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    ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
     της 11ης Ιουλίου 2016 

          Αριθμός Πρακτικού 28 
 

Στη Λαμία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λ. Καλυβίων 2, 3ος 
όροφος), σήμερα στις 11 Ιουλίου 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.) 104811/1243/5-7-2016 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 26/27-6-2016 της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 101398/183/29-6-2016 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Φθιώτιδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
της Π.Ε. Φθιώτιδας (κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή  Αγίου  Κωνσταντίνου του  
Δήμου Μώλου - Αγ. Κωνσταντίνου την 29-6-2016). 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ.102935/187/2-7-2016 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Φθιώτιδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της 
Π.Ε. Φθιώτιδας (κατάσβεση πυρκαγιάς στην περιοχή της ΤΚ Λάρυμνας του Δήμου Λοκρών από 
2/7/2016). 
 
ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση των υπ΄αριθμ. 143/18-6-2016 και 154/22-6-2016 αποφάσεων της 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Βοιωτίας (δασοπυρόσβεση στη θέση “Νταμάρια Κοροπούλη”, Δ.Δ. 
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Βαγίων, Δήμου Θηβών στις 18-6-2016 & στη θέση “Κανάλι Μόρνου”, Δ.Δ. Πρόδρομου, Δήμου 
Θηβών στις 22-6-2016). 
 
ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση δαπάνης για το έργο: «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό & 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 6ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου περιοχής Δήμων 
Ιστιαίας – Αιδηψού & Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 
1.500.000,00€ με Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού 
του έργου: «Καθαρισμός χειμάρρων και ενίσχυση/προστασία βάθρων και γεφυρών Π.Ε. 
Εύβοιας», προϋπολογισμού 95.000,00€ με Φ.Π.Α. (εξ΄αναβολής). 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού 
του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών επαρχιακής οδού 18 Πύργος – Πουγκάκια», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
προϋπολογισμού 100.000,00 € με Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας – εξέταση ένστασης & κατακύρωση αποτελέσματος 
του διαγωνισμού 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 10ο: Εξέταση ένστασης & αιτήματος αναπλήρωσης μελών σύμπραξης - έγκριση 
ανάθεσης σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτες για την βελτίωση της ΠΕΟ Λαμίας 
- Δομοκού, στο τμήμα από Κόμβο Νοσοκομείου έως Αγ. Σώζοντα», προϋπολογισμού 
340.000,00€.  
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση υποκατάστασης μελών της αναδόχου σύμπραξης στα πλαίσια εκπόνησης 
της μελέτης: «Βελτίωση της επαρχιακής οδού Αταλάντη – ΠΑΘΕ – Σκάλα Αταλάντης». 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «Βελτίωση της 
επαρχιακής οδού Αταλάντη – ΠΑΘΕ – Σκάλα Αταλάντης». 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση παράτασης του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη 
κατασκευής αρδευτικού δικτύου στην Κτηματική Περιφέρεια Περιβολίου Ξυνιάδας», Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανέγερση και 
εξοπλισμός πολιτιστικού πνευματικού κέντρου Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας», Π.Ε. Εύβοιας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης: «Εκούσιος αναδασμός 
Μαριολάτας», Π.Ε. Φωκίδας. 
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής). 
 

ΑΔΑ: 7ΒΘΒ7ΛΗ-ΨΑΒ



3 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση α) διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών βασικής 
υλικής συνδρομής για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής (ΤΕΒΑ)», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 35.014,16 με ΦΠΑ και β) των όρων της 
σχετικής διακήρυξης. 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση α) διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνούς διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια ειδών παντοπωλείου, ελαιολάδου, ειδών Κρεοπωλείου, Γαλακτοκομικών, Βρεφικών 
Τροφών και Οπωροκηπευτικών για το ΕΠ Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ)», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 
1.273.821,03 € με ΦΠΑ και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Σταύρος Τσελάς, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας). 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας - κατακύρωση αποτελέσματος του πρόχειρου, 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης οδών της Π.Ε. Εύβοιας 
για το έτος 2016, προϋπολογισμού 59.756,10 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 748/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και έγκριση i) δαπάνης - δέσμευσης πίστωσης, ii) διενέργειας 
ενός ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για έξι (6) μήνες, για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας», συνολικού προϋπολογισμού 153.770,00 € & iii) των όρων της 
σχετικής διακήρυξης. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΔΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, 
Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση πληρωμής δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης έργου από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, 
Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για παροχή υπηρεσίας, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 969/21-6-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης λογαριασμών 
έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό για συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο «Φεστιβάλ Νεολαίας 
Πελασγίας». 
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ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό για συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στις Αθλητικές και 
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις του Συλλόγου «Κίνηση Γυναικών Αργυροχωρίου». 

 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δαπανών δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, σχολικού 
έτους 2015-2016. 

 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, 
Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή ποσών αχρεωστήτως 
εισπραχθέντων, Π.Ε. Εύβοιας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για συμμετοχή της Π.Ε. 
Εύβοιας στη συνδιοργάνωση με τον Δημοτικό Οργανισμό Άθλησης Πολιτισμού & Περιβάλλοντος 
Χαλκίδας της τελικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Εθνικών Ομάδων Μπάσκετ 
Νέων. 
(Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας, κ. Φάνης Σπανός). 
 

 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας - κατακύρωση αποτελέσματος 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. Βοιωτίας, συνολικού 
προϋπολογισμού 368.932,78 € με Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση έναρξης εργασιών δακοκτονίας με τους προσωρινούς μειοδότες του 
διαγωνισμού για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων του Δ Τμήματος της 
αριθμ. 3024/22-3-2016 προκήρυξης, στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής 
καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, για το έτος 2016», Π.Ε. Βοιωτίας. 
(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, Ηλίας Μπουρμάς, Ιωάννης 
Περγαντάς (αναπληρωματικό μέλος του Ιωάννη Ταγκαλέγκα), Βασίλειος Φακίτσας, Κων/νος 
Καραγιάννης, Ευστάθιος Κάππος, Θωμάς Γρεβενίτης (αναπληρωματικό μέλος του Ιωάννη 
Αγγελέτου) και Γεώργιος Γκικόπουλος. 

Από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα, απουσίαζαν οι κ.κ. Ιωάννης Ταγκαλέγκας 
και Ιωάννης Αγγελέτος, οι οποίοι αναπληρώθηκαν ως ανωτέρω, και Αθανάσιος Γιαννόπουλος 
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 Γ΄, 

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

 
Επίσης, στη συνεδρίαση παρέστησαν οι: 
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1. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας 
Π.Σ.Ε., 
2. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε., 
3. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε. και, 
4. 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 συζητηθούν και τα παρακάτω θέματα, ως έκτακτα: 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 102146/1227/30-6-2016 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη 
Περιβάλλοντος. 

