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    ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
     της 28ης Μαρτίου 2016 

          Αριθµός Πρακτικού 13 
 

Στην Κάρυστο Εύβοιας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κτήµατος ∆εξιώσεων 
«Fantasia», σήµερα στις 28 Μαρτίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:30 π.µ., συνήλθε σε 
(τακτική) συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή που συγκροτήθηκε µε την υπ΄αριθµ. 138/7-9-2014 
(Α∆Α: 796Ω7ΛΗ-ΞΩΚ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας, υπό την 
Προεδρία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνου Π. Μπακογιάννη και δυνάµει 
της υπ΄αριθµ. οικ. 42415/555/21-3-2016 πρόσκλησης του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε 
νόµιµα σε όλα τα µέλη της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για να αποφασίσει επί 
των κάτωθι θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης: 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης 11/15-3-2016 της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισµού στο εθνικό & 
επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, χρονικής 
περιόδου 2015-2017» για τον καθαρισµό της κοίτης του Σπερχειού στην Τ.Κ. Φραντζή του  
∆ήµου Λαµιέων.                  
 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας για διάθεση πόρων και 
µέσων προς αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών φαινοµένων στην Π.Ε. Φωκίδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
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ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού του έργου: «Τοποθέτηση στηθαίων 
ασφαλείας και πινακίδων σήµανσης», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 150.000,00 µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσµατος του διαγωνισµού 
του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Τροβάτο - Όρια Νοµού Καρδίτσας», Π.Ε. 
Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 800.000,00 µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας - κατακύρωση αποτελέσµατος του ανοιχτού 
διαγωνισµού του υποέργου: «Ανακατασκευή οδοστρώµατος Ε.Ο. Χρισσού – ∆ελφών Β’ Φάση», 
Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 227.500,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Αποπληρωµή του έργου: «Συντήρηση και λειτουργία σήραγγας Τυµφρηστού στην 
Ε.Ο. 38 Λαµίας - Καρπενησίου - Αγρινίου», προϋπολογισµού 800.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
  
 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση παράτασης διάθεσης των µηχανηµάτων προς χρήση στο ∆ήµο Σκύρου για 
το τρέχον έτος (έως 31-12-2016), Π.Ε. Εύβοιας. 
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Ανάκληση της υπ΄αριθµ. 218/8-2-2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί παραχώρησης χρήσης οικοπέδου της Π.Ε. Βοιωτίας (πρώην 
ΝΑΒ) στο ∆ήµο Αλιάρτου - Θεσπιέων. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρακτικού 4 της επιτροπής του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια άλατος έτους 2016», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 160.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Επέκταση σύµβασης προµήθειας υγρών καυσίµων για την κάλυψη των αναγκών 
των Υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης – πληρωµή δαπάνης για την προµήθεια φακέλων 
αλληλογραφίας µε προπληρωµένο τέλος και εκτυπωµένο λογότυπο της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση α) διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για «Παροχή 
υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας, χρονικής 
διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύµβασης», προϋπολογισµού 35.670,00 € µε 
Φ.Π.Α. και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
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∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση 
υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για τo σχολικό έτος 
2015-2016, συνολικού προϋπολογισµού 24.246,20 € µε Φ.Π.Α. και β) των όρων του 
διαγωνισµού.  
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπανών δροµολόγιων µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, σχολικού 
έτους 2015-16.  
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για συµµετοχή της Π.Ε. Εύβοιας στην 
πολιτιστική δράση έκδοσης βιβλίου - άλµπουµ της µουσικοχορευτικής και γενικότερα της λαϊκής 
κληρονοµιάς της Εύβοιας, που διοργανώνεται και υλοποιείται από τον Σύλλογο Ελληνικής 
Πολιτιστικής Παράδοσης Χαλκίδας “ΤΟ ΑΛΩΝΑΚΙ”. 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, 
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα - µελέτες του Προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό, οικονοµικού έτους 2016, για δαπάνες, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή 
υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για εξόφληση οφειλών του 
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δαπανών και δέσµευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό για 
αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής της δηµοπρασίας του έργου: «Συντήρηση 
εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Κεντρικής Εύβοιας (2015)», προϋπολογισµού 
2.000.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση πρακτικού 3 – κατακύρωση αποτελεσµάτων του ηλεκτρονικού ανοιχτού 
διεθνή διαγωνισµού µε τίτλο: «Καταπολέµηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα 
έτη 2016 και 2017», προϋπολογισµού 1.343.160,00 € µε Φ.Π.Α.. 
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(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής). 
 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση µετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη σε θέµατα Πολιτισµού, 
Αθλητισµού & Τουρισµού, για τη συµµετοχή του στη 2η συνάντηση Αντιπεριφερειαρχών 
Τουρισµού στην Καστοριά. 
(Εισηγήτρια κα Ευγενία Οικονόµου, Προϊσταµένη Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.). 

 
Παρόντα µέλη οκτώ (8) οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, Ηλίας Μπουρµάς, Ιωάννης 

Ταγκαλέγκας, Βασίλειος Φακίτσας, Κωνσταντίνος Καραγιάννης, Ιωάννης Αγγελέτος, Γεώργιος 
Γκικόπουλος και Χαράλαµπος Κατσαρός (αναπληρωµατικό µέλος του Ευστάθιου Κάππου). 

Από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόµιµα, απουσίαζαν ο κ. Ευστάθιος Κάππος, ο 
οποίος αναπληρώθηκε ως ανωτέρω, και ο κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος µε το αναπληρωµατικό 
µέλος αυτού.  

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

Χρέη γραµµατέα άσκησε η Ιππολύτη Μπαλκούρα του Αθανασίου, κλάδου ΠΕ 
∆ιοικητικού, µε βαθµό Ε΄, που ορίσθηκε γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής µε την αριθµ. 
9460/222/27-1-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

 
Επίσης, στη συνεδρίαση παρέστησαν οι: 

1. Νικόλαος Χαρδαλιάς, Εκτελεστικός Γραµµατέας Π.Σ.Ε., 
2. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας 
Π.Σ.Ε., 
3. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών και Μεταφορών Π.Σ.Ε.,  
4. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε., 
5. Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. και 
6. Φωτούλα Σφήκα, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ιοίκησης Π.Σ.Ε.. 

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

πρότεινε στα µέλη να συζητηθούν και τα παρακάτω θέµατα, ως έκτακτα: 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµού για το έργο:                     
«Κατασκευή γέφυρας στο χείµαρρο Ίναχο του επαρχιακού δρόµου Περιβολίου – Μαρµάρων, 
Νοµού Φθιώτιδας», προϋπολογισµού 2.000.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 

Το κατεπείγον του θέµατος έγκειται στο γεγονός ότι η δηµοπρασία του έργου θα 
διεξαχθεί την Τρίτη 29 Μαρτίου 2016. Συνεπώς, δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο λήψης 
απόφασης σε επόµενη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό, οικονοµικού έτους 2016, για κάλυψη δαπανών λόγω έκτακτων αναγκών 
(προσφυγικές ροές) στην Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Το κατεπείγον του θέµατος έγκειται στο γεγονός της κατεπείγουσας – άµεσης ανάγκης 
κάλυψης των εξόδων που καθηµερινά αντιµετωπίζει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας λόγω των 
αυξηµένων προσφυγικών ροών. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά 
της υπ΄αριθµ. 89/∆Π89/2010 διαταγής πληρωµής του ∆ικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Άµφισσας. 
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Το κατεπείγον του θέµατος έγκειται στο γεγονός ότι για την ικανοποίηση της απαίτησης 
της διαταγής πληρωµής επίκειται άµεσα αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της «Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας».   
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για άσκηση αίτησης διορισµού προσωρινής 
διοίκησης της εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 
Α.Ε.» ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ευρυτανίας. 

