο 2015-2017 (Αποκατάσταση ζημιών 
αναχωμάτων του ποταμού Σπερχειού σε περιοχές του Δήμου Μακρακώμης)», προϋπολογισμού 
45.000€ με Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπρασίας του έργου: «Επείγοντα αντιπλημμυρικά 
έργα στην κοίτη του Σπερχειού ποταμού, στο τμήμα από Μεριστή μέχρι τις εκβολές του», Π.Ε. 
Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 600.000,00 με Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση παράτασης του χρονοδιαγράμματος εργασιών του υποέργου: «Βελτίωση 
επαρχιακού δρόμου Κονιάκου – Κάτω Μουσουνίτσας Β΄Φάση» του έργου: «Συντήρηση 
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αποκατάσταση ζημιών και εκτέλεση εργασιών για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο εθνικό 
και επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας». 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση συνθηκών ασφαλείας 
των οδών Θήβα - Λιβαδειά, Θήβα - Ριτσώνα και Θήβα – Ερυθρές», Π.Ε. Βοιωτίας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση α) διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την: «Προμήθεια 
ειδών παντοπωλείου, ελαιόλαδου, ειδών κρεοπωλείου, βρεφικών τροφών, οπωροκηπευτικών  
για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ) για 
τον Νομό Ευρυτανίας» και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης. 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση α) διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την: «Προμήθεια ειδών βασικής 
υλικής συνδρομής για το επιχειρησιακό πρόγραμμα (Ε.Π.) Επισιτιστικής και Βασικής υλικής 
συνδρομής (ΤΕΒΑ) για τον Νομό Ευρυτανίας» και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Σταύρος Τσελάς, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση α) διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Παροχή 
υπηρεσιών περιορισμού της ρύπανσης Cr (VI) – εξασθενούς χρωμίου στην εκβολή αγωγού 
όμβριων υδάτων στη θέση “Μαϊλης”, στην περιοχή Οινοφύτων, με την εγκατάσταση και 
λειτουργία ειδικού εξοπλισμού», προϋπολογισμού 48.384,00€ χωρίς Φ.Π.Α., β) των όρων της 
διακήρυξης και συγκρότηση της αρμόδιας ειδικής τεχνικής επιτροπής. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΔΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπανών από τον τακτικό προϋπολογισμό για αγορές, επισκευές, 
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση της 1ης 
προσκυνηματικής διαδρομής, στα πλαίσια του Ιερού Προσκυνήματος του Οσίου Ιωάννη του 
Ρώσου, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δαπανών και δέσμευση πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό για 
αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό 
προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας (6) ατόμων ΠΕ 
Γεωπόνων και (3) ατόμων ΥΕ Εργατών για την υλοποίηση του Προγράμματος Δακοκτονίας ΠΕ 
Φθιώτιδας, έτους 2016. 
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ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό 
προϋπολογισμό για συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Φεστιβάλ Ελληνικών 
Παραδοσιακών Χορών, στο Μαρτίνο Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό 
προϋπολογισμό για συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο 10ο Φεστιβάλ Οίτης, που 
θα διεξαχθεί στο πάρκο τεχνών ψυχαγωγίας «Χώρα» Λελέϊκα Υπάτης κατά τους μήνες Ιούνιο-
Σεπτέμβριο 2016. 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό 
προϋπολογισμό για συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη 2η Γιορτή Παραδοσιακών 
χορών, στον χώρο εορτασμού της Εθνικής Αντίστασης στον Γοργοπόταμο. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, έως το Α τρίμηνο 2016». 
(Εισηγητές κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε. και κα Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού 
Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών, εξοπλισμού, εργασιών και υπηρεσιών 
που αφορούν στην υλοποίηση του προγράμματος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή 
διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό 
ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 
ετών 2016 & 2017», Π.Ε. Φθιώτιδας, συνολικού προϋπολογισμού 1.559.984,40 € με ΦΠΑ. 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή 
διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό 
ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς ετών 2016 & 
2017», Π.Ε. Βοιωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 368.932,78 € με Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού του 

έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με την μέθοδο της 

παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του προγράμματος 
συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, έτους 2016», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 
69.192,444€. 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή 
διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό 
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ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 
ετών 2016 & 2017», Π.Ε. Εύβοιας, συνολικού προϋπολογισμού 1.229.799,51 € με ΦΠΑ. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης 
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής). 
 

Παρόντα μέλη οκτώ (8) οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, Ιωάννης Ταγκαλέγκας, 
Βασίλειος Φακίτσας, Ευστάθιος Κάππος, Δημήτριος Αργυρίου (αναπληρωματικό μέλος του 
Κων/νου Καραγιάννη), Ιωάννης Αγγελέτος, Γεώργιος Γκικόπουλος και Αθανάσιος Γιαννόπουλος. 

Από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα, απουσίαζαν οι κ.κ. Κων/νος Καραγιάννης ο 
οποίος αναπληρώθηκε ως ανωτέρω, και Ηλίας Μπουρμάς, καθώς και το αναπληρωματικό μέλος 
αυτού.  

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

 
Χρέη γραμματέα άσκησε η Ζωή Σύψα, κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, με βαθμό 

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

 
Επίσης, στη συνεδρίαση παρέστησαν οι: 

1. 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., 
4. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε., 
5. Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. και 
6. Φωτούλα Σφήκα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Διοίκησης Π.Σ.Ε.. 
 

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

πρότεινε στα μέλη να συζητηθεί και το παρακάτω θέμα, ως έκτακτο: 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ: Έγκριση πληρωμής δαπάνης και δέσμευση πίστωσης έργου από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός της επερχόμενης αλλαγής του Φ.Π.Α. 
απο την 1η Ιουνίου. Η καθυστέρηση της πληρωμής του λογαριασμού οφείλεται στην 
υποχρηματοδότηση του έργου, καθότι ο λογαριασμός είναι σε εκκρεμότητα από τον Ιούνιο 2015. 
 

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποδέχτηκε την πρόταση του Προέδρου και 
αποφάσισε το παραπάνω θέμα να συζητηθεί πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 763 

 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ: Έγκριση πληρωμής δαπάνης και δέσμευση πίστωσης έργου από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 77411/1700/23-5-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
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 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 
 

αποφασίζει ομόφωνα 
 Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και δέσμευση πίστωσης έργου από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Ε. Ευρυτανίας, ως κάτωθι: 
 

Α/Α  
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

 
ΠΟΣΟ σε ευρώ 

 
 
 
 
 
 
1 

16η εντολή πληρωμής του Έργου: 
«ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Γ.Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» 
Χρηματοδότηση : Ε.Σ.Π.Α. 
Προϋπολογισμός : 2.100.000,00 ευρώ 
Ποσό σύμβασης : 1.097.445,67 ευρώ 
Πληρωμές μέχρι σήμερα : 1.069.775,96 ευρώ  
Παρών λογαριασμός : 4.206,02 ευρώ  
Υπόλοιπο εγκρίσεων : 0,00 ευρώ 
 Φορέας – ΚΑΕ  : 071 – 9475 «Υπ. Υγείας Πρόνοιας & Κοιν. 
Ασφαλίσεων» 
Ανάδοχος  : Λ. ΚΙΤΣΟΣ  Α.Τ.Ε. 

