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    ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
     της 1ης Αυγούστου 2016 

          Αριθμός Πρακτικού 31 
 

Στα Άγραφα Ευρυτανίας και στη Κεντρική Πλατεία Αγράφων, σήμερα την 1η Αυγούστου 
2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ., συνήλθε σε (τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 138/7-9-2014 (ΑΔΑ: 796Ω7ΛΗ-ΞΩΚ) απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας κ. Κωνσταντίνου Π. Μπακογιάννη και δυνάμει της υπ΄αριθμ. (οικ.) 117818/1388/26-7-
2016 πρόσκλησης του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας 
διάταξης: 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών συνεδρίασης 29/18-7-2016 της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 100725/256/29-6-2016 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της 
Π.Ε. Φωκίδας (Καταπτώσεις - Κατολισθήσεις 28-6-2016). 
 
ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. (οικ.) 210/18-7-2016 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Βοιωτίας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της 
Π.Ε. Βοιωτίας (δασοπυρόσβεση στις 18-7-2016, στην περιοχή Προφήτης Ηλίας του Δήμου 
Αλιάρτου). 

 
ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. (οικ.) 219/23-7-2016 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Βοιωτίας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της 
Π.Ε. Βοιωτίας (δασοπυρόσβεση στις 23-7-2016, στην περιοχή Ελαιώνα του Δήμου Θηβών). 
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ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 117259/225/25-7-2016 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Φθιώτιδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
της Π.Ε. Φθιώτιδας (πυρκαγιά στην περιοχή Λιβάδι του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας, 25-7-
2016). 

 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό & 
Επαρχιακό οδικό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για τη χρονική 
περίοδο 2015-2017». 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του 
διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος και στηθαίων 

ασφαλείας επί της οδού Αριθμ. 4 Δεσφίνα έως όρια νομού», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 
40.000,00 με Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του 
πρόχειρου διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή ασφαλτικού οδοστρώματος στην υπ΄αριθμ. 3 
επαρχιακή οδό περιοχή παραλίας Πανόρμου», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 13.176,54 € με 
Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού 
του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος και τεχνικών έργων της Ε.Ο. Νο. 
Μαλανδρίνο – Λιδωρίκι» του έργου: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015 
– 2016 και 2017», προϋπολογισμού 90.000,00 € με Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού 
του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών Ασφαλτικού Οδοστρώματος και τεχνικών έργων επι της 
υπ΄αριθμ. 48 Ε.Ο. Άμφισσα – Λιδωρίκι - όρια νομού και Άμφισσα – Δελφοί όρια νομού ‘’Γ’ 
Φάση’’» του έργου: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015 – 2016 και 
2017», προϋπολογισμού 280.000,00 € με Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού 
του έργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση δρόμου στην επαρχιακή οδό 1 (Τμήμα Ιερά Μονή 
Αγάθωνος – Λύχνος – Καστανιά)», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 95.000,00 € με Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση 
επαρχιακής Οδού Κάψης – Μαυρίλου», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 80.000,00€ με 
Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανακαίνιση - 
Διαμόρφωση χώρων Νέου Διοικητηρίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισμού 
390.000,00 € με Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Οικοδομικές εργασίες - 
συντηρήσεις κτιριακών υποδομών χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», 
προϋπολογισμού 507.000,00€ με Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση παράτασης του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης «Παράλληλα  
έργα Δήμου Λιανοκλαδίου, Δ.Δ. Λυγαριάς του Δήμου Λαμιέων», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
προεκτιμώμενης αμοιβής 159.896,61 € χωρίς Φ.Π.Α.. 
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ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης για το έργο: «Επούλωση Λάκκων στο Ε.Ο.Δ. 
(2010), Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 100.000,00€ με Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση α) διενέργειας επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού του έργου: 
«Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, για το 
σχολικό έτος 2016-2017», με κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 
55.038,00 χωρίς Φ.Π.Α. και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 1080/18-7-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε., περί έγκρισης δαπάνης και απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την 
εκπαίδευση υπαλλήλου του τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Π.Ε. Βοιωτίας. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΔΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα και μελέτες του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, 
Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης έργου του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για προμήθειες, εργασίες, έξοδα μετακίνησης 
υπαλλήλων Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, 
Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα και μελέτες του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για συμμετοχή της Π.Ε. 
Εύβοιας στο 12ο Πανευβοϊκό Φεστιβάλ χορευτικών του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού – 
Εξωραϊστικού Συλλόγου «Αγίου Ιωάννη» Δήμου Κύμης – Αλιβερίου.  
(Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας, κ. Φάνης Σπανός). 
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, έως το Β’ Τρίμηνο 2016. 
(Εισηγητές κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε. και κα Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού 
Π.Σ.Ε.) 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση παράτασης των συμβάσεων για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις 
ανάγκες της Π.Ε. Φωκίδας και των νομικών προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, έτους 2015-
2016», προϋπολογισμού 212.654,70€ με Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 

Παρόντα μέλη εννιά (9) οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, Ηλίας Μπουρμάς, Ιωάννης 
Περγαντάς, Βασίλειος Φακίτσας, Κων/νος Καραγιάννης, Ευστάθιος Κάππος, Ιωάννης 
Αγγελέτος, Γεώργιος Γκικόπουλος, και Αθανάσιος Γιαννόπουλος. 