Το κατεπείγον του θέµατος έγκειται στο γεγονός ότι η αίτηση για το διορισµό προσωρινής 
διοίκησης θα πρέπει να γίνει άµεσα, προκειµένου να ασκηθεί εµπροθέσµως το ένδικο µέσο της 
έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 13/2015 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ευρυτανίας, η 
οποία επιδόθηκε την 4/03/2016, και συνεπώς η σχετική προθεσµία άσκησης της έφεσης λήγει 
την 4/04/2016. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Άσκηση ενδίκου βοηθήµατος αιτήσεως ανακλήσεως στο  VI Τµήµα του  
Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της υπ’ αριθ. 3/2016 πράξης του Αναπληρωτή Επιτρόπου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στη 2η υπηρεσία Επιτρόπου στο Νοµό Ευβοίας 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Το κατεπείγον του θέµατος έγκειται στο γεγονός ότι η σχετική προθεσµία λήγει στις 
6/04/2016 και για την υπόθεση, λόγω της σοβαρότητας του αντικειµένου της, απαιτείται επαρκής 
χρόνος για την προετοιµασία της, ενώ περαιτέρω η απόφαση επί της αιτήσεως ανακλήσεως 
εκδίδεται εντός 30 εργασίµων ηµερών από την κατάθεσή της και η σύντοµη εκκαθάριση της 
υποθέσεως είναι προς το συµφέρον της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.      
 
 

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

 
           Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 476 
 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµού για το έργο:                     
«Κατασκευή γέφυρας στο χείµαρρο Ίναχο του επαρχιακού δρόµου Περιβολίου – Μαρµάρων, 
Νοµού Φθιώτιδας», προϋπολογισµού 2.000.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 43048/1065/22-3-2016 
έγγραφο της ∆/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 
 Συγκροτεί την παρακάτω επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµού για το έργο: «Κατασκευή 

γέφυρας στο χείµαρρο Ίναχο του επαρχιακού δρόµου Περιβολίου – Μαρµάρων, Νοµού 
Φθιώτιδας», προϋπολογισµού 2.000.000,00 €, αποτελούµενη από τα κάτωθι µέλη: 
 
Α.1 τέσσερις (4) υπαλλήλους της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 
Φθιώτιδας, ως τακτικά µέλη: 

1.  Μακρής Αριστείδης, Πολιτικός Μηχανικός, ως πρόεδρος 
2.  Γρίβας Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός 
3.  Κάτσινος Απόστολος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 
4.  Χριστοπούλου Θεοδώρα, Πολιτικός Μηχανικός  Τ.Ε.                              

 
Α.2 τέσσερις (4) υπαλλήλους της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας   
Φθιώτιδας, που αναπληρώνουν κατά σειρά διορισµού οποιοδήποτε από τα τακτικά µέλη της 
παραπάνω παρ. Α.1 που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται: 
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1. Ζωβοίλης Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός 
2. Μούρτζος Γεώργιος, Τοπογράφος Μηχανικός  
3. Μίχου Ευαγγελία, Πολιτικός Μηχανικός                                   
4. Ράπτη Γεωργία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

 
Β. Εκπρόσωπο του ΤΕΕ/ΤΑΣ κ. Κολιόπουλο Κωνσταντίνο Μηχανικό Χωροταξίας, µε τον  
αναπληρωτή  του κ. Τεµπέλη Ευθύµιο, Πολιτικό Μηχανικό. 
Γ. Εκπρόσωπο της  ΠΕ∆ Στερεάς Ελλάδας κ. Παπαευθυµίου Ευθύµιο, ∆ήµαρχο Μακρακώµης, 
µε αναπληρωτή  του τον κ. Κουτσοβέλη Σωτήριο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο ∆ήµου Λαµιέων. 
 

          Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 477 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό, οικονοµικού έτους 2016, για κάλυψη δαπανών λόγω έκτακτων αναγκών 
(προσφυγικές ροές) στην Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 44561/1628/24-3-2016 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την πληρωµή δαπάνης και τη σχετική δέσµευση πίστωσης για δαπάνες λόγω 

έκτακτων αναγκών (προσφυγικές ροές) που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν κατά το 
Οικονοµικό Έτος 2016, ως κατωτέρω:  

 
         Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 478 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά 
της υπ΄αριθµ. 89/∆Π89/2010 διαταγής πληρωµής του ∆ικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Άµφισσας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. ΤΤ 40703/432/22-3-
2016 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Να ασκηθούν  α)  στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Άµφισσας ανακοπή, µε βάση το άρθρο 

933 του Κ.Πολ.∆., κατά της εκτελέσεως και αίτηση αναστολής, µε βάση το άρθρο 938 του Κ.Πολ.∆. 
και β) σε κάθε άλλο αρµόδιο ∆ικαστήριο οποιαδήποτε ένδικο µέσο απαιτείται για την ακύρωση 
των πράξεων εκτελέσεως. 

2. ∆ιορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» το δικηγόρο 
Άµφισσας Νικόλαο Αναγνωστόπουλο (Α.Μ. 58), ο οποίος να επιµεληθεί της ασκήσεως αυτών 
και να παραστεί και εκπροσωπήσει την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» στη δικάσιµο που θα 

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή 
ΚΑΕ 

ΠΟΣΟ 
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 

ΕΤΟΥΣ 2016 

∆ΕΣΜΕΥΘΕΝ 
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ 

ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

1 

∆απάνες για την 
αντιµετώπιση 
εκτάκτων αναγκών 
που προκαλούνται 
από τις προσφυγικές 
ροές στην Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας  

02.01.073.5152.01 

Κάθε 
είδους 
δαπάνες 
πολιτικής 
σχεδίασης 
εκτάκτων 
αναγκών 
(ΠΣΕΑ) 

25.000,00 97.000,00 70.000,00 2.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ 25.000,00 97.000,00 70.000,00 2.000,00 
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οριστεί, για να υποστηρίξει τα ένδικα αυτά βοηθήµατα, ενεργώντας ό,τι κατά την κρίση του 
απαιτείται για την υπεράσπιση των υποθέσεων.    

3. Καθορίζει την αµοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 321 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 73,83), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 394,83 ευρώ για την ανακοπή, 
και στο ποσό των 477 ευρώ συν ΦΠΑ 23% (= 109,71), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 
586,71 ευρώ για την αίτηση αναστολής και την προσωρινή διαταγή, η οποία προκύπτει ως εξής:  

- Για την άσκηση και υποστήριξη της ανακοπής του άρθρου 933 Κ.Πολ.∆. ποσό 321 
ευρώ [σύνταξη του δικογράφου της ανακοπής 102 €, παράσταση 102 €, προτάσεις 
117 €]. 

- Για την άσκηση και υποστήριξη της αίτησης αναστολής, καθώς και του αιτήµατος για 
χορήγηση προσωρινής διαταγής του άρθρου 938 Κ.Πολ.∆., ποσό 477 ευρώ και 
αναλυτικά: ποσό 343 ευρώ για την αίτηση αναστολής [σύνταξη του δικογράφου της 
αίτησης αναστολής 107 €, παράσταση 134 €, σηµείωµα 102 €], και ποσό 134 ευρώ 
για την προσωρινή διαταγή [παράσταση 79 € και σηµείωµα 55 €]. 

 
         Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 479 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για άσκηση αίτησης διορισµού προσωρινής 
διοίκησης της εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 
Α.Ε.» ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. ΤΤ 43730/457/23-3-
2016 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. ∆ιορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τη δικηγόρο 

Καρπενησίου Σπυριδούλα Γ. Σβερώνη (Α.Μ. 46, Σακκαλή 7 – Καρπενήσι), η οποία να ασκήσει 
ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ευρυτανίας αίτηση διορισµού προσωρινής διοίκησης 
της εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.», 
καθώς και να παραστεί και υποστηρίξει αυτήν ενώπιον του ως άνω ∆ικαστηρίου στη δικάσιµο 
που θα οριστεί.  

2.  Καθορίζει την αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο  ποσό των 481 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 110,63), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 591,63 ευρώ, η οποία 
προκύπτει ως εξής:  

- Σύνταξη της αίτησης, παράσταση και υπόµνηµα 321 ευρώ [102 € σύνταξη της αίτησης, 
102 € παράσταση, 117 € προτάσεις], µε βάση τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 
4194/2013. 