 
 
 
 
 

4.206,02 ευρώ 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 764 

 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης 19/9-5-2016 της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 19/9-5-2016  πρακτικό συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 

 Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 765 
 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση Εργασιών αποχιονισμού 
στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Βοιωτίας για την 
χρονική περίοδο 2015-2016. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 1829/70741/11-5-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

 Εγκρίνει την δαπάνη και την διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση Εργασιών αποχιονισμού 
στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (πλημμύρες) της Π.Ε. 
Βοιωτίας για την χρονική περίοδο 2015-2016, στους κάτωθι ιδιώτες: 
 

  

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΩΠΑΙΔΟΣ 
 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 

23% 

 
ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

9/3/2016 Εκσκαφέας Λαστιχοφόρος         ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΤΑΦΡΩΝ ΣΤΗΝ 

  

 

9/3/2016 
Εκσκαφέας φορτωτής 70 
hp & ανω (JCB)    
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10/3/2016 Εκσκαφέας Λαστιχοφόρος         ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΩΠΑΙΔΑΣ  ΣΑΑΚ 

ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 

  

 

10/3/2016 
Εκσκαφέας φορτωτής 70 
hp & ανω (JCB)    

 

11/3/2016 Εκσκαφέας Λαστιχοφόρος           

 

11/3/2016 
Εκσκαφέας φορτωτής 70 
hp & ανω (JCB)    

 

12/3/2016 Εκσκαφέας Λαστιχοφόρος           

 

12/3/2016 
Εκσκαφέας φορτωτής 70 
hp & ανω (JCB)    

1 13/3/2016 Εκσκαφέας Λαστιχοφόρος         

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΤΑΦΡΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΚΩΠΑΙΔΑΣ  ΣΑΑΚ 
ΠΑΥΛΟΥ 

  

 

13/3/2016 
Εκσκαφέας φορτωτής 70 
hp & ανω (JCB)    

 

14/3/2016 Εκσκαφέας Λαστιχοφόρος           

 

14/3/2016 
Εκσκαφέας φορτωτής 70 
hp & ανω (JCB)    

 

15/3/2016 
Εκσκαφέας φορτωτής 70 
hp & ανω (JCB)    

 

15/3/2016 Εκσκαφέας Λαστιχοφόρος           

 

16/3/2016 
Εκσκαφέας φορτωτής 70 
hp & ανω (JCB)    

 

16/3/2016 Εκσκαφέας Λαστιχοφόρος         

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΤΑΦΡΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΚΩΠΑΙΔΑΣ  ΣΑΑΚ 
ΚΑΡΙΑΣ 

  

 

17/3/2016 
Εκσκαφέας φορτωτής 70 
hp & ανω (JCB)    

 

17/3/2016 Εκσκαφέας Λαστιχοφόρος           

 

 
18/3/2016 

Εκσκαφέας φορτωτής 70 
hp & ανω (JCB)    

 
 

18/3/2016 Εκσκαφέας Λαστιχοφόρος           

 

 
19/3/2016 

Εκσκαφέας φορτωτής 70 
hp & ανω (JCB)    

 
 

19/3/2016 Εκσκαφέας Λαστιχοφόρος           

 

 
20/3/2016 

Εκσκαφέας φορτωτής 70 
hp & ανω (JCB)    

 
 

20/3/2016 Εκσκαφέας Λαστιχοφόρος           

 

 
21/3/2016 

Εκσκαφέας φορτωτής 70 
hp & ανω (JCB)  

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΤΑΦΡΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΚΩΠΑΙΔΑΣ  ΣΑΑΚ 
ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

  

 
 

21/3/2016 Εκσκαφέας Λαστιχοφόρος           

 

 
22/3/2016 

Εκσκαφέας φορτωτής 70 
hp & ανω (JCB)    

 
 

22/3/2016 Εκσκαφέας Λαστιχοφόρος           

 

 
23/3/2016 

Εκσκαφέας φορτωτής 70 
hp & ανω (JCB)    

 
 

23/3/2016 Εκσκαφέας Λαστιχοφόρος           

 

 
2/4/2016 

Εκσκαφέας φορτωτής 70 
hp & ανω (JCB)    

 
 

2/4/2016 Εκσκαφέας Λαστιχοφόρος           

 

 
3/4/2016 

Εκσκαφέας φορτωτής 70 
hp & ανω (JCB)    
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3/4/2016 Εκσκαφέας Λαστιχοφόρος           

 

 
4/4/2016 

Εκσκαφέας φορτωτής 70 
hp & ανω (JCB)    

 
 

4/4/2016 Εκσκαφέας Λαστιχοφόρος           

 

 
5/4/2016 

Εκσκαφέας φορτωτής 70 
hp & ανω (JCB)  

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΤΑΦΡΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΚΩΠΑΙΔΑΣ  ΣΑΑΚ 
ΠΥΡΓΟΥ  

  

 
 

5/4/2016 Εκσκαφέας Λαστιχοφόρος           

 

 
6/4/2016 

Εκσκαφέας φορτωτής 70 
hp & ανω (JCB)    

 
 

6/4/2016 Εκσκαφέας Λαστιχοφόρος           

 

 
7/4/2016 

Εκσκαφέας φορτωτής 70 
hp & ανω (JCB)    

 
 

7/4/2016 Εκσκαφέας Λαστιχοφόρος           

 

 
8/4/2016 

Εκσκαφέας φορτωτής 70 
hp & ανω (JCB)    

 
 

8/4/2016 Εκσκαφέας Λαστιχοφόρος         17.559,48 € 

2 
ΓΟΥΛΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

15/3/2016 
Εκσκαφέας φορτωτής 70 
hp & ανω (JCB)  

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΤΑΦΡΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΚΩΠΑΙΔΑΣ ΣΑΑΚ ΑΓ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

  

15/3/2016 Εκσκαφέας Λαστιχοφόρος           

16/3/2016 
Εκσκαφέας φορτωτής 70 
hp & ανω (JCB)    

16/3/2016 Εκσκαφέας Λαστιχοφόρος           

17/3/2016 
Εκσκαφέας φορτωτής 70 
hp & ανω (JCB)    

17/3/2016 Εκσκαφέας Λαστιχοφόρος           

18/3/2016 
Εκσκαφέας φορτωτής 70 
hp & ανω (JCB)    

18/3/2016 Εκσκαφέας Λαστιχοφόρος           

19/3/2016 
Εκσκαφέας φορτωτής 70 
hp & ανω (JCB)    

19/3/2016 Εκσκαφέας Λαστιχοφόρος           

20/3/2016 
Εκσκαφέας φορτωτής 70 
hp & ανω (JCB)    

20/3/2016 Εκσκαφέας Λαστιχοφόρος           

21/3/2016 
Εκσκαφέας φορτωτής 70 
hp & ανω (JCB)    

21/3/2016 Εκσκαφέας Λαστιχοφόρος           

6/5/2016 Εκσκαφέας Λαστιχοφόρος           

7/5/2016 Εκσκαφέας Λαστιχοφόρος           

8/5/2016 Εκσκαφέας Λαστιχοφόρος           

9/5/2016 Εκσκαφέας Λαστιχοφόρος           

10/5/2016 Εκσκαφέας Λαστιχοφόρος           

11/5/2016 Εκσκαφέας Λαστιχοφόρος         9.090,93 € 

3 
ΧΑΤΖΗΝΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

19/3/2016 
Εκσκαφέας φορτωτής 70 
hp & ανω (JCB)  

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΤΑΦΡΩΝ   
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20/3/2016 
Εκσκαφέας φορτωτής 70 
hp & ανω (JCB)  

ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΑΛΙΑΡΤΟΥ   

21/3/2016 
Εκσκαφέας φορτωτής 70 
hp & ανω (JCB)  1.722,00 € 

  