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι εκ παραδρομής δεν κατατέθηκε 
εγκαίρως η ως άνω απόφαση προς επικύρωση στην προηγούμενη συνεδρίαση της 4ης Ιουλίου 
2016 της Οικονομικής Επιτροπής. 
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση συμψηφισμού προστίμου απόδοσης κρατήσεων, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στην επιτακτική ανάγκη πληρωμής του προστίμου 
μέσω της διαδικασίας του συμψηφισμού. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» στο Ειρηνοδικείο Λαμίας [αίτημα για χορήγηση προσωρινής διαταγής του 
Χαραλάμπους Ρέτσου και λοιπών (συνολικά 4 αιτούντες)]. 
 Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι η συζήτηση του εν θέματι αιτήματος 
για έκδοση προσωρινής διαταγής έχει προσδιοριστεί για την 12/07/2016, ημερομηνία μέχρι και 
την οποία θα πρέπει να έχει διοριστεί από την επιτροπή, ως αρμοδία, πληρεξούσιος δικηγόρος 
για την προάσπιση των συμφερόντων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ενώπιον του 
Ειρηνοδικείου Λαμίας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 

 
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποδέχτηκε την πρόταση του Προέδρου και 

αποφάσισε τα παραπάνω θέματα να συζητηθούν πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1042 
 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 102146/1227/30-6-2016 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη 
Περιβάλλοντος. 
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 105901/1920/7-7-2016 
έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος 
πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 
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Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 102146/1227/30-6-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας περί μετακίνησης εκτός έδρας, στη 10η Σύνοδο ΦΟΣΔΑ, που πραγματοποιήθηκε στα 
Ιωάννινα από 30/6/2016 έως και 1/7/2016, του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος κ. Ιωάννη 
Ταγκαλέγκα. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1043 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση συμψηφισμού προστίμου απόδοσης κρατήσεων, Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 3678/5-7-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τον συμψηφισμό στη Δ.Ο.Υ. προστίμου, ύψους 805,67 €, για την απόδοση 
φόρου 8%, ο οποίος αφορά τα χρηματικά εντάλματα 327/2-4-2014, 345/8-4-2014 και 347/8-4-
2014. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1044 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» στο Ειρηνοδικείο Λαμίας [αίτημα για χορήγηση προσωρινής διαταγής του 
Χαραλάμπους Ρέτσου και λοιπών (συνολικά 4 αιτούντες)]. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 103883/885/7-7-2016 
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» τον δικηγόρο 
Παναγιώτη Συγγούρη του Δημητρίου [Α.Μ. 81], κάτοικο Λαμίας, οδός Λεωνίδου, αριθ. 26, ο 
οποίος να την εκπροσωπήσει στο Ειρηνοδικείο Λαμίας την 12/07/2016, ή σε κάθε μετ’ αναβολή 
ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει το αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής που 
συνυπέβαλαν με την από 24/06/2016 ασκηθείσα αίτηση ασφαλιστικών μέτρων οι αιτούντες, ήτοι 
ο Χαράλαμπος Ρέτσος και λοιποί [συνολικά 4 αιτούντες], συντάσσοντας σημείωμα, 
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά την κρίση του απαιτείται 
για την υπεράσπιση της υποθέσεως.  

2. Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 134 ευρώ 
συν ΦΠΑ 24% (= 32,16), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 166,16 ευρώ, η οποία 
προκύπτει ως εξής:  

- Παράσταση και υπόμνημα 134 ευρώ [79 € παράσταση συν 55 € σημείωμα], με βάση 
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013. 
 
 Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1045 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης 26/27-6-2016 της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 26/27-6-2016 πρακτικό συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1046 
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ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 101398/183/29-6-2016 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Φθιώτιδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
της Π.Ε. Φθιώτιδας (κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή  Αγίου  Κωνσταντίνου του  
Δήμου Μώλου - Αγ. Κωνσταντίνου την 29-6-2016). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 101449/184/29-6-2016 
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. 101398/183/29-6-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Φθιώτιδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της 
Π.Ε. Φθιώτιδας (κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή  Αγίου  Κωνσταντίνου του  Δήμου 
Μώλου - Αγ. Κωνσταντίνου την 29-6-2016), και συγκεκριμένα: 

1.- Την απευθείας μίσθωση του ιδιωτικού μηχανήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΜΙΝ-
4712 φορτηγού μεταφοράς νερού - υδροφόρου οχήματος, ιδιοκτησίας “ΚΕΡΑΜΙΔΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ” για την κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην  περιοχή  Αγίου  Κωνσταντίνου του  
Δήμου Μώλου - Αγ. Κωνσταντίνου. 

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 με 

προφορικές εντολές των υπευθύνων στελεχών της, οι δε ημέρες και ώρες εργασίας του 
μηχανήματος θα καθορίζονται από την βεβαίωση του Τμήματος πολιτικής προστασίας της Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 

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

(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό για την 
τροφοδοσία των πυροσβεστικών οχημάτων, φώτα, 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.  

(δ5) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος όπου θα αναγράφεται: «ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ 
– ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ». 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1047 

 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ.102935/187/2-7-2016 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Φθιώτιδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της 
Π.Ε. Φθιώτιδας (κατάσβεση πυρκαγιάς στην περιοχή της ΤΚ Λάρυμνας του Δήμου Λοκρών από 
2/7/2016). 
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 102936/188/4-7-2016 
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. 102935/187/2-7-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Φθιώτιδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της 
Π.Ε. Φθιώτιδας (κατάσβεση πυρκαγιάς στην περιοχή της ΤΚ Λάρυμνας του Δήμου Λοκρών από 
2/7/2016), και συγκεκριμένα: 

1.- Την απευθείας μίσθωση του ιδιωτικού μηχανήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΜΙΝ-
4712 φορτηγού μεταφοράς νερού - υδροφόρου οχήματος, ιδιοκτησίας “ΚΕΡΑΜΙΔΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ” για την κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή ΤΚ Λάρυμνας του Δήμου 
Λοκρών. 

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 με 

προφορικές εντολές των υπευθύνων στελεχών της, οι δε ημέρες και ώρες εργασίας του 
μηχανήματος θα καθορίζονται από την βεβαίωση του Τμήματος πολιτικής προστασίας της Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 

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

(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό για την 
τροφοδοσία των πυροσβεστικών οχημάτων, φώτα, 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.  

(δ5) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος όπου θα αναγράφεται: «ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ 
– ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1048 

 
ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση των υπ΄αριθμ. 143/18-6-2016 και 154/22-6-2016 αποφάσεων της 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Βοιωτίας (δασοπυρόσβεση στη θέση “Νταμάρια Κοροπούλη”, Δ.Δ. 
Βαγίων, Δήμου Θηβών στις 18-6-2016 & στη θέση “Κανάλι Μόρνου”, Δ.Δ. Πρόδρομου, Δήμου 
Θηβών στις 22-6-2016). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 170/23-6-2016 
έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 
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αποφασίζει ομόφωνα 
Εγκρίνει: 
Α. την υπ΄αριθμ. 143/18-6-2016 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας σχετικά 

με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Βοιωτίας 
(δασοπυρόσβεση στη θέση “Νταμάρια Κοροπούλη”, Δ.Δ. Βαγίων, Δήμου Θηβών στις 18-6-
2016), και συγκεκριμένα: 

1.- Την απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων: 
 

1.  ΒΙΕΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ UNIMOG ΜΕ      93838 

2.  ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΜΕ      124900 

3.  ΚΑΣΙΝΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΜΕ      130350 

4.  ΚΑΡΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ UNIMOG ΜΕ      121684 

5.  CERMA JANI UNIMOG ΜΕ      79222 

 
2.- Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας των 

μηχανημάτων, που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, 
σε βεβαίωση  που θα υπογράφεται από τον Διοικητή της Π.Υ Θηβών και κατόπιν από το Τμήμα 
Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Βοιωτίας, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 1493/09-11-2016 
απόφαση (πρακτικό 31/09-11-2015 θέμα 11ο Ε.Η.Δ.) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, 

 
Β. την υπ΄αριθμ. 154/22-6-2016 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας σχετικά 

με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Βοιωτίας 
(δασοπυρόσβεση στη θέση “Κανάλι Μόρνου” Δ.Δ. Πρόδρομου, Δήμου Θηβών στις 22-6-2016), 
και συγκεκριμένα:  

1.- Την απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων: 
 

1 ΒΙΕΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ UNIMOG ΜΕ      93838 

2 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΜΕ      124900 

3 ΚΑΣΙΝΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΜΕ      130350 

4 ΖΩΝΑΣ  ΛΟΥΚΑΣ ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΒΙΖ       8385 

5 ΚΑΡΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ UNIMOG ΜΕ      121684 