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

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

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

 
Επίσης, στη συνεδρίαση παρέστησαν οι: 

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.. 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών συνεδρίασης 29/18-7-2016 της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 29/18-7-2016 πρακτικό συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1167 

 
 

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 100725/256/29-6-2016 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της 
Π.Ε. Φωκίδας (Καταπτώσεις - Κατολισθήσεις 28-6-2016). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 114858/283/21-7-2016 
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 
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Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 100725/256/29-6-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της 
Π.Ε. Φωκίδας (Καταπτώσεις - Κατολισθήσεις 28-6-2016), και συγκεκριμένα: 

 
1.- Την απευθείας μίσθωση των ιδιωτικών μηχανημάτων των: 
Α) Ιδιοκτησίας «ΚΡΟΝΟΣ ΕΤΕ Ο.Ε  ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» στο Επ.Δ. ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ-

ΚΡΟΚΥΛΕΙΟΥ- ΔΙΑΚΟΠΙΟΥ, 
Β)  Ιδιοκτησίας «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ» περιοχή ΚΑΡΟΥΤΩΝ. 
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. 1496/2015 (πρακτικό 31/2015, 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 1168 
 

ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. (οικ.) 210/18-7-2016 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Βοιωτίας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της 
Π.Ε. Βοιωτίας (δασοπυρόσβεση στις 18-7-2016, στην περιοχή Προφήτης Ηλίας του Δήμου 
Αλιάρτου). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 213/20-7-2016 
έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. (οικ.) 210/18-7-2016 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Βοιωτίας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της 
Π.Ε. Βοιωτίας (δασοπυρόσβεση στις 18-7-2016, στην περιοχή Προφήτης Ηλίας του Δήμου 
Αλιάρτου), και συγκεκριμένα: 

 
1.- Την απευθείας μίσθωση του ιδιωτικού μηχανήματος: 
 

1. ΣΤΑΜΠΟΛΗΣ 
ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΥΔΡΟΦΟΡΑ      (15  Τον.) ΒΙΜ    8171   Ι.Χ 
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2. ΠΕΡΑΜΑΤΖΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΥΔΡΟΦΟΡΑ      (12  Τον.) ΕΚΒ    1450   Ι.Χ 

 

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

3.- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους όρους που αναγράφονται στο συμφωνητικό 
μίσθωσης, μεταξύ της κας Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας και του ιδιοκτήτη του μηχανήματος.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1169 

 
ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. (οικ.) 219/23-7-2016 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Βοιωτίας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της 
Π.Ε. Βοιωτίας (δασοπυρόσβεση στις 23-7-2016, στην περιοχή Ελαιώνα του Δήμου Θηβών). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 226/25-7-2016 
έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. (οικ.) 219/23-7-2016 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Βοιωτίας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της 
Π.Ε. Βοιωτίας (δασοπυρόσβεση στις 23-7-2016, στην περιοχή Ελαιώνα του Δήμου Θηβών), και 
συγκεκριμένα: 

 
1.- Την απευθείας μίσθωση των ιδιωτικών μηχανημάτων: 
 

1. ΚΑΡΡΑΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

UNIMOG    (3.2  Τον.) ΜΕ  121684 

2. ΒΙΕΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ UNIMOG    (3,0 Τον.) ΜΕ   93838 
3. CERMA JANI UNIMOG     (3,0 Τον.) ΜΕ   79222 
4. ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜ. UNIMOG     (3,0 Τον.) ΜΕ   39837 
5. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤ. ΥΔΡΟΦΟΡΑ      (20  Τον.) ΜΕ  124900 
6. XΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ  

ΔΗΜ. 
ΥΔΡΟΦΟΡΑ      (15  Τον.) ΖΗΝ  8178 

7. ΠΕΡΑΜΑΤΖΗΣ  ΓΕΩΡ. ΥΔΡΟΦΟΡΑ      (14  Τον.) ΒΙΜ   8171 
8. ΚΑΣΣΙΝΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΥΔΡΟΦΟΡΑ      (22  Τον.) ΜΕ  130350 
9. AΓΑΘΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΔΡΟΦΟΡΑ      (15  Τον.) ΒΙΖ   4665 

10. AΓΑΘΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ ΓΑΙΩΝ   D9 ΜΕ   116110 
11. AΓΑΘΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ  ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΜΕ   130348 

