
1 

 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ      

                                                                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ            
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής 
του άρθρου 175 του Ν. 3852/2010 
 
Ταχ. Δ/νση 
Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες 
 
Αρ. τηλεφ. 
Αρ. FAX 
E-mail 

: Λ. Καλυβίων 2 
: 35 132 Λαμία 
: Ιππολύτη Μπαλκούρα 
: Ζωή Σύψα 
: 22313-54706-707 
: 22313-54715 
: oikon.epitropi@pste.gov.gr 
 
 

 
 
 
 

 
    ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

     της 21ης Ιουνίου 2016 
          Αριθμός Πρακτικού 25 

 
Στη Λαμία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λ. Καλυβίων 2, 3ος 

όροφος), σήμερα στις 21 Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε (τακτική) 
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 138/7-9-2014 (ΑΔΑ: 
796Ω7ΛΗ-ΞΩΚ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, υπό την Προεδρία 
του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνου Π. Μπακογιάννη και δυνάμει της 
υπ΄αριθμ. (οικ.) 92373/1100/14-6-2016 πρόσκλησης του Προέδρου αυτής, όπως συμπ-
ληρώθηκε με την (οικ.) 92550/1105/14-6-2016, που επιδόθηκαν 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 23/6-6-2016 της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 469/2016 απόφασης του Γ΄ 
Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 112/2015 απόφασης του 2ου  
Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση της με αριθμ. 165/2016 αίτησης της Αλεξάνδρας 
συζ. Αλκιβιάδη Κώνστα το γένος Αθανάσιου Καραμπιτσάκου και λοιπών (συνολικά 13 
αιτούντες), ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών [Τμήμα 2ο]. 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση κλήσης του Δημητρίου Κατσέλη και λοιπών 
(συνολικά 11 καλούντες), ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών [Τμήμα 2ο]. 
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ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία 
«ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ Ε. ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία», 
ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών. 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της Σοφίας Αθανασοπούλου και λοιπών 
(συνολικά 68 ενάγοντες), ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της Παρασκευής Αράπογλου και 
λοιπών (συνολικά 42 ενάγοντες), ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
  
ΘΕΜΑ 9ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Σπυρίδωνα Κολοβατιανού, ενώπιον 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άμφισσας. 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Διορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί ερωτήματος της Δ/νσης 
Ανάπτυξης Π.Ε. Βοιωτίας [Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού]. 
   