6.  CERMA JANI UNIMOG ΜΕ      79222 

7.  ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ UNIMOG ΜΕ      39837 

8.  ΠΑΠΠΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ UNIMOG ΜΕ      70988 

 
2.- Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας των 

μηχανημάτων, που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, 
σε βεβαίωση που θα υπογράφεται από τον Διοικητή της Π.Υ Θηβών και κατόπιν από το Τμήμα 
Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Βοιωτίας, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 1493/09-11-2016 
απόφαση (πρακτικό 31/09-11-2015 θέμα 11ο Ε.Η.Δ.) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 

3.- Οι ανωτέρω μισθώσεις γίνονται με τους όρους που αναγράφονται στο συμφωνητικό 
μίσθωσης μεταξύ της κας Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας και των ιδιοκτητών των 
μηχανημάτων.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1049 
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ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση δαπάνης για το έργο: «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό & 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 Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 102560/2789/1-7-2016 
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 75.197,32 € 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 
KOIΝ.ΚΛΗΡ.Ι.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΤΗΛ.6947722922 
 

ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΠΡΑΝΩΝ, ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΧΑΝΤΑΚΙΩΝ ΕΟΔ Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ-
ΛΙΜΝΗ-ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ 

23.396,32 

2 
ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΗΛ.6972701509 

ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΠΡΑΝΩΝ, ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΧΑΝΤΑΚΙΩΝ ΕΟΔ ΑΓ.ΑΝΝΑ-ΙΣΤΙΑΙΑ 

16.120,00 

3 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ & 
ΣΙΑ ΟΕ                                             
ΤΗΛ. 6936949528 

ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΠΡΑΝΩΝ, ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΧΑΝΤΑΚΙΩΝ ΕΟΔ ΚΑΡΥΣΤΟΣ-
ΛΕΠΟΥΡΑ, ΜΑΡΜΑΡΙ-ΛΥΚΟΡΕΜΑ 

16.759,84 

4 
ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΤΗΛ.6950902848 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΝΩΝ, 
ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΝΤΑΚΙΩΝ ΕΟΔ 
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΑΛΙΒΕΡΙ 

4.279,24 

5 
ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ 
ΤΗΛ.6977506207 

ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΠΡΑΝΩΝ, ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΧΑΝΤΑΚΙΩΝ ΕΟΔ ΙΣΤΙΑΙΑ-
Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ & Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ-ΛΙΧΑΔΑ 

13.637,52 

6 
ΠΡΑΝΤΖΙΚΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 
ΤΗΛ.6945001535 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΝΩΝ, 
ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΝΤΑΚΙΩΝ ΕΟΔ 
ΨΑΧΝΑ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ 

1.004,40 

    

                                                                                         ΣΥΝΟΛΟ  75.197,32 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1050 

 
 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου περιοχής Δήμων 
Ιστιαίας – Αιδηψού & Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 
1.500.000,00€ με Φ.Π.Α.. 
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 102659/2795/1-7-2016 
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 οδικού δικτύου περιοχής Δήμων Ιστιαίας – 

Αιδηψού & Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 1.500.000,00€ 
με Φ.Π.Α., με ανοιχτή δημοπρασία, 

β) τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, όπως τροποποιήθηκαν λόγω 
αλλαγής του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%,  

γ) τη δαπάνη για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον 

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1051 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού 
του έργου: «Καθαρισμός χειμάρρων και ενίσχυση/προστασία βάθρων και γεφυρών Π.Ε. 
Εύβοιας», προϋπολογισμού 95.000,00€ με Φ.Π.Α. (εξ΄αναβολής). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 84348/2269/1-6-2016 
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 κατά πλειοψηφία 
1. Εγκρίνει τα υπ΄αριθμ. 1/6-5-2016, 1α/19-5-2016 και 2/27-5-2016 πρακτικά της 

επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Καθαρισμός χειμάρρων και ενίσχυση/προστασία βάθρων 
και γεφυρών Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού 95.000,00€ με Φ.Π.Α., που αφορούν 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 «ΕΨΙΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», που προσέφερε έκπτωση έντεκα τοις εκατό (11%). 
 

Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, με την αιτιολογία ότι «η έκπτωση είναι μικρή για 
αυτό το είδος των έργων…» και ζήτησε, «να μην εγκριθεί το πρακτικό και να παραπεμφθεί στο 
Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων για έκφραση γνώμης και επαναδημοπράτηση». 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1052 

 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού 
του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών επαρχιακής οδού 18 Πύργος – Πουγκάκια», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
προϋπολογισμού 100.000,00 € με Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 100799/4073/29-6-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 
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1. Εγκρίνει το από 16-6-2016 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: 
«Αποκατάσταση ζημιών επαρχιακής οδού 18 Πύργος – Πουγκάκια», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
προϋπολογισμού 100.000,00 € 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 «ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα δύο 
τοις εκατό (52%).  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1053 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας – εξέταση ένστασης & κατακύρωση αποτελέσματος 
του διαγωνισμού 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. 96839/3888/4-7-2016 
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 το από 17-6-2016 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού 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., που αφορά 
στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των οικονομικών προσφορών και των εγγυητικών 
επιστολών των υποψηφίων αναδόχων. 

2. Απορρίπτει στο σύνολό της την από 22-6-2016 κατατεθείσα ένσταση της εργοληπτικής  
επιχείρησης «ΛΕΒΕΝΤΑΚΟΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ», για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην 
από 1-7-2016 γνωμοδότηση της ως άνω επιτροπής διαγωνισμού. 
  3. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής δημοπρασίας του έργου στην εργοληπτική  
επιχείρηση «ΑΘΑΝΑΣΙΟ Α. ΓΟΥΡΝΑΡΗ», που προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης εξήντα έξι 
τοις εκατό (66,00 %). 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1054 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Εξέταση ένστασης & αιτήματος αναπλήρωσης μελών σύμπραξης - έγκριση 
ανάθεσης σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτες για την βελτίωση της ΠΕΟ Λαμίας 
- Δομοκού, στο τμήμα από Κόμβο Νοσοκομείου έως Αγ. Σώζοντα», προϋπολογισμού 
340.000,00€.  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 100474/3362/4-7-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

 Την αναβολή λήψης απόφασης επι του θέματος και παραπέμπει το θέμα στην Νομική 
Υπηρεσία Π.Σ.Ε., για περαιτέρω διερεύνηση και σχετική γνωμοδότηση προς την Οικονομική 
Επιτροπή. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1055 

 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση υποκατάστασης μελών της αναδόχου σύμπραξης στα πλαίσια εκπόνησης 
της μελέτης: «Βελτίωση της επαρχιακής οδού Αταλάντη – ΠΑΘΕ – Σκάλα Αταλάντης». 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 90931/2980/4-7-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
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 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 
  

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 Εγκρίνει:  
1. την υποκατάσταση μελών της αναδόχου σύμπραξης, στα πλαίσια εκπόνησης της 

μελέτης: «Βελτίωση της επαρχιακής οδού Αταλάντη – ΠΑΘΕ – Σκάλα Αταλάντης», Κώστα 
Στάμου, Πολιτικού Μηχανικού (Γ10) και Γουλουμή Σπυρίδωνα (Β13) από την εταιρεία “Κ. Στάμος 
& Σια Γραφείο Μελετών Ε.Ε.”, με αριθμό μητρώου ΓΕΜ 831 και έδρα το Μοσχάτο, 
Κωνσταντινουπόλεως 2-4, η οποία διαθέτει τις απαιτούμενες από την προκήρυξη και τη 
σύμβαση τάξεις πτυχίων, δηλαδή Ε' τάξη στην κατηγορία 10 των μελετών συγκοινωνιακών 
έργων και Δ' τάξη στις κατηγορίες 13 των μελετών υδραυλικών έργων, με διατήρηση της 
ευθύνης του αναδόχου μέχρι την Οριστική Παραλαβή της μελέτης και την αντικατάσταση των 
εγγυητικών επιστολών από αντίστοιχες του νέου μελετητικού σχήματος, 
 2. την ολοκλήρωση της σύμβασης για την εκπόνηση της ως άνω μελέτης με το νέο 
διαμορφωμένο μελετητικό σχήμα: 

α. Κ. ΣΤΑΜΟΣ & ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. (ΑΜ 831) 
β. ΡΑΜΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Α.Μ. 7140) 
γ. ΔΑΜΑΛΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Α.Μ. 18376) 
δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑ (Α.Μ. 13615) 
ε. ΚΡΑΣΣΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (Α.Μ. 5984) 
  
Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, ζητώντας, «να γνωμοδοτήσει το Τεχνικό 

Συμβούλιο Δημοσίων Έργων». 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1056 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «Βελτίωση της 
επαρχιακής οδού Αταλάντη – ΠΑΘΕ – Σκάλα Αταλάντης». 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 90940/2981/4-7-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «Βελτίωση της 
επαρχιακής οδού Αταλάντη – ΠΑΘΕ – Σκάλα Αταλάντης» μέχρι την 31-12-2016, καθώς και το 
τροποποιημένο χρονοδιάγραμμά της. 
 
 Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ψήφισε θετικά, θεωρώντας «απολύτως απαράδεκτη την 
παράταση προθεσμίας περαίωσης μιας μελέτης λόγω καθυστέρησης δημοσίων υπηρεσιών, 
ζητώντας, ωστόσο, να διερευνηθεί το θέμα». 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1057 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση παράτασης του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη 
κατασκευής αρδευτικού δικτύου στην Κτηματική Περιφέρεια Περιβολίου Ξυνιάδας», Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 100822/4078/29-6-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την παράταση, με αναθεώρηση, του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης: 
«Μελέτη κατασκευής αρδευτικού δικτύου στην Κτηματική Περιφέρεια Περιβολίου Ξυνιάδας», 
Π.Ε. Φθιώτιδας, κατά διακόσιες δεκατέσσερις (214) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 31-01- 
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2017, επειδή εκκρεμεί η εκπόνηση των  μελετών του 2ου Σταδίου και η υποβολή τους για έλεγχο 
στην αρμόδια υπηρεσία. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1058 

 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανέγερση και 
εξοπλισμός πολιτιστικού πνευματικού κέντρου Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας», Π.Ε. Εύβοιας. 
(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. 103102/2812/4-7-2016 
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 κατά πλειοψηφία 

 Εγκρίνει τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανέγερση και 
εξοπλισμός πολιτιστικού πνευματικού κέντρου Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας», Π.Ε. Εύβοιας, 
συνολικής δαπάνης 1.569.570,91 € (με ΦΠΑ), ήτοι καθ’ υπέρβαση 6.937,26 € σε σχέση με την 
αρχική σύμβαση και τον εγκεκριμένο 3ο Α.Π.Ε., που οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην 
αύξηση του ΦΠΑ από 23% σε 24%. 
 
 Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε διότι «διαφώνησε και διαφωνεί με το 
συγκεκριμένο έργο, που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας». 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1059 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης: «Εκούσιος αναδασμός 
Μαριολάτας», Π.Ε. Φωκίδας. 
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. οικ. 2571/28-6-2016 
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 τον 2ο Συγκριτικό Πίνακα της μελέτης: «Εκούσιος αναδασμός Μαριολάτας», Π.Ε. 
Φωκίδας, συνολικής δαπάνης 207.176,78 €, από τον οποίο προκύπτει μικρή υπέρβαση της 
αρχικής συμβατικής δαπάνης κατά 773,66 €, δηλαδή ποσοστό 0,004%. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1060 

 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση α) διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών βασικής 
υλικής συνδρομής για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής (ΤΕΒΑ)», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 35.014,16 με ΦΠΑ και β) των όρων της 
σχετικής διακήρυξης. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 101379/2517/30-6-
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 
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Εγκρίνει: 
1. τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών βασικής υλικής 

συνδρομής για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής (ΤΕΒΑ)», Π.Ε. Φωκίδας, της Πράξης «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και 
βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 – 
Κ.Σ. Φωκίδας (Κωδικός ΟΠΣ 5000207), προϋπολογισμού 35.014,16 με ΦΠΑ και με κριτήριο 
επιλογής τη χαμηλότερη τιμή, 

2. τους όρους του διαγωνισμού, όπως αναφέρονται στο σχέδιο της σχετικής 
προκήρυξης,  

3. τη δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1061 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση α) διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνούς διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια ειδών παντοπωλείου, ελαιολάδου, ειδών Κρεοπωλείου, Γαλακτοκομικών, Βρεφικών 
Τροφών και Οπωροκηπευτικών για το ΕΠ Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ)», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 
1.273.821,03 € με ΦΠΑ και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Σταύρος Τσελάς, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 104446/3893/5-7-2016 
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: 
1. τη διενέργεια ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνούς διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών 

παντοπωλείου, ελαιολάδου, ειδών Κρεοπωλείου, Γαλακτοκομικών, Βρεφικών Τροφών και 
Οπωροκηπευτικών για το ΕΠ Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ)» Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 1.273.821,03 
€ με ΦΠΑ.,                  
 2. τους όρους της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το σχέδιο της 
διακήρυξης, 

3. τη δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού 
φορέα 071 και τον ΚΑΕ 9475. 
    

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1062 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας - κατακύρωση αποτελέσματος του πρόχειρου, 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης οδών της Π.Ε. Εύβοιας 
για το έτος 2016, προϋπολογισμού 59.756,10 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. οικ. 101352/3761/29-
6-2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 2/29-6-2016 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης οδών της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2016, προϋπολογισμού 
59.756,10 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του άρθρου 3 της διακήρυξης, τα οποία προσκόμισε η εταιρεία που μειοδότησε 
«ΤΕΪΛΟΡΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ».  

 2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του πρόχειρου διαγωνισμού στην εταιρεία «ΤΕΪΛΟΡΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ», αντικείμενο Σύμβουλοι-Χρώματα, και με διακριτικό 
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τίτλο «ΤΕΪΛΟΡΣ», Αγαμέμνονος 35 – T.K. 136 74 - Αχαρνές Αττικής, με προσφορά 62.134,68 
με ΦΠΑ. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1063 

 
ΘΕΜΑ 19ο: Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 748/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και έγκριση i) δαπάνης - δέσμευσης πίστωσης, ii) διενέργειας 
ενός ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για έξι (6) μήνες, για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας», συνολικού προϋπολογισμού 153.770,00 € & iii) των όρων της 
σχετικής διακήρυξης. 
(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. 104641/3218/5-7-2016 
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 

Α. Ανακαλεί την υπ΄αριθμ. 748/2016 απόφασή της και τις αντίστοιχες δεσμεύσεις 
πιστώσεων λόγω του επικειμένου ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων 
μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επικείμενης ένταξης των δαπανών καυσίμων κίνησης 
(αμόλυβδης βενζίνης & πετρελαίου κίνησης) στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

Β. Εγκρίνει την ανάληψη πολυετούς δέσμευσης πίστωσης για:  
Β.1 Τα υγρά καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη) και τα λιπαντικά, τα 

οποία είναι συνολικού ποσού 122.730,00 € με ΦΠΑ και θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 
1511, του Φορέα 073  

Β.2 Πετρέλαιο θέρμανσης, συνολικού προϋπολογισμού 31.040,00 € με Φ.Π.Α., που θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 1512 του Φορέα 073. 

