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    ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
     της 16ης Μαΐου 2016 

          Αριθμός Πρακτικού 20 
 

Στη Λαμία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λ. Καλυβίων 2, 3ος 
όροφος), σήμερα στις 16 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, προεδρεύοντος 
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.) 69996/848/10-5-2016 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: 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Διορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί του υπ΄αριθμ. (οικ.) 191/26-4-
2016 εγγράφου της Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 67023/97/5-5-2016 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Φθιώτιδας σχετικά με την διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινομένων (άρση κατολισθήσεων - καταπτώσεων από 4/5/2016). 
 
ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινομένων στο επαρχιακό και εθνικό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας (κατολισθήσεις 15-3-2016). 
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ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δαπάνης για το έργο: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό και επαρχιακό 
δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας για την χρονική περίοδο 2015-
2017.  
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση 
εκπόνησης της μελέτης: «Οριοθέτηση & τοπικές διευθετήσεις στον Ασωπό ποταμό σε τμήμα 
10χλμ. εντός του Ν. Βοιωτίας», προεκτιμώμενης αμοιβής 305.762,08 € με ΦΠΑ. 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση, αποκατάσταση ζημιών και 
εκτέλεση εργασιών για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό 
Δίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 2.500.000,00 €. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Κατακύρωση αποτελεσμάτων της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δέκα 
(10) νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, Π.Ε. Βοιωτίας. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση α) δαπάνης – δέσμευση πίστωσης, β) διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού 
δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού και γ) των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια υγρών 
καυσίμων και λιπαντικών ετών 2016-2017, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας 
Φθιώτιδας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή», συνολικού προϋπολογισμού 
242.000,00 € με Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρακτικού 3 – κατακύρωση αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού για 
την «Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού εκτυπωτών, περιόδου 2016-
2017, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας», προϋπολογισμού 27.235,77 € χωρίς 
Φ.Π.Α... 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 40.000,00 € 
άνευ Φ.Π.Α 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή 
υπηρεσιών φύλαξης στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 
24.600,00 € με Φ.Π.Α.. 
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ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση παράτασης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών 
εγκαταστάσεων του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας.  
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΔΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση δαπανών και δέσμευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για 
αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα και μελέτες του προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή ποσών αχρεωστήτως 
εισπραχθέντων, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για δαπάνες, αγορές, συντηρήσεις ή παροχή 
υπηρεσιών έτους 2016, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016 για παροχή υπηρεσιών έτους 2016, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Διακοπή μισθωμάτων λόγω μετεγκατάστασης των Υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας στο νέο Διοικητήριο (πρώην ΜΕΡΥΠ). 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης του δημόσιου διεθνούς ανοιχτού 
διαγωνισμού του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό 
ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς ετών 2016 & 
2017», Π.Ε. Φωκίδας, συνολικού προϋπολογισμού 316.159,20 € με Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής). 
 
 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρακτικού 6 της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του έργου με 
τίτλο: «Καταπολέμηση Κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για το έτος 2015». 
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής). 
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Από τη συνεδρίαση απουσίαζε, λόγω κωλύματος, ο Πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, και προήδρευσε ο 
Αντιπρόεδρός της Ηλίας Μπουρμάς. 
 

Παρόντα μέλη επτά (7) οι κ.κ. Ηλίας Μπουρμάς, Ιωάννης Ταγκαλέγκας, Βασίλειος 
Φακίτσας, Κωνσταντίνος Καραγιάννης, Ευστάθιος Κάππος, Ιωάννης Αγγελέτος, και Γεώργιος 
Γκικόπουλος. 

Από την συνεδρίαση, αν και κλήθηκε νόμιμα, απουσίαζε ο κ. 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. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας 
Π.Σ.Ε., 
2. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε., 
3. Φωτούλα Σφήκα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Διοίκησης Π.Σ.Ε. και 
4. Εμμανουήλ Σπαθούλας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 
Οικονομικού 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: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή προστίμων 
αυθαίρετης χρήσης αιγιαλού και θαλάσσιου χώρου σύμφωνα με τις αριθμ. 828/2015, 829/2015, 
830/2015, 831/2015, 832/2015, 833/2015, και 834/2015 αποφάσεις του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Χαλκίδας (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), Π.Ε. Εύβοιας. 

Το κατεπείγον συνίσταται στο γεγονός ότι η οφειλή των 121.663,16€ αν δεν εξοφληθεί 
έως 31-05-2016, θα καταστεί ληξιπρόθεσμη με επακόλουθο την επιβάρυνση της Π.Σ.Ε. με τις 
ανάλογες προσαυξήσεις. Με δεδομένο ότι η επόμενη Οικ. Επιτροπή έχει προγραμματιστεί για τις 
23-05-2016, ο χρόνος που μεσολαβεί είναι οριακός για την διευθέτηση της εξόφλησης. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 674/9-5-2016 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής Π.Σ.Ε., περί έγκρισης πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης και ανάθεση 
δρομολογίων για τη «Μεταφορά μαθητών της Β/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Βοιωτίας κατά τη 
διεξαγωγή των Πανελληνίων εξετάσεων 2016». 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 673/9-5-2016 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής Π.Σ.Ε., περί έγκρισης ανάθεσης δρομολογίων για συμμετοχή των μαθητών, χωρικής 
αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, στις πανελλήνιες εξετάσεις σχολικού έτους 2015-2016. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Το κατεπείγον των ανωτέρω θεμάτων έγκειται στην ανάγκη ανάθεσης των δρομολογίων 
μεταφοράς μαθητών, ώστε να διασφαλιστεί η συμμετοχή τους στις πανελλήνιες εξετάσεις 
σχολικού έτους 2015-2016. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση δέσμευση πίστωσης και πληρωμή δαπάνης για συμμετοχή της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 50η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας. 
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής). 
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Το κατεπείγον έγκειται στο γεγονός ότι η έναρξη της Π.Ε.Λ. προγραμματίζεται για τις 
αρχές Ιουνίου με αποτέλεσμα να μην υφίσταται ικανό χρονικό διάστημα για την επιλογή – 
ανάθεση των εργασιών της κατασκευής και διακόσμησης του περιπτέρου της Π.Σ.Ε. σε 
περίπτωση που μετατεθεί η λήψη απόφασης για την επόμενη τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. που 
είναι προγραμματισμένη για τις 23-05-2016. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Διορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με την 
παράταση των συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 
δυο (2) μηνών, για την στελέχωση του προσωρινού χώρου φιλοξενίας προσφύγων της Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 
(Εισηγητής κ. Ευθύμιος Καραΐσκος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φθιώτιδας). 
 Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στην ανάγκη στελέχωσης του προσωρινού χώρου 
φιλοξενίας των προσφύγων στην τοπική κοινότητα Θερμοπυλών του Δ. Λαμιέων, δυναμικότητας 
περίπου τετρακοσίων (400) ατόμων, προκειμένου να λειτουργήσει επι 24ώρου βάσεως, με 
εργασία Σάββατο και Κυριακή και αργίες και να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η δημόσια υγεία 
των προσφύγων και των κατοίκων της περιοχής, καθώς και να αντιμετωπιστεί η πρωτοφανής 
αυτή ανθρωπιστική κρίση. 

 
Η Οικονομική Επιτροπή, κατά πλειοψηφία, αποδέχτηκε την πρόταση του Αντιπροέδρου 

να συζητηθούν τα ανωτέρω θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, μειοψηφούντος του κ. Γεωργίου 
Γκικόπουλου, ο οποίος δεν θεωρεί κατεπείγοντα τα θέματα 1 και 4. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 735 

 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή προστίμων 
αυθαίρετης χρήσης αιγιαλού και θαλάσσιου χώρου σύμφωνα με τις αριθμ. 828/2015, 829/2015, 
830/2015, 831/2015, 832/2015, 833/2015, και 834/2015 αποφάσεις του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Χαλκίδας (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 57870/2390/12-5-
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 121.663,16 € για την πληρωμή 
προστίμων αυθαίρετης χρήσης αιγιαλού - θαλάσσιου χώρου σύμφωνα με τις αριθμ. 828/2015, 
829/2015, 830/2015, 831/2015, 832/2015, 833/2015, και 834/2015 αποφάσεις του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Χαλκίδας (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), τα οποία βεβαιώθηκαν στις 
5/4/2016. 