 

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

3.- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους όρους που αναγράφονται στο συμφωνητικό 
μίσθωσης, μεταξύ της κας Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας και του ιδιοκτήτη του μηχανήματος.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1170 

 

ΑΔΑ: ΩΞΡΨ7ΛΗ-82Ψ



7 

 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 117259/225/25-7-2016 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Φθιώτιδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
της Π.Ε. Φθιώτιδας (πυρκαγιά στην περιοχή Λιβάδι του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας, 25-7-
2016). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 117260/226/26-7-2016 
έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 117259/225/25-7-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Φθιώτιδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της 
Π.Ε. Φθιώτιδας (πυρκαγιά στην περιοχή Λιβάδι του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας, 25-7-2016), 
και συγκεκριμένα: 

 
1.- Την απευθείας μίσθωση του ιδιωτικού μηχανήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΜΙΧ-

2515 φορτηγό μεταφοράς νερού-υδροφόρο όχημα ιδιοκτησίας «ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», για 
την κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή «Λιβάδι» της Δ.Ε. Ελάτειας του Δήμου 
Αμφίκλειας-Ελάτειας.       

2.- Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας μηχανημάτων, 
που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, σε βεβαίωση 
που θα υπογράφεται από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Φθιώτιδας, σε συνδυασμό 
με την υπ’ αριθ. 1535/2015 (Πρακτ. 32/18-11-2015) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 3.- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους: 
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης θα υπολογιστεί την βεβαίωση του Τμήματος Πολιτικής 

Προστασίας της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή  

οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη  κρίση της Υπηρεσίας. 
(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό για την 

τροφοδοσία των πυροσβεστικών οχημάτων, φώτα, και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την 
σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας. 

(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για: 

(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις 
επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών, 
αργιών, σταλίες,  κλπ.   

(δ2)  Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος. 
(δ3)  Προμήθεια  καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ. 
(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την 

αντιμετώπιση ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και 
εργασία του μηχανήματος.         

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1171 

 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό & 
Επαρχιακό οδικό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για τη χρονική 
περίοδο 2015-2017». 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 

ΑΔΑ: ΩΞΡΨ7ΛΗ-82Ψ



8 

 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 113708/4880/19-7-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την παρακάτω δαπάνη για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού 
στο Εθνικό & Επαρχιακό οδικό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, 
για τη χρονική περίοδο 2015-2017», από τον «ΜΟΥΣΤAKA ΑΘΑΝΑΣΙΟ», για την μεταφορά 
αδρανών υλικών/χώματος και την επικάλυψη της εστίας πυρός ιδιοκτησίας «ΜΟΥΣΤAKA 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ». 

Η δαπάνη της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 468,72€ με Φ.Π.Α..  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1172 
 
 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του 
διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος και στηθαίων 

ασφαλείας επί της οδού Αριθμ. 4 Δεσφίνα έως όρια νομού», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 
40.000,00 με Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 107540/2722/8-7-2016 
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 

 Αναβάλλει τη λήψη απόφασης επί του θέματος, προκειμένου να διερευνηθεί η 
δυνατότητα εξασφάλισης μεγαλύτερης έκπτωσης. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1173 

 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του 
πρόχειρου διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή ασφαλτικού οδοστρώματος στην υπ΄αριθμ. 3 
επαρχιακή οδό περιοχή παραλίας Πανόρμου», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 13.176,54 € με 
Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 110902/2795/14-7-
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΄αριθμ. 1/30-6-2016 και 2/13-7-2016 πρακτικά της επιτροπής 
διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή ασφαλτικού οδοστρώματος στην υπ΄αριθμ. 3 επαρχιακή οδό 
περιοχή παραλίας Πανόρμου», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 13.176,54 € 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 επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού του έργου 
στην εργοληπτική επιχείρηση «ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», που προσέφερε έκπτωση τριάντα 
επτά τοις εκατό (37%). 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1174 

 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού 
του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος και τεχνικών έργων της Ε.Ο. Νο. 
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Μαλανδρίνο – Λιδωρίκι» του έργου: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015 
– 2016 και 2017», προϋπολογισμού 90.000,00 € με Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 114369/2886/20-7-
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΄αριθμ. 1/30-6-2016 και 2/19-7-2016 πρακτικά της επιτροπής 
διαγωνισμού του υποέργου: «Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος και τεχνικών 
έργων της Ε.Ο. Νο. Μαλανδρίνο – Λιδωρίκι» του έργου: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. 
Φωκίδας για τα έτη 2015 – 2016 και 2017», προϋπολογισμού 90.000,00 € 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 διαγωνισμού του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση 
«ΘΕΟΔΩΡΟ ΣΚΑΛΙΩΤΗ», που προσέφερε έκπτωση σαράντα τέσσερα τοις εκατό (44%). 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1175 