- Επιπλέον αµοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, µε ποσό 80 ευρώ/ώρα, ήτοι 
συνολικό ποσό [80 Χ 2 =] 160 ευρώ, για µελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθµίου 
∆ικαστηρίου, λαµβανοµένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης. 
 3. Ορίζει δικαστικό επιµελητή τον Νικόλαο Γερνά του ∆ηµητρίου (Σακκαλή 4 - 
Καρπενήσι), ο οποίος να επιδώσει νοµίµως την αίτηση διορισµού προσωρινής διοίκησης της 
εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.» στον 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ευρυτανίας και στο εναποµείναν µέλος της προηγούµενης διοίκησης 
της εν λόγω εταιρείας, ήτοι τον τέως Αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, και καθορίζει την 
αµοιβή του στο ποσό των 43 ευρώ [συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.] για κάθε µία επίδοση, 
ήτοι στο ποσό των 86 ευρώ [συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.] και για τις δύο επιδόσεις. 

 
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ζήτησε να συζητηθούν επί της ουσίας όλες οι εκκρεµείς 

υποχρεώσεις αυτής της αναπτυξιακής εταιρείας, αλλά και να αναζητηθούν πολιτικές και 
διοικητικές ευθύνες. 

 
          Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 480 
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Άσκηση ενδίκου βοηθήµατος αιτήσεως ανακλήσεως στο  VI Τµήµα του  
Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της υπ’ αριθ. 3/2016 πράξης του Αναπληρωτή Επιτρόπου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στη 2η υπηρεσία Επιτρόπου στο Νοµό Ευβοίας 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. ΤΤ 44563/468/24-3-
2016 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Να ασκηθεί στο VI Τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου αίτηση ανακλήσεως κατά της υπ’ 

αριθ. 3/2016 πράξης του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη 2η υπηρεσία 
Επιτρόπου στο Νοµό Εύβοιας.    

2. Να εκπροσωπηθεί η «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Φθιώτιδας και Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Ευθύµιο Καραΐσκο του 
Κωνσταντίνου, ο οποίος φέρει και την ιδιότητα του δικηγόρου [Α.Μ.131 του ∆.Σ. Λαµίας], λόγω 
της ιδιαιτερότητας της υπόθεσης και της σηµασίας που αυτή έχει για τα συµφέροντα της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Στον ανωτέρω παρέχεται η εντολή και πληρεξουσιότητα να 
εκπροσωπήσει την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» στο VI Τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου,  
στη δικάσιµο που θα οριστεί, µε την εντολή να επιµεληθεί της ασκήσεως της ανωτέρω αιτήσεως 
ανακλήσεως [κατάθεση, κοινοποίηση κλπ.] και να παραστεί και την εκπροσωπήσει στη δικάσιµο 
που θα οριστεί για να υποστηρίξει το ένδικο αυτό βοήθηµα, καταθέτοντας υπόµνηµα και γενικά 
ενεργώντας,ό,τι κατά την κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.   

Για την εκπροσώπηση αυτή δεν ορίζεται και δεν θα εισπραχθεί δικηγορική αµοιβή.  
 
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ζήτησε περαιτέρω εξηγήσεις για αυτά που διαπίστωσε ο 

Αναπληρωτής Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
 

          Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 481 
 

 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης 11/15-3-2016 της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Η Επιτροπή ενέκρινε οµόφωνα τo µε αριθµ. 11/15-3-2016 πρακτικό συνεδρίασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
                               Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 482 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισµού στο εθνικό & 
επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, χρονικής 
περιόδου 2015-2017» για τον καθαρισµό της κοίτης του Σπερχειού στην Τ.Κ. Φραντζή του  
∆ήµου Λαµιέων.                  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 39587/983/16-3-2016 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
 Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 10.234,83 € µε Φ.Π.Α. στην εταιρεία «Βασίλειος και 

Κωνσταντίνος Καραπάνος Ο.Ε.» για τον «Καθαρισµό της κοίτης του Σπερχειού στην ΤΚ 
Φραντζή του ∆ήµου Λαµιέων», στα πλαίσια των εργασιών αποχιονισµού στο εθνικό και 
επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για τη χρονική 
περίοδο 2015-2017. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 483 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας για διάθεση πόρων και 
µέσων προς αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών φαινοµένων στην Π.Ε. Φωκίδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 41080/109/18-3-2016 
έγγραφο της Αυτοτελούς ∆/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 
 1.- Εγκρίνει τις κάτωθι αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας σχετικά µε τη 
διάθεση µέσων και πόρων για την αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών φαινοµένων (κατολισθήσεις - 
χιονοπτώσεις) στην Π.Ε. Φωκίδας, και συγκεκριµένα: 
 
 Α. την υπ΄αριθµ. 34110/89/7-3-2016 απόφαση, µε την οποία εγκρίθηκε η απευθείας 
µίσθωση των ιδιωτικών µηχανηµάτων, ιδιοκτησίας Σπυρόπουλου Αθανάσιου, για την 
αντιµετώπιση των κατολισθήσεων στο Φράγµα Μόρνου στις 7/03/2016, 
 
 Β. την υπ΄αριθµ. 36614/96/10-3-2016 απόφαση, µε την οποία εγκρίθηκε η απευθείας 
µίσθωση των ιδιωτικών µηχανηµάτων, ιδιοκτησίας Τριβήλου Βασίλη, για την αντιµετώπιση των 
κατολισθήσεων σε Αρτοτίνα - Γραµµένη Οξιά στις 10/03/2016, 
 
 Γ. την υπ΄αριθµ. 38591/104/15-3-2016 απόφαση, µε την οποία εγκρίθηκε η απευθείας 
µίσθωση των ιδιωτικών µηχανηµάτων, ιδιοκτησίας ΚΡΟΝΟΣ Ε.Τ.Ε. ΟΕ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, για την αντιµετώπιση των κατολισθήσεων στο Γρανιτσόρεµα στις 15/03/2016, 
 
 ∆. την υπ΄αριθµ. 207/4-3-2016 απόφαση, µε την οποία εγκρίθηκε η απευθείας µίσθωση 
των ιδιωτικών µηχανηµάτων, ιδιοκτησίας α) Κυριαζή ∆ήµητρας, για τον αποχιονισµό του οδικού 
δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας, στην περιοχή ∆όκανο – Επτάλοφο, β) Θάνου ∆ήµου, για τον 
αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας, στην περιοχή Καρκαβέλια – όρια 
Χιονοδροµικού Βρύζες - Καλοσκοπή – Παύλιανη, στις 4/03/2016, 
 
 Ε. την υπ΄αριθµ. 38586/103/15-3-2016 απόφαση, µε την οποία εγκρίθηκε η απευθείας 
µίσθωση των ιδιωτικών µηχανηµάτων, ιδιοκτησίας α) Κυριαζή ∆ήµητρας, περιοχή ∆όκανο-
Επτάλοφο, β) Θάνου ∆ήµου, περιοχή Καρκαβέλια - Όρια Χιονοδροµικού και γ) Τριβήλου  Βασίλη 
περιοχή Αρτοτίνα, για την αντιµετώπιση χιονόπτωσης στις 15/03/2016, 
 
 ΣΤ. την υπ΄αριθµ. 41227/110/17-3-2016 απόφαση, µε την οποία εγκρίθηκε η απευθείας 
µίσθωση των ιδιωτικών µηχανηµάτων, ιδιοκτησίας Ράπτη Γεωργίου, περιοχή Θεοτόκου 
διασταύρωση Κόκκινο - Πενταγιούς, για την αντιµετώπιση καταπτώσεων και κατολίσθησης στις 
17/03/2016. 

2.- Οι δαπάνες µίσθωσης θα υπολογιστούν σύµφωνα µε τις ώρες εργασίας των 
µηχανηµάτων, οι οποίες 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 ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας, σε 
συνδυασµό µε την υπ’ αριθ. 1496/2016 απόφαση (πρακτικό 31 θέµα 24ο) της Οικονοµικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

3.- Οι µισθώσεις αυτές γίνονται 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 
(∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας), µε προφορικές εντολές των υπεύθυνων 
στελεχών της. 
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(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωµα να λύνει τη µίσθωση αυτή  
οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά την κρίση της Υπηρεσίας. 

(γ) Το 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 484 

 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού του έργου: «Τοποθέτηση στηθαίων 
ασφαλείας και πινακίδων σήµανσης», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 150.000,00 µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 37448/528/12-3-2016 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) τη δηµοπράτηση του έργου: «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και πινακίδων 

σήµανσης», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 150.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή 
δηµοπρασία, 

β) τους όρους της διακήρυξης,  
γ) τη δαπάνη για την εκτέλεση του έργου του θέµατος από πιστώσεις των ΣΑΕΠ 566.  
2. Ορίζει την ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον 

διαγωνισµό.  
3. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάµενο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας να 

προβεί στην συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισµού. 
 

      Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 485 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσµατος του διαγωνισµού 
του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Τροβάτο - Όρια Νοµού Καρδίτσας», Π.Ε. 
Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 800.000,00 µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 38195/540/15-3-2016 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει τα υπ΄αριθµ. 1/16-2-2016 και 1α/3-3-2016 πρακτικά της επιτροπής 

διαγωνισµού του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Τροβάτο - Όρια Νοµού Καρδίτσας», 
Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 800.000,00 µε Φ.Π.Α, που αφορούν στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής, των οικονοµικών προσφορών και των εγγυητικών επιστολών των 
υποψηφίων αναδόχων. 
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2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού στην εργοληπτική επιχείρηση 
«Βαξεβάνος Θεόδωρος του Κωνσταντίνου», η οποία προσέφερε µέση έκπτωση σαράντα επτά 
τοις εκατό και τριάντα επτά (47,37%). 
 
      Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 486 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας - κατακύρωση αποτελέσµατος του ανοιχτού 
διαγωνισµού του υποέργου: «Ανακατασκευή οδοστρώµατος Ε.Ο. Χρισσού – ∆ελφών Β’ Φάση», 
Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 227.500,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 15852/341/2-2-2016 
έγγραφο της ∆/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΄αριθµ. I/27-1-2016 και ΙΙ/2-2-2016 πρακτικά της επιτροπής 

διαγωνισµού του υποέργου: «Ανακατασκευή οδοστρώµατος Ε.Ο. Χρισσού – ∆ελφών Β’ Φάση» 
του έργου: «Συντήρηση, αποκατάσταση ζηµιών και εκτέλεση εργασιών για τη βελτίωση της 
οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας», προϋπολογισµού 
227.500,00 € 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 διαγωνισµού στην εργοληπτική επιχείρηση 
«Χαράλαµπος Ψύχας», η οποία προσέφερε έκπτωση έντεκα τοις εκατό (11%). 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 487 
 

ΘΕΜΑ 7ο: Αποπληρωµή του έργου: «Συντήρηση και λειτουργία σήραγγας Τυµφρηστού στην 
Ε.Ο. 38 Λαµίας - Καρπενησίου - Αγρινίου», προϋπολογισµού 800.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 

 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 39846/927/17-3-2016 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τη διάθεση ανάλογου ποσού από τις απολογιστικές εργασίες του έργου: 

«Συντήρηση και λειτουργία σήραγγας Τυµφρηστού στην Ε.Ο. 38 Λαµίας - Καρπενησίου - 
Αγρινίου», προϋπολογισµού 800.000,00 € µε Φ.Π.Α., για την αποζηµίωση του αναδόχου κ. 
Βίτσα Νικολάου για το διάστηµα της παράτασης, χωρίς επιβάρυνση του συνολικού οικονοµικού 
αντικειµένου. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 488 
 
 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση παράτασης διάθεσης των µηχανηµάτων προς χρήση στο ∆ήµο Σκύρου για 
το τρέχον έτος (έως 31-12-2016), Π.Ε. Εύβοιας. 
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 38533/865/15-3-2016 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
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         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
α) τη συνέχιση της διάθεσης του ΑΚΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ µε αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 

121122 ΙΧ της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς χρήση στο ∆ήµο Σκύρου, που 
αποσκοπεί στην αντιµετώπιση των αναγκών καθαρισµού των ακτών της Νήσου Σκύρου, 

β) τη συνέχιση της διάθεσης του ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗ µε αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 121115 ΙΧ 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς χρήση στο ∆ήµο Σκύρου, που αποσκοπεί 
στην αντιµετώπιση των αναγκών αποκατάστασης-συντήρησης και ασφαλούς διέλευσης όλου 
του οδικού δικτύου της Νήσου Σκύρου (Επαρχιακό και ∆ηµοτικό οδικό δίκτυο). 

Η διάθεση των µηχανηµάτων θα γίνει για το τρέχον έτος (έως 31-12-2016), µε την 
προϋπόθεση ότι ο ∆ήµος Σκύρου θα αναλάβει: α) την παραλαβή και επιστροφή των 
µηχανηµάτων µε µέριµνα και δαπάνες του, β) τη διάθεση χειριστών µηχανηµάτων, γ) τη 
διάθεση καυσίµων, δ) τη συντήρηση των µηχανηµάτων και ε) την ασφάλεια µηχανηµάτων και 
χειριστού. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 489 
 

ΘΕΜΑ 9ο: Ανάκληση της υπ΄αριθµ. 218/8-2-2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί παραχώρησης χρήσης οικοπέδου της Π.Ε. Βοιωτίας (πρώην 
ΝΑΒ) στο ∆ήµο Αλιάρτου - Θεσπιέων. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 1468/17-3-2016 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Ανακαλεί την υπ΄αριθµ. 218/8-2-2016 απόφασή της περί παραχώρησης χρήσης 

οικοπέδου της Π.Ε. Βοιωτίας (πρώην ΝΑΒ) στο ∆ήµο Αλιάρτου – Θεσπιέων, προκειµένου να 
εισαχθεί ως θέµα στο Περιφερειακό Συµβούλιο Στερεάς Ελλάδας για τη δωρεά του εν λόγω 
ακινήτου στο ∆ήµο Αλιάρτου-Θεσπιέων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.∆. 
242/1996, δεδοµένου ότι εκεί θα κατασκευαστούν µόνιµες αθλητικές υποδοµές και υποδοµές 
αναψυχής. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 490 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρακτικού 4 της επιτροπής του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια άλατος έτους 2016», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 160.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 40137/997/17-3-2016 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθµ. 4/16-3-2016 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του 

ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια άλατος έτους 2016», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
προϋπολογισµού 160.000,00 € µε Φ.Π.Α., που αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης της αναδειχθείσας εταιρείας «ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ Ο.Ε.». 
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2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού στην εταιρεία «ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ 
Ο.Ε.» µε τιµή προσφοράς αυτή που αναγράφεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Α/Α 
Α/Α 

Γραµ. 
ΕΙ∆ΟΣ M.M. ΠΟΣΟΤ. 

         ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

       (€) 

ΦΠΑ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ 

(€) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

           ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ  

1 1 34927100-2 

Αντιπαγετικό 
αλάτι 

Μετρικ
ός 

Τόνος 

2501,56 51 127.579,56 23 29.343,3 156.922,86 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 491 
 

ΘΕΜΑ 11ο: Επέκταση σύµβασης προµήθειας υγρών καυσίµων για την κάλυψη των αναγκών 
των Υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 40903/1742/18-3-2016 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - 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. Επεκτείνει την µε αριθµ. 824/64/05-01-2016 (Α∆ΑΜ 15SYMV003642213) σύµβαση 

προµήθειας υγρών καυσίµων Π.Ε. Εύβοιας µε τους ίδιους όρους, για το χρονικό διάστηµα από 
01/04/2016 έως και 15/04/2016, ώστε να διασφαλιστεί η οµαλή ροή των υπηρεσιών 
αρµοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας έως την κατακύρωση του αποτελέσµατος του εν λόγω διαγωνισµού. 

2. Εγκρίνει τη δαπάνη και διάθεση πίστωσης ποσού 3.000 € µε Φ.Π.Α. για την κάλυψη 
της δαπάνης που θα προκύψει από την επέκταση της σύµβασης. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 02073, ΚΑΕ 1511. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 492 

 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης – πληρωµή δαπάνης για την προµήθεια φακέλων 
αλληλογραφίας µε προπληρωµένο τέλος και εκτυπωµένο λογότυπο της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 42132/1572/21-3-2016 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τη δαπάνη - δέσµευση πίστωσης συνολικού ποσού 22.000,00 € µε Φ.Π.Α. για 

την προµήθεια φακέλων αλληλογραφίας µε προπληρωµένο τέλος και εκτυπωµένο λογότυπο της 
Π.Ε. Φθιώτιδας σύµφωνα µε τις ανάγκες των Υπηρεσιών της. Η εκτέλεση της εν λόγω 
προµήθειας θα γίνει µε απευθείας ανάθεση στα ΕΛΤΑ Α.Ε.. 