ΘΕΜΑ 11ο: Διορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί ζητήματος της Δ/νσης 
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Λήψη απόφασης για άσκηση ιεραρχικής προσφυγής, ενώπιον του Υπουργού 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για λογαριασμό της 
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 88081/139/8-6-2016 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Φθιώτιδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων φυσικών 
φαινομένων (πλημμυρικά φαινόμενα από 7-6-2016). 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση δαπανών για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό  
και  Επαρχιακό οδικό  δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για τη 
χρονική περίοδο 2015-2017». 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών προς αντιμετώπιση έκτακτων 
φυσικών φαινομένων στην Π.Ε. Βοιωτίας (δασοπυρόσβεση 17/5/2016). 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών του έργου: «Εκτέλεση εργασιών 
καθαρισμού και άρσης καταπτώσεων τμημάτων χωμάτινων όγκων από τα τεχνικά της Ε.Ο. 27 
και της Επαρχιακής οδού 5 λόγω έκτακτης ανάγκης», Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δαπάνης της 1ης Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου: 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα έτη 2016-2017», χρήση 2016, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
(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 18ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Αγίου 
Γεωργίου - Δικάστρου - Παλαιοκάστρου», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 250.000,00€ με 
Φ.Π.Α..  
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ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Διαμόρφωση χώρων για τη μεταστέγαση της 
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 
60.000,00€ με Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για 
τα έτη 2015-2016 & 2017» υποέργο: «Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος και 
τεχνικών έργων στην υπ΄αριθμ. 17 επαρχιακή οδό Μαραθιά Σεργούλα», προϋπολογισμού 
150.000,00€ με Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου: «Αντιμετώπιση βραχοπτώσεων στην 
επαρχιακή οδό Ιτέας-Δεσφίνας», του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα 
έτη 2015-2016 & 2017», προϋπολογισμού 440.000,00€ με Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση επανάληψης δημοπρασίας του έργου: «Γέφυρα Κωσταλεξίου Ν.Α. 
Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 2.400.000,00 € με Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του πρόχειρου 
διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση Κέντρου Υγείας Αλιβερίου (Αντιμετώπιση άμεσων 
αναγκών), Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 15.000,00 € με Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Εξέταση ένστασης της εταιρείας «ΕΥΒΟΚΑΤ Α.Ε.», αναδόχου του έργου: 
«Ανέγερση Διοικητηρίου Βοιωτίας στη Λιβαδειά Γ’ Φάση»,  κατά της με αριθμ. 727/10-3-2016 
απόφασης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: 
«Συμπληρωματικές εργασίες ασφάλειας και ολοκλήρωσης πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου 
Μαλεσίνας», αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε., προϋπολογισμού 480.000,00  € με 
Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του υποέργου: 
«Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος και τεχνικών έργων στην εθνική οδό Ιτέας – 
Ναυπάκτου», του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015-2016 & 
2017», προϋπολογισμού 600.000,00 € 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 27: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 707/9-5-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού 
έτους 2015-2016, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 709/9-5-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού 
έτους 2015-2016, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης και καταστροφής του 
μηχανογραφικού εξοπλισμού της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλ. Διακυβέρνησης Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητής κ. Γεώργιος Αποστολόπουλος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Διαφάνειας και 
Ηλ. Διακυβέρνησης Π.Σ.Ε.). 
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ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για 
την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Μεγάρου της Π.Ε. 
Εύβοιας», προϋπολογισμού 35.670,00 € με Φ.Π.Α. 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση παράτασης της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης – 
συντήρησης αποσυσκευασίας - συσκευασίας ανά σημείο διανομής των προϊόντων των 
κεντρικών προμηθειών στα πλαίσια υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος  
«Επισιτιστικής & Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους 
Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)” στην Π.Ε. Ευβοίας. 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση α) παράτασης της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των 
κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας και β) της δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για την 
παράταση της σύμβασης. 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση αποτελέσματος του πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Βοιωτίας, 
προϋπολογισμού 40.000,00 € άνευ Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΔΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δαπανών και δέσμευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, 
οικονομικού έτους 2016, για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων για πληρωμή λογαριασμών έργων, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή 
υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή 
υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή ποσών αχρεωστήτως 
εισπραχθέντων, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για συμμετοχή της Π.Ε. Εύβοιας στο 32ο 
Πανελλήνιο Ποδοσφαιρικό Πρωτάθλημα Δικηγορικών Συλλόγων. 
 
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για συμμετοχή της Π.Ε. Εύβοιας σε 
συνδιοργάνωση με το εργαστήρι καλλιτεχνικής παιδείας της 2ης Διεθνής Πολιτιστικής 
Συνάντησης "Στις όχθες του Λήλαντος". 
 
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων για πληρωμή λογαριασμών έργων, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για δαπάνες, προμήθειες, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
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ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή 
υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, Π.Ε. Βοιωτίας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με την 
μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του 
προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2016», Π.Ε. Εύβοιας, 
προϋπολογισμού 73.739,53 € με Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής). 

 
 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 47ο: Τροποποίηση των αριθμ. 1/2016 και 2/2016 από 24-5-2016 αρχικών συμβάσεων 
του έργου με τίτλο: «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2016-
2017». 
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής). 

 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση της 6ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016, της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  
(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.) 
 
 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 
 
ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση από πλευράς σκοπιμότητας του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 
του έργου: «Κατασκευή της οδού Ραπταίοι – Ν. Στύρα – Στύρα (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 
16+499,33) – (Συνέχιση)», Π.Ε. Εύβοιας. 
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
 

Παρόντα μέλη οκτώ (8) οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, Ηλίας Μπουρμάς, Βασίλειος 
Φακίτσας, Κων/νος Καραγιάννης, Ιωάννης Περγαντάς (αναπληρωματικό μέλος του Ιωάννη 
Ταγκαλέγκα), Ιωάννης Αγγελέτος, Γεώργιος Γκικόπουλος και Αθανάσιος Γιαννόπουλος. 