 
Η πολυετής υποχρέωση δαπάνης κατανέμεται κατά έτος ως εξής: 

Β1). «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών» 

 Για το έτος 2016 ποσό 40.000,00 € με Φ.Π.Α. ΚΑΕ 1511  

 Για το έτος 2017 ποσό 82.730,00 € με Φ.Π.Α. ΚΑΕ 1511  

  
Β2). «Προμήθεια πετρελαίου Θέρμανσης» 

 Για το έτος 2016 ποσό 15.000,00 € με Φ.Π.Α. ΚΑΕ 1512  

 Για το έτος 2017 ποσό 16.040,00 € με Φ.Π.Α. ΚΑΕ 1512 
 
Γ. Εγκρίνει τη διενέργεια ενός ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Φθιώτιδας, για έξι (6) μήνες, με κριτήριο κατακύρωσης: 
 

Γ.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). 

Γ.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 153.770,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κατανέμεται, ως εξής  

ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
σε € 

Πετρέλαιο κίνησης 70.000 1,108 77.560,00 
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Βενζίνη Αμόλυβδη 21.000 1,431 30.051,00 

Πετρέλαιο θέρμανσης 40.000 0,776 31.040,00 

Λιπαντικά   15.119,00 

ΣΥΝΟΛΟ 131.000  153.770,00 

 

Δ. Εγκρίνει τους όρους του διαγωνισμού, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο σχέδιο της 
διακήρυξης. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1064 

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

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ΄αριθμ. 100519/2112/28-6-
2016 & 103947/2189/5-7-2016 έγγραφα της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας 
προς την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

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

 

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Ε. 

ΠΟΣΟ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Σ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
Υ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙ
Σ ΕΤΟΥΣ 2016 

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 
ΓΙΑ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

1 

Δαπάνη προμήθειας 
αυτόματης γραμμής  
για αναγνωρισμένο 
πιστοποιητικό 
ψηφιακής 
υπογραφής ελέγχου 
οχημάτων ΚΤΕΟ    
για τις ανάγκες της 
Δ/νσης Μεταφορών 
και Επικοινωνιών. 
Καθώς και 
προμήθεια Η/Υγια τις 
ανάγκες του 
γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη 
ΠΕΕ   

 
02.03.073.172

3.01 

Προμήθεια 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 

προγραμμάτων 
και λοιπών 

υλικών 

1.266,80 9.000,00 5.392,67 
 

1.764,53 
 

2 

Δαπάνες  
επαναπιστοποίησης 
υπηρεσίες 
συμβούλου Δ.ΚΤΕΟ 
Ευρυτανίας  για το 
έτος 2016  

02.03.073.087
9.01 

Λοιπές αμοιβές 
όσων εκτελούν 

ειδικές 
υπηρεσίες 

2.604,00 37.000,00 29.050,86 
5345,14 
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ΣΥΝΟΛΟ 3.870,8 46.000 34.443,53 7.109,67 

 

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Ε. 

ΠΟΣΟ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Σ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
Υ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙ
Σ ΕΤΟΥΣ 2016 

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 
ΓΙΑ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

1 

Δαπάνη  
προμήθειας 
ανταλλακτικών 
μηχανολογικού 
εξοπλισμού, 
προμήθειας λοιπού 
εξοπλισμού, 
επισκευής 
μηχανημάτων και 
οχημάτων για τις 
ανάγκες της Π.Ε. 
Ευρυτανίας.      

 
02.03.073.1321.

01 

Προμήθεια 
ειδών  

συντήρησης και 
επισκευής 

μεταφορικών 
μέσων ξηράς  

γενικά. 
6.565,57 75.000,00 42.474,99 25.796,38 

2 

Δαπάνη  
προμήθειας 
ανταλλακτικών 
μηχανολογικού 
εξοπλισμού, 
προμήθειας λοιπού 
εξοπλισμού, 
επισκευής 
μηχανημάτων και 
οχημάτων για τις 
ανάγκες της Π.Ε. 
Ευρυτανίας.      

 
02.03.073.0861.

01 

Αμοιβές για 
συντήρηση και 

επισκευή 
μεταφορικών 
μέσων ξηράς 

4.699,6 40.336,92 27.089,17 
8.362,15 

 

3 

Προμήθεια  
τέσσερα (4) URS 
1500 VA για την 
τροφοδοσία H/Y 
του τμήματος 
Κτηνιατρικής της 
Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας της ΠΕ  
Ευρυτανίας. 

 
02.03.073.1723.

01 

Προμήθεια 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 

προγραμμάτων 
και λοιπών 

υλικών 
590,00 9.000,00 5.392,67 

 
1.174.53 

 

ΣΥΝΟΛΟ 11.855,17 124.336,92 74.956,83 35.385,53 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1065 

 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση πληρωμής δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης έργου από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 99378/2081/28-6-2016 
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 παρακάτω πληρωμή δαπάνης και δέσμευση πίστωσης έργου από τις 
Δημόσιες Επενδύσεις της Π.Ε. Ευρυτανίας, ως εξής: 
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Α/Α  
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

 
ΠΟΣΟ σε ευρώ 

1 22η εντολή πληρωμής  του έργου «Οδός Δομνίστα-Ροσκά-Παντά Βρέχει-
Όρια Νομού-Ν.Α. Ευρυτανίας» 
Χρηματοδότηση : ΣΑΕΠ 766  
Προϋπολογισμός : 9.000.000,00 ευρώ 
Ποσό σύμβασης : 4.268.057,75 ευρώ 
Πληρωμές μέχρι σήμερα : 2.539.638,19 ευρώ 
Παρών λογαριασμός : 30.935,72 ευρώ 
Υπόλοιπο εγκρίσεων : 1.725.209,46 ευρώ. 
Φορέας – ΚΑΕ  : 071 – 9453 «Συγκοινωνίες»            
Ανάδοχος  : ΑΕΤΕΘ  Α.Ε. 

 
30.935,72 

ευρώ 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1066 

 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, 
Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 103629/2558/4-7-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

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

πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2016 στην Π.Ε. Φωκίδας, ως 
κατωτέρω:  
 

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

ΔΑΠΑΝΗΣ  

1 

δαπάνη για την πληρωμή 
δημοσιεύσεως της αριθμ. 

ΣΟΧ/01/2016 
Ανακοίνωσης ( H ΩΡΑ 

ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ) 

02.04.073.5241.01 
Δαπάνες προστασίας 

ελαιοπαραγωγής 
357,12 

2 

δαπάνη για την πληρωμή 
εξόδων ημερήσιας 

αποζημίωσης  
μετακίνησης αποζημίωσης  
ενός  (1) υπαλλήλου  του 

Τμήματος Πολιτικής 
Προστασίας  της Π.Ε 
Φωκίδας για το μήνα  

Ιούνιο   του  2016  

02.04.073.0721.01 

 
Ημερήσια αποζημίωση 

μετακινουμένων στο 
εσωτερικό & εξωτερικό 

εκτός όσων 
εντάσσονται στους 

ΚΑΕ 0715, 0716 και 
0717. 

50,00 
 

3 

δαπάνη για την πληρωμή 
λοιπών εξόδων 

μετακίνησης αποζημίωσης 
ενός  (1) υπαλλήλου  του 

Τμήματος Πολιτικής 
Προστασίας  της Π.Ε 
Φωκίδας για το μήνα  

02.04.073.0719.01 

Λοιπά έξοδα 
μετακίνησης 

(περιλαμβάνονται το 
αντίτιμο των εισιτηρίων 

εσωτερικού & 
εξωτερικού, η 
χιλιομετρική 

145,50 
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε. 
ΠΟΣΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ  

Ιούνιο   του  2016 
 

αποζημίωση, η 
δαπάνη διοδίων, ο 

ναύλος οχήματος και η 
μίσθωση αυτοκινήτου 

Ι.Χ. η Δ.Χ.) εκτός όσων 
εντάσσονται στους 

ΚΑΕ 0715, 0716 και 
0717 

 

4 

δαπάνη για την πληρωμή 
επιδομάτων για μεταφορά 
μαθητών της Π.Ε Φωκίδας 
για το Σχολικό Έτος 2015-

2016 σύμφωνά με το 
άρθρο 3 της αριθμ 

24001/11-6-2013 Κ.Υ.Α. 
(ΦΕΚ 149/14-07-2013τ΄Β.  