 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού 
του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών Ασφαλτικού Οδοστρώματος και τεχνικών έργων επι της 
υπ΄αριθμ. 48 Ε.Ο. Άμφισσα – Λιδωρίκι - όρια νομού και Άμφισσα – Δελφοί όρια νομού ‘’Γ’ 
Φάση’’» του έργου: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015 – 2016 και 
2017», προϋπολογισμού 280.000,00 € με Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 114432/2887/20-7-
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΄αριθμ. 1/7-7-2016 και 2/19-7-2016 πρακτικά της επιτροπής 
διαγωνισμού του υποέργου: «Αποκατάσταση ζημιών Ασφαλτικού Οδοστρώματος και τεχνικών 
έργων επι της υπ΄αριθμ. 48 Ε.Ο. Άμφισσα – Λιδωρίκι - όρια νομού και Άμφισσα – Δελφοί όρια 
νομού ‘’Γ’ Φάση’’» του έργου: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015 – 2016 
και 2017», προϋπολογισμού 280.000,00 € 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 διαγωνισμού του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση 
«ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Ε.Δ.Ε.», που προσέφερε έκπτωση πενήντα επτά τοις εκατό (57%). 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1176 

 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού 
του έργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση δρόμου στην επαρχιακή οδό 1 (Τμήμα Ιερά Μονή 
Αγάθωνος – Λύχνος – Καστανιά)», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 95.000,00 € με Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 115775/5023/22-7-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

1. Εγκρίνει το από 4-7-2016 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: 
«Συντήρηση – Αποκατάσταση δρόμου στην επαρχιακή οδό 1 (Τμήμα Ιερά Μονή Αγάθωνος – 
Λύχνος – Καστανιά)», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 95.000,00 € με Φ.Π.Α., που αφορά 
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 στον πρώτο στη σειρά κατάταξης 
μειοδότη «ΧΕΙΜΑΡΑ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟ», που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα δύο τοις 
εκατό (52%). 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1177 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση 
επαρχιακής Οδού Κάψης – Μαυρίλου», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 80.000,00€ με 
Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 114296/4930/20-7-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση 
επαρχιακής Οδού Κάψης – Μαυρίλου», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 80.000,00€ με 
Φ.Π.Α., συνολικής δαπάνης 50.278,83 ευρώ (εργασία και Φ.Π.Α.), δηλαδή επί πλέον σε σχέση 
με το με το ποσό του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 405,47 ευρώ και σε σχέση με το ποσό του 
συμφωνητικού κατά 7.021,19 ευρώ.                                                       

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1178 

 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανακαίνιση - 
Διαμόρφωση χώρων Νέου Διοικητηρίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισμού 
390.000,00 € με Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 116079/3965/22-
7-2016 έγγραφο της Δ/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 τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανακαίνιση - 
Διαμόρφωση χώρων Νέου Διοικητηρίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισμού 
390.000,00 € με Φ.Π.Α., συνολικού ποσού 190.620,08 € (με Φ.Π.Α.), αναδόχου «Λ.ΚΙΤΣΟΣ 
ΑΤΕ». 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1179 

 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Οικοδομικές εργασίες - 
συντηρήσεις κτιριακών υποδομών χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», 
προϋπολογισμού 507.000,00€ με Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 93393/3059/20-7-2016 
έγγραφο της Δ/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 την παράταση της προθεσμίας του έργου: «Οικοδομικές εργασίες - συντηρήσεις 
κτιριακών υποδομών χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισμού 
507.000,00€ με Φ.Π.Α., μέχρι τις 17-08-2016, με αναθεώρηση, σύμφωνα με τη παρ. 8α του 
άρθρου 48 του Ν.3669/08. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1180 
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ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση παράτασης του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης «Παράλληλα  
έργα Δήμου Λιανοκλαδίου, Δ.Δ. Λυγαριάς του Δήμου Λαμιέων», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
προεκτιμώμενης αμοιβής 159.896,61 € χωρίς Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 111052/4689/21-7-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την παράταση, με αναθεώρηση, κατά διακόσιες δεκαπέντε (215) ημερολογιακές 
ημέρες, ήτοι μέχρι 31 – 01 – 2017, επειδή εκκρεμεί η απόφαση έγκρισης Π.Π.Ε. από την 
αρμόδια Υπηρεσία. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1181 

 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης για το έργο: «Επούλωση Λάκκων στο Ε.Ο.Δ. 
(2010), Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 100.000,00€ 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 Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 3174/114952/21-7-
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 συμπληρωματική δαπάνη ύψους 6.020,29€ από το κονδύλιο εξόφλησης 
εκτελεσμένων έργων του προγράμματος πιστωτικών τόκων 2016 κωδ. 9779 για την 
αποπληρωμή της αναθεώρησης του έργου: «Επούλωση Λάκκων στο Ε.Ο.Δ. (2010), Π.Ε. 
Βοιωτίας, προϋπολογισμού 100.000,00€ με Φ.Π.Α., χρήσης 2010. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1182 