Η συγκεκριµένη δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριµένο Προϋπολογισµό της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, έτους 2016 και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 01 073 και 
τον Κ.Α.Ε. 0823. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 493 

 
 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση α) διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για «Παροχή 
υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας, χρονικής 
διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύµβασης», προϋπολογισµού 35.670,00 € µε 
Φ.Π.Α. και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 38211/1627/15-3-2016 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

      αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει:  
1. τη διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαµηλότερη τιµή, για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του 
Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της 
σύµβασης, προϋπολογισµού 35.670,00 € µε Φ.Π.Α., 

2. τους όρους της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισµού, σύµφωνα µε το συνηµµένο 
σχέδιο,      

3. τη δαπάνη, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού φορέα 073 και τον ΚΑΕ 0899. 
 
Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, µε την αιτιολογία ότι “πρόκειται για εργολαβία”. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 494 

 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση 
υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για τo σχολικό έτος 
2015-2016, συνολικού προϋπολογισµού 24.246,20 € µε Φ.Π.Α. και β) των όρων του 
διαγωνισµού.  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 41285/1029/18-3-2016 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - 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:  
1. τη διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαµηλότερη τιµή σε ευρώ, για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών χωρικής 
αρµοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για τo σχολικό έτος 2015-2016, συνολικού προϋπολογισµού 
24.246,20 € µε Φ.Π.Α.,  

2. τους όρους του διαγωνισµού, σύµφωνα µε το σχέδιο της διακήρυξης. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 495 

 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπανών δροµολόγιων µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, σχολικού 
έτους 2015-16.  
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 41567/1557/17-3-2016 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
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         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τις παραπάνω δαπάνες δροµολογίων µεταφοράς µαθητών της Περιφερειακής 

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΙΑΝ. – ΦΕΒΡ. 2016 
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΦΟΡΕAΣ 073 ΚΑΕ 0821 

ΑΡΙΘΜ. 1248/17-03-2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΗΜΕΡΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
23% 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΜΠΕΚΕΡΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
(ΤΜ 7) 

IAN-
ΦΕΒΡ2016 15 192,30 2.884,50  663,44 €   

ΜΠΕΚΕΡΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
(ΤΜ 7) 

IAN-
ΦΕΒΡ2016 21 191,44 4.020,24  924,66 € 8.492,83 € 

ΦΟΡΤΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΜ 
59 

IAN-
ΦΕΒΡ2016 36 40,27 1.449,72  333,44 €   

ΦΟΡΤΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΜ 
60 

IAN-
ΦΕΒΡ2016 35 17,24 603,40  138,78 € 2.525,34 € 

ΚΑΜΗΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜ 
ΝΈΟ 18 ΙΑΝ.2016 11 44,15 485,65  111,70 €   
ΚΑΜΗΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜ 
ΝΈΟ 18 ΦΕΒΡ.2016 21 43,94 922,74  212,23 € 1.732,32 € 
ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΤΜ 
15 

IAN-
ΦΕΒΡ2016 35 20,79 727,65  167,36 € 895,01 € 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 
ΤΜ 76 

IAN-
ΦΕΒΡ2016 36 31,85 1.146,60  263,72 € 1.410,32 € 

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΝΟΣ 
ΤΜ ΝΈΟ 7 

IAN-
ΦΕΒΡ2016 36 11,42 411,12  94,56 € 505,68 € 

ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜ 44 
IAN-

ΦΕΒΡ2016 36 30,67 1.104,12  253,95 € 1.358,07 € 
ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜ 44 
Α ΤΡ/ΣΗ  

IAN-
ΦΕΒΡ2016 15 10,73 160,95  37,02 € 197,97 € 

ΦΙΝΕ ΖΩΗ ΤΜ ΝΈΟ 21 
IAN-

ΦΕΒΡ2016 36 15,02 540,72  124,37 € 665,09 € 

ΦΙΝΕ ΖΩΗ ΤΜ ΝΈΟ 30 
IAN-

ΦΕΒΡ2016 36 15,18 546,48  125,69 € 672,17 € 
ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ(ΝΈΟ 
26) 

IAN-
ΦΕΒΡ2016 36 16,48 593,28  136,45 € 729,73 € 

ΝΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΜ 
26 

IAN-
ΦΕΒΡ2016 34 33,90 1.152,60  265,10 € 1.417,70 € 

ΝΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜ 17 
IAN-

ΦΕΒΡ2016 35 44,59 1.560,65  358,95 € 1.919,60 € 

ΦΕΚΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΜ 18 
IAN-

ΦΕΒΡ2016 35 99,53 3.483,55  801,22 € 4.284,77 € 
ΠΟΛΙΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΤΜ 
32) 

IAN-
ΦΕΒΡ2016 35 17,26 604,10 € 138,94 €   

ΠΟΛΙΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΤΜ 
33) 

IAN-
ΦΕΒΡ2016 35 37,48 1.311,80 

€ 301,71 € 3.303,26 € 
ΠΟΛΙΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΤΜ 
34) 

IAN-
ΦΕΒΡ2016 36 21,38 769,68 € 177,03 €   

ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ IAN- 36 31,00 1.116,00  256,68 € 1.372,68 € 
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ΤΜ 50 ΦΕΒΡ2016 
ΣΤΑΜΕΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΜ 55 Α ΤΡ/ΣΗ 

IAN-
ΦΕΒΡ2016 36 7,89 284,04  65,33 € 349,37 € 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΜ ΝΈΟ 28 

IAN-
ΦΕΒΡ2016 36 15,23 548,28  126,10 € 674,38 € 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΜ 55 

IAN-
ΦΕΒΡ2016 36 13,69 492,84  113,35 €   

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΜ 55 

IAN-
ΦΕΒΡ2016 36 19,72 709,92  163,28 € 1.479,39 € 

ΜΠΕΣΙΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΤΜ 
ΝΈΟ 22 

IAN-
ΦΕΒΡ2016 36 28,63 1.030,68  237,06 € 1.267,74 € 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΜ 78 

IAN-
ΦΕΒΡ2016 36 26,27 945,72  217,52 € 1.163,24 € 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΜ ΝΈΟ 31 

IAN-
ΦΕΒΡ2016 36 16,57 596,52  137,20 € 733,72 € 

     ΣΥΝΟΛΟ 37.150,37  
 

Η συγκεκριµένη δαπάνη θα επιβαρύνει τον Προϋπολογισµό της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας και θα πληρωθεί από τον Ε.Φ. 01073 ΚΑΕ 0821. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 496 
 
 
∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 38381/1633/15-3-2016 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες και τη διάθεση πίστωσης για προµήθειες, επισκευές, 

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

Α/Α Αιτιολογία Συνολικό 
ποσό € 

1. Προµήθεια τεσσάρων (4) ελαστικών για το ΚΗΗ 6149 LADA NIVA 
αυτοκίνητο της ΠΕ Ευβοίας  από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1321 
(σχετ. αρ. πρωτ. 36918/1588/10-2-2016 έγγραφο του Τµήµατος 
Προµηθειών της ΠΕ Ευβοίας). 

430,00 

2. Προµήθεια ανταλλακτικού ανελκυστήρα από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, 
ΚΑΕ 1329 (σχετ. αρ. πρωτ. 35014/1519/8-3-2016 έγγραφο του Τµήµατος 
Προµηθειών ΠΕ Ευβοίας). 

50,00 

3. Προµήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικού µηχανήµατος MINOLTA BIZHUB 
250-350 για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ευβοίας 
από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1329 (σχετ. αρ. πρωτ. 33363/76/4-
3-2016 έγγραφο του Τµήµατος Πληροφορικής ΠΕ Ευβοίας). 

202,51 

4. Προµήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικού µηχανήµατος MINOLTA BIZHUB 
250-350 για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της ΠΕ 
Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1329 (σχετ. αρ. πρωτ. 
33097/74/4-3-2016 έγγραφο του Τµήµατος Πληροφορικής ΠΕ Ευβοίας). 

209,10 

5. Προµήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτρικών καλοριφέρ 2.500W για τις ανάγκες 
του Συνεργείου Μηχανηµάτων του Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων της 

300,00 
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∆ΤΕ της ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1712 (σχετ. 
αρ. πρωτ. 36884/811/10-3-2016 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
της ΠΕ Ευβοίας ΠΕ Ευβοίας). 