02.04.073.0821.01 Μεταφορά μαθητών 7958,52 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 8.510.84 

 
B. την πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για προμήθειες, 

συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό 
Έτος 2016 στην Π.Ε. Φωκίδας, ως κατωτέρω:  
 

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Ε. 

ΠΟΣΟ 
ΔΕΣΜΕ
ΥΣΗΣ 

ΠΙΣΤΩΣ
ΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ 
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ

ΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 
2016 

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜ

Ο ΓΙΑ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

1 

πληρωμή προμήθειας 
διαφόρων υλικών για 

τις ανάγκες της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της 

ΠΕ Φωκίδας 
(ΠΕΡΛΙΓΚΑ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ)  

02.04.073.1699.01 
Λοιπές 

προμήθειες 
248,25 15.000,00 6.907,37 7.844,38 

2 

πληρωμή προμήθειας 
λιπαντικών για το ΚΗΗ 
1627 οχήματος της ΠΕ 
Φωκίδας (ΠΕΡΛΙΓΚΑ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ) 

02.04.073.1511.01 
Προμήθεια 

καυσίμων και 
λιπαντικών  

545,60 138.466,26 110.941,09 26.979,57 

3 

πληρωμή προμήθειας 
λιπαντικού για το ΚΗΗ 
1627 οχήματος της ΠΕ 
Φωκίδας (ΠΕΡΛΙΓΚΑ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ) 

02.04.073.1511.01 
Προμήθεια 

καυσίμων και 
λιπαντικών  

29,76 138.466,26 110.911,33 27.525,17 
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4 

πληρωμή προμήθειας 
λιπαντικού για το ΜΕ 
123241 ΙΧ οχήματος 
της Δ/νσης  Τεχνικών 

Έργων της ΠΕ 
Φωκίδας (ΠΕΡΛΙΓΚΑ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ)  

02.04.073.1511.01 
Προμήθεια 

καυσίμων και 
λιπαντικών 

49,60 138.466,26 110.861,73 27.554,93 

5 

πληρωμή προμήθειας 
καρτών ταχογράφων 
για τις ανάγκες του 

μηχανολογικού 
εξοπλισμού της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της 

ΠΕ Φωκίδας 
(ΠΕΡΛΙΓΚΑ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ) 

02.04.073.1699.01 
Λοιπές 

προμήθειες 
12,40 15.000,00 7.155,62 7.831,98 

6 

πληρωμή προμήθειας 
ενός (1) αυτόματου 
οπλίσεως για τον 

φωτεινό σηματοδότη 
στην πλαζ Αι-Γιάννη 

Κίρρας (ΤΣΕΛΕΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ )  

02.04.073.1311.01 

Προμήθεια 
ειδών 

συντήρησης και 
επισκευής 

εγκαταστάσεων  

260,40 5.000,00 2.780,57 1.959,03 

7 

πληρωμή προμήθειας 
ανταλλακτικών για το 

γενικό σέρβις του ΚΗΗ 
1627 οχήματος της 
Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της ΠΕ 

Φωκίδας (ΦΑΡΑΝΤΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ) 

02.04.073.1321.01 

Προμήθεια 
ειδών 

συντήρησης και 
επισκευής 

μεταφορικών 
μέσων ξηράς 

γενικά  

203,36 48.519,98 21.298,01 27.018,61 

8 

πληρωμή εργασίας για 
το γενικό σέρβις του 
ΚΗΗ 1627 οχήματος 
της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων της ΠΕ 
Φωκίδας (ΦΑΡΑΝΤΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ) 

02.04.073.0861.01 

Αμοιβές για 
συντήρηση και 

επισκευή 
μεταφορικών 
μέσων ξηράς 

γενικά  

86,08 23.000,00 6.867,50 16.046,42 

9 

πληρωμή 
αντικατάστασης 
τεσσάρων (4) 

ελαστικών του ΚΗΥ 
7902 οχήματος της ΠΕ 
Φωκίδας (ΤΡΑΧΑΝΑΣ 

ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ) 

02.04.073.1321.01 

Προμήθεια 
ειδών 

συντήρησης και 
επισκευής 

μεταφορικών 
μέσων ξηράς 

γενικά  

210,00 48.519,98 21.088,01 27.221,97 

10 

πληρωμή εργασίας 
επισκευής καθίσματος 

του οδηγού του ΚΥ 
5887 οχήματος της 
Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της ΠΕ 

Φωκίδας 
(ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) 

02.04.073.0861.01 

Αμοιβές για 
συντήρηση και 

επισκευή 
μεταφορικών 
μέσων ξηράς 

γενικά 

396,80 23.000,00 6.953,58 15.649,62 

11 

πληρωμή προμήθειας 
ανταλλακτικών για την 
επισκευή καθίσματος 
οδηγού του ΚΗΥ 5887 
οχήματος της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της 

ΠΕ Φωκίδας 
(ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) 

02.04.073.1321.01 

Προμήθεια 
ειδών 

συντήρησης και 
επισκευής 

μεταφορικών 
μέσων ξηράς 

γενικά 

917,60 48.519,98 21.501,37 26.101,01 
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12 

πληρωμή προμήθειας 
ρόλερ (1) ενός για τις 

ανάγκες του 
Διοικητηρίου της Π.Ε 
Φωκίδας (ΧΑΨΟΥΛΑ 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ) 

02.04.073.1699.01 
Λοιπές 

Προμήθειες 
340,00 15.000,00 7.168,02 7491,98 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 
3.299,8

5 
656.958,72 434.434,20 219.224,67 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1067 

 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για παροχή υπηρεσίας, Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 104286/3197/5-7-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για παροχή 
υπηρεσίας, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί κατά το Οικονομικό Έτος 2016 στην ΠΕ 
Φθιώτιδας, ως κατωτέρω:  
 

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ 
ΔΕΣΜΕΥΣ

ΗΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ 
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ

ΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 
2016 

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

1 

Δαπάνη εργασίας 
απολύμανσης του 
κεντρικού κτιρίου 

(Διοικητήριο) -
Υψηλάντη 1,Λαμία 

02.01.073.08
75.01 

Αμοιβές για 
δαπάνες 

καθαριότητας 
(συμπε 

ριλαμβάνονται 
νομικά & φυσικά 

πρόσωπα) 

500,00 75.000,00 56.800,00 17.700,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 500,00 75.000,00 56.800,00 17.700,00 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1068 

 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 3140/4-7-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης και την πληρωμή δαπάνης από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Ε. Φθιώτιδας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, ως 
εξής: 

 

AA Τίτλος έργου Ειδικός 
φορέας/ 

ΚΑΕ 

Προμηθευτής 
 

Ποσό 
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1 Διαμόρφωση χώρων για την 
μεταστέγαση της Δ/νσης Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ 
Φθιώτιδας 
 
Χρηματοδότηση: ΚΑΠ  
Προϋπολογισμός: 60.000,00 € 

01.071.    
ΚΑΕ 9779 

Υπό δημοπράτηση 60.000,00 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1069 

 
ΘΕΜΑ 25ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 969/21-6-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης λογαριασμών 
έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 100842/3119/29-6-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Διορθώνει την υπ΄αριθμ. 969/21-6-2016 απόφασή της περί έγκρισης δαπάνης και 
διάθεσης πίστωσης λογαριασμών έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας και συγκεκριμένα τη δαπάνη με α/α 
2, ως προς τον τίτλο του έργου από το εσφαλμένο «Ολοκλήρωση εργασιών στο κτηνιατρικό 
εργαστήριο και τον περιβάλλοντα χώρο για την μεταστέγαση της ΔΑΟΚ ΠΕ Φθιώτιδας», στο 
ορθό «Ανακαίνιση κτηνιατρικού εργαστηρίου για την μεταστέγαση της ΔΑΟΚ ΠΕ Φθιώτιδας». 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1070 

 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό για συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο «Φεστιβάλ Νεολαίας 
Πελασγίας». 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 10529/3114/5-7-2016 
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 πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης ποσού χιλίων 
εξακοσίων ευρώ (1.600,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για συμμετοχή της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας στο «Φεστιβάλ Νεολαίας Πελασγίας», που θα πραγματοποιηθεί στην 
Πελασγία, το χρονικό διάστημα Ιούλιο-Αύγουστο 2016. 