Τα βεβαιωμένα ποσά αφορούν στο υπόλοιπο 80% επί της αξίας της καθορισθείσης 
αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης (Π.Κ.Α.Α.Χ) Αιγιαλού και Θαλασσίου χώρου, με λιμενικά έργα, 
πλέον τελών χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου. 
              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». 
 
 Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, ζητώντας «να μελετηθεί και να έρθει με 
εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας». 
  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 736 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2: Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 674/9-5-2016 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής Π.Σ.Ε., περί έγκρισης πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης και ανάθεση 
δρομολογίων για τη «Μεταφορά μαθητών της Β/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Βοιωτίας κατά τη 
διεξαγωγή των Πανελληνίων εξετάσεων 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. 2627/13-5-2016 
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 ομόφωνα 

Τροποποιεί την υπ΄αριθμ. 674/9-5-2016 απόφασή της, περί έγκρισης πρακτικού της 
επιτροπής διαπραγμάτευσης και ανάθεση δρομολογίων για τη «Μεταφορά μαθητών της Β/θμιας 
Εκπαίδευσης Π.Ε. Βοιωτίας κατά τη διεξαγωγή των Πανελληνίων εξετάσεων 2016», ως προς το 
δρομολόγιο Ν13 (ΠΙΝΑΚΑΣ Ι) λόγω αλλαγής αφετηρίας και μείωσης της τιμής, σύμφωνα με το 
αριθ. πρωτ. 2246/13-5-2016 έγγραφο του τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Π.Ε. Βοιωτίας: 
 

Απο: 
 

 
Τόπος 

παραλαβής 

Τόπος 
προορι
σμού 

Σχολική 
Μονάδα 

 
 
 

Αριθμ
ός  

μεταφ
ερόμε
νων 

μαθητ
ών 

Προσφορότε
ρο 

μεταφορικό 
μέσο 

(Λεωφορείο-
Μικρό 

λεωφ.-Ταξί) 

Σύνολ
ο ΚΜ  

 
 

ΜΕΙΟΔ
ΟΤΗΣ 

 
 

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟ 
ΦΠΑ 

13 

ΟΙΝΟΦΥΤΑ-
ΘΗΒΑ 

(ΣΥΝΟΙΚΙΣΜ
ΟΣ-ΠΥΡΙ-
ΚΕΝΤΡΟ)-

ΒΑΓΙΑ 

ΛΙΒΑΔΕ
ΙΑ 

2ο 
ΓΥΜΝΑΣΙ

Ο 
ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Σ 

15 
ΜΙΚΡΟ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

177,8 

ΜΕ 
ΕΠΙΣΤ
ΡΟΦΗ 

 
ΚΤΕΛ 

ΘΗΒΑΣ 

 
160,00€ 

 

Σε: 

 
 

* Η τιμή κατακύρωσης βγήκε αναλογικά ως προς το ποσοστό έκπτωσης, που υπέβαλε ο 
μειοδότης στην αρχική προσφορά του, κατά την διαγωνιστική διαδικασία και ανέρχεται στο 
33,57%  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 737 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 673/9-5-2016 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής Π.Σ.Ε., περί έγκρισης ανάθεσης δρομολογίων για συμμετοχή των μαθητών, χωρικής 
αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, στις πανελλήνιες εξετάσεις σχολικού έτους 2015-2016. 
(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. 70559/2762/13-5-
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 

13 

ΘΗΒΑ 
(ΣΥΝΟΙΚΙΣΜ

ΟΣ-ΠΥΡΙ-
ΚΕΝΤΡΟ) 

 
 

ΛΙΒΑΔΕ
ΙΑ 

2ο 
ΓΥΜΝΑΣΙ

Ο 
ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Σ 

 
 
 

13 
 

 
 
 

ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

90 

 
 
 

ΜΕ 
ΕΠΙΣΤ
ΡΟΦΗ 

 
 
 
 
 

ΚΤΕΛ 
ΘΗΒΑΣ

Η 

 
 
 
 
 

81,73 * 
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αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Διορθώνει την υπ΄αριθμ. 673/9-5-2016 απόφασή της, περί έγκρισης ανάθεσης 

δρομολογίων για συμμετοχή των μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, στις 
πανελλήνιες εξετάσεις σχολικού έτους 2015-2016, ως προς το συνολικό προϋπολογισμό των 
δρομολογίων, στο ορθό ποσό των 5.817,97 άνευ Φ.Π.Α. (7.156,10€ με Φ.Π.Α. 23 %) και τον 
πίνακα δρομολογίων για τις πανελλήνιες εξετάσεις σχ. έτους 2015-2016, ως εξής: 

 
1. Το δρομολόγιο με κωδικό ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 12 μετονομάζεται σε «Ζάρακες-Καλλιθέα- 

Χαλκίδα & ΕΠΙΣΤΡ.» και το ημερήσιο κόστος διορθώνεται στο ορθό: 
 

Α/
Α 

Κ
ω

δ
ικ

ό
ς
  

δ
ρ

ο
μ

ο
λ
ο

γ
ίο

υ
 

Ονομασία 
Δρομολογίου 

Α
ρ

ιθ
μ

ό
ς
  

μ
ε
τα

φ
ε
ρ

ο
μ

έν
ω

ν
 

μ
α

θ
η

τώ
ν
 Προσφο

-ρότερο 
 

μεταφο-
ρικό 

μέσου  

Α
ρ

ιθ
μ

ό
ς
 

 Η
μ

ε
ρ

ώ
ν

  Ημερήσιο 
Κόστος 

Προϋπολογι
σμού σε 

Ευρώ χωρίς 
ΦΠΑ 

Συνολικό 
Κόστος  

Προϋπολογι
σμού  

δρομολογίω
ν Ευρώ 

χωρίς  ΦΠΑ 

  

12 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 
12 

ΖΑΡΑΚΕΣ-
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-

ΧΑΛΚΙΔΑ & ΕΠΙΣΤΡ. 2 

ΤΑΞΙ 
1 

162,31 162,31 

 
2. Το δρομολόγιο με κωδικό ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 13 απαιτείται για τέσσερις ημέρες και 

συγκεκριμένα στις 17/5,19/5,4/6 και 6/6/2016 και διορθώνεται στο ορθό: 
 

Α/
Α 

Κ
ω

δ
ικ

ό
ς
  

δ
ρ

ο
μ

ο
λ
ο

γ
ίο

υ
 

Ονομασία 
Δρομολογίου 

Α
ρ

ιθ
μ

ό
ς
  

μ
ε
τα

φ
ε
ρ

ο
μ

έν
ω

ν
 

μ
α

θ
η

τώ
ν
 Προσφο

-ρότερο 
 

μεταφο-
ρικό 

μέσου  

Α
ρ

ιθ
μ

ό
ς
 

 Η
μ

ε
ρ

ώ
ν

  Ημερήσιο 
Κόστος 

Προϋπολογι
σμού σε 

Ευρώ χωρίς 
ΦΠΑ 

Συνολικό 
Κόστος  

Προϋπολογι
-σμού  

δρομολογίω
ν Ευρώ 

χωρίς  ΦΠΑ 

  

13 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 
13 

ΤΡΙΑΔΑ-ΨΑΧΝΑ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 4 

ΤΑΞΙ 
4 

28,31 113,24 
 

 
3. Το δρομολόγιο με κωδικό ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 14 απαιτείται για πέντε ημέρες και 

συγκεκριμένα στις 17/5,19/5,28/5,31/5 και 4/6/2016 και διορθώνεται στο ορθό: 
 

