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         ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
     της 29ης Φεβρουαρίου 2016 
         Αριθμός Πρακτικού 9 

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

όροφος), σήμερα στις 29 Φεβρουαρίου 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.) 26859/385/23-2-2016 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 6/8-2-2016 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 95/2016 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Χαλκίδας (Διαδικασία Μικροδιαφορών). 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία 
«LAFARGE BETON ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ενώπιον του 
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας. 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία 
«MACOLIVE S.A. – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε.», 
ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας. 
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ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία 
«ΑΤΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Λαμίας. 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Μαργαρίτας Γκουσοπούλου, 
ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας. 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Ηλία Λιανού του Αποστόλου, 
ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας. 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Μαρίας Χριστοδούλου, ενώπιον 
του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας. 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Διορισμός δικηγόρου για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας 
Ευρυτανίας σε θέματα σχετικά με την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.» και τη 
θυγατρική αυτής εταιρεία με την επωνυμία «ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Α.Ε.». 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Διορισμός δικηγόρου για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας 
Βοιωτίας σε θέματα σχετικά με το επιχειρησιακό αντικείμενο του καταργηθέντος «Οργανισμού 
Κωπαΐδας» και τον Ποταμό Ασωπό. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 22056/69/15-2-2016 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Φωκίδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινομένων Π.Ε. Φωκίδας (καταπτώσεις – κατολίσθηση 12-2-2016). 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών προς αντιμετώπιση έκτακτων 
φυσικών φαινομένων (χιονοπτώσεις 1-1-2016) στην Π.Ε. Φωκίδας.  
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση δαπάνης και δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών 
επαρχιακού οδικού δικτύου Δυτικής Φθιώτιδας», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 500.000,00€ 
με Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση δαπάνης και δημοπράτησης του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο 
εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας για 
την χρονική περίοδο 2015-2017 (Αποκατάσταση ζημιών αναχώματος του ρέματος 
‘’Μπεκιόρεμα’’ Τ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων)», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 45.000€ με 
Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπάνης και δημοπράτησης του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο 
εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας για 
την χρονική περίοδο 2015-2017 (Αποκατάσταση ζημιών αναχώματος του ποταμού Ίναχου 
περιοχής Τ.Κ. Συκάς - Καρυών Δήμου Λαμιέων)», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 45.000€ με 
Φ.Π.Α.. 
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ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπάνης και δημοπράτησης του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο 
εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας για 
την χρονική περίοδο 2015-2017 (Αποκατάσταση ζημιών αναχώματος του ποταμού Σπερχειού 
σε περιοχές του Δήμου Μακρακώμης)», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 45.000€ με Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 17ο:  Έγκριση δαπάνης και δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός γερμανικής 
τάφρου», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 450.000,00 € με Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση πρακτικών – κατακύρωση αποτελέσματος του ανοιχτού διαγωνισμού του 
υποέργου: «Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος τεχνικών έργων και σήμανσης 
της υπ΄αριθμ. 19 επαρχιακή οδό Γραβιά Καστέλλια Αποστολιά όρια Νομού», Π.Ε. Φωκίδας, 
προϋπολογισμού 80,000,00€ με Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Επανάληψη της δημοπρασίας του έργου: α) «Αποκατάσταση οδοστρώματος 
τμημάτων της Ε.Ο. 27», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 290.000,00€ με Φ.Π.Α. και του 
υποέργου: β) «Αποκατάσταση τμημάτων ασφαλτικού οδοστρώματος και τεχνικών έργων στην 
επαρχιακή οδό 21 Λιλαία – Επτάλοφος όρια Νομού», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 
80.000,00€ με Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: 
«Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος επί της επ. οδού αρ. 15 από Χάνι Φασουλά 
έως Παλαιόμυλο», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 10.000,00 € με Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση συνθηκών ασφάλειας 
στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισμού 529.204,89 € με 
Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
  
 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση πρακτικού 3 της αρμόδιας επιτροπής διαπραγμάτευσης της 7ης Οκτωβρίου 
2015 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, για 
τα σχολικά έτη 2015-2017. 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Παύση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 250/15-2-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε., περί τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, για τα σχολικά έτη 2015 – 2017, Π.Ε. Εύβοιας.  
 
ΘΕΜΑ 25ο: Συμπλήρωση – τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 58/11-1-2016 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., περί έγκρισης πρακτικού 1 της επιτροπής του επαναληπτικού 
ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για τα 
σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017, συνολικού προϋπολογισμού 184.468,96 € με Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης, απόσυρσης και καταστροφής του 
μηχανογραφικού εξοπλισμού της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλ. Διακυβέρνησης Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητής κ. Γεώργιος Αποστολόπουλος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Διαφάνειας και 
Ηλ. Διακυβέρνησης Π.Σ.Ε.). 
 
ΘΕΜΑ 27ο : Έγκρισης δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών 
από εξωτερικό συνεργάτη Λογιστή (Α΄ Τάξης). 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκρισης δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών από Ορκωτό 
Ελεγκτή Λογιστή. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΔΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δαπανών και δέσμευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για αγορές, επισκευές, 
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για την αναγόμωση πυροσβεστήρων των 
κτιριακών εγκαταστάσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. στην Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για την συμμετοχή της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο 19ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελλήνων Περιφερειολόγων, που 
θα διεξαχθεί στη Λαμία.  
 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για αγορές, έξοδα μετακίνησης αιρετών, επισκευές, 
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για επισκευή, συντήρηση ή παροχή 
υπηρεσιών οχημάτων και μηχανημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δαπάνης της 1ης Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: 
«Μίσθωση μηχανημάτων για την συντήρηση του οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου 
Καρπενησίου για τα έτη 2016-2017», χρήση 2016. 
 
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση δαπάνης της 1ης Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: 
«Μίσθωση μηχανημάτων για την συντήρηση του οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Αγράφων 
για τα έτη 2016-2017», χρήση 2016. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δαπάνης - δέσμευση πίστωσης για συμμετοχή της Π.Ε. Βοιωτίας στη 
συνδιοργάνωση με τον αθλητικό σύλλογο Οινοφύτων «Καπετάν Ιωάννης Λιάπης» της Α΄ φάσης 
του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Πάλης Παμπαίδων Α’ και Β’. 
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(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας 
& Κοινωνικής Μέριμνας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ  
 
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση α) δαπάνης, ανάληψης δέσμευσης και διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού και β) κατάρτισης των όρων της διακήρυξης του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για 
τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με την μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail 
στους ελαιώνες στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της 
ελιάς, για τα έτη 2016-2017», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 200.510,18€ με Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση α) δαπάνης, ανάληψης δέσμευσης και διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού και β) κατάρτισης των όρων της διακήρυξης του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για 
τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με την μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail 
στους ελαιώνες στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της 
ελιάς, έτους 2016», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 73.739,53€ με Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης 
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής). 
 
 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 41ο: Συγκρότηση Επιτροπών α) Αξιολόγησης & διενέργειας διαγωνισμού και β) Εξέτασης 
ενστάσεων - προσφυγών για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών 
με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του 
Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για τα έτη 2016-2017 στην 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 42ο: Συγκρότηση Επιτροπών α) Αξιολόγησης & διενέργειας διαγωνισμού και β) Εξέτασης 
ενστάσεων - προσφυγών για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό 
ψεκασμό ελαιοδένδρων, στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του Δάκου 
της ελιάς για τα έτη 2016-2017 στην Π.Ε. Φθιώτιδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης 
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής). 
 
 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Στερεάς Ελλάδας και ενός Περιφερειακού Συμβούλου για τη συμμετοχή τους στη διεθνή 
τουριστική έκθεση «ΙΤΒ 2016», στο Βερολίνο. 
(Εισηγήτρια κα Ευγενία Οικονόμου, Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.). 

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

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

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

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. 
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Χρέη γραμματέα άσκησε η Ζωή Σύψα, κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, με βαθμό 
ΣΤ΄, που ορίσθηκε αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής με την αριθμ. 9460/ 
222/27-1-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε με την 
αριθμ. 9971/ 286/28-1-2013 όμοιά της. 

 
Επίσης, στη συνεδρίαση παρέστησαν οι: 

1. Νικόλαος Χαρδαλιάς, Εκτελεστικός Γραμματέας Π.Σ.Ε., 
2. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας 
Π.Σ.Ε., 
3. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε. 
4. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε. και 
5. Ευγενία Οικονόμου, Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης 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 διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση νέων 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2015-16 της Π.Ε. Φθιώτιδας.            

Το κατεπείγον του θέματος αφορά μετακίνηση μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας με ειδικές 
ανάγκες. 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο : Έγκριση δαπάνης - δέσμευση πίστωσης για την πρόσληψη είκοσι ένα 
(21) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
που έχουν προκύψει από την συνεχιζόμενη διέλευση προσφύγων και την δημιουργία χώρου 
προσωρινής φιλοξενίας στην Τοπική Κοινότητα Θερμοπυλών του Δήμου Λαμιέων. 
(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 Αντιπροέδρου και 
αποφάσισε τα παραπάνω θέματα να συζητηθούν πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 305 

 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση νέων 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2015-16 της Π.Ε. Φθιώτιδας.            

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 28182/1126/24-2-
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 διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση μέσω της 

πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) ενός (1) νέου δρομολογίου μεταφοράς 
μαθητών σχ. έτους 2015-16 της Π.Ε. Φθιώτιδας, σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα:  

 
ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 2016-2016 ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ 

ΕΣΗΔΗΣ (WWW.PROMITHEUS.GOV.GR) 

    

 
4ος Πίνακας      
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ΩΣ 
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ΧΛΜ 

ΑΝΩΤ
ΑΤΟ 

ΗΜΕΡ
ΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟ
Σ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ  

ΠΑΡΑΤΗ
ΡΗΣΕΙΣ 

ΝΕΟ 
34 

Αυλάκι 
(Στυλίδας)-   

Οδός 
Ναυπάκτο

υ 
(Παγκράτι-

Λαμίας) 

Ειδικό 
Επαγγελματι
κό Γυμνάσιο 

Λαμίας 
(Παγκράτι) 

3 
διπλό 

δρομολ
όγιο 

Δ.Χ. 
Επιβατι

κό 
(ταξϊ) 

 2  - 28  - 30 43,48 

Σχετικό 
το αριθ. 