             Η  συγκεκριμένη δαπάνη, η οποία αφορά προμήθεια αναμνηστικών συμμετοχής, κάλυψη 
δαπάνης ηχητικών εγκαταστάσεων, κατασκευή εξέδρας και εκτυπώσεις διαφημιστικού υλικού 
(banner Φεστιβάλ), θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα 01.073  και  τον  Κ.Α.Ε. 0844.01.  
 
 Μειοψήφησε  κ. Θωμάς Γρεβενίτης διότι πρόκειται για μικρής εμβέλειας εκδήλωση. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1071 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό για συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στις Αθλητικές και 
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις του Συλλόγου «Κίνηση Γυναικών Αργυροχωρίου». 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 104284/3196/5-7-2016 
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 
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αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης ποσού διακοσίων 

εβδομήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών (272,80 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για 
συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στις Αθλητικές και Πολιτιστικές εκδηλώσεις του 
Συλλόγου «Κίνηση Γυναικών Αργυροχωρίου», που θα πραγματοποιηθούν στην Τοπική 
Κοινότητα Αργυροχωρίου, το χρονικό διάστημα Ιούλιο-Αύγουστο 2016. 

             Η  συγκεκριμένη  δαπάνη, η οποία αφορά προμήθεια ενημερωτικών εντύπων της 
ανωτέρω εκδήλωσης, θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα 01.073  και  τον Κ.Α.Ε. 0844.01.  
  

Μειοψήφησε  κ. Θωμάς Γρεβενίτης διότι πρόκειται για μικρής εμβέλειας εκδήλωση. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1072 

 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δαπανών δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, σχολικού 
έτους 2015-2016. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ΄αριθμ. 104545/3212/5-7-
2016 & 104555/3213/5-7-2016 έγγραφα της Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, τα 
οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, 
σχολικού έτους 2015-2016, ως εξής: 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ &ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕAΣ 073 ΚΑΕ 0821 

ΑΡΙΘΜ.  2948/28-06-2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΗΜΕ
ΡΕΣ 

 
ΗΜΕΡΗΣ
ΙΟ ΠΟΣΟ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ  

 ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ  

 ΦΠΑ 
24%  

 ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
ΜΕ ΦΠΑ   

 ΠΟΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
(ΝΈΟ 19) 

ΜΑΡ-ΑΠΡ 
2016 

37 82,97 
3.069,89 € 736,77 € 3.806,66 € 

ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
(44.1) 

ΜΑΡ-ΑΠΡ 
2016 

14 10,73 
150,22 € 36,05 € 186,27 € 

ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ( ΤΜ 69) 

ΜΑΡ-ΑΠΡ 
2016 

29,5 105,44 
3.110,48 € 746,52 €   

ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜ 70) 

ΜΑΡ-ΑΠΡ 
2016 

37 91,40 
3.381,80 € 811,63 € 8.050,43 € 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΝΈΟ 28) 

ΜΑΡ-ΑΠΡ 
2016 

38 15,23 
578,74 € 138,90 € 717,64 € 

ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΜ 35) 

ΜΑΡ-ΑΠΡ 
2016 

0 31,85 
0,00 € 0,00 €   

ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΜ 44) 

ΜΑΡ-ΑΠΡ 
2016 

38 30,67 
1.165,46 € 279,71 € 1.445,17 € 

ΛΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΜ 46) 
ΜΑΡ-ΑΠΡ 

2016 
37 47,09 

1.742,33 € 418,16 € 2.160,49 € 
ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
(55 .1) 

ΜΑΡ-ΑΠΡ 
2016 

37 7,89 
291,93 € 70,06 € 361,99 € 

ΜΠΕΚΕΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
ΟΕ (ΤΜ 9) Μαρ-16 

21 91,80 
1.927,80 € 462,67 €   

ΜΠΕΚΕΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
ΟΕ (ΤΜ 9) Απρ-16 

16 92,12 
1.473,92 € 353,74 € 4.218,13 € 
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     ΣΥΝΟΛΟ 20.946,79 € 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ & ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕAΣ 073 ΚΑΕ 0821 

ΑΡΙΘΜ. .2990/04-07-2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ 

 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ 

ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ  

 ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ  

 ΦΠΑ 
24%  

 ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
ΜΕ ΦΠΑ   

ΚΙΛΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΝΈΟ 8 

ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝ 
2016 

28 71,28 
1.995,84€ 479,00 € 2.474,84 € 

ΚΑΜΗΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΟ18 
ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝ 

2016 
17 44,68 

759,56 € 182,29 €   

ΚΑΜΗΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΟ18 
ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝ 

2016 
7 45,09 

315,63 € 75,75 € 1.333,24 € 

ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΝΕΟ24) 
ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝ 

2016 
27 74,61 

2.014,47€ 483,47 € 2.497,94 € 

ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΝΕΟ26) 
ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝ 

2016 
18 16,48 

296,64 € 71,19 € 367,83 € 
ΧΑΝΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΈΟ 27) 

ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝ 
2016 

20 23,96 
479,20 € 115,01 € 594,21 € 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
(ΝΕΟ28) 

ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝ 
2016 

26 15,23 
395,98 € 95,04 € 491,02 € 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
(ΝΕΟ12) 

ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝ 
2016 

8 28,91 
231,28 € 55,51 € 286,79 € 

ΛΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΝΈΟ 1) 
ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝ 

2016 
27 24,82 

670,14 € 160,83 € 830,97 € 

ΕΛΛΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΈΟ 2) 
ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝ 

2016 
27 19,70 

531,90 € 127,66 € 659,56 € 
ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΝΈΟ 
3) 

ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝ 
2016 

27 26,85 
724,95 € 173,99 € 898,94 € 

ΑΡΧΑΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΝΈΟ 
4) 

ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝ 
2016 

10 20,75 
207,50 € 49,80 € 257,30 € 

ΤΣΑΤΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
(ΝΈΟ 5) 

ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝ 
2016 

10 37,42 
374,20 € 89,81 € 464,01 € 

ΜΟΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΈΟ 6) 
ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝ 

2016 
10 21,63 

216,30 € 51,91 € 268,21 € 
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΝΟΣ 
(ΝΈΟ 7) 

ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝ 
2016 

21 11,42 
239,82 € 57,56 € 297,38 € 

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΝΟΣ 
(ΝΈΟ 9) 

ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝ 
2016 

24 11,22 
269,28 € 64,63 €   

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΝΟΣ 
(ΝΈΟ 10) 

ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝ 
2016 

24 10,82 
259,68 € 62,32 € 655,91 € 

ΚΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝΝΟΣ(ΝΈΟ 11) 
ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝ 

2016 
27 37,67 

1.017,09€ 244,10 € 1.261,19 € 

ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΚΩΝΝΟΣ (ΝΈΟ13) 
ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝ 

2016 
28 46,06 

1.289,68€ 309,52 €   
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΚΩΝΝΟΣ (ΝΈΟ 
14) 

ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝ 
2016 

27 33,41 
902,07 € 216,50 € 2.717,77 € 

ΚΑΤΣΑΜΠΕΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 
(ΝΈΟ 15) 

ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝ 
2016 

27 12,17 
328,59 € 78,86 € 407,45 € 

ΠΟΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΕΟ19) ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝ 18 82,97 1.493,46€ 358,43 € 1.851,89 € 
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2016 

ΦΙΝΕ ΖΩΗ (ΝΕΟ21) 
ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝ 

2016 
27 15,02 

405,54 € 97,33 € 502,87 € 

ΜΠΕΣΙΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΝΈΟ 22) 
ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝ 