Α/
Α 

Κ
ω

δ
ικ

ό
ς
  

δ
ρ

ο
μ

ο
λ
ο

γ
ίο

υ
 

Ονομασία 
Δρομολογίου 

Α
ρ

ιθ
μ

ό
ς
  

μ
ε
τα

φ
ε
ρ

ο
μ

έν
ω

ν
 

μ
α

θ
η

τώ
ν
 

Προσφ
ο-

ρότερο 
 

μεταφο
-ρικό 
μέσου  

Α
ρ

ιθ
μ

ό
ς
 

 Η
μ

ε
ρ

ώ
ν

  Ημερήσιο 
Κόστος 

Προϋπολογι
σμού σε 

Ευρώ χωρίς 
ΦΠΑ 

Συνολικό 
Κόστος  

Προϋπολογι
-σμού  

δρομολογίω
ν Ευρώ 

χωρίς  ΦΠΑ 
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14 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 
14 

ΑΤΤΑΛΗ - ΤΡΙΑΔΑ -
ΨΑΧΝΑ & ΕΠΙΣΤΡ. 3 

ΤΑΞΙ 
5 

37,95 189,75 
 

 

4. Το δρομολόγιο με κωδικό ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 15 απαιτείται για τέσσερις ημέρες και 
συγκεκριμένα στις 17/5,19/5,28/5και 4/6/2016 και διορθώνεται στο ορθό: 

 

Α/
Α 

Κ
ω

δ
ικ

ό
ς
  

δ
ρ

ο
μ

ο
λ
ο

γ
ίο

υ
 

Ονομασία 
Δρομολογίου 

Α
ρ

ιθ
μ

ό
ς
  

μ
ε
τα

φ
ε
ρ

ο
μ

έν
ω

ν
 

μ
α

θ
η

τώ
ν
 Προσφο

-ρότερο 
 

μεταφο-
ρικό 

μέσου  

Α
ρ

ιθ
μ

ό
ς
 

 Η
μ

ε
ρ

ώ
ν

  Ημερήσιο 
Κόστος 

Προϋπολογι
σμού σε 

Ευρώ χωρίς 
ΦΠΑ 

Συνολικό 
Κόστος  

Προϋπολογι
σμού  

δρομολογίω
ν Ευρώ 

χωρίς  ΦΠΑ 

  

15 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 
15 

ΠΟΛΙΤΙΚΑ - ΨΑΧΝΑ 
& ΕΠΙΣΤΡ. 1 

ΤΑΞΙ 
4 

33,41 133,64 

 
5. Το δρομολόγιο με κωδικό ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 19 απαιτείται για τη μεταφορά τριών 

μαθητών και διορθώνεται στο ορθό: 
 

Α/
Α 

Κ
ω

δ
ικ

ό
ς
  

δ
ρ

ο
μ

ο
λ
ο

γ
ίο

υ
 

Ονομασία 
Δρομολογίου 

Α
ρ

ιθ
μ

ό
ς
  

μ
ε
τα

φ
ε
ρ

ο
μ

έν
ω

ν
 

μ
α

θ
η

τώ
ν
 Προσφο

-ρότερο 
 

μεταφο-
ρικό 

μέσου  

Α
ρ

ιθ
μ

ό
ς
 

 Η
μ

ε
ρ

ώ
ν

  Ημερήσιο 
Κόστος 

Προϋπολογι
σμού σε 

Ευρώ χωρίς 
ΦΠΑ 

Συνολικό 
Κόστος  

Προϋπολογι
-σμού  

δρομολογίω
ν Ευρώ 

χωρίς  ΦΠΑ 

  

19 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ
Σ 19 

ΚΕΡΑΣΙΑ-
ΚΗΡΙΝΘΟΣ - 
ΜΑΝΤΟΥΔΙ & 

ΕΠΙΣΤΡ. 3 

ΤΑΞΙ 

1 

68,00 68,00 

 
6. Προστίθενται δύο νέα δρομολόγια με κωδικούς ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 31 & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 

32 ως κάτωθι: 
 

Α/
Α 

Κ
ω

δ
ικ

ό
ς
  

δ
ρ

ο
μ

ο
λ
ο

γ
ίο

υ
 

Ονομασία 
Δρομολογίου 

Α
ρ

ιθ
μ

ό
ς
  

μ
ε
τα

φ
ε
ρ

ο
μ

έν
ω

ν
 

μ
α

θ
η

τώ
ν
 Προσφο

-ρότερο 
 

μεταφο-
ρικό 

μέσου  

Α
ρ

ιθ
μ

ό
ς
 

 Η
μ

ε
ρ

ώ
ν

  Ημερήσιο 
Κόστος 

Προϋπολογι
σμού σε 

Ευρώ χωρίς 
ΦΠΑ 

Συνολικό 
Κόστος  

Προϋπολογι
-σμού  

δρομολογίω
ν Ευρώ 

χωρίς  ΦΠΑ 

  

31 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 
31 

ΜΑΝΤΟΥΔΙ-ΛΙΜΝΗ 
& ΕΠΙΣΤΡ. 1 

ΤΑΞΙ 
1 

59,49 59,49 
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32 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 
32 

.ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ-
ΨΑΧΝΑ & ΕΠΙΣΤΡ. 1 

ΤΑΞΙ 
4 

37,95 151,80 

 
Β. Εγκρίνει την εκτέλεση του δρομολογίου με κωδ. 810 «Μαλετιάνοι- Βίταλα- Δένδρα-

Ανδρωνιάνοι-Γέφυρα Σκοτεινής & Επιστρ.», το οποίο ήδη εκτελείται από τον προσωρινό 
μειοδότη Κρινή Ευάγγελο ώστε να καλυφθεί η ανάγκη μεταφοράς μαθητών των σχολικών 
μονάδων ΕΠΑΛ Αλιβερίου, ΓΕΛ Κονιστρών & ΓΕΛ Κύμης για την συμμετοχή τους στις 
πανελλήνιες εξετάσεις σχολικού έτους 2015-2016. 

Οι προαναφερόμενες δαπάνες θα βαρύνουν τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Ειδικός Φορέας 073 ΚΑΕ 0821. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 738 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση δέσμευση πίστωσης και πληρωμή δαπάνης για συμμετοχή της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 50η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας. 
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 115/71120/12-5-
2016 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε. 
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δέσμευση πίστωσης και την πληρωμή δαπάνης, συνολικού ποσού είκοσι 
πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000 €), για την συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 50η 
Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, η οποία θα βαρύνει τον φορέα 01073 ΚΑΕ 0844 και αναλύεται, ως 
εξής: 

 Ενοίκιο  (400 τμ Χ 40 €) 16.000 €  (με Φ.Π.Α.) 

 Κατασκευή δομής περιπτέρου 7.000 € (με Φ.Π.Α.) 

 Διακόσμηση 2.000 €  (με Φ.Π.Α.) 
 

Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, διότι «δεν έχει πεισθεί για το συγκεκριμένο 
σχήμα και την αποτελεσματικότητά του, εκτός ενιαίου κεντρικού σχεδιασμού. Θεωρεί πως στις 
μέρες μας το πρόβλημα είναι η αγοραστική δύναμη του λαού και όχι η διαφήμιση». 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 739 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Διορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με την 
παράταση των συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 
δυο (2) μηνών, για την στελέχωση του προσωρινού χώρου φιλοξενίας προσφύγων της Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 
(Εισηγητής κ. Ευθύμιος Καραΐσκος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φθιώτιδας). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 72908/633/ 
16-5-2016 έγγραφο του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον Δημήτριο 
Κουμπάρο του Αθανασίου [Α.Μ.: 95], κάτοικο Λαμίας, οδός Καποδιστρίου, αρ. 23, ο οποίος 
αφού λάβει υπόψη του τις σχετικές διατάξεις και μελετήσει το φάκελο της υπόθεσης, λάβει δε  
κάθε αναγκαία πληροφορία από την αρμόδια υπηρεσία [Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας], να συντάξει αναλυτική γνωμοδότηση απαντώντας στο 
ερώτημα αν οι διατάξεις που αναφέρονται στην ως άνω εισήγηση καταλαμβάνουν και τις 
περιπτώσεις των εργαζομένων που προσλήφθηκαν δυνάμει των υπ’ αριθμ. πρωτ. (οικ.) 37242/ 
775/16-3-2016 & 37014/761/23-3-2016 αποφάσεών μας ή ποιές εξ’ αυτών.  
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2. Καθορίζει την αμοιβή του 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 ευρώ,  
λόγω της φύσης της υποθέσεως.  