6. Εργασίες συντήρησης και επισκευής φωτοτυπικού µηχανήµατος MINOLTA 
BIZHUB 250-350 για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ 
Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0869 (σχετ. αρ. πρωτ. 
34814/77/8-3-2016 έγγραφο του Τµήµατος Πληροφορικής ΠΕ Ευβοίας). 

36,90 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 497 

 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για συµµετοχή της Π.Ε. Εύβοιας στην 
πολιτιστική δράση έκδοσης βιβλίου - άλµπουµ της µουσικοχορευτικής και γενικότερα της λαϊκής 
κληρονοµιάς της Εύβοιας, που διοργανώνεται και υλοποιείται από τον Σύλλογο Ελληνικής 
Πολιτιστικής Παράδοσης Χαλκίδας “ΤΟ ΑΛΩΝΑΚΙ”. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 38382/1634/15-3-2016 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - 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 τη δαπάνη και διάθεση πίστωσης 5.000,00 € µε ΦΠΑ για συµµετοχή της Π.Ε. 

Εύβοιας στην πολιτιστική δράση έκδοσης βιβλίου – άλµπουµ της µουσικοχορευτικής και 
γενικότερα της λαϊκής κληρονοµιάς της Εύβοιας, που θα διοργανωθεί και θα υλοποιηθεί από τον 
Σύλλογο Ελληνικής Πολιτιστικής Παράδοσης Χαλκίδας “ΤΟ ΑΛΩΝΑΚΙ”. 

2. Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Φάνη Σπανό για την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης. 

Η παραλαβή των υλικών και η παρακολούθηση των εργασιών της εν λόγω δράσης για το 
µέρος που θα συµµετέχει η Π.Ε. Εύβοιας θα γίνει από την αρµόδια υπηρεσιακή επιτροπή 
παραλαβής υλικών και εργασιών του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας.  
      Η πίστωση θα βαρύνει τον ΚΑΕ 02.02.073.0844.01 (Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και 
πολιτιστικών εκδηλώσεων) του εγκεκριµένου προϋπολογισµού της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας.  
 
 Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ζήτησε περαιτέρω ενηµέρωση για το περιεχόµενο του υπό 
έκδοση βιβλίου. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 498 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, 
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 40946/1027/21-3-2016 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες για µισθοδοσία, αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 

παροχή υπηρεσιών από τον τακτικό προϋπολογισµό Π.Ε. Φωκίδας, ως κατωτέρω: 
 

Α/Α Αιτιολογία Ποσό 

1.  
δαπάνη για την πληρωµή επιχορήγηση προνοιακών ιδρυµάτων Β 
εξαµήνου της Π.Ε Φωκίδας στην «ΕΣΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  2339         

2.620,00 

2.  
δαπάνη για την πληρωµή επιχορήγηση προνοιακών ιδρυµάτων Β 
εξαµήνου της Π.Ε Φωκίδας στην «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΕΙΟ 
ΜΑΠΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΓΚΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ 

6.320,00 
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ΠΑΘΗΣΕΩΝ». 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  2334         

3.  

δαπάνη για την πληρωµή ηµερήσιας αποζηµίωσης για εκτός έδρας 
µετακίνησης επτά (7) υπαλλήλων, της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού, της  ∆/νσης Τεχνικών Έργων και της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής έτους 2015 οι οποίες νοµίµως 
αναλήφθηκαν εντός του έτους αλλά δεν ενταλµατοποιήθηκαν  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0721.02 

1.780,13 

4.  

δαπάνη για την πληρωµή Λοιπών εξόδων για εκτός έδρας 
µετακίνησης επτά (7) υπαλλήλων, της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού, της ∆/νσης Τεχνικών Έργων και της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής έτους 2015 οι οποίες νοµίµως 
αναλήφθηκαν εντός του έτους αλλά δεν ενταλµατοποιήθηκαν  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0719.02 

1.371,10 

5.  δαπάνη για την πληρωµή λογαριασµών OTE 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0824         

618,00 

6.  δαπάνη για την πληρωµή λογαριασµών ∆ΕΗ  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0832         

3.089,87 

7.  
δαπάνη για την πληρωµή ηλεκτρονικών εργασιών στα κτίρια της ΠΕ 
Φωκίδας (ΜΑΛΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ)  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0851 

984,00 

8.  

δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας ενός οργάνου µέτρησης 
ρωγµών (ρωγµόµετρο) για τις ανάγκες της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
της ΠΕ Φωκίδας (CIVILSHOP MON ΕΠΕ)  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1725 

43,05 

9.  
δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας ειδών καθαριότητας για τις 
ανάγκες του ΚΕ∆∆Υ Ν. Φωκίδας (ΜΟΣΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ)  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1231 

238,00 

10. 

δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας ανταλλακτικών του 
φωτοτυπικού για τις ανάγκες του ΚΕ∆∆Υ Ν Φωκίδας (ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ 
ΕΜΜ. & ΣΙΑ ΕΤΕ)  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1329 

380,00 

11. 

δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας δύο ups για τις ανάγκες της 
∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της ΠΕ Φωκίδας (ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ 
ΕΜΜ. & ΣΙΑ ΕΤΕ)  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1723 

150,00 

          
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 499 

 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα - µελέτες του Προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 40780/1023/18-3-2016 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - 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 τη δαπάνη και διάθεση πίστωσης για την πληρωµή των παρακάτω 

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

                                                                                                                                                                                              
α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΙ∆. 

ΦΟΡΕΑΣ     
ΚΑΕ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΠΟΣΟ 
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1 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ 
ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 225.142,89 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:ΣΑΕ-409 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: 8.241,90 
ΠΑΡΟΝ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 21.758,10 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ:195.142,89 

071 
ΚΑΕ 9479 

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΙΓΜΑ 
ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε - Γ. 
ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΛΠ 

21.758,10 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 500 
 

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

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 38577/1413/21-3-2016 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την πληρωµή δαπάνης και τη σχετική δέσµευση πίστωσης για δαπάνες, 

επισκευές, συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν κατά 
το Οικονοµικό Έτος 2016, ως κατωτέρω:  
 

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ 
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ 
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ

+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩ
ΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 

2016 

∆ΕΣΜΕΥΘΕΝ 
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

1 

∆απάνη απεγκατάστασης 
κλιµατιστικών  που 

υπάρχουν στα κτίρια των 
υπηρεσιών της 

Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, µεταφορά και 
εγκατάσταση στο νέο 
∆ιοικητήριο (πρώην 

ΜΕΡΥΠ) 

02.01.073.0869.
01 

Αµοιβές για 
συντήρηση και 
επισκευή λοιπού 
εξοπλισµού 

5.000,00 55.000,00 43.648,25 6.351,75 

2 
∆απάνη απολύµανσης 
του νέου ∆ιοικητηρίου 

(πρώην ΜΕΡΥΠ) 

02.01.073.0875.
01 

Αµοιβές για 
δαπάνες 

καθαριότητας 
(συµπε 

ριλαµβάνονται 
νοµικά & φυσικά 

πρόσωπα) 

3.000,00 65.000,00 53.800,00 8.200,00 

3 

Προµήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού για 
τις ανάγκες της ∆/νσης 
∆ηµόσιας Υγείας ΠΣΕ 

02.01.073.1311.
01 

Προµήθεια ειδών 
συντήρησης και 

επισκευής 
εγκαταστάσεων 

185,00 9.000,00 1.450,00 7.365,00 

4 
∆απάνες γεωργίας, 

κτηνοτροφίας, κτηνιάτρων 
ΠΕ Φθιώτιδας 

02.01.073.5244.
01 

∆απάνες 
γεωργίας, 

κτηνοτροφίας 
κλπ που δεν 

προβλέπονται σε 
άλλους κωδικούς 
αριθµούς εξόδων 

2.500,00 19.000,00 0,00 16.500,00 
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5 

∆απάνη µισθοδοσίας για 
την πρόσληψη ενός(1) 
χειριστή Μηχανήµατος 
Έργων µε σύµβαση 
ορισµένου (Ι∆ΟΧ) 
διάρκειας 8 µηνών. 