 ΣΥΝΟΛΟΝ 

 
28.372,41 € 

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 766 
 
ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 72047/194/13-5-2016 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας σχετικά με την διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της 
Π.Ε. Φθιώτιδας (προσφυγικές ροές από 8/5/2016). 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 72851/196/16-5-2016 
έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 72047/194/13-5-2016 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας σχετικά με την διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της 
Π.Ε. Φθιώτιδας (προσφυγικές ροές από 8/5/2016) και συγκεκριμένα: 

 
1.- Την προσωρινή εγκατάσταση των νέων προσφυγικών ροών στο πρώην ξενοδοχείο 

«Ασκληπιός» στην Τ.Κ. Θερμοπυλών του Δήμου Λαμιέων. 
2.- Να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες για την ανακατασκευή, συντήρηση, επισκευή 

των εγκαταστάσεων στα 12 W/C στο εσωτερικό του κτιρίου και η παροχή υπηρεσιών  
καθαριότητας όλων των εσωτερικών χώρων του πρώην ξενοδοχείου «Ασκληπιός» οι οποίες θα 
πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα και για να υλοποιηθεί αυτό θα πρέπει η παροχή των 
υπηρεσιών αυτών να γίνει από επαγγελματία εγκαταστάτη με γνώση των χώρων και των 
εγκαταστάσεων και που να διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό. 

3.- Την δέσμευση πιστώσεων ύψους 21.845,00 € για τις παραπάνω εργασίες συμπεριλ-
αμβανομένου του Φ.Π.Α. η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 01 073 ΚΑΕ 5152. 

4.-  Την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των παρακάτω εργασιών: 
 i. Εργασίες ανακατασκευής, επισκευής και συντήρησης των 12 W/C και της εγκατά-
στασης συστημάτων πυρασφαλείας, χρωματισμοί επιφανειών δωματίων - διαδρόμων στο 
πρώην ξενοδοχείο «Ασκληπιός» στην «ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Τ.Ε.» έναντι συνολικού ποσού 
20.000,00 € με Φ.Π.Α.. 
 ii. Εργασίες καθαρισμού όλων των εσωτερικών χώρων του πρώην ξενοδοχείου 
«Ασκληπιός» στην  «ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κ. ΣΙΑ Ε.Ε.» έναντι συνολικού ποσού 1.845,00 € 
με Φ.Π.Α.. 
 5.-  Την υπογραφή των συμβάσεων εκτέλεσης των εργασιών σύμφωνα με τα παραπάνω 
 

6.- Οι παραπάνω εργασίες θα παραληφθούν από την επιτροπή που έχει οριστεί με την 
υπ’ αριθμ. 31590/289/2/3/2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 767 
 
 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
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ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση επαρχιακής οδού υπ’ αρ. 3 οδικού 
δικτύου Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού 855.000,00€ με Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 71413/1912/Φ.Ε./12-
5-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

1. Εγκρίνει: 
α) τη δημοπράτηση του έργου: «Συντήρηση επαρχιακής οδού υπ’ αρ. 3 οδικού δικτύου 

Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού 855.000,00€ 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. Εύβοιας ως Αρχή που θα διενεργήσει το 

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

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 768 

 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου: «Αποκατάσταση τμημάτων ασφαλτικού 
οδοστρώματος και τεχνικών έργων στην επαρχιακή οδό 6 Μαριολάτα - Πολύδροσος» του έργου: 
«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015-2016 & 2017», προϋπολογισμού 
100.000,00€ με Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 73395/1741/16-5-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει: 
α) τη δημοπράτηση του υποέργου: «Αποκατάσταση τμημάτων ασφαλτικού οδο-

στρώματος και τεχνικών έργων στην επαρχιακή οδό 6 Μαριολάτα - Πολύδροσος» του έργου: 
«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015-2016 & 2017», προϋπολογισμού 
100.000,00€ με Φ.Π.Α., με ανοιχτή δημοπρασία, 

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

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

δ) τη δαπάνη 100.000,00 € με Φ.Π.Α., από πιστώσεις του προγράμματος ΣΑΕΠ 566. 
2. Ορίζει την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Φωκίδας ως αρχή που θα διενεργήσει την 

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 769 

 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου: «Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού 
οδοστρώματος, τεχνικών έργων και σήμανσης της υπ΄αριθμ. 27 Εθνικής Οδού Άμφισσα Γραβιά 
Όρια Νομού» του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015-2016 & 
2017», προϋπολογισμού 286.247,00€ με Φ.Π.Α..  
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 73996/1752/17-5-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει: 
α) τη δημοπράτηση του υποέργου: «Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος, 

τεχνικών έργων και σήμανσης της υπ΄αριθμ. 27 Εθνικής Οδού Άμφισσα Γραβιά Όρια Νομού» 
του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015-2016 & 2017», 
προϋπολογισμού 286.247,00€ με Φ.Π.Α., με ανοιχτή δημοπρασία, 

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

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

δ) τη δαπάνη 286.247,00€ με Φ.Π.Α., από πιστώσεις του προγράμματος ΣΑΕΠ 566. 
2. Ορίζει την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Φωκίδας ως αρχή που θα διενεργήσει την 

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 770 

 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Ανακαίνιση κτηνιατρικού εργαστηρίου για τη 
μεταστέγαση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 
300.000,00€ με Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 74212/2469/17-5-2016 
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: «Ανακαίνιση κτηνιατρικού εργαστηρίου για τη 

μεταστέγαση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 
300.000,00€ με Φ.Π.Α., με ανοιχτή δημοπρασία, 

β) τους όρους της διακήρυξης,  
γ) τη δαπάνη ύψους 300.000,00 € για την εκτέλεση του έργου του θέματος. 
2. Ορίζει την 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 διαγωνισμού. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 771 
 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση διακήρυξης και λοιπών συμβατικών τευχών δημοπράτησης του υποέργου: 
«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας για το έτος 2017, χρήσης 2016» του έργου: 
«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη 2015, 2016 & 2017», προϋπολογισμού 
1.550.000,00 € με Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 1899/73173/16-5-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
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 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 
 

αποφασίζει ομόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) τη δημοπράτηση του υποέργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας για το έτος 

2017, χρήσης 2016» του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη 2015, 
2016 & 2017», προϋπολογισμού 1.550.000,00 € με Φ.Π.Α., με ανοιχτή δημοπρασία, 

β) τους όρους της διακήρυξης,  
γ) τη δαπάνη για την εκτέλεση του έργου του θέματος. 
2. Ορίζει την 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 διαγωνισμού. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 772 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού 
του υποέργου: «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κατακόρυφης σήμανσης στο οδικό δίκτυο 
της Βοιωτίας για τα έτη 2016 & 2017» του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας για 
τα έτη 2015, 2016 & 2017», προϋπολογισμού 200.000,00 € με Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 1812/70405/11-5-2016 
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 το από 26-4-2016 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του υποέργου: 
«Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κατακόρυφης σήμανσης στο οδικό δίκτυο της Βοιωτίας 
για τα έτη 2016 & 2017» του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη 2015, 
2016 & 2017», προϋπολογισμού 200.000,00 € με Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, των οικονομικών προσφορών και των εγγυητικών επιστολών των 
υποψηφίων αναδόχων. 
 2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής δημοπρασίας του έργου στην εργοληπτική 
επιχείρηση «ΜΑΝΤΟΥΣΗ ΙΣΜΗΝΗ», η οποία προσέφερε έκπτωση σαράντα τοις εκατό (40%) 
στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης, ήτοι με προσφορά 97.560,97 € για εργασίες, απρόβλεπτα, 
αναθεώρηση και 22.439,02 € για Φ.Π.Α. Συνολική προσφορά: 120.000,00 € με Φ.Π.Α.. 
  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 773 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του 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 Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 1822/70594/11-5-2016 
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 το από 26-4-2016 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: 
«Επισκευή Καναλιού Υλίκης - Κάστρου», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 45.000.00€ με 
Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των οικονομικών 
προσφορών και των εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων αναδόχων. 
 2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου στην 
εργοληπτική εταιρεία «ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.», με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα επτά τοις 
εκατό (57%) στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης, ήτοι προσφορά 15.731,70 € για εργασίες, 
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απρόβλεπτα, αναθεώρηση και 3.618,30 € για Φ.Π.Α. Συνολική προσφορά 19.350,00€ με 
Φ.Π.Α.. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 774 