- Σύνολο αμοιβής 240 ευρώ. 
 

Οι κ.κ. Γεώργιος Γκικόπουλος και Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσαν ότι ψηφίζουν λευκό. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 740 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Διορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί του υπ΄αριθμ. (οικ.) 191/26-4-
2016 εγγράφου της Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. 
(Εισηγητής 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 64597/638/9-5-
2016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγορική 
εταιρεία με την επωνυμία «Γεώργιος Δ. Ανδρέου – Δημήτριος Γ. Ανδρέου & Συνεργάτες» [Α.Μ./ 
Δ.Σ. Αθηνών: 80321, οδός Ακαδημίας, αρ. 27Α – Αθήνα] η οποία, αφού λάβει υπόψη της τις 
σχετικές διατάξεις και μελετήσει τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, καθώς και τις απόψεις της 
αρμόδιας υπηρεσίας, λάβει δε κάθε αναγκαία πληροφορία από τις αρμόδιες υπηρεσίες της 
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», να συντάξει αναλυτική γνωμοδότηση απαντώντας στα τρία 
ερωτήματα που τίθενται με το υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 191/26.04.2016 έγγραφο της Αντιπεριφ-
ερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.  

2. Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγορικής εταιρείας, με βάση την υπ’ αριθ. 
376/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο  ποσό των 
480 ευρώ συν ΦΠΑ 23% (= 110,40), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 590,40 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 πέντε (5) ώρες, με ποσό 80 €/ώρα, ήτοι [80 € Χ 5 
= 480 ευρώ], λόγω της περιπλοκότητας και της εξειδικευμένης φύσης των ερωτημάτων.  
 - Σύνολο αμοιβής 480 ευρώ. 
 3. Η δέσμευση πίστωσης – πληρωμή δαπάνης του ως άνω ποσού να βαρύνει τον Ε.Φ 
(Ειδικό Φορέα) 073, ΚΑΕ: 0871 (Αμοιβές φυσικών προσώπων) του Π/Υ της Περιφερειακής 
Ενότητας Βοιωτίας.  
 
 Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψηφίζει την εισήγηση και ζήτησε «να διαμορφωθεί 
πλαίσιο ενιαίας αποκλειστικά δημόσιας διαχείρισης της Κωπαϊδας, μέτρα για να αποτραπεί η 
συγκέντρωση της γης στα χέρια λίγων και να βρεθεί πολιτική λύση».  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 741 
 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
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ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 67023/97/5-5-2016 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Φθιώτιδας σχετικά με την διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινομένων (άρση κατολισθήσεων - καταπτώσεων από 4/5/2016). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 67024/98/5-5-2016 
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. 67023/97/5-5-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Φθιώτιδας σχετικά με την διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινομένων (άρση κατολισθήσεων - καταπτώσεων από 4/5/2016) και συγκεκριμένα: 

 
1.- Την απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων: 
ι) με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 44625 μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή ερπυστριοφόρου 

(80ΗΡ), 
ii) το ΜΕ 92856 μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα-φορτωτή τροχοφόρου (85ΗΡ)  
iii) και το ΜΙΕ-4347 φορτηγό, ιδιοκτησίας ΤΖΑΧΡΗΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ του Βασιλείου, 

για την άρση καταπτώσεων και κατολισθήσεων στην επαρχιακή οδό με αριθμ. 8 Σπερχειάδα – 
Λευκάδα προς Αρτοτίνα και Λιδωρίκι δια Γαρδίκι Ομιλαίων (πλησίον της γέφυρας Πλατάνου). 

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 742 

 
ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινομένων στο επαρχιακό και εθνικό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας (κατολισθήσεις 15-3-2016). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 67057/181/5-5-
2016 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 
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αποφασίζει ομόφωνα 
Εγκρίνει τη δαπάνη, ύψους 18.363,90 ευρώ, στο όνομα «ΚΡΟΝΟΣ ΕΤΕ Ο.Ε. 

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 743 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δαπάνης για το έργο: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό και επαρχιακό 
δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας για την χρονική περίοδο 2015-
2017.  
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 68138/1822/Φ. 
Μηχ/των/6-5-2016 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 

 Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 15.030,60 € για την πληρωμή των εκτάκτων αναγκών για το 
έργο: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό & επαρχιακό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας για την χρονική περίοδο 2015 - 2017», του προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων ΣΑΕΠ 566 με κωδικό έργου 2014ΕΠ56600011 ως εξής: 

 

A/A ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

με ΦΠΑ (σε €) 

1 
 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ  
 ΤΗΛ.6932488829 

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ& ΑΡΣΗ 
ΚΑΤ/ΣΕΩΝ ΕΟΔ ΑΦΡΑΤΙ-ΠΙΣΣΩΝΑΣ 

& ΧΑΛΚΙΔΑ-ΡΙΤΣΩΝΑ 
13.800,60 

2 
ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΕΠΕ  
ΤΗΛ.2223032185 

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ& ΑΡΣΗ 
ΚΑΤ/ΣΕΩΝ ΕΟΔ ΟΞΥΛΙΘΟΣ-

ΠΛΑΤΑΝΑ 
1.230,00 

                                                                                         ΣΥΝΟΛΟ  15.030,60 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 744 

 
 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση 
εκπόνησης της μελέτης: «Οριοθέτηση & τοπικές διευθετήσεις στον Ασωπό ποταμό σε τμήμα 
10χλμ. εντός του Ν. Βοιωτίας», προεκτιμώμενης αμοιβής 305.762,08 € με ΦΠΑ. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 1599/63373/6-5-
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 κατά πλειοψηφία 

Απορρίπτει, ως αβάσιμη, την από 25-4-2016 ένσταση κατά του Πρακτικού Ι της επιτροπής 
διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης: «Οριοθέτηση & τοπικές διευθετήσεις στον 
Ασωπό ποταμό σε τμήμα 10χλμ. εντός του Ν. Βοιωτίας», προεκτιμώμενης αμοιβής 305.762,08 € 
με Φ.Π.Α., της διαγωνιζόμενης σύμπραξης με α/α 20: Μάρκου Δημήτριος - Δαιομετρική Ε.Π.Ε.- 
Μαλλίδου Ερατώ.  
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 Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος με την αιτιολογία ότι «η ανάθεση της μελέτης 
έπρεπε να γίνει από τις Τεχνικές Υπηρεσίες, και ζήτησε να γίνει σύσταση στην Υπηρεσία για την 
προσεκτικότερη λειτουργία των Επιτροπών και την αποφυγή βεβιασμένων κινήσεων». 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 745 
 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση, αποκατάσταση ζημιών και 
εκτέλεση εργασιών για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό 
Δίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 2.500.000,00 €. 
(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. ΤΕ 57858/1501/10-
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 

 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση, αποκατάσταση ζημιών και 
εκτέλεση εργασιών για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό 
Δίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 2.500.000,00 €, με αναθεώρηση, κατά εξήντα μία    
(61) ημερολογιακές ημέρες, μέχρι της 30/6/2016.       