02.01.073.0342.
01 

Αµοιβές  
προσωπικού  µε 
σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου 

ορισµένου 
χρόνου (Ι∆ΟΧ) 

γενικά 
(συµπεριλαµβάνε
ται και το εποχικό 
προσωπικό) 

9.000,00 128.000,00 90.400,00 28.600,00 

6 

Κάλυψη δαπάνης 
εργοδοτικών εισφορών για 
την πρόσληψη ενός(1) 
χειριστή Μηχανήµατος 
Έργων µε σύµβαση 
ορισµένου (Ι∆ΟΧ) 
διάρκειας 8 µηνών. 

02.01.073.0352.
01 

Εισφορές σε 
ασφαλιστικούς 
οργανισµούς 

προσωπικού µε 
σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου 

ορισµένου 
χρόνου (Ι∆ΟΧ) 

γενικά 
(συµπεριλαµβάνε
ται και το εποχικό 
προσωπικό) 

2.500,00 50.000,00 30.620,00 16.880,00 

7 

Κάλυψη δαπάνης για τον 
εορτασµό στην έδρα της 
Περιφέρειας "∆ΙΑΚΕΙΑ" 

(Απρίλιος 2016) 
εκτυπώσεις (αφίσες-

προσκλήσεις), 
µικροφωνική κάλυψη. 

02.01.073.5161.
01 

∆απάνες εθνικού 
χαρακτήρα 700,00 14.000,00 7.850,00 5.450,00 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ 22.885,00 340.000,00 227.768,25 89.346,75 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 501 

 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για εξόφληση οφειλών του 
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 37543/1387/16-3-2016 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τη δέσµευση πίστωσης & πληρωµής δαπάνης ποσού οκτώ χιλιάδων 

τετρακοσίων ογδόντα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (8.480,85 €), για εξόφληση ως κεφάλαιο 
και αφορά σε εξωδικαστική επίλυση διαφοράς στην µε αριθµό πρωτοκόλλου της Νοµικής 
Υπηρεσίας 22814/236/16.02.2016 αίτηση του Χαραλάµπους Μουστερή του ∆ηµητρίου. 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον φορέα 071 και τον ΚΑΕ 9779 (εξόφληση οφειλών 
των  προηγουµένων ετών από εκτελεσθείσες εργασίες, ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις, δικαστικές 
αποφάσεις, αναθεωρήσεις έργων, λογαριασµούς τόκων διαφόρων έργων κ.λ.π.). 

 
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ζήτησε εξηγήσεις για την µη έγκαιρη πληρωµή του έργου. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 502 

 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δαπανών και δέσµευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό για 
αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 42163/942/21-3-2016 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
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 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την κάλυψη δεσµεύσεων και την πληρωµή δαπανών από τον τακτικό 

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

 
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Π/Υ 

(ποσό µε 
Φ.Π.Α. σε 
ευρώ) 

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

ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗ

ΤΟΥ 

ΑΡΙΘ. 
ΑΥΤΟΚΙΝ
ΗΤOΥ 

ΕΙ∆ΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ
Α ΕΠΙΘ/ΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 

διαγραµµισ
τικό ΚΥ 3153 Μοτέρ σκούπας 24/2/2016 279,21 

   ΣΥΝΟΛΟ (1) 279,21 
Εκχιονιστικό

-λεπίδες 
ΚΗΥ 9400  Συγχρονιζέ αργού–

γρήγορου, µούφα αργού – 
γρήγορου, µούφα σασµάν, 
σταθερό σασµάν, έλασµα 
ταχύτητας, συγχρονιζέ 
σασµάν.   

17/2/2016 963,78 

   ΣΥΝΟΛΟ (2) 963,78 
Εκχιονιστικό

-λεπίδες 
ΚΗΥ 9400  Άξονας σασµάν, πλάκα-

σταθερό αργού 17/2/2016 984,00 

   ΣΥΝΟΛΟ (3) 984,00 
Εκχιονιστικό

-λεπίδες 
ΚΗΥ 9400  Σταθερό γρήγορου και 

καµπάνα, τσιµούχα πηνίου 
διαφορικού, κοπίλια, 
πυράκι ταχυτήτων, 
τσιµούχες, γλώσσα 
ελατηρίου ταχύτητας, 
ελατήριο αργού- γρήγορου  

17/2/2016 487,47 

   ΣΥΝΟΛΟ (4) 487,47 

Ηµιφορτηγό ΚΗΥ3753 Σταυρός κεντρικού, 
τσιµούχα, γράσσος 23/2/2016 67,65 

Επιβατικό ΚΗΥ9365 

Σιαγόνες φρένων, 
κυλινδράκι φρένων, 
καθαριστικό, κόλλα 
στεγών, υγρά φρένων 

23/2/2016 98,40 

   ΣΥΝΟΛΟ (5) 166,05 

Εσκαφέας-
φορτωτής ΙΧ121637 Φίλτρα (λαδιού-αέρος) 29/1/2016 58,00 

φορτηγό ΚΗΥ9376 1 λάµα 13τρυπη φαρδιά 
1 λάµα 15τρυπη φαρδιά 8/2/2016 354,49 

Εκχιονιστικ
ό-λεπίδες ΚΗΥ9371 1 λάµα 13τρυπη φαρδιά 

1 λάµα 15τρυπη φαρδιά 9/2/2016 354,49 

4.018,29 
ευρώ 
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   ΣΥΝΟΛΟ (6) 766,98 

Φορτηγό ΚΗΙ 4379 2 λάµες 13τρυπες φαρδιές 15/2/2016 320,30 

προωθητής ΚΥ 457 2 φίλτρα 25/2/2016 25,50 
φορτωτής ΙΧ121636 Φίλτρο λαδιού, κοιλοδοκός 29/2/2016 25,00 

   ΣΥΝΟΛΟ (7) 370,80 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  4.018,29 
 
Σχετ. έγγραφα: τα υπ.αριθµ 36666/817/11-3-2016,31414/731/4-3-2016 της ∆/νσης 
∆/κού Οικ/κού 
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1321 

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

ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΙΣΟ∆ΟΥ 

ΟΧΗΜΑ ΠΟΣΟ 

διαγραµµιστικό 24/2/2016 ΚΥ 3153 36,90 

  ΣΥΝΟΛΟ(1) 36,90 

Ηµιφορτηγό 23/2/2016 ΚΗΥ 3753 73,80 

Επιβατικό 23/2/2016 ΚΗΥ 9365 73,80 

  ΣΥΝΟΛΟ(2) 147,60 

Εκχιονιστικό-λεπίδες 22/2/2016 ΚΗΥ 9400 492,00 

  ΣΥΝΟΛΟ(3) 492,00 

Εκχιονιστικό-λεπίδες 11/1/2016 ΚΗΥ 9400 412,05 

Εκχιονιστικό-λεπίδες 14/1/2016 ΚΗΥ 9400 393,60 

Εκχιονιστικό-λεπίδες 15/1/2016 ΚΗΥ 9400 147,60 

  ΣΥΝΟΛΟ(4) 953,25 

φορτηγό  12/1/2016 ΚΗΙ 4379 528,90 

φορτηγό  15/1/2016 ΚΗΙ 4379 307,50 

  ΣΥΝΟΛΟ(5) 836,40 

Ισοπεδωτής 20/1/2016 ΚΥ 460 861,00 

Ισοπεδωτής 21/1/2016 ΚΥ 460 55,35 

  ΣΥΝΟΛΟ(6) 916,35 

φορτωτής 19/1/2016 ΙΧ 93851 553,50 

φορτωτής 21/1/2016 ΙΧ 93851 147,60 

  ΣΥΝΟΛΟ(7) 701,10 

Εκχιονιστικό-λεπίδες 18/1/2016 ΚΗΥ 9400 246,00 

Φορτηγό – ρυµουλκό 20/1/2016 ΚΗΥ 9370 147,60 

Εσκαφέας-φορτωτής 22/1/2016 ΙΧ 121637 61,50 

  ΣΥΝΟΛΟ(8) 455,10 

Εκχιονιστικό 29/1/2016 ΙΧ 93852 98,40 

4.858,50 
ευρώ 
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Εκχιονιστικό 4/2/2016 ΙΧ 123350 36,90 

Φορτηγό 15/2/2016 ΚΗΙ 4379 184,50 

  ΣΥΝΟΛΟ(9) 319,80 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   4.858,50 
Σχετ. έγγραφα: τα υπ.αριθµ. 31414/731/4-3-2016,33970/761/7-3-2016 της ∆/νσης 
∆/κού Οικ/κού  
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 0861 