89/03-02-
2016 

έγγραφο 
του 

Ειδικού 
Επαγγελ
ματικού 

Γυμνασίο
υ Λαμίας  

       
 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΝΕΟΥ 
43,48  

 
 Η συγκεκριμένη δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, Ειδικός Φορέας 01 073 ΚΑΕ 0821. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 306 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο : Έγκριση δαπάνης - δέσμευση πίστωσης για την πρόσληψη είκοσι ένα 
(21) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
που έχουν προκύψει από την συνεχιζόμενη διέλευση προσφύγων και την δημιουργία χώρου 
προσωρινής φιλοξενίας στην Τοπική Κοινότητα Θερμοπυλών του Δήμου Λαμιέων. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 1191/29-2-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 
 

αποφασίζει ομόφωνα 
 Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και την σχετική δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού 
59.020.00€, για την πρόσληψη είκοσι ένα (21) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, 
διάρκειας 2 (δυο) μηνών, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που έχουν προκύψει από την 
συνεχιζόμενη διέλευση προσφύγων και την δημιουργία χώρου προσωρινής φιλοξενίας στην 
Τοπική Κοινότητα Θερμοπυλών του Δήμου Λαμιέων.      

Η δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας, 
αναλυτικά:  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 307 

 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης 6/8-2-2016 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 

Φορέας ΚΑΕ Ονομασία Ποσό 

073 0342 
Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά 
(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) 

45.400,00€ 

073 0352 
Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.)  

13.620,00€ 
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Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα τo με αριθμ. 6/8-2-2016 πρακτικό συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 308 

 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 95/2016 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Χαλκίδας (Διαδικασία Μικροδιαφορών). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 23054/52/16-
2-2016 έγγραφο του γραφείου Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 
 

αποφασίζει ομόφωνα 
 Να μην ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της με αριθμό 95/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Χαλκίδας (Διαδικασία Μικροδιαφορών). 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 309 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία 
«LAFARGE BETON ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ενώπιον του 
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. ΤΤ 161446/1641/ 
2015/19-2-2016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την 
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 
 

αποφασίζει ομόφωνα 
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο κ. 

Ευάγγελο Υφαντή του Δημητρίου [ΑΜ 203 Δ.Σ. Λαμίας] κάτοικο Λαμίας, στην οδό Καποδιστρίου, 
αριθμ. 16 (τηλ. 2231021864), ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό 
Πρωτοδικείο Λαμίας, στη δικάσιμο της 14/04/2016, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την 
εντολή να αποκρούσει την με αριθμό καταθέσεως 3/2009 προσφυγή, που άσκησε  η  εταιρεία με 
την επωνυμία «LAFARGE BETON ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 
συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό,τι 
κατά τη κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.     

2. Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο  ποσό των 229 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 52,67), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 281,67 ευρώ, η οποία 
προκύπτει ως εξής:  

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

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για μία ώρα, ποσού 80 ευρώ, για τη μελέτη φακέλου 
σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβαθμίου δικαστηρίου, λαμβανομένης υπόψη της φύσης της 
υπόθεσης και του οικονομικού αντικειμένου αυτής. 

- Σύνολο αμοιβής 229 ευρώ. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 310 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία 
«MACOLIVE S.A. – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε.», 
ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας. 
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. ΤΤ 161448/1643/ 
2015/19-2-2016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την 
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 
 

αποφασίζει ομόφωνα 
1. Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο κ.  

Παναγιώτα Γενιγκιόβε του Ιωάννη [ΑΜ 353 Δ.Σ. Λαμίας] κάτοικο Λαμίας, στην οδό Λουζένη, 
αριθμ. 22 (τηλ. 2231031267), η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό 
Πρωτοδικείο Λαμίας, στη δικάσιμο της 14/04/2016, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την 
εντολή να αποκρούσει την με αριθμό καταθέσεως 96/2009 προσφυγή, που άσκησε  η  εταιρεία 
με την επωνυμία «MACOLIVE S.A. – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε.», συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και 
γενικά να πράξει ό, τι κατά τη κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.     

2. Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο  ποσό των 149 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 34,27), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 183,27 ευρώ, η οποία 
προκύπτει ως εξής:  

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 311 

 
ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία 
«ΑΤΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Λαμίας. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. ΤΤ 161449/1644/ 
2015/19-2-2016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την 
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 
 

αποφασίζει ομόφωνα 
1. Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο κ. 

Βασιλική Γκουζούνη του Αθανασίου [ΑΜ 420 Δ.Σ. Λαμίας] κάτοικο Λαμίας, στην οδό Λεωνίδου, 
αριθμ 26 (τηλ. 2231033304), η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό 
Πρωτοδικείο Λαμίας, στη δικάσιμο της 14/04/2016, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την 
εντολή να αποκρούσει την με αριθμό καταθέσεως 116/2009 προσφυγή, που άσκησε η εταιρεία 
με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛ-
ΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συντάσσοντας υπόμνημα, 
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά τη κρίση της απαιτείται, 
για την υπεράσπιση της υποθέσεως.     

2. Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο  ποσό των 149 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 34,27), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 183,27 ευρώ, η οποία 
προκύπτει ως εξής:  

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 312 

 
ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Μαργαρίτας Γκουσοπούλου, 
ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 25050/261/ 
29-2-2016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας 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 ομόφωνα 
Να μην εκπροσωπηθεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου, 

δοθέντος ότι θα εκφράσει τις απόψεις της υπηρεσιακά, και θα αποστείλει το διοικητικό φάκελο, 
οπότε η υπεράσπισή της θα εκπληρωθεί επαρκώς κατά τον τρόπο αυτό. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 313 

 
ΘΕΜΑ 7ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Ηλία Λιανού του Αποστόλου, 
ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 25094/262/ 
19-2-2016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 
 

αποφασίζει ομόφωνα 
Να μην εκπροσωπηθεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου, 

δοθέντος ότι θα εκφράσει τις απόψεις της υπηρεσιακά, και θα αποστείλει το διοικητικό φάκελο, 
οπότε η υπεράσπισή της θα εκπληρωθεί επαρκώς κατά τον τρόπο αυτό. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 314 

 
ΘΕΜΑ 8ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Μαρίας Χριστοδούλου, ενώπιον 
του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 25102/263/ 
19-2-2016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 
 

αποφασίζει ομόφωνα 
Να μην εκπροσωπηθεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου, 

δοθέντος ότι θα εκφράσει τις απόψεις της υπηρεσιακά, και θα αποστείλει το διοικητικό φάκελο, 
οπότε η υπεράσπισή της θα εκπληρωθεί επαρκώς κατά τον τρόπο αυτό. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 315 

 
ΘΕΜΑ 9ο: Διορισμός δικηγόρου για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας 
Ευρυτανίας σε θέματα σχετικά με την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.» και τη 
θυγατρική αυτής εταιρεία με την επωνυμία «ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Α.Ε.». 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. ΤΤ 25238/265/19-2-
2016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 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.Α.: 80321, οδός Ακαδημίας, αρ. 27Α – Αθήνα], η οποία να αναλάβει τη νομική 
υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας κατά την εκπόνηση ολοκληρωμένης 
εισήγησης – πρότασης, καθώς και την υλοποίηση των ενεργειών που θα αποφασισθούν για την 
πορεία και το μέλλον αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.», της οποίας 
βασικός μέτοχος είναι η «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», και αφετέρου της θυγατρικής της 
εταιρείας με την επωνυμία «ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Α.Ε.», στα πλαίσια του 
ελέγχου της οικονομικής και νομικής κατάστασης των δύο ως άνω εταιρειών.     
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2. Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγορικής εταιρείας, με βάση την υπ’ αριθ. 
376/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με βάση αμοιβή 
χρονοχρέωσης για εξωδικαστική εργασία, με τη μορφή παροχής νομικών συμβουλών, με ποσό 
80 ευρώ/ώρα και επί όσες ώρες απαιτούνται για την ολοκλήρωση της ανατεθείσης εντολής, 
όπως αυτές προκύπτουν από βεβαίωση-πιστοποίηση του αρμοδίου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. 
Ευρυτανίας.  
  

Μειοψήφισε ο κ. Ιωάννης Αγγελέτος. 
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψηφίζει, ζητώντας να «αποσαφηνιστεί η πολιτική της 

Περιφέρειας για τα συγκεκριμένα θέματα, να υπάρξει γραπτή αναφορά στο ιστορικό της 
υπόθεσης, και  να αναζητηθούν ευθύνες για τους χειρισμούς που έγιναν και για τα αποτελέσματα 
τους». 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 316 

 
ΘΕΜΑ 10ο: Διορισμός δικηγόρου για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας 
Βοιωτίας σε θέματα σχετικά με το επιχειρησιακό αντικείμενο του καταργηθέντος «Οργανισμού 
Κωπαΐδας» και τον Ποταμό Ασωπό. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. ΤΤ 26462/270/23-2-
2016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 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.Α.: 80321, οδός Ακαδημίας, αρ. 27Α – Αθήνα], η οποία να αναλάβει τη νομική 
υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στα εξής ζητήματα: (α) στην εκπόνηση των 
τευχών Δημοπράτησης και του Διαγωνισμού για το Master Plan της Κωπαΐδας και (β) στην 
υλοποίηση των αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου για τις δράσεις της Περιφέρειας στο 
θέμα του Ασωπού Ποταμού (υπογραφές προγραμματικών συμβάσεων με την Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών για το Παρατηρητήριο Υγείας και το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» για τις 
μετρήσεις και αναλύσεις στα πλαίσια του Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος, Τεύχη του 
Διαγωνισμού για τον έλεγχο της ρύπανσης και την εγκατάσταση του εξοπλισμού για τον 
περιορισμό της ρύπανσης του Ασωπού, διαδικασίες υλοποίησης της απόφασης για το 
Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης κ.λ.π.).     

2. Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγορικής εταιρείας, με βάση την υπ’ αριθ. 
376/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με βάση αμοιβή 
χρονοχρέωσης για εξωδικαστική εργασία, με τη μορφή παροχής νομικών συμβουλών, με ποσό 
80 ευρώ/ώρα και επί όσες ώρες απαιτούνται για την ολοκλήρωση της ανατεθείσης εντολής, 
όπως αυτές προκύπτουν από βεβαίωση-πιστοποίηση της αρμοδίας Αντιπεριφερειάρχη της 
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.  
 
 Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, με την αιτιολογία ότι «έχει ήδη διαφωνήσει με 
τους χειρισμούς της Περιφέρειας και δεν αποδέχεται τις λύσεις που δόθηκαν». 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 317 
 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 22056/69/15-2-2016 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Φωκίδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινομένων Π.Ε. Φωκίδας (καταπτώσεις – κατολίσθηση 12-2-2016). 
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 23524/71/17-2-
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 
 

αποφασίζει ομόφωνα 
Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 22056/69/15-2-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 

Φωκίδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινομένων Π.Ε. Φωκίδας (καταπτώσεις – κατολίσθηση 12-2-2016) και συγκεκριμένα: 

 
1.- Την απευθείας μίσθωση των ιδιωτικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας «ΚΡΟΝΟΣ ΕΤΕ ΟΕ 

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» στη θέση Μεγάλη Σάρα του Δήμου Δελφών.  
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, 
που θα υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου 
Τμήματος και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας, σε 
συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 1496/2016 (πρακτικό 31/θέμα 24ο) 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. Φωκίδας), 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 318 

 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών προς αντιμετώπιση έκτακτων 
φυσικών φαινομένων (χιονοπτώσεις 1-1-2016) στην Π.Ε. Φωκίδας.  
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 23994/75/18-2-
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 
 

αποφασίζει ομόφωνα 
Εγκρίνει: 
α) την δαπάνη ποσού 2.327,16 € στο όνομα «ΘΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ» και,  
β) την δαπάνη ποσού 1.136,52 € στο όνομα «Κυριαζή Δήμητρα» στα πλαίσια αντιμε-

τώπισης των έκτακτων φυσικών φαινομένων (χιονοπτώσεις 1-1-2016) στην Π.Ε. Φωκίδας. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 319 
 
 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση δαπάνης και δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών 
επαρχιακού οδικού δικτύου Δυτικής Φθιώτιδας», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 500.000,00€ 
με Φ.Π.Α.. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 25612/604/22-2-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 
 

αποφασίζει ομόφωνα 
1. Εγκρίνει: 

 α) τη δημοπράτηση του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών επαρχιακού οδικού δικτύου 
Δυτικής Φθιώτιδας», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 500.000,00€ με Φ.Π.Α., με ανοιχτή 
δημοπρασία, 

β) τη  διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, 
γ)  τη δαπάνη ύψους 500.000,00 € για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον 

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

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 320 

 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση δαπάνης και δημοπράτησης του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο 
εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας για 
την χρονική περίοδο 2015-2017 (Αποκατάσταση ζημιών αναχώματος του ρέματος 
‘’Μπεκιόρεμα’’ Τ.Κ. Σταυρού Δήμου Λαμιέων)», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 45.000€ με 
Φ.Π.Α.. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 26552/639/23-2-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 
 

αποφασίζει ομόφωνα 
1. Εγκρίνει: 

 α) τη δημοπράτηση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό και επαρχιακό οδικό 
δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας για την χρονική περίοδο 2015-
2017 (Αποκατάσταση ζημιών αναχώματος του ρέματος ‘’Μπεκιόρεμα’’ Τ.Κ. Σταυρού Δήμου 
Λαμιέων)», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 45.000€ με Φ.Π.Α., με πρόχειρο διαγωνισμό, 

β) τη  διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, 
γ)  τη δαπάνη ύψους 45.000,00 € για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον 

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

στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει την δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα 
προκύψουν από κλήρωση). 
 
 Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ψηφίζει το θέμα με επιφύλαξη. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 321 
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ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπάνης και δημοπράτησης του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο 
εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας για 
την χρονική περίοδο 2015-2017 (Αποκατάσταση ζημιών αναχώματος του ποταμού Ίναχου 
περιοχής Τ.Κ. Συκάς - Καρυών Δήμου Λαμιέων)», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 45.000€ με 
Φ.Π.Α.. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 26527/638/23-2-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 
 

αποφασίζει ομόφωνα 
1. Εγκρίνει: 

 α) τη δημοπράτηση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό και επαρχιακό οδικό 
δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας για την χρονική περίοδο 2015-
2017 (Αποκατάσταση ζημιών αναχώματος του ποταμού Ίναχου περιοχής Τ.Κ. Συκάς - Καρυών 
Δήμου Λαμιέων)», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 45.000€ με Φ.Π.Α., με πρόχειρο 
διαγωνισμό, 

β) τη  διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, 
γ)  τη δαπάνη ύψους 45.000,00 € για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον 

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

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

 
 Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ψηφίζει το θέμα με επιφύλαξη. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 322 

 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπάνης και δημοπράτησης του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο 
εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας για 
την χρονική περίοδο 2015-2017 (Αποκατάσταση ζημιών αναχώματος του ποταμού Σπερχειού 
σε περιοχές του Δήμου Μακρακώμης)», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 45.000€ με Φ.Π.Α.. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 26670/642/23-2-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 
 

αποφασίζει ομόφωνα 
1. Εγκρίνει: 

 α) τη δημοπράτηση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό και επαρχιακό οδικό 
δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας για την χρονική περίοδο 2015-
2017 (Αποκατάσταση ζημιών αναχώματος του ποταμού Σπερχειού σε περιοχές του Δήμου 
Μακρακώμης)», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 45.000€ με Φ.Π.Α., με πρόχειρο διαγωνισμό, 

β) τη  διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, 
γ)  τη δαπάνη ύψους 45.000,00 € για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον 

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

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

 
 Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ψηφίζει το θέμα με επιφύλαξη. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 323 
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ΘΕΜΑ 17ο:  Έγκριση δαπάνης και δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός γερμανικής 
τάφρου», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 450.000,00 € με Φ.Π.Α.. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 26730/644/23-2-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 
 

αποφασίζει ομόφωνα 
1. Εγκρίνει: 

 α) τη δημοπράτηση του έργου: «Καθαρισμός γερμανικής τάφρου», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
προϋπολογισμού 450.000,00 € με Φ.Π.Α., με ανοικτή δημοπρασία, 

β) τη  διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, 
γ)  τη δαπάνη για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον 

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

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 324 

 
ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση πρακτικών – κατακύρωση αποτελέσματος του ανοιχτού διαγωνισμού του 
υποέργου: «Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος τεχνικών έργων και σήμανσης 
της υπ΄αριθμ. 19 επαρχιακή οδό Γραβιά Καστέλλια Αποστολιά όρια Νομού», Π.Ε. Φωκίδας, 
προϋπολογισμού 80,000,00€ με Φ.Π.Α.. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 23509/575/17-2-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 
 

αποφασίζει ομόφωνα 
1. Εγκρίνει τα υπ’ άριθμ. 1/3-2-2016 και 2/11-2-2016 πρακτικά της επιτροπής 

διαγωνισμού του υποέργου: «Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος τεχνικών 
έργων και σήμανσης της υπ΄αριθμ. 19 επαρχιακή οδό Γραβιά Καστέλλια Αποστολιά όρια 
Νομού», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 80,000,00€ 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 του ανοιχτού διαγωνισμού του έργου στην εργοληπτική 
επιχείρηση «ΗΛΙΑΣ ΞΗΡΟΣ», που προσέφερε μέση έκπτωση έξι τοις εκατό (6 %).  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 325 

 
ΘΕΜΑ 19ο: Επανάληψη της δημοπρασίας του έργου: α) «Αποκατάσταση οδοστρώματος 
τμημάτων της Ε.Ο. 27», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 290.000,00€ με Φ.Π.Α. και του 
υποέργου: β) «Αποκατάσταση τμημάτων ασφαλτικού οδοστρώματος και τεχνικών έργων στην 
επαρχιακή οδό 21 Λιλαία – Επτάλοφος όρια Νομού», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 
80.000,00€ με Φ.Π.Α.. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 23447/573/17-2-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 
 

αποφασίζει ομόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
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  α) το από 9-2-2016 πρακτικό δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση οδοστρώματος 
τμημάτων της Ε.Ο. 27», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 290.000,00€ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με 
το οποίο ο διαγωνισμός κρίθηκε άγονος, διότι καμία προσφορά δεν κατατέθηκε. 
  β) το από 2-2-2016 πρακτικό δημοπρασίας του υποέργου: «Αποκατάσταση τμημάτων 
ασφαλτικού οδοστρώματος και τεχνικών έργων στην επαρχιακή οδό 21 Λιλαία – Επτάλοφος 
όρια Νομού», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 80.000,00€ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το οποίο ο 
διαγωνισμός κρίθηκε άγονος, διότι καμία προσφορά δεν κατατέθηκε. 

γ) την επανάληψη της δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση οδοστρώματος 
τμημάτων της Ε.Ο. 27» στις 10 Μαρτίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. με τους ίδιους 
όρους και τα ίδια τεύχη που είχαν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή. 

δ) την επανάληψη της δημοπρασίας του υποέργου: «Αποκατάσταση τμημάτων 
ασφαλτικού οδοστρώματος και τεχνικών έργων στην επαρχιακή οδό 21 Λιλαία – Επτάλοφος 
όρια Νομού» στις 17 Μαρτίου 2016, ημέρα Πέμπτη. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 326 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: 
«Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος επί της επ. οδού αρ. 15 από Χάνι Φασουλά 
έως Παλαιόμυλο», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 10.000,00 € με Φ.Π.Α..  

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 1681/12/15-2-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

 Εγκρίνει την παράταση, χωρίς αναθεώρηση, της προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του 
έργου: «Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος επί της επ. οδού αρ. 15 από Χάνι 
Φασουλά έως Παλαιόμυλο», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 10.000,00 € με Φ.Π.Α. μέχρι στις 
31-3-2016 για την ολοκλήρωση των εργασιών, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 327 
 

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση συνθηκών ασφάλειας 
στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισμού 529.204,89 € με 
Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 515/25647/22-2-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 
 

αποφασίζει ομόφωνα 
 Εγκρίνει την παράταση, με αναθεώρηση, της προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση 
συνθηκών ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας», 
προϋπολογισμού 529.204,89 € με Φ.Π.Α. μέχρι 30-8-2016, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 328 
 
 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση πρακτικού 3 της αρμόδιας επιτροπής διαπραγμάτευσης της 7ης Οκτωβρίου 
2015 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, για 
τα σχολικά έτη 2015-2017. 
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 22923/964/ 
16-2-2016 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 από 15-2-2016 πρακτικό της επιτροπής διαπραγμάτευσης της 7ης 
Οκτωβρίου 2015 για τη μεταφορά μαθητών της Π.Ε. Εύβοιας, για τα σχολικά έτη 2015-2017, 
που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης των δεύτερων μειοδοτών για το 
τμήμα 66 (κωδ. δρομολογίου 460) καθώς και για το τμήμα 279 (κωδ. δρομολογίου 617). 
 2. Κηρύσσει άγονο το τμήμα 66 (κωδ. δρομολογίου 460) διότι ο 2ος μειοδότης δεν 
προσκόμισε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
 3. Κατακυρώνει το τμήμα 279 (κωδ. δρομολογίου 617) στον 2ο μειοδότη ως κάτωθι: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΝΤΩΝ 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ

ΜΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
 

ΚΥΚΛΟΦ. 