 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού 
του υποέργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη 2015, 2016» του έργου: 
«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη 2015, 2016 και 2017», προϋπολογισμού 
3.350.000,00€ με Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 1815/70500/11-5-2016 
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 το από 20-4-2016 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του υποέργου: 
«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη 2015, 2016» του έργου: «Συντήρηση 
οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη 2015, 2016 και 2017», προϋπολογισμού 3.350.000,00€ 
με Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των οικονομικών 
προσφορών και των εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων αναδόχων. 
 2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής δημοπρασίας έργου στην εργοληπτική 
επιχείρηση «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ.», με μέση έκπτωση προσφοράς (71,02%) στις 
τιμές του τιμολογίου της μελέτης, ήτοι με προσφορά 789.414,78 € για εργασίες, απρόβλεπτα, 
αναθεώρηση και 181.565,40 € για Φ.Π.Α. Συνολική προσφορά: 970.980,18€ με Φ.Π.Α.. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 775 

 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού 
του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου Κρίκελλο – Δομνίστα – Σταύλοι – Άμπλιανη 
– Ψηλός Σταυρός», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 240.000,00 € με Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 69545/1004/10-5-2016 
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 

Αναβάλει τη λήψη απόφασης επί της ουσίας και παραπέμπει το θέμα στο Τεχνικό 
Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως αρμόδιο να παράσχει 
γνώμη, για την εφαρμογή της περίπτωσης του άρθρου 27, παρ. 2β ν. 3669/2008, ήτοι για το αν 
η οικονομική προσφορά του τελικού μειοδότη κρίνεται μη ικανοποιητική για τον κύριο του έργου, 
προκειμένου να ακυρωθεί το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. Η υπόθεση θα εισαχθεί για εκ νέου 
συζήτηση και λήψη απόφασης, μετά τη σχετική γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων 
Έργων και τη διαβίβαση του σχετικού πρακτικού. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 776 

 
ΘΕΜΑ 13ο: Ορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού του έργου: 
«Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας για την χρονική περίοδο 2015-2017 (Αποκατάσταση ζημιών 
αναχωμάτων του ποταμού Σπερχειού σε περιοχές του Δήμου Μακρακώμης)», προϋπολογισμού 
45.000€ με Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 69985/2203/10-5-2016 
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 
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αποφασίζει ομόφωνα 
 Ορίζει νέα ημερομηνία διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού του έργου: «Εργασίες 
αποχιονισμού στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της 
Π.Ε. Φθιώτιδας για την χρονική περίοδο 2015-2017 (Αποκατάσταση ζημιών αναχωμάτων του 
ποταμού Σπερχειού σε περιοχές του Δήμου Μακρακώμης)», προϋπολογισμού 45.000€ με 
Φ.Π.Α. την 6η Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στον 
ίδιο τόπο και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της οικείας διακήρυξης.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 777 

 
ΘΕΜΑ 14ο: Ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπρασίας του έργου: «Επείγοντα αντιπλημμυρικά 
έργα στην κοίτη του Σπερχειού ποταμού, στο τμήμα από Μεριστή μέχρι τις εκβολές του», Π.Ε. 
Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 600.000,00 με Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 73126/2388/16-5-2016 
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 

            Ορίζει νέα ημερομηνία δημοπρασίας του έργου: «Επείγοντα αντιπλημμυρικά έργα στην 
κοίτη του Σπερχειού ποταμού, στο τμήμα από Μεριστή μέχρι τις εκβολές του», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
προϋπολογισμού 600.000,00 με Φ.Π.Α., την 9η Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 
(λήξη επίδοσης προσφορών ), στον ίδιο τόπο και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της 
οικείας διακήρυξης.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 778 

 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση παράτασης του χρονοδιαγράμματος εργασιών του υποέργου: «Βελτίωση 
επαρχιακού δρόμου Κονιάκου – Κάτω Μουσουνίτσας Β΄Φάση» του έργου: «Συντήρηση 
αποκατάσταση ζημιών και εκτέλεση εργασιών για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο εθνικό 
και επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας». 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 67164/1605/13-5-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

 Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας των εργασιών του υποέργου: «Βελτίωση επαρχιακού 
δρόμου Κονιάκου – Κάτω Μουσουνίτσας Β΄Φάση» του έργου: «Συντήρηση αποκατάσταση 
ζημιών και εκτέλεση εργασιών για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό 
δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας», μέχρι την 30η Ιουνίου 2016. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 779 

 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση συνθηκών ασφαλείας 
των οδών Θήβα - Λιβαδειά, Θήβα - Ριτσώνα και Θήβα – Ερυθρές», Π.Ε. Βοιωτίας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 1900/73178/16-5-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 
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Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση συνθηκών ασφαλείας των 
οδών Θήβα - Λιβαδειά, Θήβα - Ριτσώνα και Θήβα – Ερυθρές», Π.Ε. Βοιωτίας, αναδόχου 
«ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», με αναθεώρηση, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του 
αναδόχου, μέχρι στις 31-08-2016. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 780 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση α) διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την: «Προμήθεια 
ειδών παντοπωλείου, ελαιόλαδου, ειδών κρεοπωλείου, βρεφικών τροφών, οπωροκηπευτικών  
για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ) για 
τον Νομό Ευρυτανίας» και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 73769/1603/16-5-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

 Εγκρίνει: 
1. (σε αναμονή της έκδοσης Απόφασης Ένταξης) την διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού 

διαγωνισμού για την: «Προμήθεια ειδών παντοπωλείου, ελαιόλαδου, ειδών κρεοπωλείου, 
βρεφικών τροφών, οπωροκηπευτικών  για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) Επισιτιστικής και 
Βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ) για τον Νομό Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 161.978,52€ 
χωρίς Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.  

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 
(Τ.Ε.Β.Α.). Η δημόσια δαπάνη της πράξης είναι εγγεγραμμένη στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων, Ε.Φ.: 071, ΚΑΕ 9475.   
 
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 - 2016 - Κ.Σ. 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ:  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας 

 
2. τους όρους της σχετικής διακήρυξης. 
 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
(www.promitheus.gov.gr) του συστήματος. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 781 

 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση α) διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την: «Προμήθεια ειδών βασικής 
υλικής συνδρομής για το επιχειρησιακό πρόγραμμα (Ε.Π.) Επισιτιστικής και Βασικής υλικής 
συνδρομής (ΤΕΒΑ) για τον Νομό Ευρυτανίας» και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Σταύρος Τσελάς, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 73761/1602/16-5-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

http://www.promitheus.gov.gr/
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αποφασίζει ομόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. (σε αναμονή της έκδοσης Απόφασης Ένταξης) την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού 

για την: «Προμήθεια ειδών βασικής υλικής συνδρομής για το επιχειρησιακό πρόγραμμα (Ε.Π.) 
Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ) για τον Νομό Ευρυτανίας», 
προϋπολογισμού 25.384,21€ χωρίς Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 
(Τ.Ε.Β.Α.). Η δημόσια δαπάνη της πράξης είναι εγγεγραμμένη στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων, Ε.Φ.: 071, ΚΑΕ 9475.   
 