 
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι απέχει της ψηφοφορίας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 746 
 
 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Κατακύρωση αποτελεσμάτων της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δέκα 
(10) νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, Π.Ε. Βοιωτίας. 
(Εισηγητής 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.) 2509/10-5-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση, και έχοντας υπόψη την 
υπ΄αριθμ. 564/11-4-2016 απόφασή της 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δέκα 
(10) νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, Π.Ε. Βοιωτίας, στους κάτωθι: 
 

1. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ:  Για το δρομολόγιο Ν2 με ημερήσια τιμή άνευ ΦΠΑ  34,00  
 

2. ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ Ε.Ε.: Για το δρομολόγιο Ν3 με ημερήσια τιμή άνευ ΦΠΑ  38,29  
 

3. ΚΤΕΛ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ: Για το δρομολόγιο Ν10 με ημερήσια τιμή άνευ ΦΠΑ  11,44 
    

4. ΚΤΕΛ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ: Για το δρομολόγιο Ν6 με ημερήσια τιμή άνευ ΦΠΑ 77,76 
 

5. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΧΙ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ: για τα δρομολόγια:  

 Ν1 με ημερήσια τιμή άνευ ΦΠΑ  36,06 

 Ν4 με ημερήσια τιμή άνευ ΦΠΑ  72,24 

 Ν5 με ημερήσια τιμή άνευ ΦΠΑ  24,15 
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 Ν7 με ημερήσια τιμή άνευ ΦΠΑ  19,23 

 Ν8 με ημερήσια τιμή άνευ ΦΠΑ  32,43 

 Ν9 με ημερήσια τιμή άνευ ΦΠΑ  25,88          
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 747 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση α) δαπάνης – δέσμευση πίστωσης, β) διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού 
δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού και γ) των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια υγρών 
καυσίμων και λιπαντικών ετών 2016-2017, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας 
Φθιώτιδας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή», συνολικού προϋπολογισμού 
242.000,00 € με Φ.Π.Α.. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 66282/2190/4-5-
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: 
Α) Την ανάληψη πολυετούς δέσμευσης πίστωσης για:  
Α.1 Τα υγρά καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη) και τα λιπαντικά τα 

οποία είναι συνολικού ποσού 207.485,00 € με ΦΠΑ θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 
1511, του Φορέα 073 και  

Α.2 Πετρέλαιο θέρμανσης συνολικού προϋπολογισμού 34.515,00 € με Φ.Π.Α. θα 
βαρύνουν τις πιστώσεις του ΚΑΕ 1512 του Φορέα 073. 

Η πολυετής υποχρέωση δαπάνης κατανέμεται κατά έτος ως εξής: 
«Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών» 

 Για το έτος 2016 ποσό   70.000,00 € με Φ.Π.Α. ΚΑΕ 1511  

 Για το έτος 2017 ποσό 137.485,00 € με Φ.Π.Α. ΚΑΕ 1511  
 

 «Προμήθεια πετρελαίου Θέρμανσης» 

 Για το έτος 2016 ποσό 17.000,00 € με Φ.Π.Α. ΚΑΕ 1512  

 Για το έτος 2017 ποσό 17.515,00 € με Φ.Π.Α. ΚΑΕ 1512 
 

Β) Την διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
υγρών καυσίμων και λιπαντικών ετών 2016-2017, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας 
Φθιώτιδας, με κριτήριο κατακύρωσης: 

Β.1 Για τα υγρά καύσιμα τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή (το μεγαλύτερο 
προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό, που υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφούμενη 
κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα της παράδοσής του). 

Β.2. Για τα λιπαντικά τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή (το μικρότερο προσφερόμενο 
τίμημα στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών). 
 

Ο Προϋπολογισμός της προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών ανέρχεται στο 
ποσό των 240.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κατανέμεται ως εξής: 
 

ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 22/04/2016 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  
σε € 

Πετρέλαιο κίνησης 132.000 1,016 134.112,00 
Βενζίνη Αμόλυβδη 42.000 1,387 58.254,00 
Πετρέλαιο θέρμανσης 45.000 0,767 34.515,00 
Λιπαντικά   15.119,00 

ΣΥΝΟΛΟ 219.000  242.000,00 
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Γ). Τους όρους του διαγωνισμού όπως αυτοί αποτυπώνονται στο συνημμένο σχέδιο της 
διακήρυξης. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 748 

 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρακτικού 3 – κατακύρωση αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού για 
την «Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού εκτυπωτών, περιόδου 2016-
2017, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας», προϋπολογισμού 27.235,77 € χωρίς 
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. 68393/1751/9-5-
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 

1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 3/6-5-2016 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισμού 
για την «Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού εκτυπωτών, περιόδου 2016-
2017, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας», προϋπολογισμού 27.235,77 € χωρίς 
ΦΠΑ, που αφορά στην αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» του άρθρου 
6 του Π.Δ. 118/2007 που υπέβαλε ο αναδειχθέντας μειοδότης. 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον «Παναγιώτη Γ. Μπεχλιβανίδη», με 
τελική τιμή προσφοράς 25.685,00 πλέον ΦΠΑ, η οποία είναι σύμφωνη με τους όρους της 
διακήρυξης και κρίνεται οικονομικά συμφέρουσα.   

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 749 

 
 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 40.000,00 € 
άνευ Φ.Π.Α.. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 2500/9-5-
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. το από 5-5-2016 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για 
την καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 40.000,00 
€ άνευ Φ.Π.Α., που αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής των υποψήφιων 
αναδόχων. 

2. τη συνέχιση του διαγωνισμού στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης των οικονομικών 
προσφορών με τις κάτωθι εταιρείες: 

α) ICN INTERNATIONAL CLEANING METHODS και, 
β) FANTASY CLEANING ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ  
 
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψηφίζει διότι «πρόκειται για εργολαβία και 

ιδιωτικοποίηση». 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 750 
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ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή 
υπηρεσιών φύλαξης στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 
24.600,00 € με Φ.Π.Α.. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 2499/9-5-2016 
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. το από 6-5-2016 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή 

υπηρεσιών φύλαξης στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 
24.600,00 € με Φ.Π.Α., που αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και της 
τεχνικής – οικονομικής προσφοράς των υποψήφιων αναδόχων. 

2. Αναδεικνύει μειοδότη την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ με δ.τ. «HELLENIC CENTER OF SECURITY 
Κε.Δι.Βι.Μ1», με προσφορά που ανέρχεται στο ποσό των 13.776,00€ ετησίως, χωρίς Φ.Π.Α., 
δεδομένου ότι η προσφορά του κρίνεται οικονομικά συμφέρουσα και είναι σύμφωνη με τους 
όρους της διακήρυξης. 

 
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψηφίζει διότι «πρόκειται για εργολαβία και 

ιδιωτικοποίηση». 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 751 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση παράτασης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών 
εγκαταστάσεων του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας.  
(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.) 65423/2604/ 
27-4-2016 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 παράταση της υπ΄αρ. 63455/2495/2015 σύμβασης παροχής υπηρεσιών 
φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας (ΑΔΑΜ 15SYMV 
002805687) με την εταιρεία JCB Security and Facility Α.Ε., από 13/05/2016 έως την υπογραφή 
της νέας σύμβασης και όχι πέραν της 13ης /07/2016, με τους ίδιους όρους.  
    Η εκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται έως του ποσού των 4.691,72€ με Φ.Π.Α. και θα βαρύνει 
τον ΚΑΕ 0899 του Ειδικού Φορέα 073. 