ΤΜΗΜ
Α 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΡΟΜ. 
ΤΙΜΗ 

1 
ΣΤΟΥΜΠΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΤΑΕ2372 279 
ΔΟΚΟΣ- ΑΦΡΑΤΙ-
ΧΑΛΚΙΔΑ & ΕΠΙΣΤΡ. 

617 24,81 € 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 329 

 
ΘΕΜΑ 23ο: Παύση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 23194/972/22-2-
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 

 Παύει τα κάτωθι δυο δρομολόγια έως το τέλος του σχολικού έτους 2015-2016, λόγω 
επανακαθορισμού των μαθητών: 
 
1) Κωδ. δρομ. 31 «Καλοχώρι Παντείχι-Καράκας Δροσιάς & επιστρ.» και  
2) Κωδ. δρομ. 25 «Αρτάκη-Καράκα  Δροσιάς Χαλκίδας (έδρα σχολείου) & επιστρ.». 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 330 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 250/15-2-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε., περί τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, για τα σχολικά έτη 2015 – 2017, Π.Ε. Εύβοιας.  

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 24789/1027/19-2-
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. Συμπληρώνει την αριθμ. 250/15-2-2016 απόφασή της, περί τροποποίησης 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και των διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης, για τα σχολικά έτη 2015 – 2017, Π.Ε. Εύβοιας, όπως αυτά αποτυπώνονται 
στον παρακάτω πίνακα: 

 
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
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ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2015 – 2016 ΚΑΙ 2016 - 2017 ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΕΣ  

 

Κωδ 
δρομ 

Ονομασία  
δρομολογίου 

Χ
ιλ

/κ
ή

  

α
π

ό
σ
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Μ
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ό
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ο
 

Η
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π
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σ
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ο
υ
 

Η
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ή
σ
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ό
σ

το
ς
 

τρ
ο

π
ο

π
ο

ίη
σ

η
ς
 

δ
ρ

ο
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ο
λ
ο

γ
ίω

ν
  

Ν
έο

  

κ
ό

σ
το

ς
  

δ
ρ

ο
μ

ο
λ
ο

γ
ίο

υ
 

Ανάδοχος ΤΑΕ 

622 ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ-
ΛΙΑΝΝΗ ΑΜΜΟΣ-
ΧΑΛΚΙΔΑ & 
ΕΠΙΣΤΡ.. 

3800 ΤΑΞΙ 23,48 31,86
% 

30,80 20,99 ΚΡΟΚΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

2364 

  ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ-
ΔΥΟ ΔΕΝΤΡΑ-
ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ-
ΧΑΛΚΙΔΑ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

8300 ΤΑΞΙ 30,80           

813 ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΛΙΧΑΔΑΣ-ΙΣΤΙΑΙΑ 
(ΜΕΣΗΜΕΡΙ) -2 

4190
0 

ΤΑΞΙ 46,95 6,28% 32,20 30,18 ΣΧΟΙΝΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

2630 

  ΑΙΔΗΨΟΣ - 
ΙΣΤΙΑΙΑ 
(ΜΕΣΗΜΕΡΙ) -2 

2630
0 

ΤΑΞΙ 32,20           

555 ΚΥΜΗ ΧΑΛΚΙΔΑ & 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

8640
0 

ΤΑΞΙ 179,47 34,00
% 

193,32 127,59 ΤΣΙΛΙΚΟΧΡΥ
ΣΟΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠ
ΟΣ 

2733 

 ΚΥΜΗ-ΕΝΟΡΙΑ-
ΜΟΝΟΔΡΙ-ΠΥΡΓΙ-
ΧΑΛΚΙΔΑ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 
(από 11-9 μέχρι 1-
12-2015) 

9380
0 

ΤΑΞΙ 193,32           

555 ΚΥΜΗ-ΕΝΟΡΙΑ-
ΜΟΝΟΔΡΙ-ΠΥΡΓΙ-
ΧΑΛΚΙΔΑ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

9380
0 

ΤΑΞΙ 193,32 34,00
% 

187,66 123,85 ΤΣΙΛΙΚΟΧΡΥ
ΣΟΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠ
ΟΣ 

2733 

 ΚΥΜΗ-ΕΝΟΡΙΑ-
ΜΟΝΟΔΡΙ-
ΧΑΛΚΙΔΑ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 
(από 2-12-2015 και 
ύστερα) 

9080
0 

ΤΑΞΙ 187,66           
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2. Τροποποιεί τις συμβάσεις που θα υπογραφούν μεταξύ της Π.Ε. Εύβοιας και των 
αναδόχων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του προσυμβατικού ελέγχου.  

3. Εγκρίνει την πληρωμή του Χαράλαμπου Τσιλικόχρυσου, αναδόχου του δρομολογίου 
με κωδικό 555, για χρονικό διάστημα πενήντα τριών (53) ημερών, από 11-9-2015 μέχρι 1-12-
2015, με ημερήσιο κόστος 193,32 €, το οποίο διαμορφώνεται σε 127,59 € μετά την σχετική 
έκπτωση 34% που κατέθεσε κατά την διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού για το σχολικό έτος 
2015 – 2017 και δέκα έξι (16) ημερών και για χρονικό διάστημα από 2-12-2015 μέχρι 31-12-
2015 με ημερήσιο κόστος 187,66 €, το οποίο διαμορφώνεται σε 123,85 € μετά την σχετική 
έκπτωση (34%).  
 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα από την 250/15-2-2016 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 331 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Συμπλήρωση – τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 58/11-1-2016 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., περί έγκρισης πρακτικού 1 της επιτροπής του επαναληπτικού 
ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για τα 
σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017, συνολικού προϋπολογισμού 184.468,96 € με Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 25836/691/22-2-
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 

Συμπληρώνει – τροποποιεί την υπ΄αριθμ. 58/11-1-2016 απόφασή της, περί έγκρισης 
πρακτικού 1 της επιτροπής του επαναληπτικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για 
την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017, συνολικού 
προϋπολογισμού 184.468,96 € με Φ.Π.Α., ως προς την παράγραφο (3), η οποία αναφέρει τα 
εξής: «προτείνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τα άρθρα 21 
και 22 του Π.Δ.118/2007 για τα 20,21,30,39,41,42 και 45 τμήματα που κρίθηκαν άγονα», σε «την 
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς τη διαδικασία έκδοσης απόφασης της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής περί παροχής σύμφωνης γνώμης επειδή ο προϋπολογισμός είναι 
78.221,90€ με ΦΠΑ σύμφωνα με τα άρθρα 8 (παρ. 5), 24, 25 του ΠΔ 60/2007 καθώς και με τα 
άρθρα 21, 22 του Π.Δ.118/2007 για τα 20,21,30,39,41,42 και 45 τμήματα που κρίθηκαν άγονα». 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 332 

 
 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης, απόσυρσης και καταστροφής του 
μηχανογραφικού εξοπλισμού της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλ. Διακυβέρνησης Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητής κ. Γεώργιος Αποστολόπουλος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Διαφάνειας και 
Ηλ. Διακυβέρνησης Π.Σ.Ε.). 
  Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 21777/169/15-2-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλ. Διακυβέρνησης 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 το από 11-2-2016 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, απόσυρσης και 
καταστροφής του μηχανογραφικού εξοπλισμού της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλ. Διακυβέρνησης 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που αφορά στον τεχνικό έλεγχο του μηχανογραφικού της 
εξοπλισμού, όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος έχει υποστεί βλάβες και θα 
πρέπει να δοθεί για ανακύκλωση.  
 

Name Manufacturer  Model Type Serial Number 

ΟΘ-206 Belinea 101725(111737) ΟΘΟΝΗ ΑΑ1117370514ΑΑ01402974 

Μ-129 LG 1900RQ ΟΘΟΝΗ 708MALF6T248 

ΟΘ-076 HP HP L1710 ΟΘΟΝΗ CND7470LWQ 

M-130 LG L17NS-8 ΟΘΟΝΗ 507DISK3H974 

M-361 LG L19NS-8 ΟΘΟΝΗ 512WAJROR396 

ΟΘ-112 ASUS   ΟΘΟΝΗ 88LMQS000553 

ΟΘ-257 HP L1706 ΟΘΟΝΗ CNT71700PJ 

ΟΘ-029 LG L1900RQ ΟΘΟΝΗ 711KCQX5M956 

M-67 Belinea 101725(111737) ΟΘΟΝΗ AA1117370515AA01401054 

EK HP B0ISB-0604-02 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ VNGT997GZQ 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 333 
 
ΘΕΜΑ 27ο : Έγκρισης δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών 
από εξωτερικό συνεργάτη Λογιστή (Α΄ Τάξης). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 26288/1057/22-2-
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 δαπάνη – δέσμευση πίστωσης ποσού 15.744,00€ (συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ) στον φορέα 073, ΚΑΕ 0899 «Λοιπές αμοιβές» της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  
(Π.Ε. Φθιώτιδας) για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών από εξωτερικό συνεργάτη Λογιστή (Α΄ 
Τάξης).  

Ο ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες του για ένα έτος, αρχής γενομένης από την 
υπογραφή της σύμβασης. 

Οι απαιτήσεις των παρεχόμενων εργασιών, επιγραμματικά θα περιλαμβάνουν τα εξής: 
 Εγγραφές ανοίγματος χρήσης 
 Έλεγχος λογαριασμών Γενικής Λογιστικής 
 Έλεγχος συμφωνίας Γενικής Λογιστικής – Δημόσιας Λογιστικής  
 Επίβλεψη ενημέρωσης μητρώου παγίων  
 Εγγραφές προσαρμογής 
 Σύνταξη φύλλου μερισμού 
 Εγγραφές γενικής εκμετάλλευσης 
 Εγγραφές αποτελεσμάτων χρήσης 
 Εγγραφές κλεισίματος ισολογισμού 2015 
 Λοιπές εγγραφές λογαριασμών τάξεως  
 Σύνταξη ισολογισμού χρήσης 2015 

 
Για την επιλογή του αναδόχου θα ακολουθηθεί η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

  
 Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, διότι «δεν αντιλαμβάνεται την σκοπιμότητα της 
ανάθεσης και διερωτάται αν οι οικονομικές υπηρεσίες της Περιφέρειας μπορούν να καλύψουν τις 
ανάγκες». 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 334 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκρισης δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών από Ορκωτό 
Ελεγκτή Λογιστή. 
(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. 26308/1058/22-2-
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 δαπάνη – δέσμευση πίστωσης ποσού 15.375,00 € (συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α.) στον ΚΑΕ εξόδου 0899 «Λοιπές Αμοιβές» του τακτικού προϋπολογισμού (Π.Ε. 
Φθιώτιδας) οικονομικού έτους 2016 για τον έλεγχο του ισολογισμού της διαχειριστικής χρήσης 
από 01-01-2015 έως και 31-12-2015.  