Από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα, απουσίαζαν οι κ.κ. Ιωάννης Ταγκαλέγκας, 
ο οποίος αναπληρώθηκε ως ανωτέρω, και Ευστάθιος Κάππος, καθώς και το αναπληρωματικό 
μέλος αυτού. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος 
Μπακογιάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
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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., 
4. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε., 
5. Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε., 
6. Φωτούλα Σφήκα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Διοίκησης Π.Σ.Ε. και 
7. Εμμανουήλ Κηλίφης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας. 
 

Με την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ζήτησε ενημέρωση σχετικά: 
1. με τις απευθείας αναθέσεις που έχουν γίνει σε διάφορες εταιρείες και να του δοθεί 
συγκεντρωτικός πίνακας αυτών από 1-1-2015 από την Περιφέρεια, το Περιφερειακό Ταμείο και 
την Διαχειριστική Αρχή, 
2. με τις διευκολύνσεις που προσέφερε η Περιφέρεια σε τράπεζες (μεταξύ αυτών ATTIKA BANK 
και EUROBANK) που έχουν μεγάλο οικόπεδο στην ιδιοκτησία τους και τους εξασφαλίζει 
απευθείας είσοδο – έξοδο σε οδικό δίκτυο ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει ο ενοικιαστής τους 
για 5 χρόνια τουλάχιστον. 

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

πρότεινε στα μέλη να συζητηθούν και τα παρακάτω θέματα, ως έκτακτα: 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. 91815/1059/14.06.2016 απόφασης 
Περιφερειάρχη περί διορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» προς απόκρουση αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων στο Μονομελές Πρωτοδικείο 
Λαμίας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. 91817/1060/14.06.2016 απόφασης 
Περιφερειάρχη περί μη άσκησης ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθ. 4/2016 Διαταγής του 
Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς περί εγγραφής σωματείου στο Βιβλίο Σωματείων και διορισμού 
δικηγόρου για την υποβολή της σχετικής δήλωσης παραίτησης από τα ένδικα μέσα. 

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. Δ.Υ./08.06.2016 απόφασης Περιφερειάρχη 
περί διορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» προς 
απόκρουση αιτήματος έκδοσης προσωρινής διαταγής στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας. 

Το κατεπείγον των ανωτέρω θεμάτων έγκειται σε επιταγή της διάταξης του άρθρου 159 
παρ. 2 του Ν. 3852/2010, με βάση την οποία, οι αποφάσεις Περιφερειάρχη που αφορούν 
άσκηση αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής σε περιπτώσεις άμεσου κινδύνου βλάβης 
των συμφερόντων της Περιφέρειας από την αναβολή λήψης απόφασης, οφείλουν να εγκρίνονται 
από την Οικονομική Επιτροπή κατά την επόμενη συνεδρίασή της, σύμφωνα με τα 
προαναφερθέντα. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο:  Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό 
προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για δαπάνες μεταφοράς και διανομής τροφίμων προς 
τους απόρους των Περιφερειακών Ενοτήτων Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας. 
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 Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στην ανάγκη μεταφοράς, αποθήκευσης, ανασυ-
σκευασίας και διανομής 20 τόνων τροφίμων που προσφέρει δωρεάν η δράση «Όλοι Μαζί 
Μπορούμε» στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για τους απόρους όλων των Περιφερειακών 
Ενοτήτων. 
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας 
& Κοινωνικής Μέριμνας Π.Σ.Ε.). 
 