 
 
ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση α) διενέργειας επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού του έργου: 
«Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, για το 
σχολικό έτος 2016-2017», με κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 
55.038,00 χωρίς Φ.Π.Α. και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 117178/2411/25-7-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει: 
1. τη διενέργεια επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού του έργου: «Μεταφορά μαθητών 

δημοσίων σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, για το σχολικό έτος 2016-2017», 
με κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 55.038,00 χωρίς Φ.Π.Α.. 

2. τους όρους του διαγωνισμού, σύμφωνα με το σχέδιο της προκήρυξης. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1183 
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ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 1080/18-7-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε., περί έγκρισης δαπάνης και απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την 
εκπαίδευση υπαλλήλου του τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Π.Ε. Βοιωτίας. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 4013/26-7-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

 Διορθώνει την υπ΄αριθμ. 1080/18-7-2016 απόφασή της, ως προς την δαπάνη ποσού 
από 24.600,00€ σε 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 
 Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αριθμ. 1080/18-7-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1184 
 
 
ΔΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα και μελέτες του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 114391/2347/22-7-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

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

 

Α/Α  
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

 
ΠΟΣΟ σε 

ευρώ 

 
 
 
1 

2η εντολή πληρωμής του έργου «Μετατόπιση δικτύων ΟΚΩ», για την πληρωμή 
της παραλλαγής του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στο δρόμο Χρύσω - Άγιος Δημήτριος 
Χρηματοδότηση: ΚΑΠ 2015-2016 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
Παρών λογαριασμός: 1.831,13 ευρώ 
Φορέας – ΚΑΕ: 071 – 9779 «Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται 
ειδικά». 
Ανάδοχος: ΔΕΔΔΗΕ 

 
 
 

  1.831,13 
ευρώ 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1185 

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

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 116657/2770/25-7-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 
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Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για προμήθειες, συντηρήσεις και για παροχή 
υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το έτος 2016, Π.Ε. Φωκίδας, ως 
κατωτέρω: 

 

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

ΠΟΣΟ 
ΔΕΣΜΕΥΣ

ΗΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ 
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ

+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩ
ΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 

2016 

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 
ΓΙΑ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

1 

Για την πληρωμή 
προμήθειας ειδών 

καθαριότητας για τις 
ανάγκες των 

υπηρεσιών που 
στεγάζονται στο 

Διοικητήριο της ΠΕ 
Φωκίδας (ΓΑΖΗΣ 

LOGISTICS)  

02.04.073.1231.01 
Προμήθεια ειδών 

καθαριότητας  
483,60 6.000,00 3.371,16 2.145,24 

2 

Για την πληρωμή 
προμήθειας 

ανταλλακτικών για την 
επιδιόρθωση της 

βλάβης του δεξιού 
ανελκυστήρα στο 

Διοικητήριο της ΠΕ 
Φωκίδας 

(ΚΑΙΛΟΓΙΑΝΝΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ)  

02.04.073.1311.01 

Προμήθεια ειδών 
συντήρησης και 

επισκευής 
εγκαταστάσεων   

427,80 5.000,00 3.130,99 1.441,21 

3 

Για την πληρωμή 
κατασκευής ενός 

εξαρτήματος 
μπουκάλας (μαστός) 

του ΜΕ 100967 
οχήματος της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της 

ΠΕ Φωκίδας 
(ΦΑΚΟΥΤΣΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ)  

02.04.073.1321.01 

Προμήθεια ειδών 
συντήρησης και 

επισκευής 
μεταφορικών μέσων 

ξηράς γενικά  

62,00 48.519,98 22.637,87 25.820,11 

4 

Για την πληρωμή 
προμήθειας δώδεκα 

(12) τεμαχίων 
χαλύβδινων Ωμέγα για 
την τοποθέτηση τους 

σε θυρίδες καθαρισμού 
αύλακα στη θέση Αι-
Λιόσα (ΦΑΚΟΥΤΣΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ) 

02.04.073.1699.01 Λοιπές προμήθειες 372,00 15.000,00 7.830,91 6.797,09 

5 

Για την πληρωμή 
προμήθειας διαφόρων 

υλικών για την 
συντήρηση και 

αποκατάσταση ζημιών 
στην πλαζ Βραχάκια 

στην Κίρρα 
(ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 

02.04.073.1699.01 Λοιπές προμήθειες 322,89 15.000,00 7.508,02 7.169,09 
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6 