Η επιλογή του ανάδοχου για τις παραπάνω υπηρεσίες θα γίνει με τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 335 

 
 
ΔΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 29ο: 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. 25396/1138/22-2-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

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

 

Α/Α Αιτιολογία Συνολικό 
ποσό € 

1.  Προμήθεια ανταλλακτικών για το KHΙ 8805 όχημα (φορτηγό) της ΔΤΕ της 
ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1321 (σχετ. αρ. πρωτ. 
23517/465/17-2-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ευβοίας). 

341,94 

2.  Εργασία συντήρησης και επισκευής για το KHΙ 8805 όχημα (φορτηγό) της 
ΔΤΕ της ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0861 (σχετ. 
αρ. πρωτ. 23522/466/17-2-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ 
Ευβοίας). 

178,35 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 336 

 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δαπανών και δέσμευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 1067/22-2-2016 
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 

ΑΔΑ: Ω6ΘΖ7ΛΗ-4Κ2



22 

 

Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή  
υπηρεσιών  από τον τακτικό προϋπολογισμό της Π.Ε. Βοιωτίας, ως κατωτέρω: 

 

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

1.  Πληρωμή δαπάνης στον Φιλαντώνη Κων/νο λόγω μη 
χρήσης παραβόλου  
Δέσμευση πίστωσης στον Ε.Φ  073 ΚΑΕ 3199 

75,00€ 

2.  Πληρωμή δαπάνης για εργασία και ανταλλακτικά για το 
ΚΥ 96309- ΜΕ μηχάνημα τύπου HIUNDAI (Φορτωτής) 
της Π.Ε. Βοιωτίας  
Δέσμευση Πίστωσης Ε.Φ. 073 ΚΑΕ : 0861, 1321 

617,16€ 

3.  Πληρωμή δαπάνης για εργασία και ανταλλακτικά για το 
KHY 6108 αυτοκίνητο τύπου SUZUKI της Π.Ε. 
Βοιωτίας  
Δέσμευση Πίστωσης Ε.Φ. 073 ΚΑΕ : 0861, 1321 

276,45€ 

4. Πληρωμή δαπάνης για την προμήθεια και εγκατάσταση 
ηλεκτρονικών μέσων (μπάρες) για την προστασία των 
συστημάτων ασφαλείας που ήδη έχουν τοποθετηθεί 
στα αντλιοστάσια «Μπούκα και Μόρνος». Η 
συγκεκριμένη εγκατάσταση κρίνεται απαραίτητη λόγω 
του ότι επιχειρήθηκε στην περιοχή παραβίαση του 
χώρου και  εξ’ αιτίας των εγκατεστημένων συστημάτων 
ασφαλείας υλικές ζημιές προκλήθηκαν μόνο στα 
συστήματα συναγερμού.  
Δέσμευση πίστωσης Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 5429 

1.509,21€ 

5 Πληρωμή δαπάνης για προμήθεια μελανιών 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και FAX της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας  
Δέσμευση πίστωσης Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 1111 

1.300,82€ 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 337 

 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για αγορές, επισκευές, 
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 25551/690/22-2-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή  
υπηρεσιών  από τον τακτικό προϋπολογισμό της Π.Ε. Φωκίδας, ως κατωτέρω: 

 

Α/Α Αιτιολογία Ποσό 

1.  
δαπάνη για την πληρωμή προμήθειας ανταλλακτικών του ΚΗΥ 
7933 οχήματος της ΠΕ Φωκίδας (ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ) 
Δέσμευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321 

360,39 

2.  
δαπάνη για την πληρωμή προμήθειας ανταλλακτικών του ΚΗΥ 
7902 οχήματος της ΠΕ Φωκίδας (ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) 
Δέσμευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321 

163,52 

3.  
Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή προμήθειας ελαστικών του 
ΚΗΥ 7933 οχήματος της ΠΕ Φωκίδας (ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΗΛΙΑΣ) 
Δέσμευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321 

240,00 

4.  
δαπάνη για την πληρωμή επισκευής του ΚΗΥ 7933 οχήματος της 
ΠΕ Φωκίδας (ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ) 

252,15 
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Δέσμευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861 

5.  

δαπάνη για την πληρωμή προμήθειας τριών (3) μελανιών 540XL 
και 541XL της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού (ΦΑΝΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜ. 
& ΣΙΑ ΕΤΕ)  
Δέσμευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111 

80,00 

6.  

δαπάνη για την πληρωμή προμήθειας ενός (1) τροφοδοτικού και 
μνήμη συστήματος DDR II 36GB για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή 
του τμήματος μισθοδοσίας της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού 
(ΠΕΡΛΙΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ) 
Δέσμευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1723 

130,00 

7.  

δαπάνη για την πληρωμή εργασίας - επισκευής αριστερού τροχού 
GRADER (εξάρμωση διδύμου αριστερού, ξεμοντάρισμα χωνί για 
επισκευή, κατασκευή ομφαλού βάσης, κόλλημα τορνάρισμα, 
μοντάρισμα στο δίδυμο, αλλαγή ρουλεμάν, τσιμούχες μοντάρισμα 
και τοποθέτηση διαφόρων εξαρτημάτων) του ΜΕ 123238 GRADER 
SHM της ΠΕ Φωκίδας (ΧΡ. ΜΠΑΚΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ) 
Δέσμευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861 

1.722,00 

8.  

δαπάνη για την πληρωμή προμήθειας ορυκτελαίων (λαδιών) 
υδραυλικού μηχανής, βαλβολίνων και αντιψυκτικού υγρού για τις 
ανάγκες των μηχανημάτων του μηχανολογικού εξοπλισμού της 
Δ/νσης Τεχνικών έργων της ΠΕ Φωκίδας (ΠΕΡΛΙΓΚΑ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ)  
Δέσμευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1511 

2.558,40 

9.  

δαπάνη για την πληρωμή προμήθειας λιπαντικών για το γενικό 
service του ΚΗΗ 1601 οχήματος της ΠΕ Φωκίδας (ΚΑΝΕΛΛΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) 
Δέσμευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1511 

124,23 

10.  
δαπάνη για την πληρωμή εργασίας επισκευής του ΚΗΥ 7902 
οχήματος της ΠΕ Φωκίδας (ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) 
Δέσμευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861 

135,30 

11.  
δαπάνη για την πληρωμή προμήθειας ανταλλακτικών του ΚΗΥ 
7934 οχήματος της ΠΕ Φωκίδας (ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ) 
Δέσμευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321 

157,44 

12.  
δαπάνη για την πληρωμή εργασίας-επισκευής του ΚΗΥ 7903 
οχήματος της ΠΕ Φωκίδας (ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ) 
Δέσμευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861 

98,40 

13.  
δαπάνη για την πληρωμή εργασίας- επισκευής του ΚΗΥ 7934 
οχήματος της ΠΕ Φωκίδας (ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ) 
Δέσμευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861 

147,60 

14.  
δαπάνη για την πληρωμή προμήθειας ανταλλακτικών του ΚΗΥ 
7903 οχήματος της ΠΕ Φωκίδας (ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ) 
Δέσμευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321 

318,00 

15.  

δαπάνη για την πληρωμή προμήθειας δύο (2) τόνερ 51Α, τρία (3) 
τόνερ PANASONIC, τόνερ RICOH, μελάνια 950XL, για τις ανάγκες 
του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Φωκίδας (ΦΑΝΙΔΑΚΗΣ 
ΕΜΜ. & ΣΙΑ ΕΤΕ)  
Δέσμευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111 

790,00 

16.  
δαπάνη για την πληρωμή κατασκευής δύο σφραγίδων για την 
ΔΑΟΚ ΠΕ Φωκίδας (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ)  
Δέσμευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1699 

43,05 

17.  

δαπάνη για την πληρωμή προμήθειας ανταλλακτικών για την 
επισκευή μητρικής πλακέτας (MOTHERBOARD) της κεντρικής 
μονάδας ηλεκτρονικού υπολογιστή του δικτύου διεξαγωγής 
εξετάσεων σημάτων της Δ/νσης Μεταφορών & επικ/νιών 
(ΠΕΡΛΙΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ)  

50,00 
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Δέσμευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1723 

18.  
δαπάνη για την πληρωμή αγοράς ανταλλακτικών (αισθητήρες) του 
ΚΗΥ 1629 οχήματος της ΠΕ Φωκίδας (ΣΚΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 
Δέσμευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321 

220,00 

19.  
δαπάνη για την πληρωμή εργασίας- επισκευής του ΚΗΥ 1629 
οχήματος της ΠΕ Φωκίδας (ΣΚΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 
Δέσμευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861 

73,80 

20.  

δαπάνη για την πληρωμή προμήθειας τριών (3) τεμαχίων 
εκτυπωτών HP LASERJET M506DN F2A69A για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών Δ/νσης Τεχνικών Έργων, Δ/νσης Διοικητικού- 
Οικονομικού και του τμήματος Πληροφορικής της ΠΕ Φωκίδας 
(ΦΑΝΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜ. & ΣΙΑ ΕΤΕ) 
Δέσμευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1723 

1.863,45 

21.  

δαπάνη για την πληρωμή ηχητικής – φωτιστικής κάλυψης της 
εκδήλωσης για τη συμμετοχή μας ως συνδιοργανωτές  με το Δήμο 
Δελφών στο λαϊκό καρναβαλικό δρώμενο του “Στοιχειού της 
Χάρμαινας” που θα γίνει το Σάββατο 12-02-2016 στην Άμφισσα. 
Πρόκειται για ένα ελληνικότατο έθιμο συνδεδεμένο με την 
παράδοση της περιοχής, έρχεται από τα βάθη του χρόνου και έχει 
καθιερωθεί η αναβίωση του στην Άμφισσα από το 1995. 
 Η εκδήλωση έχει ιδιαίτερο λαογραφικό, καλλιτεχνικό και πολιτιστικό 
ενδιαφέρον. Τον νομό μας επισκέπτονται εκατοντάδες άνθρωποι 
από όλη την χώρα προκειμένου να παρακολουθήσουν την 
εκδήλωση αυτή, η οποία έχει γίνει πλέον θεσμός. Γίνεται αναφορά 
για το Στοιχειό της Χάρμαινας τόσο στα μέσα ενημέρωσης όσο και 
τον έντυπο τύπο με αποτέλεσμα να προβάλλεται ο νομός μας 
πανελλήνια.  
Δέσμευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0844 

1.500,00 

     
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 338 

 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για την αναγόμωση πυροσβεστήρων των 
κτιριακών εγκαταστάσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. στην Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 26322/1059/18-2-
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 δαπάνη – δέσμευση πίστωσης ποσού 4.900,00 € (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.) για την αναγόμωση των πυροσβεστήρων των κτιριακών εγκαταστάσεων της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. στην Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Η επιλογή της αναδόχου εταιρείας θα γίνει μετά από ανοιχτή Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, με σφραγισμένες έγγραφές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την 
χαμηλότερη τιμή. 