 
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψηφίζει διότι «πρόκειται για εργολαβία και 

ιδιωτικοποίηση». 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 752 
 
 
ΔΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση δαπανών και δέσμευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για 
αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 68312/1509/ 
6-5-2016 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 κάλυψη δεσμεύσεων και την πληρωμή δαπανών από τον τακτικό 

προϋπολογισμό της Π.Ε. Ευρυτανίας για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, 
ως εξής: 

 

 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 

ΗΜΕΡΟΜΗ
ΝΙΑ 

ΕΠΙΘ/ΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 

ΦΠΑ 

ισοπεδωτής ΚΥ 3156 
Φάρος, διακόπτης 
μηχανής 

25/4/2016 95,08 

   
ΣΥΝΟΛΟ 

(1) 
95,08 

ισοπεδωτής ΙΧ121635 
2 καθρέπτες, 1 φάρος,  
2 φανάρια, 2 φανάρια 
φλάς 

25/4/2016 165,19 

   
ΣΥΝΟΛΟ 

(2) 
165,19 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  260,27 

 
Σχετ. έγγραφο: το υπ.αριθμ 67797/1489/6-5-2016 της Δ/νσης Δ/κού Οικ/κού 
Η συγκεκριμένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1321 

 

260,27 
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 25/4/2016 ΚΥ 3156 300,12 

ισοπεδωτής 25/4/2016 ΙΧ121635 123,00 

  ΣΥΝΟΛΟ (1) 423,12 

Φορτηγό 27/4/2016 ΚΗΥ 9371 492,00 

  ΣΥΝΟΛΟ (2) 492,00 

Φορτωτής  27/4/2016 ΙΧ 93851 713,40 

  ΣΥΝΟΛΟ (3) 713,40 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   1.628,52 

 
Σχετ. έγγραφο: τα υπ.αριθμ. 67797/1489/6-5-2016 της Δ/νσης Δ/κού Οικ/κού  
Η συγκεκριμένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 0861 

1.628,52 
ευρώ 
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3 δαπάνη για την προμήθεια θερινών ειδών ατομικής προστασίας (ενδυμάτων) 
υπαλλήλων του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων (χειριστών – οδηγών)  της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ευρυτανίας . 
Σχετ. αριθμ. 63752/1424/25-4-2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού- 
Οικονομικού 
Η συγκεκριμένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1421 

5.400,00 
ευρώ 

4 Δαπάνη για την προμήθεια θερινών ειδών ατομικής προστασίας 
(υποδημάτων) υπαλλήλων του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων (χειριστών 
– οδηγών)  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ευρυτανίας.  
Σχετ. αριθμ. 63752/1424/25-4-2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού 
Οικονομικού 
Η συγκεκριμένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1423 

2.600,00 
ευρώ 

5 δαπάνη για την αμοιβή, για ηλεκτρολογικές εργασίες για τις ανάγκες της 
Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ευρυτανίας.  
Σχετ. έγγραφο: τα υπ.αριθμ. 64253/1431/27-4-2016 της Δ/νσης Δ/κού Οικ/κού  
Η συγκεκριμένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 0869 

1.108,23 
ευρώ 

6 δαπάνη για την προμήθεια ειδών συντήρησης (κάρτα κενού αναλυτή, 
αισθητήρας οξυγόνου, μαρκούτσι, ελαστικός σωλήνας αναλυτή, και φίλτρο 
σωλήνα)  για τις ανάγκες του ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών 
της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Σχετ. έγγραφο: τα υπ.αριθμ. 64253/1431/27-4-2016 της Δ/νσης Δ/κού Οικ/κού  
Η συγκεκριμένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1329 

1.124,22 
ευρώ 

7 δαπάνη αμοιβής για υπηρεσίες επισκευής του εξοπλισμού και τοποθέτησης 
των ανταλλακτικών στους μετεωρολογικούς σταθμούς που απαιτούνται για 
την ολοκληρωμένη λειτουργία του έργου: «Πληροφοριακό Σύστημα Ενημέ-
ρωσης καιρικών Συνθηκών του Δευτερεύοντος Εθνικού Δικτύου του Νομού 
Ευρυτανίας» ποσού 1.660,50 ευρώ 

δαπάνη για την μετεγκατάσταση φορέα σύζευξης (Δ/νσης Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας) στο κτιριακό συγκρότημα Ο.Α.Ε.Δ.  για τις ανάγκες της 
Π.Ε. Ευρυτανίας ποσού 123,00 ευρώ 

Σχετ. έγγραφα: τα υπ.αριθμ. 64253/1431/27-4-2016, 67797/1489/6-5-2016  
της Δ/νσης Δ/κού Οικ/κού 
Η συγκεκριμένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 0879 

1.783,50 
ευρώ 

8 δαπάνη για την προμήθεια έξι (6) σημαιών με το λογότυπο της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας για τις ανάγκες της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Σχετ. έγγραφο: τα υπ΄αριθμ. 64253/1431/27-4-2016 της Δ/νσης Δ/κού 
Οικ/κού  
Η συγκεκριμένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1699 

335,00 
ευρώ 

9 - δαπάνη για την προμήθεια ειδών τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού 
υλικού (ενός HDD HP 300GB SAS για τον server, ενός Battery Pack P410 για 
τον server και ενός φορτιστή 12-24 μπαταριών για τη σωστή λειτουργία των 
μετεωρολογικών σταθμών  για την ολοκληρωμένη λειτουργία του  έργου 
«Πληροφοριακό Σύστημα Ενημέρωσης καιρικών Συνθηκών του 
Δευτερεύοντος Εθνικού Δικτύου του Νομού Ευρυτανίας» ποσού 430,50 
ευρώ. 
- δαπάνη για την προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής (repeater) 
αναμεταδότη τύπου ICOM μοντέλο IC-RP1620 που χρησιμοποιείται για την 
ραδιοεπικοινωνία των οχημάτων-μηχανημάτων της Π.Ε. Ευρυτανίας ποσού 
492,00 ευρώ. 
- δαπάνη για την προμήθεια ασυρματικών συσκευών με τα παρελκόμενα 
αεροπορικός φορητός πομποδέκτης IC-AGE, I COM ο οποίος συνοδεύεται 
από κεραία, μπαταρία φορτιστή, belt clip (1) φορητός πομποδέκτης IC-
F1000,I COM ο οποίος συνοδεύεται από κεραία, μπαταρία φορτιστή, belt clip 
(3) μπαταριοθήκη BP-208N (1) μικρομεγάφωνο HM- 158LA (2) πρόγραμμα 
προγραμματισμού για τους πομποδέκτες IC-A6E (1) πρόγραμμα προγραμ-

2.377,50 
ευρώ 
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ματισμού για τους πομποδέκτες IC-F1000 (1) ποσού 1.455,00 ευρώ. 
Σχετ. έγγραφο: τα υπ.αριθμ. 64253/1431/27-4-2016 της Δ/νσης Δ/κού Οικ/κού  
Η συγκεκριμένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1725 

10 δαπάνη για την προμήθεια μίας ποιμαντορικής ράβδου στον νέο 
Μητροπολίτη Καρπενησίου. Η συγκεκριμένη δαπάνη εντάσσεται σε αυτές 
που επιβάλλουν οι κανόνες της σύγχρονης εθιμοτυπίας και απορρέει από το 
ιδιαίτερο σεβασμό που αποδίδεται στην ιδιότητα του Μητροπολίτη. 
Σχετ. έγγραφο: τα υπ.αριθμ. 67797/1489/6-5-2016 της Δ/νσης Δ/κού Οικ/κού  
Η συγκεκριμένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 0845 

2.000,00 
ευρώ 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 753 

 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 67162/1476/5-5-
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 τις δαπάνες σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 
 

Φορέας Ονομασία Κ.Α.Ε. Κ.Α.Ε Περιγραφή δαπάνης Ποσό 

073 

Αποζημίωση σπουδαστών 
δημοσίων σχολών που 
πραγματοποιούν στις 
δημόσιες υπηρεσίες 

άσκηση στο επάγγελμα 

0385 

Αφορά σπουδαστές 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που 
πραγματοποιούν πρακτική 

άσκηση στην Π.Ε. Ευρυτανίας 

3.600,00 

073 

Δαπάνες μετακίνησης 
λοιπών προσώπων από το 
εσωτερικό στο εξωτερικό 

και αντίστροφα 
(περιλαμβάνονται ο 

Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, τα μέλη της 

Κυβέρνησης, του 
Κοινοβουλίου, οι Γεν. 