Για την πληρωμή 
λοιπών εξόδων 

μετακίνησης 
υπαλλήλων της ΠΕ 

Φωκίδας 

02.04.073.0719.01 

Λοιπά έξοδα 
μετακίνησης 

(περιλαμβάνονται το 
αντίτιμο των 
εισιτηρίων 

εσωτερικού & 
εξωτερικού, η 
χιλιομετρική 

αποζημίωση, η 
δαπάνη διοδίων, ο 

ναύλος οχήματος και 
η μίσθωση 

αυτοκινήτου ΙΧ ή ΔΧ0 
εκτός όσων 

εντάσσονται στους 
ΚΑΕ 0715,0716,0717 

8.000,00 34.570,34 24.252,58 2.317,76 

7 

Για την πληρωμή 
εξόδων ημερήσιας 

αποζημίωσης 
υπαλλήλων της ΠΕ 

Φωκίδας 

02.04.073.0721.01 

Ημερήσια 
αποζημίωση 

μετακινουμένων στο 
εσωτερικό & 

εξωτερικό εκτός 
όσων εντάσσονται 

στους ΚΑΕ 
0715,0716 και 0717 

4.000,00 20.251,16 15.400,00 851,16 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 13.668,29 144.341,48 84.131,53 46.541,66 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1186 

 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης έργου του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων, Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 117623/3716/26-7-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

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

 

AA Τίτλος έργου Ειδικός 
φορέας/ 

ΚΑΕ 

Προμηθευτής 
 

Ποσό 

1 Βελτίωση δρόμου Ν.Ε.Ο. Μαρτίνο - Λάρυμνα 
 
Χρηματοδότηση: ΚΑΠ - ΣΑΕΠ  
Προϋπολογισμός: 3.350.000,00 € 
Ποσό σύμβασης:  2.578.059,73 € 
Συμπλ. Πόσό:  67.331,04 € 
Πληρωμές μέχρι σήμερα:1.664.523,73 € 
Υπόλοιπο εγκρίσεων: 980.867,04 € 

01.071.    
ΚΑΕ 9459 

ΠΥΛΩΝ ΑΕ 687.700,52 

 
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ψήφησε θετικά, ζητώντας «να ενημερωθεί για το 

χρονοδιάγραμμα της συνέχισης των εργασιών του ανωτέρω έργου και πως εξελίσσεται η σχέση 
μας με τον εργολάβο». 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1187 
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ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για προμήθειες, εργασίες, έξοδα μετακίνησης 
υπαλλήλων Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 117675/3717/26-7-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες στην 
Π.Ε. Φθιώτιδας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2016, ως 
κατωτέρω:  

Α/
Α 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή 
ΚΑΕ 

ΠΟΣΟ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝ

ΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 
ΕΤΟΥΣ 2016 

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

1 

Δαπάνες οδοιπορικών 
Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριμνας ΠΕ Φθιώτιδας  4 
υπαλλήλων 

02.01.073.07
21.01 

Ημερήσια 
αποζημίωση 

μετακινούμενων 
στο εσωτερικό & 
εξωτερικό εκτός 

όσων 
εντάσσονται 
στους ΚΑΕ 

0715,0716 και 
0717 

1.500,00 70.000,00 45.000,00   

2 

Κάλυψη δαπάνης 
οδοιπορικών μελών επιτροπής 
και ιδιωτών(Ν.4336/2015) του 
Ν.3982/2011 στα πλαίσια 
αδειοδότησης τεχνικών και 
επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων 

02.01.073.07
21.01 

Ημερήσια 
αποζημίωση 

μετακινούμενων 
στο εσωτερικό & 
εξωτερικό εκτός 

όσων 
εντάσσονται 
στους ΚΑΕ 

0715,0716 και 
0717 

1.500,00     22.000,00 

3 

Κάλυψη δαπάνης 
οδοιπορικών μελών επιτροπής 
και ιδιωτών(Ν.4336/2015) του 
Ν.3982/2011 στα πλαίσια 
αδειοδότησης τεχνικών και 
επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων 

02.01.073.07
19.01 

Λοιπά έξοδα 
μετακίνησης(πε
ριλαμβάνονται 
το αντίτιμο των 

εισιτηρίων 
εσωτερικού & 

εξωτερικού 
χιλιομετρική 

αποζημίωση ,η 
δαπάνη διοδίων, 

ο ναύλος 
οχήματος και η 

μίσθωση 
αυτοκινήτου ΙΧ 

και ΔΧ) 

2.500,00 65.000,00 42.000,00 20.500,00 

4 

Κάλυψη δαπάνης 
οδοιπορικών μελών επιτροπής 
και ιδιωτών(Ν.4336/2015) του 
Ν.3982/2011 στα πλαίσια 
αδειοδότησης τεχνικών και 
επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων 