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 - 2016 - Κ.Σ. 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ:  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας 

 
2. τους όρους της σχετικής διακήρυξης. 
 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
(www.promitheus.gov.gr) του συστήματος. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 782 

 
 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση α) διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Παροχή 
υπηρεσιών περιορισμού της ρύπανσης Cr (VI) – εξασθενούς χρωμίου στην εκβολή αγωγού 
όμβριων υδάτων στη θέση “Μαϊλης”, στην περιοχή Οινοφύτων, με την εγκατάσταση και 
λειτουργία ειδικού εξοπλισμού», προϋπολογισμού 48.384,00€ χωρίς Φ.Π.Α., β) των όρων της 
διακήρυξης και συγκρότηση της αρμόδιας ειδικής τεχνικής επιτροπής. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 2666/17-5-2016 
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 «Παροχή υπηρεσιών 

περιορισμού της ρύπανσης Cr (VI) – εξασθενούς χρωμίου στην εκβολή αγωγού όμβριων 
υδάτων στη θέση “Μαϊλης”, στην περιοχή Οινοφύτων, με την εγκατάσταση και λειτουργία ειδικού 
εξοπλισμού», προϋπολογισμού 48.384,00€ χωρίς Φ.Π.Α., 

2 τους όρους και τη σύνταξη της διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού, σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο σχέδιο διακήρυξης, 

3. την συγκρότηση ειδικής τεχνικής επιτροπής σύμφωνα με το Παράρτημα Β’, άρθρο 3.5 
της διακήρυξης. 

 
Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, διαφωνώντας «με τον τρόπο που 

αντιμετωπίζεται το ζήτημα, με την ανάθεση της μελέτης στον ιδιωτικό τομέα…. Έπρεπε να γίνει 

http://www.promitheus.gov.gr/
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από την τεχνική υπηρεσία του δημοσίου, στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την 
προστασία της περιοχής». 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 783 

 
 
ΔΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπανών από τον τακτικό προϋπολογισμό για αγορές, επισκευές, 
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 72904/1840/16-5-2016 
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 της 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 λογαριασμού COSMOTE του Αντιπεριφερειάρχη 
της ΠΕ Φωκίδας, σύμφωνα με την αριθμ. οικ. 237/2/04.01.2016 Απόφαση 
του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.  
Δέσμευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0826 

71,36 

3.  
δαπάνη για την πληρωμή προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας στους 
υπαλλήλους του Μηχανολογικού Εξοπλισμού (θερινά ρούχα)  
Δέσμευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1459 

2.500,00 

4.  
δαπάνη για την πληρωμή προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας στους 
υπαλλήλους του Μηχανολογικού Εξοπλισμού (παπούτσια) 
Δέσμευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1459 

1.000,00 

5.  
δαπάνη για την πληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ  
Δέσμευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0832         

651,28 

6.  

δαπάνη για την πληρωμή λοιπών εξόδων μετακίνησης, έντεκα (11)  
υπαλλήλων, της Δ/νσης αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, της Δ/νσης 
Διοικητικού Οικονομικού, της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριμνας 
και του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας  της Π.Ε Φωκίδας για τους μήνες 
Απρίλιο και Μάιο 2016  
Δέσμευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0719 

1.985,25 

7.  

δαπάνη για την πληρωμή εξόδων ημερήσιας αποζημίωσης, έντεκα (11)  
υπαλλήλων, της Δ/νσης αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, της Δ/νσης 
Διοικητικού Οικονομικού, της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριμνας 
και του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας  της Π.Ε Φωκίδας για τους μήνες 
Απρίλιο και Μάιο 2016 
Δέσμευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0721 

780,00 

8.  

δαπάνη για την πληρωμή οδοιπορικών του τμήματος Κτηνιατρικής της 
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για το πρόγραμμα ΟΣΔΕ 
για το μήνα Απρίλιο. 
Δέσμευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  5243          

1.132,20 

9.  
δαπάνη για την πληρωμή προμήθειας χωρισμάτων αρχείου στο κτίριο της 
Δ/νσης Μεταφορών & Επικ/νιών της ΠΕ Φωκίδας (ΕΥΘ. ΞΗΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ)  
Δέσμευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1699 

1.400,00 
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10.  

δαπάνη για την πληρωμή προμήθειας ηλεκτρολογικών και υδραυλικών 
υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Φωκίδας (ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)  
Δέσμευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1311 

554,00 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 784 

 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 72499/2856/13-5-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

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

 

Α/Α Αιτιολογία Συνολικό 
ποσό € 

1.  Εργασίες επισκευής για το ΚΗΗ 4805 αυτοκίνητο της ΠΕ Ευβοίας 
από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0861 (σχετ. αρ. πρωτ. 
71990/2829/12-5-2016 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της 
Π.Ε. Ευβοίας). 

61,50 

2.  Εργασίες επισκευής για το ΚΗΙ 5445 αυτοκίνητο της ΠΕ Ευβοίας 
από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0861 (σχετ. αρ. πρωτ. 
71992/2831/12-5-2016 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της 
Π.Ε. Ευβοίας). 

49,20 

3.  Εργασίες συντήρησης και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων του 
Διοικητικού Μεγάρου της ΠΕ Ευβοίας, από την πίστωση του Ε.Φ. 
02073, ΚΑΕ 0869 (σχετ. αρ. πρωτ. 63691/2550/12-5-2016 
έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε. Ευβοίας). 

1.800,00 

4.  Προμήθεια είκοσι (20) βιβλίων με τίτλο «Παραδοσιακές ελληνικές 
φορεσιές Βόρειας Εύβοιας», τα οποία θα διατεθούν στα πλαίσια 
των δημοσίων σχέσεων της ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του 
Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0845 (σχετ. αρ. πρωτ. 56272/2341/9-5-2016 
έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε. Ευβοίας). 

540,00 

5.  Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 4805 αυτοκίνητο της ΠΕ 
Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1321 (σχετ. αρ. 
πρωτ. 71988/2828/12-5-2016 έγγραφο του Τμήματος Προμη-
θειών της Π.Ε. Ευβοίας). 

227,55 

6.  Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 5445 αυτοκίνητο της ΠΕ 
Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1321 (σχετ. αρ. 
πρωτ. 71991/2830/12-5-2016 έγγραφο του Τμήματος Προμη-
θειών της Π.Ε. Ευβοίας). 

116,20 

7.  Προμήθεια ανταλλακτικών και λοιπών υλικών συντήρησης για τα 
ΚΗΙ 8850, ΚΗΗ 4805, ΚΗΥ 6249, ΚΗΗ 6100, ΚΗΙ 5445, ΚΗΗ 
6149, αυτοκίνητα της ΠΕ Ευβοίας, από την πίστωση του Ε.Φ. 
02073, ΚΑΕ 1321 (σχετ. αρ. πρωτ. 71446/2797/12-5-2016 
έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε. Ευβοίας). 

759,89 

8.  Προμήθεια 15 μπαταριών 12V-9A για τις ανάγκες της 
πυρασφάλειας και του συναγερμού του κτιρίου της ΠΕ Ευβοίας, 
από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1699 (σχετ. αρ. πρωτ. 
71446/2797/12-5-2016 έγγραφο του Τμήματος Πληροφορικής της 
Π.Ε. Ευβοίας). 