3 δαπάνη  για την αµοιβή για τη συντήρηση και επισκευή κτηρίων για τις ανάγκες της 
ΠΕ Ευρυτανίας. 
Σχετ. έγγραφο: το υπ.αριθµ. 36666/817/11-3-2016 της ∆/νσης ∆/κού Οικ/κού  
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073, ΚΑΕ 0851 

1.000,00 
ευρώ 

4 δαπάνη για την προµήθεια ειδών εργαστηρίου (τοπογραφικός εξοπλισµός) για τις 
ανάγκες της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ευρυτανίας. 
Σχετ. έγγραφο: το υπ.αριθµ. 36666/817/11-3-2016 της ∆/νσης ∆/κού Οικ/κού  
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073, ΚΑΕ 1925 

499,75 
ευρώ 

5 δαπάνη για την προµήθεια µίας θήκης ζώνης για  θερµόµετρο Mini RayTemp και 
ενός ζευγάρι γυαλιών Laser Leica GLB30 για τις ανάγκες της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων ΠΕ Ευρυτανίας. 
Σχετ. έγγραφο: το υπ.αριθµ. 36666/817/11-3-2016 της ∆/νσης ∆/κού Οικ/κού  
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073, ΚΑΕ 1699 

72,28 
ευρώ 

6 δαπάνη για την ετήσια διακρίβωση της ∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ 
Ευρυτανίας. 
Σχετ. έγγραφο: το υπ.αριθµ. 37300/847/11-03-2016 της ∆/νσης ∆/κού Οικ/κού  
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073, ΚΑΕ 0869 

1.353,00 
ευρώ 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 503 

 
 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής της δηµοπρασίας του έργου: «Συντήρηση 
εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Κεντρικής Εύβοιας (2015)», προϋπολογισµού 
2.000.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 41335/957/Φ.Ε./18-3-
2016 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Συγκροτεί την παρακάτω επιτροπή διεξαγωγής της δηµοπρασίας του έργου: «Συντήρηση 

εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Κεντρικής Εύβοιας (2015)», προϋπολογισµού 
2.000.000,00 € µε Φ.Π.Α., τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη της οποίας προέκυψαν µε 
δηµόσια κλήρωση, ως εξής: 

 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ): 
 

1. Κληµαταριώτης ∆ηµήτρης του Γεωργίου, Πολ. Μηχ., ως πρόεδρος 
2. Παναγουλάκη Σταυρούλα του Ηλία, ΠΕ Πολ. Μηχ, 
3. Κλαρούδα Ιωάννα του Γεωργίου, Χωρ. Μηχ. 
4. Γίγας Κωνσταντίνος του Σταύρου, ΤΕ Τοπ. Μηχ., ως µέλη 
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ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ): 
 

1. Κωτσόπουλος Αντώνης του Θεοδώρου, ΠΕ Πολ. Μηχ., ως πρόεδρος  
2. Ζέρβα ∆έσποινα του Γεωργίου, Τοπ. Μηχ. 
3. Σέγγος Γεώργιος του Σπυρίδωνα, ΤΕ Τοπ. Μηχ. 
4. Μερτίρη Παρασκευή του Αθανασίου, ∆Ε, ως µέλη 
 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ - Ο.Τ.Α, ΤΕΕ, ΠΕ∆ΜΕ∆Ε – ΣΑΤΕ  

1.  Μπουραντάς Γεώργιος του Αθανασίου, ∆ηµοτικός Σύµβουλος του ∆ήµου Χαλκιδέων - 
Αντιδήµαρχος, Ηλεκ/γος Μηχ., µε αναπληρωτή του τον κ. Τσάµαρη Κων/νο, ∆ηµ/κό 
Σύµβουλο του ∆ήµου Χαλκιδέων, Πολ/κο Μηχ/κο (ΠΕ∆ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ)  

2.  Μπέλλος Νικόλαος του Παναγιώτη, Πολ/κος Μηχ/κός, µε αναπληρώτριά του την κα 
Παπακωνσταντίνου Κυριακή του Χρήστου, Πολ/κο Μηχ/κό (ΤΕΕ) 

3. Μπρόκος Αναστάσιος του Γεωργίου, Πολ. Μηχ/κό, µε αναπληρώτριά του την κα Γροντή 
Βασιλική του Γεωργίου, Πτυχ. Μηχ. ∆οµ. Έργων ΤΕΙ (ΠΕ∆ΜΕ∆Ε). 

 

Καθήκοντα γραµµατείας θα ασκήσει ένα από τα παραπάνω υπηρεσιακά µέλη. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 504 

 
 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση πρακτικού 3 – κατακύρωση αποτελεσµάτων του ηλεκτρονικού ανοιχτού 
διεθνή διαγωνισµού µε τίτλο: «Καταπολέµηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα 
έτη 2016 και 2017», προϋπολογισµού 1.343.160,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 41829/77/21-3-2016 
έγγραφο της Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής προς την 
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθµ. 3/18-3-2016 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του 

ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνή διαγωνισµού µε τίτλο: «Καταπολέµηση κουνουπιών στην 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2016 και 2017», προϋπολογισµού 1.343.160,00 € µε 
Φ.Π.Α., που αφορά στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης των υποψηφίων αναδόχων. 

2. Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού: 
Για το Τµήµα Α: «Παρακολούθηση από εδάφους των προνυµφών των κουνουπιών και 

διενέργεια από εδάφους παρεµβάσεων προνυµφοκτονίας, ακµαιοκτονίας, υπολειµµατικής 
ακµαιοκτονίας και δράσεων προστασίας της ∆ηµόσιας Υγείας από ασθένειες που µεταδίδονται 
µε διαβιβαστές στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» στην εταιρεία «ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε.», η 
οικονοµική προσφορά της οποίας ανέρχεται σε εννιακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ 
(950.000,00€) µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. ή ένα εκατοµµύριο εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδες 
πεντακόσια ευρώ (1.168.500,00€) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.. 

Για το Τµήµα Β: «∆ιενέργεια αεροψεκασµών για την καταπολέµηση κουνουπιών µε την 
µέθοδο της προνυµφοκτονίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» στην εταιρεία «ΠΡΕΝΤΖΑΣ, 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ», η προσφορά της οποίας ανέρχεται σε εκατόν δέκα τέσσερις χιλιάδες 
τετρακόσια ευρώ (114.400,00 €) µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. ή εκατόν σαράντα χιλιάδες 
επτακόσια δώδεκα ευρώ (140.712,00€) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.. 
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Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος επισήµανε πως έχει διαφορετική αντίληψη για την 
καταπολέµηση των κουνουπιών και έχει προτείνει δηµόσια υπηρεσία και οργάνωση µε 
προδιαγραφές ινστιτούτου – παρατηρητηρίου. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 505 

 
 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση µετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη σε θέµατα Πολιτισµού, 
Αθλητισµού & Τουρισµού, για τη συµµετοχή του στη 2η συνάντηση Αντιπεριφερειαρχών 
Τουρισµού στην Καστοριά. 
(Εισηγήτρια κα Ευγενία Οικονόµου, Προϊσταµένη Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. Φ.ΣΤ/39889/299/17-3-
2016 έγγραφο της ∆/νσης ∆ια 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 οµόφωνα 
Εγκρίνει τη µετακίνηση εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας σε θέµατα 

Πολιτισµού, Αθλητισµού & Τουρισµού κ. Ηλία Σανίδα, για τη συµµετοχή του στη 2η συνάντηση 
Αντιπεριφερειαρχών Τουρισµού στην Καστοριά, από 8 έως 10 Απριλίου 2016. 

Οι δαπάνες µετακίνησης και εκτός έδρας θα βαρύνουν τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 506 
 
 
 
 

Περατωθέντων των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης και των εκτάκτων λύεται η 
παρούσα συνεδρίαση. Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάµενα µέλη, ως 
ακολούθως: 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ              ΤΑ ΜΕΛΗ               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης      Ηλίας Μπουρµάς           Ιππολύτη Μπαλκούρα 
   

Ιωάννης Ταγκαλέγκας 
 
Βασίλειος Φακίτσας 
 
Κων/νος Καραγιάννης 

 
Ιωάννης Αγγελέτος 
 
Γεώργιος Γκικόπουλος 
 
Χαράλαµπος Κατσαρός 
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