02.01.073.07
22.01 

έξοδα 
διανυκτέρευσης 
στο εσωτερικό & 
εξωτερικό εκτός 

όσων 
εντάσσονται 
στους ΚΑΕ 

0715,0716 και 
0717 

600,00 20.000,00 13.000,00 6.400,00 

ΑΔΑ: ΩΞΡΨ7ΛΗ-82Ψ
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1188 

 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, 
Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 116713/4482/25-7-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

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

 

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΚΑΕ 

ΠΟΣΟ 
ΔΕΣΜΕΥΣ

ΗΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ 
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ

ΕΙΣ 
ΕΤΟΥΣ 2016 

ΔΕΥΜΕΥΘΕΝ 
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ 

ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ 
ΓΙΑ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

1 Εργασίες επισκευής 
φωτοτυπικού 
μηχανήματος 
TASKALFA 180 της 
Δ/νσης Μεταφορών 
της ΠΕ Ευβοίας 

02.02.073.0869.
01 

 

Αμοιβές για 
συντήρηση και 

επισκευή 
λοιπού 

εξοπλισμού 
 

25,00 22.000,00 
 

14.207,69 
 

7.767,31 
 
 

5 

Για την πληρωμή φόρου 
εισοδήματος έτους 2015 
(εφάπαξ ή 6 δόσεις) της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  

02.01.073.08
99.01 

Λοιπές δαπάνες 
και ειδικές 
αμοιβές 10.000,00 228.180,00 189.467,40   

6 

δαπάνη εργασίας 
εγκατάστασης και λειτουργίας 
συστήματος ενεργειακής 
κατανάλωσης στο 
ανακαινισμένο κτήριο της 
ΜΕΡΥΠ 

02.01.073.08
99.01 

Λοιπές δαπάνες 
και ειδικές 
αμοιβές 

8.060,00     20.652,60 

7 

δαπάνη προμήθειας 
εγκατάστασης και λειτουργίας 
συστήματος ενεργειακής 
κατανάλωσης στο 
ανακαινισμένο κτήριο της 
ΜΕΡΥΠ 

02.01.073.17
25.01 

Προμήθεια κάθε 
είδους 

τηλεπικοινωνιακ
ού, 

μετεωρολογικού 
και λοιπού 
συναφούς  

ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού 

6.820,00 83.200,00 49.350,00 27.030,00 

8 

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

02.01.073.08
43.01 

Εκδόσεις-
εκτυπώσεις-
βιβλιοδεσία 

(περιλαμβάνεται 
και η προμήθεια 

χαρτιού) 

1.000,00 13.000,00 6.380,00 5.620,00 

9 

Προμήθεια ανταλλακτικών 
επισκευής των μηχανημάτων 
σχεδιογράφων -plotters της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

02.01.073.13
29.01 

Προμήθεια 
ειδών 

συντήρησης & 
επισκευής  κάθε 
είδους λοιπού 
εξοπλισμού 

6.200,00 20.000,00 12.500,00 1.300,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 38.180,00 499.380,00 357.697,40 103.502,60 
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2 Προμήθεια δώδεκα 
(12) σημαιών για τις 
ανάγκες της ΠΕ 
Ευβοίας 

02.02.073.1699.
01 

 

Λοιπές 
προμήθειες 

 

729,12 25.114,43 
 

15.051,23 
 
 

9.334,08 
 

3 Προμήθεια 
πυροσβεστικών 
φωλιών (12 τεμάχια), 
πυρίμαχων μανικών 
(10 τεμάχια) και 
πυροσβεστικών 
σταθμών (3 τεμάχια)  
για τις ανάγκες των 
κτιριακών 
εγκαταστάσεων του 
Μεγάρου της ΠΕ 
Ευβοίας 

02.02.073.1699.
01 

 

Λοιπές 
προμήθειες 

 

2.281,60 25.114,43 
 

15.780,35 
 

7.052,48 
 

4 Προμήθεια 10 SSD 
120 GB και 10 
πολύπριζα για τις 
ανάγκες του 
Τμήματος 
Πληροφορικής 

02.02.073.1723.
01 

 

Προμήθεια 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
προγραμμάτω
ν και λοιπών 

υλικών 

664,64 21.000,00 
 

3.024,95 
 

17.310,41 
 

5 Προμήθεια ενός (1) 
Η/Υ (LAPTOP) για τις 
ανάγκες  του 
γραφείου Θεματικού 
Αντιπεριφερειάρχη 
στους τομείς 
Τουρισμού, 
Αθλητισμού και 
Πολιτισμού 

02.02.073.1723.
01 

 

Προμήθεια 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
προγραμμάτω
ν και λοιπών 

υλικών 

340,00 21.000,00 
 

3.689,59 
 

16.970,41 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 4.040,36 114.228,86 51.753,81 58.434,69 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1189 

 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα και μελέτες του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 116718/4483/25-7-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης και την πληρωμή δαπάνης για έργα και μελέτες του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής: 

 

α/α Τίτλος Έργου Ανάδοχος/Προμηθευτής Ποσό σε 

€ 

Κ.Α.Ε 

 
 
 
 
 

1 

4ος  λογαριασμός της μελέτης: 
«ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Δυστίων Ν. Ευβοίας» - 
ΣΑΜΠ066/2016ΜΠ06600004 
Σχετ: αρ. πρωτ.: 112900/2053/20-7-2016  
έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασμού της ΠΣΕ. 