285,05 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 785 
 

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση της 1ης 
προσκυνηματικής διαδρομής, στα πλαίσια του Ιερού Προσκυνήματος του Οσίου Ιωάννη του 
Ρώσου, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 74372/2902/17-5-2016 
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 5.450,00 € (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.), για τη διοργάνωση της «1ης προσκυνηματικής διαδρομής», στα πλαίσια του Ιερού 
Προσκυνήματος του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου, Π.Ε. Εύβοιας, στις 26/5/2016.  

Σε αυτό το πλαίσιο η Π.Ε. Εύβοιας θα προσφέρει στους συμμετέχοντες τη μεταφορά στο 
σημείο έναρξης της πορείας στα Ψαχνά και την επιστροφή από τον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο στη 
Χαλκίδα μετά την τέλεση του Εσπερινού, καθώς επίσης και βασικά είδη και προϊόντα για την 
υγεία και την ασφάλεια. 

Η διοργάνωση στοχεύει στην περαιτέρω ανάδειξη του διεθνούς απήχησης 
προσκυνήματος του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου, τόσο από τη σκοπιά της διάδοσης της ιστορίας 
και του πολιτισμού της περιοχής και του προσκυνήματος, όσο και από αυτήν της προβολής του 
ως εξέχοντα προορισμό θρησκευτικού τουρισμού. 

Προκειμένου να υλοποιηθεί η διοργάνωση και μεριμνώντας για την ασφαλή και άνετη 
πορεία των προσκυνητών η δαπάνη αναλύεται στον κάτωθι πίνακα:  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ 
1 Δαπάνες μεταφοράς  προσκυνητών  3000,00 
2 Δαπάνες για την προστασία των προσκυνητών (καπέλα, 

νερά κλπ.) 
1800,00 

3 Δαπάνες δημοσιοποίησης (αφίσα, πανό ηχητικά κλπ.) 650,00 
                                                Σύνολο με ΦΠΑ 5.450,00 

 
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. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε, ζητώντας, «να καλυφθεί μόνο το ηχητικό και η 
παρουσία ασθενοφόρου στην διάρκεια των εκδηλώσεων, θεωρεί υπερβολή να πληρωθεί η 
μετακίνηση των επισκεπτών, μπλουζάκια και καπέλα». 
 Επίσης οι κ.κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος και Ιωάννης Αγγελέτος καταψήφισαν την 
εισήγηση. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 786 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δαπανών και δέσμευση πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό για 
αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 73754/1601/16-5-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την κάλυψη δεσμεύσεων και την πληρωμή δαπανών από τον τακτικό 
προϋπολογισμό της Π.Ε. Ευρυτανίας για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, 
ως εξής: 
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 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Π/Υ 
(ποσό με 
Φ.Π.Α. σε 

ευρώ) 

1 δαπάνη για την προμήθεια ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού  των 
οχημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας.  
 

ΕΙΔΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗ

ΤΟΥ 

ΑΡΙΘ. 
ΑΥΤΟΚΙΝ

ΗΤOΥ 
ΕΙΔΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝ
ΙΑ ΕΠΙΘ/ΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 

Αυτοκίνητο 
jeep 

ΚΗΙ 4373 
Μοτέρ ηλεκτρικού 
παραθύρου 

28/4/2016 320,00 

   ΣΥΝΟΛΟ (1) 320,00 

Αυτοκίνητο 
jeep 

ΚΗΥ3800 
Φίλτρο λαδιού, 
καθαριστήρες μπροστά, 
παραφλού  

9/5/2016 61,50 

   ΣΥΝΟΛΟ (2) 61,50 

φορτηγό ΚΗΙ 4352 8 ελαστικά 13*22,50 10/5/2016 4.920,00 

   ΣΥΝΟΛΟ (3) 4.920,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  5.301,50 

 
Σχετ. έγγραφο: το υπ.αριθμ 72549/1579/16-5-2016 της Δ/νσης Δ/κού Οικ/κού 
Η συγκεκριμένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1321 

5.301,50 
ευρώ 

2 δαπάνη για την αμοιβή, για τη συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
ξηράς για τις ανάγκες των οχημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ευρυτανίας.  
 

ΕΙΔΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΙΣΟΔΟΥ 

ΟΧΗΜΑ ΠΟΣΟ 

ισοπεδωτής 18/4/2016 ΙΧ 93890  400,00 

Αυτοκίνητο jeep 28/4/2016 ΚΗΙ 4373 70,00 

  ΣΥΝΟΛΟ (1) 470,00 

Αυτοκίνητο jeep 9/5/2016 ΚΗΥ 3800 61,50 

  ΣΥΝΟΛΟ (2) 61,50 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   531,50 

 
Σχετ. έγγραφο: τα υπ.αριθμ. 72549/1579/16-5-2016 της Δ/νσης Δ/κού Οικ/κού  
Η συγκεκριμένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 0861 

531,50 
ευρώ 

3 δαπάνη για την προμήθεια ενός εκτυπωτή για της ανάγκες της Δ/νσης Δ/θμιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ευρυτανίας.  
Σχετ. έγγραφο: τα υπ.αριθμ. 72549/1579/16-5-2016 της Δ/νσης Δ/κού Οικ/κού  
Η συγκεκριμένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1723 

130,00 
ευρώ 
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4 δαπάνη για την προμήθεια 5 ιστών σημαίας εξάμετρων γαλβανιζέ με ράουλα για 
της ανάγκες της Π.Ε. Ευρυτανίας.  
Σχετ. έγγραφο: τα υπ.αριθμ. 72549/1579/16-5-2016 της Δ/νσης Δ/κού Οικ/κού  
Η συγκεκριμένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1699 

500,00 
ευρώ 

5 δαπάνη για την εκτύπωση εντύπων – μπλόκ τα οποία είναι απαραίτητα για την 
Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών  
Σχετ. έγγραφο: τα υπ.αριθμ. 72549/1579/16-5-2016 της Δ/νσης Δ/κού Οικ/κού  
Η συγκεκριμένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 0843 

356,70 
ευρώ 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 787 

 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό 
προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας (6) ατόμων ΠΕ 
Γεωπόνων και (3) ατόμων ΥΕ Εργατών για την υλοποίηση του Προγράμματος Δακοκτονίας ΠΕ 
Φθιώτιδας, έτους 2016. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 67084/2215/17-5-2016 
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 δέσμευση πίστωσης και πληρωμή δαπάνης από τον τακτικό 
προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας (6) ατόμων ΠΕ 
Γεωπόνων και (3) ατόμων ΥΕ Εργατών για την υλοποίηση του Προγράμματος Δακοκτονίας ΠΕ 
Φθιώτιδας, έτους 2016, ως κατωτέρω:  
 

Α/
Α 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή 
ΚΑΕ 

ΠΟΣΟ 
ΔΕΣΜΕΥΣ

ΗΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ 
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ
+ΑΝΑΜΟΡΦ

ΩΣΕΙΣ 
ΕΤΟΥΣ 2016 

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠ
Ο 

ΔΕΣΜΕΥΣ
ΗΣ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

1 

Αμοιβές  προσωπικού 
και εργοδοτική εισφορά 

6 ατόμων ΠΕ 
Γεωπόνων με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου 
χρόνου (ΙΔΟΧ) με 

διάρκεια σύμβασης 5,5 
μηνών για την κάλυψη 
εποχικών αναγκών στο 

πρόγραμμα 
Δακοκτονίας έτους 

2016 

02.01.073.5241.01 Δαπάνες 
προστασίας 
ελαιοπαραγ

ωγής 

50.000,00 983.299,03 893.747,29   

2 

Αμοιβές  προσωπικού 
και εργοδοτική εισφορά 
3 ατόμων ΥΕ Εργατών 

με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου 
(ΙΔΟΧ) με διάρκεια 
σύμβασης μέχρι 2 

μηνών για την κάλυψη 
εποχικών αναγκών στο 

πρόγραμμα 
Δακοκτονίας έτους 

02.01.073.5241.01 Δαπάνες 
προστασίας 
ελαιοπαραγ

ωγής 

7.000,00     32.551,74 
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2016 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 57.000,00 983.299,03 893.747,29 32.551,74 

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 788 
 

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό 
προϋπολογισμό για συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Φεστιβάλ Ελληνικών 
Παραδοσιακών Χορών, στο Μαρτίνο Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 71261/2328/12-5-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

            Εγκρίνει την δέσμευση πίστωσης και πληρωμή δαπάνης συνολικού ποσού οκτακοσίων 
ευρώ (800,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., από τον τακτικό προϋπολογισμό για 
συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Φεστιβάλ Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών, 
στο Μαρτίνο Φθιώτιδας, που θα υλοποιηθεί στις 01-07-2016, στο Μαρτίνο Φθιώτιδας. 