Η συγκεκριμένη δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας έτους 2016 και θα πληρωθεί από τον Ειδικό Φορέα 01.073 ΚΑΕ 1699. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 339 

 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για την συμμετοχή της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο 19ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελλήνων Περιφερειολόγων, που 
θα διεξαχθεί στη Λαμία.  

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 26192/1056/23-2-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. 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 την πληρωμή δαπάνης και την σχετική δέσμευση πίστωσης ποσού 2.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο 19ο 
Επιστημονικό Συνέδριο Ελλήνων Περιφερειολόγων, που θα διεξαχθεί στην Λαμία, από 12 έως 
13 Μαΐου 2016. 

            Η δαπάνη που αφορά την έκδοση του τόμου των κειμένων των επιστημονικών 
εισηγήσεων του συνεδρίου - εκτύπωση 150 αντιτύπων των 300-400 σελίδων και μεταφορά 
φοιτητών μεταξύ Αθήνας – Λαμίας - Αθήνας, θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα: 01.073 και στον 
Κ.Α.Ε.: 0844.01.  
 
 Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος με την αιτιολογία ότι πρόκειται για προπαγανδική 
διαδικασία σε φοιτητές. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 340 

 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για αγορές, έξοδα μετακίνησης αιρετών, επισκευές, 
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 26079/1052/22-2-
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 την σχετική δέσμευση πίστωσης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016, για αγορές, έξοδα μετακίνησης αιρετών, επισκευές, 
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας, ως κατωτέρω:  

Α/
Α 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή 
ΚΑΕ 

ΠΟΣΟ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ

Υ 
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+Α
ΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 

ΕΤΟΥΣ 2016 

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

1 

Ετήσια συνδρομή για την 
ενημέρωση 

Κατασκευαστικής 
Nομοθεσίας ιδιωτικών και 
δημόσιων έργων(Δομική 

ενημέρωση) για τις ανάγκες 
των υπηρεσιών της Γενικής 

Δ/νσης Αναπτυξιακού 
προγραμματισμού 

περιβάλλοντος & χωρικού 
σχεδιασμού 

02.01.073.089
9.01 

Λοιπές 
δαπάνες 

και ειδικές 
αμοιβές 

800,00 131.180,00 65.150,00 65.230,00 

2 

Δαπάνη 
ηλεκτροδότησης(χορήγηση 

νέας παροχής γενικής 
χρήσης 135KVA No.6) του 

νέου Διοικητηρίου της 
Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας(Πρώην 
Στρατηγείου ΜΕΡΥΠ) 

02.01.073.086
9.01 

Αμοιβές για 
συντήρηση 

και 
επισκευή 
λοιπού 

εξοπλισμού 

14.094,73 55.000,00 29.553,52 11.351,75 
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3 
Κάλυψη δαπάνης για τον 

εορτασμό Εθνικής Επετείου 
25ης Μαρτίου 

02.01.073.082
9.01 

Λοιπές 
μεταφορές 

300,00 70.000,00 60.000,00   

4 
Κάλυψη δαπάνης για τον 

εορτασμό της Εθνικής 
Επετείου 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

02.01.073.082
9.01 

Λοιπές 
μεταφορές 

300,00     9.400,00 

5 
Κάλυψη δαπάνης για τον 

εορτασμό Εθνικής Επετείου 
25ης Μαρτίου 

02.01.073.084
5.01 

Κάθε 
είδους 

δαπάνες 
δημοσίων 
σχέσεων 

500,00 10.000,00 0,00   

6 

Κάλυψη δαπάνης για τον 
εορτασμό στην έδρα της 

Περιφέρειας"ΔΙΑΚΕΙΑ"(Απρί
λιος 2016) 

02.01.073.084
5.01 

Κάθε 
είδους 

δαπάνες 
δημοσίων 
σχέσεων 

500,00       

7 
Κάλυψη δαπάνης για τον 

εορτασμό της Εθνικής 
Επετείου 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

02.01.073.084
5.01 

Κάθε 
είδους 

δαπάνες 
δημοσίων 
σχέσεων 

500,00     8.500,00 

8 
Κάλυψη δαπάνης για τον 

εορτασμό Εθνικής Επετείου 
25ης Μαρτίου 

02.01.073.169
9.01 

Λοιπές 
προμήθειες 

100,00 15.000,00 13.500,00   

9 
Κάλυψη δαπάνης για τον 

εορτασμό της Εθνικής 
Επετείου 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

02.01.073.169
9.01 

Λοιπές 
προμήθειες 

100,00       

10 
Κάλυψη δαπάνης για τον 

εορτασμό Εθνικής Επετείου 
25ης Μαρτίου 

02.01.073.516
1.01 

Δαπάνες 
εθνικού 

χαρακτήρα 
2.700,00 14.000,00 0,00   

11 

Κάλυψη δαπάνης για τον 
εορτασμό στην έδρα της 

Περιφέρειας"ΔΙΑΚΕΙΑ"(Απρί
λιος 2016) 

02.01.073.516
1.01 

Δαπάνες 
εθνικού 

χαρακτήρα 
300,00       

12 

Κάλυψη δαπάνης για την 
ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 

& ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ(Απρίλιος 

2016) 

02.01.073.516
1.01 

Δαπάνες 
εθνικού 

χαρακτήρα 
300,00       

13 

Κάλυψη δαπάνης για την 
διοργάνωση εορτής που 

αφορά την ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ 

ΠΟΝΤΟΥ(ΜΑΪΟΣ 2016) 

02.01.073.516
1.01 

Δαπάνες 
εθνικού 

χαρακτήρα 
300,00       

14 

Κάλυψη δαπάνης για τον 
εορτασμό Εθνικών Αγώνων 
και Εθνικής Αντίστασης κατά 

του ναζισμού και του 
φασισμού(ΜΑΪΟΣ 2016) 

02.01.073.516
1.01 

Δαπάνες 
εθνικού 

χαρακτήρα 
300,00       

15 

Κάλυψη δαπάνης για την 
διοργάνωση εορτής που 

αφορά την ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ 

ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 
(ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016) 

02.01.073.516
1.01 

Δαπάνες 
εθνικού 

χαρακτήρα 
300,00       
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 Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει όλες τις δαπάνες πλην αυτής με α/α 20. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 341 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για επισκευή, συντήρηση ή παροχή 
υπηρεσιών οχημάτων και μηχανημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 18682/800/23-2-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού 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 δαπάνη – δέσμευση πίστωσης ποσού 3.480,90 € (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.) για την επισκευή, συντήρηση, παροχή υπηρεσίας για την προμήθεια ανταλλακτικών-
(συγκεκριμένα – όργανο πολλαπλών ενδείξεων και αμορτισέρ καπό) του μηχανήματος έργου 
109801 διαμορφωτής – Grader.  

Η συγκεκριμένη δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας και θα πληρωθεί από τον Ειδικό Φορέα 01.073 ΚΑΕ 1321 και η επιλογή του αναδόχου 
θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 342 

 
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δαπάνης της 1ης Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: 
«Μίσθωση μηχανημάτων για την συντήρηση του οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου 
Καρπενησίου για τα έτη 2016-2017», χρήση 2016. 

16 

Κάλυψη δαπάνης για 
εορτασμό της ΗΜΕΡΑΣ 

ΜΝΗΜΗΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ 
ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ(ΣΕΠΤΕΜΒΡΙ

ΟΣ 2016) 

02.01.073.516
1.01 

Δαπάνες 
εθνικού 

χαρακτήρα 
300,00       

17 

Κάλυψη δαπάνης για 
εορτασμό της ΗΜΕΡΑΣ 

ΕΝΩΜΕΝΩΝ 
ΕΘΝΩΝ(ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016) 

02.01.073.516
1.01 

Δαπάνες 
εθνικού 

χαρακτήρα 
300,00       

18 
Κάλυψη δαπάνης για τον 

εορτασμό της Εθνικής 
Επετείου 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

02.01.073.516
1.01 

Δαπάνες 
εθνικού 

χαρακτήρα 
2.700,00       

19 

Κάλυψη δαπάνης για τον 
εορτασμό των ΕΝΟΠΛΩΝ 
ΔΥΝΑΜΕΩΝ(Νοέμβριος 

2016) 

02.01.073.516
1.01 

Δαπάνες 
εθνικού 

χαρακτήρα 
350,00     6.150,00 

20 

Έξοδα μετακίνησης από το 
εσωτερικό στο εξωτερικό 2 

αιρετών συμβούλων 
προκειμένου να 

εκπροσωπήσουν την 
Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας στην διεθνή 
τουριστική έκθεση "ΙΤΒ 

2016" στο Βερολίνο από 9 
έως 13 Μαρτίου 2016 στην 

οποία συμμετέχει. 

02.01.073.071
7.01 

Έξοδα 
μετακίνηση
ς λοιπών 

προσώπων 
από το 

εσωτερικό 
στο 

εξωτερικό 
& 

αντίστροφα 

3.400,00 14.000,00 0,00 10.600,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 28.444,73 309.180,00 168.203,52 111.231,75 
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 25395/359/22-2-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

 Εγκρίνει την δαπάνη της 1ης Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση 
μηχανημάτων για την συντήρηση του οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Καρπενησίου για τα 
έτη 2016-2017», χρήση 2016, ως κάτωθι: 
 

Α/Α Τίτλος Έργου 
Ειδικός 
Φορέας 

Προμηθευτής/ 
Ανάδοχος 

Ημερομηνί
ες 

εργασιών 
Ποσό 

1 

1η εντολή πληρωμής του 
έργου «Μίσθωση 
μηχανημάτων για την 
συντήρηση του οδικού 
δικτύου στα όρια του Δήμου 
Καρπενησίου για τα έτη 
2016-2017», ΧΡΗΣΗ: 2016, 
και ειδικότερα της περιοχής 
του πρώην Δήμου Προυσού 
για εργασίες καθορισμού 
δρόμων, άρσης 
καταπτώσεων στο οδικό 
δίκτυο Αγαλιανός – Σαρκίνη - 
Βελωτά         

 

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισμός: 5.234,88€ 

Ποσό σύμβασης: 5.234,88€ 

Πληρωμές μέχρι σήμερα: - 

Παρόν λογαριασμός: 
5.234,88€ 

Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014ΕΠ5660
0015 

ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

04-02-2016 

ΕΩΣ 

19-02-2016 

5.234,88 

2 

1η εντολή πληρωμής του 
έργου «Μίσθωση 
μηχανημάτων για την 
συντήρηση του οδικού 
δικτύου στα όρια του Δήμου 
Καρπενησίου για τα έτη 
2016-2017», ΧΡΗΣΗ: 2016, 
και ειδικότερα της περιοχής 
του πρώην Δήμου Προυσού 
για εργασίες αποχιονισμού – 
ρίψη άλατος στο οδικό δίκτυο 
Προυσός – Αραποκέφαλα         