 
 

ΓΚΑΒΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΩΝ/ΝΑ 

10.000,00 9362 

 

 Προϋπολογισμός έργου:      212.131,33 
 Πληρωμές μέχρι σήμερα      112.776,75 
 Παρόντας λογαριασμός:        10.000,00 
 Σύνολο:                                122.776,75 
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 Υπόλοιπο εγκρίσεων:            80.962,17 
 
2 

Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης & 
οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές 
υπαλλήλων (ΠΙΝ.Ο) (π.κ. 2066026). 
ΣΑΕΠ 066/2000ΕΠ06600026 

Υπάλληλοι Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων ΠΕ 

Ευβοίας 
 

2.700,00 9417 

 
3 

Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης & 
οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές 
υπαλλήλων για την υλοποίηση της ΣΑΕΠ 
566 
ΣΑΕΠ 566/2015ΕΠ56600000 

Υπάλληλοι Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων ΠΕ 

Ευβοίας 
 

4.000,00 9417 

 
4 

Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης & 
οδοιπορικά έξοδα  
ΣΑΕΠ 766/ΚΑ:2010ΕΠ76600000 

Υπάλληλοι Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. 

Ευβοίας 
9.500,00 9417 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1190 

 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για συμμετοχή της Π.Ε. 
Εύβοιας στο 12ο Πανευβοϊκό Φεστιβάλ χορευτικών του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού – 
Εξωραϊστικού Συλλόγου «Αγίου Ιωάννη» Δήμου Κύμης – Αλιβερίου.  
(Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας, κ. Φάνης Σπανός). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 377/93810/21-7-2016 
έγγραφο του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης, ποσού 1.240,00€ 
για συμμετοχή της Π.Ε. Εύβοιας στο 12ο Πανευβοϊκό Φεστιβάλ χορευτικών του Πολιτιστικού 
Επιμορφωτικού – Εξωραϊστικού Συλλόγου «Αγίου Ιωάννη» Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, που θα 
λάβει χώρα στο Αλιβέρι από 6 έως 7/8/2016. Στα πλαίσια του 12ου Πανευβοϊκού Φεστιβάλ 
Χορευτικών θα φιλοξενηθούν 20 χορευτικά συγκροτήματα της Περιφέρειάς μας. 

Η εν λόγω εκδήλωση έχει σκοπό τη διατήρηση της τοπικής κληρονομιάς και τη διάδοση 
της στους νέους  

Η συγκεκριμένη δαπάνη αφορά εκτύπωση αφισών-προσκλήσεων και πανό και θα 
βαρύνει τον Ειδικό Φορέα 02.073 και τον Κ.Α.Ε. 0844.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1191 

 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, έως το Β’ Τρίμηνο 2016. 
(Εισηγητές κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε. και κα Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού 
Π.Σ.Ε.) 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 117457/3713/26-7-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, έως το Β’ Τρίμηνο 2016, η οποία περιλαμβάνει: 

 Πίνακα αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων έως το Β’ τρίμηνο 2016 

 Πίνακα αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εξόδων έως το Β’ τρίμηνο 2016 
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 Παρατηρήσεις-προτάσεις 
 
Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, διότι «θα έπρεπε να υπάρχει πολιτική εισήγηση 

και πολιτικό σκεπτικό των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού». 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1192 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση παράτασης των συμβάσεων για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις 
ανάγκες της Π.Ε. Φωκίδας και των νομικών προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, έτους 2015-
2016», προϋπολογισμού 212.654,70€ με Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 117790/2784/26-7-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την παράταση των από 5-8-2015 ετήσιων συμβάσεων για την «Προμήθεια 
υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Π.Ε. Φωκίδας, του ΕΚΑΒ παράρτημα Άμφισσας, του ΙΚΑ 
Άμφισσας και Ιτέας, του ΟΑΕΔ και Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Άμφισσας από την Αλεξάνδρα Γ. 
Περλίγκα, μέχρι περαίωσης του νέου διαγωνισμού και όχι περισσότερο από τρείς μήνες από την 
ημερομηνία λήξης της. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1193 

 
 

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

 
Ιωάννης Περγαντάς 
 
Βασίλειος Φακίτσας 
 
Κων/νος Καραγιάννης 
 
Ευστάθιος Κάππος 
 
Ιωάννης Αγγελέτος 
 
Γεώργιος Γκικόπουλος 
 
Αθανάσιος Γιαννόπουλος 
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