       Η εν λόγω δαπάνη που αφορά εκτυπώσεις προγράμματος, αφισών και προσκλήσεων, 
(δαπάνη περίπου 500,00€) και αναμνηστικά (δαπάνη περίπου 300,00€) θα βαρύνει τον Ειδικό 
Φορέα: 01.073 και τον Κ.Α.Ε.: 0844.01.  
 
 Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος με την αιτιολογία ότι «οι διοργανωτές μπορούν 
να οργανώσουν την εκδήλωση χωρίς την οικονομική στήριξη της Περιφέρειας». 
 Ο κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος καταψήφισε. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 789 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό 
προϋπολογισμό για συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο 10ο Φεστιβάλ Οίτης, που 
θα διεξαχθεί στο πάρκο τεχνών ψυχαγωγίας «Χώρα» Λελέϊκα Υπάτης κατά τους μήνες Ιούνιο-
Σεπτέμβριο 2016. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 72236/2349/13-5-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

      Εγκρίνει την δέσμευση πίστωσης και πληρωμή δαπάνης συνολικού ποσού επτά 
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (7.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για  την συμμετοχή 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο «10ο Φεστιβάλ Οίτης» που θα διεξαχθεί στο πάρκο 
τεχνών ψυχαγωγίας «Χώρα» Λελέϊκα Υπάτης κατά τους μήνες Ιούνιο - Σεπτέμβριο 2016. 

        Η εν λόγω δαπάνη που αφορά αφίσες, μπάνερ, (δαπάνη περίπου 5.000,00€), κατάλογο 
έργων VIDEO ART FESTIVAL (δαπάνη περίπου 1.500,00€) και έντυπο προγράμματος 10ου 
Φεστιβάλ Οίτης (δαπάνη περίπου 1.000,00€) θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα: 01.073 και τον 
Κ.Α.Ε.: 0844.01.  
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Μειοψήφησαν οι κ.κ. Γεώργιος Γκικόπουλος και Αθανάσιος Γιαννοπουλος. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 790 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό 
προϋπολογισμό για συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη 2η Γιορτή Παραδοσιακών 
χορών, στον χώρο εορτασμού της Εθνικής Αντίστασης στον Γοργοπόταμο. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 71570/2334/12-5-2016 
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 δέσμευση πίστωσης και πληρωμή δαπάνης συνολικού ποσού χιλίων 
εβδομήντα δύο ευρώ (1.072,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. από τον τακτικό 
προϋπολογισμό για συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη 2η Γιορτή Παραδοσιακών 
χορών που θα υλοποιηθεί στις 22-06-2016, στον χώρο εορτασμού της Εθνικής Αντίστασης στον 
Γοργοπόταμο. 

             Η εν λόγω δαπάνη που αφορά εγκατάσταση εξέδρας, (δαπάνη περίπου 700,00€) και 
ηχητική κάλυψη (δαπάνη περίπου 372,00€) θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα: 01.073 και τον Κ.Α.Ε.: 
0844.01.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 791 

 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, έως το Α τρίμηνο 2016». 
(Εισηγητές κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε. και κα Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού 
Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 73481/2380/16-5-2016 
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 έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, έως το Α’ τρίμηνο 2016. 
  

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε με την αιτιολογία ότι «δεν υπάρχουν πολιτικές 
εκτιμήσεις, στόχοι και σχέδιο αντιμετώπισης της κατάστασης. Δεν σημειώνεται πουθενά η πολύ 
μικρή και με πολύ σημαντική καθυστέρηση χρηματοδότηση της Περιφέρειας» και αναφέρει 
επίσης ότι, «στα λογιστικά βιβλία της Περιφέρειας δεν απεικονίζονται οι εγγραφές των εσόδων 
και των δαπανών του Περιφερειακού Ταμείου … δεν μπορεί να υπάρξει ολοκληρωμένη και ενιαία 
αντίληψη για την πορεία των οικονομικών της Περιφέρειας». 
  

Ο κ. Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 792 
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών, εξοπλισμού, εργασιών και υπηρεσιών 
που αφορούν στην υλοποίηση του προγράμματος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 71036/2325/11-5-2016 
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 

Συγκροτεί την παρακάτω επιτροπή παραλαβής υλικών, εξοπλισμού, εργασιών και 
υπηρεσιών που αφορούν στην υλοποίηση του προγράμματος τουριστικής προβολής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της οποίας προέκυψαν με 
δημόσια κλήρωση, ως εξής: 

 
 Μόσχου ευθυμία, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού, με αναπλη-
ρώτριά της, την Χαλάτση Ιωάννα, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού, Αναπληρώτρια 
Προϊσταμένη του τμήματος Διά Βίου Μάθησης & Παιδείας, της ίδιας Δ/νσης. 

 Σπαθούλας Εμμανουήλ, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού, Αναπληρωτής 
Προϊστάμενος του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού, με αναπληρώτριά του, 
την Σπηλιοπούλου Αρετή, κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού, Αναπληρώτρια 
Προϊσταμένη του τμήματος Ταμειακής Διαχείρισης, της ίδιας Δ/νσης. 

 Γαλάνης Δημήτριος, κλάδου Τ.Ε. Πληροφορικής, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του 
τμήματος Διαφάνειας της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με 
αναπληρώτριά του, την Παλαιολόγου Βασιλική, κλάδου Τ.Ε. Πληροφορικής, υπάλληλο 
του τμήματος Διαφάνειας, της ίδιας Δ/νσης. 
 
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο πρώτος στη σειρά Υπάλληλος.  
Η διάρκεια της ανωτέρω επιτροπής είναι ετήσια με έναρξη την ημερομηνία της απόφασης 

συγκρότησής της. 
Η επιτροπή θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημόσιων 

Υπηρεσιών. 
 

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι απέχει της ψηφοφορίας διότι είχε καταψηφίσει το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 793 

 
 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή 
διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό 
ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 
ετών 2016 & 2017», Π.Ε. Φθιώτιδας, συνολικού προϋπολογισμού 1.559.984,40 € με ΦΠΑ. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 4268/71149/12-5-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 
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Α. Εγκρίνει: 
 1. το από 11/5/2016 πρακτικό της επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή 
διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό 
ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 
ετών 2016 & 2017», Π.Ε. Φθιώτιδας, συνολικού προϋπολογισμού 1.559.984,40 € με ΦΠΑ, που 
αφορά στον ηλεκτρονικό έλεγχο των οικονομικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων, 

2. τη συνέχιση του διαγωνισμού στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης της παραγράφου 4 του Παραρτήματος Β της Διακήρυξης: 

α) για το τμήμα Α’ του πίνακα Ι του παραρτήματος Δ’ της Διακήρυξης με τον μειοδότη 
«ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΛΟΚΡΙΔΑΣ “Η ΕΝΩΣΗ”» (αυξ. Αριθ. στο 
σύστημα 21819) που προσέφερε τιμή 0,037€ ανά προστατευόμενο ελαιόδεντρο πλέον Φ.Π.Α. 
και συνολικά χωρίς Φ.Π.Α. διακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες πεντακόσια έξι (271.506,00€) 
πλέον ΦΠΑ 23% για το έτος 2016 και αντιστοίχως για το έτος 2017.  