 

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισμός: 3.099,60€ 

Ποσό σύμβασης: 3.099,60€ 

Πληρωμές μέχρι σήμερα: - 

Παρόν λογαριασμός: 

2014ΕΠ5660
0015 

ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

04-02-2016 

ΕΩΣ 

12-02-2016 

3.099,60 
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3.099,60€ 

Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

3 

1η εντολή πληρωμής του 
έργου «Μίσθωση 
μηχανημάτων για την 
συντήρηση του οδικού 
δικτύου στα όρια του Δήμου 
Καρπενησίου για τα έτη 
2016-2017», ΧΡΗΣΗ: 2016, 
και ειδικότερα της περιοχής 
του πρώην Δήμου Προυσού 
για εργασίες διευθέτησης 
κοίτης ποταμού Κρικελλιώτη 
στη θέση «Διπόταμα»         

 

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισμός: 
12.988,80€ 

Ποσό σύμβασης: 12.988,80€ 

Πληρωμές μέχρι σήμερα: - 

Παρόν 
λογαριασμός:12.988,80€ 

Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014ΕΠ5660
0015 

ΜΗΤΣΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

13-01-2016 

ΕΩΣ 

16-02-2016 

12.988,80 

4 

1η εντολή πληρωμής του 
έργου «Μίσθωση 
μηχανημάτων για την 
συντήρηση του οδικού 
δικτύου στα όρια του Δήμου 
Καρπενησίου για τα έτη 
2016-2017», ΧΡΗΣΗ: 2016, 
και ειδικότερα της περιοχής 
του πρώην Δήμου Προυσού 
για εργασίες διευθέτησης 
κοίτης ποταμού Κρικελλιώτη 
στη θέση «Καστανούλα»         

 

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισμός: 
12.988,80€ 

Ποσό σύμβασης: 12.988,80€ 

Πληρωμές μέχρι σήμερα: - 

Παρόν 
λογαριασμός:12.988,80€ 

Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014ΕΠ5660
0015 

ΜΗΤΣΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

13-01-2016 

ΕΩΣ 

16-02-2016 

12.988,80 

5 

1η εντολή πληρωμής του 
έργου «Μίσθωση 
μηχανημάτων για την 
συντήρηση του οδικού 
δικτύου στα όρια του Δήμου 
Καρπενησίου για τα έτη 
2016-2017», ΧΡΗΣΗ: 2016, 
και ειδικότερα της περιοχής 
του πρώην Δήμου Κτημενίων 

2014ΕΠ5660
0015 

ΣΚΑΡΤΣΙΟΥΝΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

03-02-2016 

ΕΩΣ 

14-02-2016 

3.739,20 
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για εργασίες καθαρισμού 
δρόμων στο οδικό δίκτυο 
Αγία Τριάδα – Χόχλια - 
Βράχα         

 

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισμός: 3.739,20€ 

Ποσό σύμβασης: 3.739,20€ 

Πληρωμές μέχρι σήμερα: - 

Παρόν λογαριασμός: 
3.739,20€ 

Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

ΣΥΝΟΛΟ 38.051,28 € 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 343 

 
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση δαπάνης της 1ης Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: 
«Μίσθωση μηχανημάτων για την συντήρηση του οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Αγράφων 
για τα έτη 2016-2017», χρήση 2016. 
(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. 25391/358/22-2-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

 Εγκρίνει την δαπάνη της 1ης Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση 
μηχανημάτων για την συντήρηση του οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Αγράφων για τα έτη 
2016-2017», χρήση 2016, ως κάτωθι: 

 

Α/Α Τίτλος Έργου 
Ειδικός 
Φορέας 

Προμηθευτής/ 
Ανάδοχος 

Ημερομηνί
ες 

εργασιών 
Ποσό 

1 

1η εντολή πληρωμής του 
έργου «Μίσθωση 
μηχανημάτων για την 
συντήρηση του οδικού δικτύου 
στα όρια του Δήμου Αγράφων 
για τα έτη 2016-2017», 
ΧΡΗΣΗ: 2016, και ειδικότερα 
της περιοχής του πρώην 
Δήμου Φραγκίστας για 
εργασίες καθαρισμού – 
διευθέτησης της κοίτης του 
ρέματος στη θέση «Μύλος» 
Ανατολικής Φραγκίστας          

 

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισμός: 18.942,00€ 

Ποσό σύμβασης: 18.942,00€ 

Πληρωμές μέχρι σήμερα: - 

2014ΕΠ56600
015 

ΓΟΥΛΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

13-01-2016 

ΕΩΣ 

19-02-2016 

18.942,00 € 

ΑΔΑ: Ω6ΘΖ7ΛΗ-4Κ2



31 

 

Παρόν 
λογαριασμός:18.942,00€ 

Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2 

1η εντολή πληρωμής του 
έργου «Μίσθωση 
μηχανημάτων για την 
συντήρηση του οδικού δικτύου 
στα όρια του Δήμου Αγράφων 
για τα έτη 2016-2017», 
ΧΡΗΣΗ: 2016, ειδικότερα της 
περιοχής του πρώην Δήμου 
Φραγκίστας για εργασίες 
καθαρισμού – διευθέτησης της 
κοίτης του ρέματος στη θέση 
«Καπνοχώραφα» Δυτικής 
Φραγκίστας          

 

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισμός: 15.232,32€ 

Ποσό σύμβασης: 15.232,32€ 

Πληρωμές μέχρι σήμερα: - 

Παρόν 
λογαριασμός:15.232,32€ 

Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014ΕΠ56600
015 

ΓΟΥΛΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

13-01-2016 

ΕΩΣ 

19-02-2016 

15.232,32 € 

3 

1η εντολή πληρωμής του 
έργου «Μίσθωση 
μηχανημάτων για την 
συντήρηση του οδικού δικτύου 
στα όρια του Δήμου Αγράφων 
για τα έτη 2016-2017», 
ΧΡΗΣΗ: 2016, και ειδικότερα 
της περιοχής του πρώην 
Δήμου Ασπροποτάμου για 
εργασίες άρσης καταπτώσεων 
στο οδικό δίκτυο Λεπιανά – 
Δαφνούλα – Νέο Αργύρι          

 

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισμός: 7.193,04€ 

Ποσό σύμβασης: 7.193,04€ 

Πληρωμές μέχρι σήμερα: - 

Παρόν λογαριασμός: 
7.193,04€ 

Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014ΕΠ56600
015 

ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟ
Σ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

04-02-2016 

ΕΩΣ 

21-02-2016 

7.193,04 € 

4 

1η εντολή πληρωμής του 
έργου «Μίσθωση 
μηχανημάτων για την 
συντήρηση του οδικού δικτύου 
στα όρια του Δήμου Αγράφων 
για τα έτη 2016-2017», 
ΧΡΗΣΗ: 2016, και ειδικότερα 
της περιοχής του πρώην 
Δήμου Απεραντίων για 

2014ΕΠ56600
015 

ΤΣΙΤΣΙΚΑΟΣ 
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔ

ΑΣ 

04-02-2016 

ΕΩΣ 

18-02-2016 

4.477,20 € 

ΑΔΑ: Ω6ΘΖ7ΛΗ-4Κ2



32 

 

εργασίες καθαρισμού δρόμων 
- άρσης καταπτώσεων στο 
τμήμα του οδικού δικτύου 
Τροβάτο – Κουστέσα και 
Τροβάτο - Τρίδενδρο          

 

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισμός: 4.477,20€ 

Ποσό σύμβασης: 4.477,20€ 

Πληρωμές μέχρι σήμερα: - 

Παρόν λογαριασμός: 
4.477,20€ 

Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

ΣΥΝΟΛΟ 45.844,56 € 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 344 

 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δαπάνης - δέσμευση πίστωσης για συμμετοχή της Π.Ε. Βοιωτίας στη 
συνδιοργάνωση με τον αθλητικό σύλλογο Οινοφύτων «Καπετάν Ιωάννης Λιάπης» της Α΄ φάσης 
του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Πάλης Παμπαίδων Α’ και Β’. 
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας 
& Κοινωνικής Μέριμνας Π.Σ.Ε.). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 635/22-2-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Βοιωτίας προς την 
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη - δέσμευση πίστωσης, συνολικού ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων  
ευρώ (2.500,00€) με Φ.Π.Α. από την εγγεγραμμένη πίστωση του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας (Ε.Φ 071 ΚΑΕ 9459 ) για την  
συνδιοργάνωση με τον αθλητικό σύλλογο Οινοφύτων «Καπετάν Ιωάννης Λιάπης» της Α΄ φάσης 
του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Πάλης Παμπαίδων Α’ και Β’, που θα διεξαχθεί στις 27-28 
Φεβρουαρίου στο Σχηματάρι. 
   Η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας θα καλύψει την παρακάτω δαπάνη: 
   

 
Ηχητική κάλυψη (μέρος δαπάνης   παράλληλων εκδηλώσεων ) 
 

 
2.500,00 

 
 Μειοψήφισε ο κ. Ιωάννης Αγγελέτος. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 345 
 
 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ  
 
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση α) δαπάνης, ανάληψης δέσμευσης και διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού και β) κατάρτισης των όρων της διακήρυξης του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για 
τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με την μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail 
στους ελαιώνες στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της 
ελιάς, για τα έτη 2016-2017», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 200.510,18€ με Φ.Π.Α.. 
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 1411/23023/16-2-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας προς την 
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

1. Εγκρίνει: 
 α) την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης και την δαπάνη – δέσμευση πίστωσης ποσού 
100.255,09 € κατ’ έτος από τον Ε.Φ. 02.73 και ΚΑΕ 5241 για την διενέργεια ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών 
με την μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του 
προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, για τα έτη 2016-2017», Π.Ε. 
Φθιώτιδας, προϋπολογισμού για το έτος 2016: 81.508,20€ χωρίς Φ.Π.Α. 23% και 100.255,09 € 
με Φ.Π.Α. και για το έτος 2017: 81.508,20€ χωρίς Φ.Π.Α. 23% και 100.255,09 € με Φ.Π.Α.. 

β) την διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για το εν 
θέματι έργο, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή. 

γ) τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.  
2. Ορίζει ως υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & 

Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 346 
 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση α) δαπάνης, ανάληψης δέσμευσης και διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού και β) κατάρτισης των όρων της διακήρυξης του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για 
τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με την μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail 
στους ελαιώνες στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της 
ελιάς, έτους 2016», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 73.739,53€ με Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης 
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 25315/2172/22-2-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας προς την 
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

1. Εγκρίνει: 
 α) την δαπάνη – δέσμευση πίστωσης ποσού 73.739,53€ από τον ΚΑΕ 02.073.5241 για 
το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της 
παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου McPhail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράμματος 
Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2016 στην Π.Ε. Εύβοιας», 

β) την διενέργεια πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για το εν θέματι έργο, με 
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή. 