Γραμματείες, οι Ειδικοί 
Γραμματείς και οι αιρετοί) 

0717 

Αφορά δαπάνες μετακίνησης 
από το εσωτερικό στο 

εξωτερικό και αντίστροφα του 
Αντιπεριφερειάρχη και λοιπών 

αιρετών 

2.000,00 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 754 

 
ΘΕΜΑ 15ο: 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. 2465/9-5-2016 
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 ομόφωνα 

 Α. Εγκρίνει τη δαπάνη (ανάληψη υποχρέωσης - δέσμευση πίστωσης) για αγορές, 
επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας, ως εξής: 
 

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 
1. Πληρωμή δαπάνης για παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση – 

υποστήριξη λογισμικού της Π.Ε. Βοιωτίας που περιλαμβάνει α) 
Διαχείριση οικονομικού β) Διαδικτυακή ενημέρωση προμηθειών γ) 

      5.945,00           
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Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων δ) Διαχείριση έργων ε) Διαχείριση 
ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, σχετική προσφορά Ο.Τ.S 22-4-16.                                                                  
Πολυετής Δέσμευση πίστωσης από τον Ε.Φ 073 ΚΑΕ 879 συνολικού 
ποσού 8.917,50 το οποίο αναλύεται ως εξής: 

 5.945,00€ για το οικονομικό έτος 2016 

 2.972,50 για το οικονομικό έτος 2017 
2. Πληρωμή δαπάνης για αγορά χαρτιού Α4 για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας. 
Δέσμευση πίστωσης από τον Ε.Φ 073 ΚΑΕ 843 

1.500,00 

3. Πληρωμή δαπάνης για αγορά μελανιών για τις ανάγκες της Δ/νσης 
Δ/κου-Οικ/κου της Π.Ε Βοιωτίας. 
Δέσμευση πίστωσης από τον Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1111 

350,55 

4. Πληρωμή δαπάνης για εργασία και ανταλλακτικά για επισκευή του 
ΚΗΥ6114 αυτ/του.  
Σχετικό το αρ.2819/5-5-16 έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών.               
Δέσμευση πίστωσης από τον Ε.Φ 073 ΚΑΕ. 861 (86,10€), 1321 
(116,85€)  

202,95 

5. Πληρωμή δαπάνης για εργασία και ανταλλακτικά για επισκευή του 
ΚΗΗ 4467 αυτ/του.  
Σχετικό το αρ.2818/5-5-16 έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών.               
Δέσμευση πίστωσης από τον Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1321 

182,04 

6. Πληρωμή δαπάνης για εργασία και ανταλλακτικά για επισκευή των 
ΚΥ 96310,82362,6186 Μ.Ε. 
Σχετικό το αρ.1703/5-5-16 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων.              
Δέσμευση πίστωσης από τον Ε.Φ 073 ΚΑΕ 0861 

184,00 

7. Επιστροφή ποσού στην Εταιρεία Αφοι ΣΚΟΥΦΗ, το οποίο 
κατατέθηκε με το αρ. 0959345 παραστατικό, διότι εκ παραδρομής  
πληρώθηκε σε λογαριασμό της Π.Ε. Βοιωτίας. 

350,00 

 
      Β. Διορθώνει την υπ΄αριθμ. 652/25-4-16 απόφασή της περί έγκρισης δαπανών και 

διάθεσης πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας, 
και συγκεκριμένα τη δαπάνη με α/α 9, ως προς τον ΚΑΕ, αντί του 1411 που εκ παραδρομής 
ζητήθηκε, στον ορθό 1421. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 755 

 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 68687/2686/9-5-
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 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.  Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία από την πίστωση του Ε.Φ. 
02073, ΚΑΕ 0511.                                          

45.000,00 

2.  Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες  
από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0512.                                                      

8.000.00 

3.  Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων 
εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη 

42.500,00 
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διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.) 
εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715,0716,0717, από την 
πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0719                                          

4.  Εργασίες επισκευής για το ΚΗΥ 6249 αυτοκίνητο της ΠΕ Ευβοίας από 
την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0861 (σχετ. αρ. πρωτ. 
65001/2580/27-4-2016 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της ΠΕ 
Ευβοίας). 

22,14 

5.  Ασφάλιστρα ενός έτους για τα υπ’ αριθ. ΜΕ 92348, ΜΕ 121634, ΚΗΙ 
8805, ΚΗΗ 6117, ΚΗΙ 8847 οχήματα της ΠΕ Ευβοίας από την 
πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0899 (σχετ. αρ. πρωτ. 68834/2694/9-5-
2016 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της ΠΕ Ευβοίας). 

2.208,00 

6.  Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του ΚΗΥ 6249 
αυτοκινήτου της ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 
1321 (σχετ. αρ. πρωτ. 65007/2581/27-4-2016 έγγραφο του Τμήματος 
Προμηθειών της ΠΕ Ευβοίας). 

136,53 

7.  Προμήθεια Projector για τις ανάγκες της αίθουσας συνεδριάσεων της 
ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1729 (σχετ. αρ. 
πρωτ. 64855/120/27-4-2016 έγγραφο του Τμήματος Πληροφορικής 
της ΠΕ Ευβοίας. 

490,77 

  
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει όλες τις δαπάνες πλην αυτής με α/α 3, 

λόγω ασαφούς περιγραφής της εν λόγω δαπάνης. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 756 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα και μελέτες του προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 68688/2687/9-5-
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 τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης, για την πληρωμή των παρακάτω 
πιστοποιήσεων-λογαριασμών έργων και μελετών, Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής:  

 

α/α Τίτλος Έργου Ανάδοχος/ 
Προμηθευτής 

Ποσό σε 
€ 

Κ.Α.Ε. 

 
 
 
 

 
 

1 

1ος  λογαριασμός της μελέτης: 
«Γεωτεχνική Μελέτη α) Αντιμετώπιση 
βραχοπτώσεων κόμβου εισόδου & β) 
Τεχνικού εκσκαφής & επανεπίχωσης του 
έργου : Παράκαμψη Λ. Αιδηψού Ν.Α. 
Ευβοίας» - ΣΑΜΠ066 
Σχετ: αρ. πρωτ.: 147375/6389 /2014/26-
4-2016  έγγραφο της ΔΤΕ της ΠΕ 
Ευβοίας 

 
 
 

 
ΒΑΝΤΟΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 36.346,50 9362 

 

 Προϋπολογισμός έργου:      36.346,50 
 Πληρωμές μέχρι σήμερα               0,00 
 Παρόντας λογαριασμός:       36.346,50 
 Σύνολο:                                 36.346,50 
 Υπόλοιπο εγκρίσεων:                    0,00 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 757 
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ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή ποσών αχρεωστήτως 
εισπραχθέντων, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 68689/2688/9-5-
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 τη δαπάνη και διάθεση πίστωσης, ύψους τριακοσίων τριάντα ευρώ (330,00 €), 
για επιστροφή ποσού αχρεωστήτως εισπραχθέντος από μη χρήση παραβόλων, Π.Ε. Εύβοιας, 
σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 

 

Α/
Α 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΤΡΟΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΣΟ 

1 ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ 135,00 

2 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ 
Α.Β.Ε.Τ.Ε. 

  ALPHA BANK 75,00 

3 ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 105,00 

4 ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΘΝΙΚΗ 15,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 330,00 

 
Όλες οι ανωτέρω επιστροφές ποσών θα βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 

της ΠΕ Ευβοίας οικονομικού έτους 2016, Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 3199  “Λοιπές επιστροφές εσόδων”. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 758 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για δαπάνες, αγορές, συντηρήσεις ή παροχή 
υπηρεσιών έτους 2016, Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 36480/1370/9-5-
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 δαπάνες, αγορές, συντηρήσεις ή παροχή 
υπηρεσιών έτους 2016, Π.Ε. Φθιώτιδας, ως κατωτέρω:  

 
Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή 

ΚΑΕ 
ΠΟΣΟ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ 
ΠΡΟΫ/ΣΜΟ
Υ+ΑΝΑΜΟΡ

ΦΩΣΕΙΣ 
ΕΤΟΥΣ 2016 

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΔΕΣΜΕΥΣ

ΗΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

1 

Εκτυπώσεις σχεδίων 
ειδικών τύπων κ.λ.π. για τις 
ανάγκες της Γενικής Δ/νσης 
Χωροταξικής και 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής 
(Δ/νση Τεχνικών Έργων) 