Συνολικό προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ (543.012,00€) πλέον ΦΠΑ 23% για τα έτη 
2016 – 2017 ( 667.904,76€ ) για τον ψεκασμό 2.446.000 ελαιοδέντρων και για 3 ψεκασμούς την 
κάθε δακική περίοδο 2016 – 2017, λαμβάνοντας υπόψη και την περυσινή τιμή κατακύρωσης 
που ήταν 0,039 € ανά προστατευόμενο ελαιόδεντρο πλέον Φ.Π.Α . 

β) για το τμήμα Β’ του πίνακα Ι του παραρτήματος Δ’ της Διακήρυξης με τον μειοδότη 
«ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΝ/ΜΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» (αυξ. Αριθ. στο σύστημα 21820) που 
προσέφερε τιμή 0,039€ ανά προστατευόμενο ελαιόδεντρο πλέον Φ.Π.Α. και συνολικά χωρίς  
Φ.Π.Α. τριακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εννιακόσια πενήντα οκτώ (347.958,00€ ) πλέον Φ.Π.Α. 
23% για το έτος 2016 και αντιστοίχως για το έτος 2017.   

Συνολικό προσφερόμενο ποσό χωρίς Φ.Π.Α. (695.916,00€) πλέον ΦΠΑ 23% για τα έτη 
2016 – 2017 (855.976,68€) για τον ψεκασμό 2.974.000 ελαιοδέντρων και για έως 3 ψεκασμούς 
την κάθε δακική περίοδο 2016 – 2017, λαμβάνοντας υπόψη και την περυσινή τιμή κατακύρωσης 
που ήταν 0,039 € ανά προστατευόμενο ελαιόδεντρο πλέον Φ.Π.Α . 
 

Η οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει εφόσον υποβάλλουν εντός προθεσμίας 
είκοσι ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τα δικαιολογητικά της 
παραγράφου 4 του Παραρτήματος Β΄ της αρ. 1 Δ.Α.Ο.Κ . ΦΘ./2016 Διακήρυξης. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 794 

 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή 
διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό 
ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς ετών 2016 & 
2017», Π.Ε. Βοιωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 368.932,78 € με Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ΄αριθμ. (α) 5705/13-5-2016 
και (β) 6183/20-5-2016 έγγραφα της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας 
προς την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει: 
1. το από 11/5/2016 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διεθνή διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό 
ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς ετών 2016 & 
2017», Π.Ε. Βοιωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 368.932,78 € με Φ.Π.Α., που αφορά στην 
ηλεκτρονική αποσφράγιση & στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών 
προσφορών των υποψηφίων αναδόχων, 

2. τη συνέχιση του διαγωνισμού στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης των οικονομικών 
προσφορών με τους παρακάτω υποψήφιους αναδόχους: 

i. «ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΙΤΣΑΝΟ» για  το Τμήμα Α του Πίνακα 1 του Παραρτήματος Δ, σύμφωνα 
με την διακήρυξη αριθμ 1/2016 και 
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ii. στην υπό σύσταση κοινοπραξία «ΣΙΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΜΟΣΚΑΧΛΑΪΔΗ 
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ» για τα Τµήµατα Β και Γ του Πίνακα 1 του Παραρτήματος Δ, 
σύμφωνα με την διακήρυξη αριθµ. 1/2016, διότι οι υποβληθείσες  προσφορές τους κρίνονται 
επαρκείς. 

Β. Κηρύσσει άγονο το διαγωνισμό για το Τμήμα Δ του Πίνακα I του Παραρτήματος Δ της 
Διακήρυξης, διότι δεν υπεβλήθηκε καμία προσφορά και εγκρίνει την επανάληψη του 
διαγωνισμού (ηλεκτρονικά) με τροποποίηση των όρων της Διακήρυξης για το Τμήμα Δ, ως εξής:  

α) η προϋπολογισθείσα τιμή ανά προστατευόμενο ελαιόδεντρο αυξάνεται από 0,0253 
ευρώ σε 0,032 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ 23%,  

β) οι ψεκασμοί από 2 μειώνονται σε 1,5,  
γ) ο διαγωνισμός να αφορά το έτος 2016 και  
δ) η νέα προϋπολογισθείσα τιμή να βρίσκεται στα πλαίσια του προϋπολογισμού της Π.Ε. 

Βοιωτίας.  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 795 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού του 

έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με την μέθοδο της 

παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του προγράμματος 
συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, έτους 2016», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 
69.192,444€. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 5975/17-5-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει: 
1.  το από 17/5/2016 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού 

του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με την μέθοδο της 

παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του προγράμματος 
συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, έτους 2016», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 
69.192,444€, που αφορά στον ηλεκτρονικό έλεγχο των οικονομικών προσφορών της μοναδικής 
συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας «ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε.», 

2. Αναδεικνύει μειοδότη του διαγωνισμού την εταιρεία «ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε.», με 
τιμή ανά αναρτημένη παγίδα για μία (1) μεταχείριση (αλλαγή κ.λ.π.) 1,250 € για τα τμήματα Α & 
Β της προκήρυξης. 

3. τη συνέχιση του διαγωνισμού στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης της ως άνω εταιρείας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 
118/2007 και σύμφωνα με το άρθρο 7 της προκήρυξης. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 796 

 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή 
διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό 
ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 
ετών 2016 & 2017», Π.Ε. Εύβοιας, συνολικού προϋπολογισμού 1.229.799,51 € με ΦΠΑ. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης 
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 74284/6827/17-5-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 
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Εγκρίνει: 
1. το από 13/5/2016 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διεθνή διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό 
ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 
ετών 2016 & 2017», Π.Ε. Εύβοιας, συνολικού προϋπολογισμού 1.229.799,51 € με ΦΠΑ., που 
αφορά στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
υποψηφίων αναδόχων. 

2. τη συνέχιση του διαγωνισμού στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης της παρ. 4 του Παραρτήματος Β της Διακήρυξης: 

i. για τα τμήματα Α, Β και Γ του πίνακα Ι του παραρτήματος Δ με τον μειοδότη «ΕΝΩΣΗ 
ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ», με προσφερόμενη τιμή ανά προστ-
ατευόμενο ελαιόδεντρο 0,059 ευρώ.   

ii. για το τμήμα Δ του πίνακα Ι του παραρτήματος Δ με τον μειοδότη «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΜΗΣ 
ΑΛΙΒΕΡΙ»,  με προσφερόμενη τιμή ανά προστατευόμενο ελαιόδεντρο 0,0589 ευρώ. 

 
 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 797 
 

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

 
Βασίλειος Φακίτσας 
 
Ευστάθιος Κάππος 
 
Δημήτριος Αργυρίου 
 
Ιωάννης Αγγελέτος 
 
Γεώργιος Γκικόπουλος 
 
Αθανάσιος Γιαννόπουλος    
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