γ) τους όρους της προκήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.  
2.Ορίζει ως υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & 

Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 347 
 
 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 41ο: Συγκρότηση Επιτροπών α) Αξιολόγησης & διενέργειας διαγωνισμού και β) Εξέτασης 
ενστάσεων - προσφυγών για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών 
με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του 
Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για τα έτη 2016-2017 στην 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 1466/23910/18-2-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας προς την 
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Συγκροτεί της παρακάτω τριμελείς επιτροπές, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των 
οποίων προέκυψαν με δημόσια κλήρωση, για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των 
δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα 
πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για τα έτη 2016-
2017 στην Π.Ε. Φθιώτιδας, ως εξής: 

 
Α) Επιτροπή Αξιολόγησης και διενέργειας διαγωνισμού, αποτελούμενη από τα 

παρακάτω μέλη: 

 
1. Δημήτριο Αλεξίου, Γεωπόνο του Τμήματος Ποιοτικού & Φυτ/κού Ελέγχου, Δ/ντη 

εργασιών δακοκτονίας, με αναπληρωτή του τον Ιωάννη Καζάνα, Γεωπόνο του Γ.Α.Ο. Αταλάντης  
Επόπτης Δακοκτονίας. 
 2. Ιωάννη Ζαρμπούτη, Γεωπόνο του Τμήματος Ποιοτικού & Φυτ/κού Ελέγχου, Επόπτη 
Δακοκτονίας, με αναπληρωτή του τον Σπυρίδωνα Καρίμαλη, Γεωπόνο του Γ.Α.Ο. Στυλίδας. 
 3. Ευφροσύνη Μακρυγιάννη, Γεωπόνο του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, με 
αναπληρωτή της τον Αριστείδη Σώχο, Τεχνολόγο γεωπόνο της Δ.Α.Ο.Κ. Φθιώτιδας. 
 

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Δημήτριος Αλεξίου, με αναπληρωτή του τον Ιωάννη 
Καζάνα. 

 
Β) Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων – προσφυγών, αποτελούμενη από τα παρακάτω 

μέλη: 
1. Ιωάννη Φράγκο, Γεωπόνο της Δ/νσης Αγροτ. Οικονομίας & Κτην/κης Π.Ε. Φθιώτιδας, 

με αναπληρωτή του τον Γεώργιο Στεργιανό, Γεωπόνο Γ.Α.Ο Δομοκού. 
 2. Ελένη Μανίτσα, Γεωπόνο του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, με 
αναπληρώτριά της την Ευαγγελία Κατσίκα, Τεχνολόγο Γεωπόνο της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής Φθιώτιδας.  

3. Νικόλαο Τσέρτο, Γεωπόνο του Κ.Α.Ο. Αταλάντης, με αναπληρωτή του τον Κων/νο 
Ράμμο, Τεχνολόγο Γεωπόνο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Φθιώτιδας. 

 
Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων ορίζεται ο Ιωάννης Φράγκος, με 

αναπληρωτή του τον Γεώργιο Στεργιανό. 
Γραμματέας των ανωτέρω Επιτροπών ορίζεται ο Αναστάσιος Μαντζώρος, υπάλληλος της 

Δ/νσης Αγροτ. Οικονομίας & Κτην/κης Π.Ε. Φθιώτιδας, με αναπληρώτριά του την Κωνσταντία 
Ανεστοπούλου, υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης. 

 
Στους υπαλλήλους της Π.Σ.Ε. Γεώργιο Κάππο και Γεώργιο Σκούρα, οι οποίοι είναι 

πιστοποιημένα μέλη του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. παρέχεται το δικαίωμα: α) ελεγχόμενης πρόσβασης στα 
συστήματα του ΕΣΗΔΗΣ και στο χώρο που αφορά την Π.Σ.Ε. και την αριθμ. 1ΔΑΟΚ.ΦΘ/2016 
διακήρυξη, προκειμένου να λαμβάνουν τα υποβληθέντα ερωτήματα, την πορεία τους και την 
πορεία της διαγωνιστικής διαδικασίας και β) αποσφράγισης προσφορών. 
 

Οι επιτροπές θα συνεδριάζουν εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημόσιων 
Υπηρεσιών, στο κτίριο της Δ.Α.Ο.Κ. και θα λειτουργούν μέχρι την ολοκλήρωση του εν λόγω 
διαγωνισμού. Μετά την ολοκλήρωση κάθε φάσης της διαδικασίας αξιολόγησης η Υπηρεσία θα 
υποβάλλει τα πρακτικά των ανωτέρω επιτροπών, στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας για την κατά νόμο έγκριση. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 348 

ΑΔΑ: Ω6ΘΖ7ΛΗ-4Κ2



35 

 

ΘΕΜΑ 42ο: Συγκρότηση Επιτροπών α) Αξιολόγησης & διενέργειας διαγωνισμού και β) Εξέτασης 
ενστάσεων - προσφυγών για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό 
ψεκασμό ελαιοδένδρων, στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του Δάκου 
της ελιάς για τα έτη 2016-2017 στην Π.Ε. Φθιώτιδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης 
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 1465/23909/18-2-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας προς την 
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Συγκροτεί της παρακάτω τριμελείς επιτροπές, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των 
οποίων προέκυψαν με δημόσια κλήρωση, για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών για τον από 
εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων, στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής 
καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς για τα έτη 2016-2017 στην Π.Ε. Φθιώτιδας, ως εξής: 

 
Α) Επιτροπή Αξιολόγησης και διενέργειας διαγωνισμού, αποτελούμενη από τα 

παρακάτω μέλη: 
 

1. Ιωάννη Ζαρμπούτη, γεωπόνος του Τμήματος Ποιοτικού & Φυτ/κού Ελέγχου Επόπτης 
Δακοκτονίας, με αναπληρωτή του τον Ιωάννη Καζάνα, Γεωπόνο του Γ.Α.Ο.  Αταλάντης Επόπτης 
Δακοκτονίας. 
 2. Ευαγγελία Καλτσούλα, Γεωπόνος του Τμήματος Φυτικής  & Ζωικής Παραγωγής, με 
αναπληρωτή της τον Σπυρίδωνα Καρίμαλη, Γεωπόνο του Γ.Α.Ο. Στυλίδας Επόπτης 
Δακοκτονίας. 
 3. Ευφροσύνη Μακρυγιάννη, Γεωπόνος του Τμήματος Φυτικής  & Ζωικής Παραγωγής με 
αναπληρωτή της τον Ιωάννη Χονδρόπουλο, Γεωπόνο του Τμήματος Φυτικής  & Ζωικής 
Παραγωγής. 

 
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Ιωάννης Ζαρμπούτης, με αναπληρωτή του τον 

Ιωάννη Καζάνα. 
 

Β) Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων – προσφυγών, αποτελούμενη από τα παρακάτω 
μέλη: 

 
 1. Ιωάννη Φράγκο, Γεωπόνος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
Φθιώτιδας, με αναπληρωτή του τον Γεώργιο Στεργιανό,  Κ.Α.Ο. Δομοκού.  
 2. Ευάγγελο Μπλέτσα, Γεωπόνος του Τμήματος Φυτικής  & Ζωικής Παραγωγής, με 
αναπληρωτή του την Ευαγγελία Κατσίκα, Τεχνολόγο Γεωπόνο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής Φθιώτιδας. 
 3. Δημήτριο Αλεξίου, Γεωπόνος του Τμήματος Ποιοτικού & Φυτ/κού Ελέγχου με 
αναπληρωτή του τον Κωνσταντίνο Ράμμο, Τεχνολόγο Γεωπόνο της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής Φθιώτιδας.  
 

 Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Ιωάννης Φράγκος, με αναπληρωτή του τον Γεώργιο 
Στεργιανό. 
 

Γραμματέας των ανωτέρω Επιτροπών ορίζεται ο Αναστάσιος Μαντζώρος, υπάλληλος 
της Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας, με αναπληρώτρια του την 
Κωνσταντία Ανεστοπούλου, υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης. 
 

Στους υπαλλήλους της Π.Σ.Ε. Γεώργιο Κάππο και Γεώργιο Σκούρα, οι οποίοι είναι 
πιστοποιημένα μέλη του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. παρέχεται το δικαίωμα: α) ελεγχόμενης πρόσβασης στα 
συστήματα του ΕΣΗΔΗΣ και στο χώρο που αφορά την Π.Σ.Ε. και την αριθμ. 1ΔΑΟΚ.ΦΘ/2016 
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διακήρυξη, προκειμένου να λαμβάνουν τα υποβληθέντα ερωτήματα, την πορεία τους και την 
πορεία της διαγωνιστικής διαδικασίας και β) αποσφράγισης προσφορών. 
 

Οι επιτροπές θα συνεδριάζουν εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημόσιων 
Υπηρεσιών, στο κτίριο της Δ.Α.Ο.Κ. και θα λειτουργούν μέχρι την ολοκλήρωση του εν λόγω 
διαγωνισμού. Μετά την ολοκλήρωση κάθε φάσης της διαδικασίας αξιολόγησης η Υπηρεσία θα 
υποβάλλει τα πρακτικά των ανωτέρω επιτροπών, στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας για την κατά νόμο έγκριση. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 349 

 
 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Στερεάς Ελλάδας και ενός Περιφερειακού Συμβούλου για τη συμμετοχή τους στη διεθνή 
τουριστική έκθεση «ΙΤΒ 2016», στο Βερολίνο. 
(Εισηγήτρια κα Ευγενία Οικονόμου, Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. Φ.ΣΤ/26183/ 
198/23-2-2016 έγγραφο της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης Εμπορίου & Τουρισμού 
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 εκτός έδρας μετακίνηση της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Στερεάς Ελλάδας κ. Ασημίνας Παπαναστασίου και του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Δημητρίου 
Κυρίτση, προκειμένου να εκπροσωπήσουν την Περιφέρεια στη διεθνή τουριστική έκθεση «ΙΤΒ 
2016», στο Βερολίνο από 9 έως 13 Μαρτίου 2016. 
 
 Μειοψήφισε o κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, διότι  «δεν θεωρεί αναγκαία και ιδιαίτερα 
αποτελεσματική την συμμετοχή…». 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 350 

 
 
Περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και των εκτάκτων θεμάτων 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 

ΑΔΑ: Ω6ΘΖ7ΛΗ-4Κ2
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