02.01.073.08
43.01 

Εκδόσεις-
εκτυπώσεις-
βιβλιοδεσία 
(περιλαμβάν

εται και η 
προμήθεια 
χαρτιού) 

980,00 13.000,00 3.000,00   
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2 

Φωτοτυπίες ειδικού τύπου 
της Νομικής Υπηρεσίας 

02.01.073.08
43.01 

Εκδόσεις-
εκτυπώσεις-
βιβλιοδεσία 
(περιλαμβάν

εται και η 
προμήθεια 
χαρτιού) 

700,00     8.320,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 1.680,00 13.000,00 3.000,00 8.320,00 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 759 

 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016 για παροχή υπηρεσιών έτους 2016, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 

Το θέμα αποσύρεται από τον εισηγητή 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Διακοπή μισθωμάτων λόγω μετεγκατάστασης των Υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας στο νέο Διοικητήριο (πρώην ΜΕΡΥΠ). 
(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. 69710/2288/6-5-
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: 
Α. την διακοπή μισθωμάτων λόγω μετεγκατάστασης των Υπηρεσιών της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας στο νέο Διοικητήριο (πρώην ΜΕΡΥΠ), όπως εμφανίζονται στον παρακάτω 
πίνακα: 

 

α/α 
Ταχυδρομική 

Δ/νση 

Υπηρεσία 
Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας 
Μισθωτήριο 

Τετραγωνικά 
Μέτρα 

Εκμισθωτές-
Ιδιοκτήτες 

1 
Πλ. Ελευθερίας 

3-Λαμία 
Δ/νση Διοίκησης 02/05/2006 110,00 τ.μ. Γ. Γραμματίκας 

2 
Πλ. Ελευθερίας 

3-Λαμία 
Δ/νση Διοίκησης 30/05/2009 300,00 τ.μ. Γ. Γραμματίκας 

3 
Πλ. Ελευθερίας 

3-Λαμία 
Δ/νση Οικονομικού 10/05/2004 240,00 τ.μ. Γ. Γραμματίκας 

4 
Πλ. Ελευθερίας 

3-Λαμία 

Δ/νση Διαφάνειας & 
Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης 
20/03/2007 120,00 τ.μ. Γ. Γραμματίκας 

5 
Πατρόκλου 25-

Λαμία 

Δ/νση 
Περιβάλλοντος & 

Χωρικού 
Σχεδιασμού 

600/2001 408,00 τ.μ. 

Ευτέρπη Ν. 
Παλούκη & 
Ευθύμιος Ν. 
Παλούκης 

 
Β. την διακοπή των μισθωμάτων των συμβάσεων των υπηρεσιών λόγω 

μετεγκατάστασής τους κεντρικό στο κτίριο της Περιφέρειας (πλ. Ελευθερίας) όπως εμφανίζονται 
στον παρακάτω πίνακα: 

 

α/α Ταχυδρομική 
Δ/νση 

 

Υπηρεσία 
Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας 

Μισθωτήριο Τετραγωνικά 
Μέτρα 

Εκμισθωτές-
Ιδιοκτήτες 

1 Αινιάνων 2, 1ος Δ/νση Δημόσιας 03/02/2005 123,00 τ.μ. Α/ΦΟΙ 
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όροφος Υγείας Περιφέρειας ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΙ 
Δ/νση Κοινωνικής 

Μέριμνας 
Περιφέρειας 

Δ/νση Υγείας Και 
Κοινωνικής Μέριμνας 

Π.Ε. Φθιώτιδας 

2 
Αινιάνων 2, 1ος 
όροφος 

Δ/νση Δημόσιας 
Υγείας Περιφέρειας-

Ιατρείο 

03/02/2005 278,00 τ.μ. 
Α/ΦΟΙ 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΙ 

Δ/νση Κοινωνικής 
Μέριμνας 

Περιφέρειας 
Δ/νση Υγείας Και 

Κοινωνικής Μέριμνας 
Π.Ε. Φθιώτιδας 

 
Γ. την διακοπή του μισθώματος της σύμβασης της υπηρεσίας Δ/νσης Κτηνιατρικής λόγω 

μετεγκατάστασής της στο κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας (πλ. Ελευθερίας) όπως εμφανίζεται 
στον παρακάτω πίνακα: 
 

α/α Ταχυδρομική 
Δ/νση 

Υπηρεσία 
Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας 

Μισθωτήριο Τετραγωνικά 
Μέτρα 

Εκμισθωτής-
Ιδιοκτήτης 

1 Λεωσθένους 7 
Γ΄ όροφος 

Δ/νση Κτηνιατρικής 
της Π.Σ.Ε. 

26/08/2003 90,00 τ.μ. Αθανάσιος 
Τσακρής 

 
Την ενημέρωση των Υπηρεσιών ΔΕΚΟ για εκκαθάριση και διακοπή παγίων λειτουργικών 

εξόδων. 
Την παράδοση των ακινήτων και των κλειδιών στους εκμισθωτές. 
Βάση του Π.Δ. 242/1996 και του Νομικού πλαισίου που διέπει τα μίσθια, η πρώην 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας-αντισυμβαλλόμενος στα αρχικά μισθωτήρια και νυν η 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, (βάση του άρθρου 283 παρ. 2 του Νόμου 3852/2010) προέβη 
στην υποχρέωση έγγραφης ειδοποίησης των ιδιοκτητών-εκμισθωτών των ακινήτων, εκ των 
οποίων διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει ένσταση μέχρι του παρόντος. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 760 

 
 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης του δημόσιου διεθνούς ανοιχτού 
διαγωνισμού του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό 
ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς ετών 2016 & 
2017», Π.Ε. Φωκίδας, συνολικού προϋπολογισμού 316.159,20 € με Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 1803/9-5-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει: 
1. Το υπ’ αριθμ. 2/5-5-2016 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης του δημόσιου διεθνούς 

ανοιχτού διαγωνισμού του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό 
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ψεκασμό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 
ετών 2016 & 2017», Π.Ε. Φωκίδας, συνολικού προϋπολογισμού 316.159,20 € με Φ.Π.Α., που 
αφορά στον ηλεκτρονικό έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και της οικονομικής 
προσφοράς των υποψήφιων αναδόχων. 

2. Αναδεικνύει μειοδότη του διαγωνισμού την ΥΠΟΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
«ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΤΕΣ - ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΟΣΚΑΧΛΑΪΔΗ – ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ»,  καθότι η οικονομική 
προσφορά που υπέβαλε ήταν 0,036 € ανά προστατευόμενο ελαιόδεντρο και είναι σύμφωνη με 
τους όρους της διακήρυξης. 

3. Την συνέχιση του διαγωνισμού στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης με την αναδειχθείσα εταιρεία. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 761 

 
 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρακτικού 6 της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του έργου με 
τίτλο: «Καταπολέμηση Κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για το έτος 2015». 
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 111/69306/9-5-
2016 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε. 
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

 Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 6/9-5-2015 πρακτικό της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής 
του έργου με τίτλο: «Καταπολέμηση Κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έτος 
2015», σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή αποδέχεται την Τελική Έκθεση Πεπραγμένων του 
αναδόχου και κρίνει ότι η εκτέλεση του έργου ολοκληρώθηκε επιτυχώς και ως εκ τούτου 
προτείνει την αποπληρωμή των εργασιών και παρεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν από την 
ανάδοχο εταιρεία. 
 

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ψηφίζει το θέμα με επιφυλάξεις, ζητώντας, ωστόσο 
ενημέρωση για το πώς εξελίσσεται το πρόγραμμα και για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας του για την οποία υπάρχουν βάσιμα παράπονα και παρατηρήσεις. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 762 
 

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   Ιωάννης Ταγκαλέγκας        Ζωή  Σύψα 
  

Βασίλειος Φακίτσας 
 
Κων/νος Καραγιάννης 

 
Ευστάθιος Κάππος 
 
Ιωάννης Αγγελέτος 
 
Γεώργιος Γκικόπουλος   
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