2016 
27 28,63 

773,01 € 185,52 € 958,53 € 

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΝΕΟ25) 
ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝ 

2016 
27 38,54 

1.040,58€ 249,74 € 1.290,32 € 
ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΝΈΟ 
29) 

ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝ 
2016 

26 17,05 
443,30 € 106,39 € 549,69 € 

ΦΙΝΕ ΖΩΗ (ΝΕΟ30) 
ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝ 

2016 
27 15,18 

409,86 € 98,37 € 508,23 € 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
(ΝΈΟ 31) 

ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝ 
2016 

27 16,57 
447,39 € 107,37 € 554,76 € 

ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΝΈΟ 
20) 

ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝ 
2016 

27 10,31 
278,37 € 66,81 € 345,18 € 

ΚΑΤΣΑΜΠΕΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 
(ΝΈΟ 33) 

ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝ 
2016 

19 41,80 
794,20 € 190,61 € 984,81 € 

ΚΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝΝΟΣ (ΝΕΟ34) 
ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝ 

2016 
10 41,31 

413,10 € 99,14 € 512,24 € 

ΣΥΝΟΛΟ 24.823,08 € 

 
Οι ανωτέρω δαπάνες θα βαρύνουν τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς 

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1073 

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

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 103477/3876/4-7-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

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

 

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΚΑΕ 

ΠΟΣΟ 
ΔΕΣΜΕΥ

ΣΗΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗ

Σ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ 
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ

ΕΙΣ 
ΕΤΟΥΣ 2016 

ΔΕΥΜΕΥΘ
ΕΝ 

ΠΟΣΟ 
ΠΡΙΝ 
ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ 
ΓΙΑ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

1 Εκτυπωτικές 
εργασίες για την 

παραγωγή τευχών 
και σχεδίων που 

απαιτούνται για τη 
διεξαγωγή των 

δημοπρασιών των 
έργων της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων 
της ΠΕ Ευβοίας 

02.02.073.0843.01 
 

Εκδόσεις-
εκτυπώσεις-
βιβλιοδεσία 
(περιλαμβάν

εται και η 
προμήθεια 
χαρτιού) 

500,00 12.000,00 
 

5.254,30 
 

6.245,70 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 500,00 12.000,00 5.254,30 6.245,70 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1074 
 

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή ποσών αχρεωστήτως 
εισπραχθέντων, Π.Ε. Εύβοιας. 
(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. 103478/3877/4-7-2016 
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 ύψους τετρακοσίων εξήντα πέντε ευρώ 
(465,00 €), για επιστροφή ποσών αχρεωστήτως εισπραχθέντων από μη χρήση παραβόλων, 
σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΣΟ 

1 ΑΛΕΞΑΚΗ  ΚΑΛΙΟΠΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ALPHA BANK 165,00 

2 ΤΣΙΑΜΠΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ALPHA BANK  300,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 465,00 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1075 

 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για συμμετοχή της Π.Ε. 
Εύβοιας στη συνδιοργάνωση με τον Δημοτικό Οργανισμό Άθλησης Πολιτισμού & Περιβάλλοντος 
Χαλκίδας της τελικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Εθνικών Ομάδων Μπάσκετ 
Νέων. 
(Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας, κ. Φάνης Σπανός). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 401/99697/27-6-2016 
έγγραφο του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης ποσού πενήντα 
χιλιάδων ευρώ (50.000,00€) για συμμετοχή της Π.Ε. Εύβοιας στη συνδιοργάνωση, με τον 
Δημοτικό Οργανισμό Άθλησης Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Χαλκίδας, της τελικής φάσης του 
Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Εθνικών Ομάδων Μπάσκετ Νέων, το οποίο θα διεξαχθεί στη 
Χαλκίδα 15-24 Ιουλίου 2016. 

  Η  συγκεκριμένη δαπάνη θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα 02.073 και τον Κ.Α.Ε. 0844. και 
αναλύεται ως εξής: 

 

α/α ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ με ΦΠΑ 
1. Δαπάνες Ενοικίασης 10 Κλιματιστικών Μονάδων ισχύος 360 kW 

(περίπου: 1.228.000 Btu/h) για τον κλιματισμό του κλειστού γηπέδου 
ΔΑΚ κατά την περίοδο 14/07/16 έως 25/07/16.  

9.300,00 

2. Δαπάνες εκτύπωσης οδηγού πόλης 5.900,00 
3. Δαπάνες ενοικίασης ηχητικών & φωτιστικών 10.000,00 
4. Δαπάνες μεταφοράς 5 ομάδων από α) αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος – 

Ξενοδοχεία Ερέτριας & επιστροφή, β) τους  αγώνες των ομάδων, γ) τις 
προπονήσεις των ομάδων (ημερομηνίες ως πρόγραμμά σας) για την 
περίοδο 13-25 Ιουλίου 2016 & ένα shuttle bus με συνεχείς διαδρομές 
από τα ξενοδοχεία προς τα δύο γυμναστήρια τις ημέρες που 
διεξάγονται οι αγώνες και μόνον για την περίοδο από 15-24 Ιουλίου 

24.800,00 
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2016.    

 ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ 50.000,00 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1076 

 
 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας - κατακύρωση αποτελέσματος 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. Βοιωτίας, συνολικού 
προϋπολογισμού 368.932,78 € με Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 8632/4-7-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 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 4-7-2016 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. Βοιωτίας, συνολικού 
προϋπολογισμού 368.932,78 € με Φ.Π.Α., που αφορά στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης των υποψηφίων αναδόχων 
 2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού: 

i) για το τμήμα Α της διακήρυξης στον «ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΪΤΣΑΝΟ» με προσφερόμενη τιμή 
ανά προστατευόμενο ελαιόδεντρο 0,032 ευρώ, 

ii) για το τμήμα Β της διακήρυξης στην υπό σύσταση κοινοπραξία «ΣΙΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-
ΜΟΣΚΑΧΛΑΪΔΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ» με προσφερόμενη τιμή ανά προστα-
τευόμενο ελαιόδεντρο 0,032 ευρώ. 

iii) για το τμήμα Γ της διακήρυξης στην υπό σύσταση κοινοπραξία «ΣΙΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-
ΜΟΣΚΑΧΛΑΪΔΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ» με προσφερόμενη τιμή ανά προστα-
τευόμενο ελαιόδεντρο 0,035 ευρώ. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1077 

 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση έναρξης εργασιών δακοκτονίας με τους προσωρινούς μειοδότες του 
διαγωνισμού για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων του Δ Τμήματος της 
αριθμ. 3024/22-3-2016 προκήρυξης, στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής 
καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, για το έτος 2016», Π.Ε. Βοιωτίας. 
(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. 8661/5-7-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 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 την έναρξη των εργασιών δακοκτονίας για τον από εδάφους δολωματικό 
ψεκασμό ελαιοδέντρων του Δ Τμήματος της αριθμ. 3024/22-3-2016 προκήρυξης, στα πλαίσια 
του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, για το έτος 2016» στην 
Π.Ε. Βοιωτίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 του νόμου 4325/2015, με τον προσωρινό μειοδότη του 
διαγωνισμού, ήτοι την υπό σύσταση Κ/ΞΙΑ «ΣΙΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΜΟΣΚΑΧΛΑΪΔΗ 
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ» που προσέφερε τιμή ανά προστατευόμενο ελαιόδενδρο 
0,032 €. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1078 
 
 

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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ              ΤΑ ΜΕΛΗ               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης      Ηλίας Μπουρμάς                    Ζωή Σύψα 

 
Ιωάννης Περγαντάς 
 
Βασίλειος Φακίτσας 
 
Κων/νος Καραγιάννης 
 
Ευστάθιος Κάππος 
 
Θωμάς Γρεβενίτης 
 
Γεώργιος Γκικόπουλος 
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