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 923 

 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. 91815/1059/14.06.2016 απόφασης 
Περιφερειάρχη περί διορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» προς απόκρουση αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων στο Μονομελές Πρωτοδικείο 
Λαμίας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. ΤΤ 93064/818/17-6-
2016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. πρωτ. 91815/1059/14.06.2016 απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας, με την οποία:  

(i) ανατέθηκε στον δικηγόρο Παναγιώτη Συγγούρη του Δημητρίου (Α.Μ.: 81), κάτοικο 
Λαμίας, οδός Λεωνίδου αρ. 26, μέλος της δικηγορικής εταιρείας «Π.Δ. ΣΥΓΓΟΥΡΗΣ –Α.Δ. 
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στη Λαμία, οδός Λεωνίδου αριθ. 6 
(Α.Μ.5002), να εκπροσωπήσει την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Πρωτοδικείο 
Λαμίας, στη δικάσιμο της 16/06/2016, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να 
αποκρούσει την από 07/06/2016 και με αριθμό κατάθεσης 293/Ασφ/89/07.06.2016 αίτηση για 
λήψη ασφαλιστικών μέτρων, που άσκησε η Κοινοπραξία με την επωνυμία «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – 
ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.», συντάσσοντας σημείωμα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά 
ενεργώντας ό,τι κατά την κρίση του απαιτείται για την υπεράσπιση των συμφερόντων της 
Περιφέρειας ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου, και 

(ii) καθορίστηκε η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 236 
ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 56,64), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 292,64 ευρώ, η οποία 
προκύπτει ως εξής: 

- Παράσταση και υπόμνημα 236 ευρώ [134 € παράσταση συν 102 € σημείωμα], με βάση 
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013. 

 
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος απείχε της ψηφοφορίας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 924 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. 91817/1060/14.06.2016 απόφασης 
Περιφερειάρχη περί μη άσκησης ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθ. 4/2016 Διαταγής του 
Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς περί εγγραφής σωματείου στο Βιβλίο Σωματείων και διορισμού 
δικηγόρου για την υποβολή της σχετικής δήλωσης παραίτησης από τα ένδικα μέσα. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. ΤΤ 93043/816/17-6-
2016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση, και έχοντας υπόψη: 
1. το υπ’ αριθ. πρωτ. ΤΤ 89583/782/13.06.2016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της 

«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», με το οποίο διαβιβάστηκαν (α) η υπ’ αριθ. 4/2016 Διαταγή του 
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Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς και (β) η από 08/06/2016 και με αριθμό πρωτοκόλλου 1809/08.06.2016 
αίτηση της Σπυριδούλας Δημητροπούλου και λοιπών τεσσάρων αιτούντων. 
 2. το γεγονός ότι η προθεσμία άσκησης του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 
4/2016 Διαταγής του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς λήγει την 23/06/2016. 
 3. το γεγονός ότι η επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής έχει προγραμ-
ματισθεί για την 21/06/2016, ήτοι δύο ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας άσκησης του ενδίκου 
μέσου του θέματος, γεγονός το οποίο συνεπάγεται ενδεχόμενο κίνδυνο βλάβης του ανωτέρω 
δικονομικού δικαιώματος της Περιφέρειας, καθώς, σε περίπτωση που αποφασισθεί να ασκηθεί 
το ένδικο μέσο, παρά την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας, δεν επαρκεί ο χρόνος για την 
προετοιμασία του δικηγόρου που θα οριστεί για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας στην εν 
λόγω υπόθεση, και συνεπώς συντρέχει ανάγκη για άμεση λήψη απόφασης επί του θέματος κατ’ 
άρθρο 159 παρ. 2 του Ν. 3852/2010. 

 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. πρωτ. 91817/1060/14.06.2016 απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας, με την οποία, αποφασίστηκε:  

(i) να μην ασκηθεί το ένδικο μέσο της έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 4/2016 Διαταγής του 
Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς, για τους λόγους που αναφέρονται στο υπ’ αριθ. πρωτ. ΤΤ 89583/782/ 
13.06.2016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», και 

(ii) να διοριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ο 
Γεώργιος Ανδρέου του Δημητρίου (Α.Μ.: 6428), κάτοικος Αθήνας, οδός Ακαδημίας αρ. 27Α, 
μέλος της δικηγορικής εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΝΔΡΕΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας αρ. 27Α (Α.Μ. 80321), ο οποίος να 
εμφανιστεί ενώπιον της Γραμματείας του αρμοδίου Δικαστηρίου, εντός της προβλεπόμενης 
προθεσμίας για την άσκηση του ενδίκου μέσου, με την εντολή να δηλώσει παραίτηση από τα 
ένδικα μέσα κατά της υπ’ αριθ. 4/2016 Διαταγής του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς, για λογαριασμό 
της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 
 
 Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε θεωρώντας «ασαφή την εισήγηση γιατί δεν 
αναφέρει πουθενά σε ποιο Σωματείο αφορά». 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 925 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. Δ.Υ./08.06.2016 απόφασης Περιφερειάρχη 
περί διορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» προς 
απόκρουση αιτήματος έκδοσης προσωρινής διαταγής στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας. 
(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. ΤΤ 93059/817/17-6-
2016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. πρωτ. Δ.Υ./08.06.2016 απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας, με την οποία:  

(i) ανατέθηκε στον δικηγόρο Παναγιώτη Συγγούρη του Δημητρίου (Α.Μ.: 81), κάτοικο 
Λαμίας, οδός Λεωνίδου αρ. 26, μέλος της δικηγορικής εταιρείας «Π.Δ. ΣΥΓΓΟΥΡΗΣ –Α.Δ. 
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στη Λαμία, οδός Λεωνίδου αριθ. 6 
(Α.Μ.5002), να εκπροσωπήσει την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» κατά τη συζήτηση του 
αιτήματος έκδοσης προσωρινής διαταγής, που συμπεριλαμβάνεται στην από 07/06/2016 και με 
αριθμό κατάθεσης 293/Ασφ/89/07.06.2016 αίτηση για λήψη ασφαλιστικών μέτρων, που άσκησε 
η Κοινοπραξία με την επωνυμία «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.», στο κατάστημα του 
Πρωτοδικείου Λαμίας, στη δικάσιμο της 09/06/2016, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την 
εντολή να αποκρούσει το εν λόγω αίτημα, συντάσσοντας σημείωμα, προβάλλοντας ενστάσεις 
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και ισχυρισμούς και γενικά ενεργώντας ό,τι κατά την κρίση του απαιτείται για την υπεράσπιση 
των συμφερόντων της Περιφέρειας ενώπιον του ως άνω δικαστηρίου, και 

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

- Παράσταση και υπόμνημα 134 ευρώ [79 € παράσταση συν 55 € σημείωμα], με βάση 
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013. 
 

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος απείχε της ψηφοφορίας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 926 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο:  Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό 
προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για δαπάνες μεταφοράς και διανομής τροφίμων προς 
τους απόρους των Περιφερειακών Ενοτήτων Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας. 
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας 
& Κοινωνικής Μέριμνας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 101/95439/21-6-2016 
έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Σ.Ε. προς την 
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δέσμευση πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό 
προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για δαπάνες, μεταφοράς και διανομής τροφίμων από 
τον Ασπρόπυργο Αττικής προς τους απόρους των Περιφερειακών Ενοτήτων Εύβοιας, 
Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας, ως κάτωθι: 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΚΑΕ στον 
Προϋπολογισμό 

έτους 2016 

Περιγραφή ΚΑΕ Ποσό για δέσμευση 
(συμπεριλαμβάνεται 

ο Φ.Π.Α.) 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 5152 Κάθε είδους δαπάνες 
πολιτικής σχεδίασης 

2.366,00€ 

ΕΥΒΟΙΑΣ 0829 Λοιπές Μεταφορές 880,00€ 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 0829 Λοιπές Μεταφορές 1.000,00€ 

ΦΩΚΙΔΑΣ 0829 Λοιπές Μεταφορές 590,00€ 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 927 

 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης 23/6-6-2016 της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 23/6-6-2016 πρακτικό συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 928 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 469/2016 απόφασης του Γ΄ 
Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 87674/178/7-6-
2016 έγγραφο του γραφείου Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
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 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 Να μην ασκηθεί ένδικο μέσο της αναίρεσης κατά της με αριθμό 469/2016 απόφασης του 
Γ΄ Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. 
  

Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 929 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 112/2015 απόφασης του 2ου  
Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 89610/180/9-6-
2016 έγγραφο του γραφείου Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

 Να μην ασκηθεί ένδικο μέσο της έφεσης κατά της με αριθμό 112/2015 απόφασης του 2ου  
Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας. 
 
 Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ψήφισε θετικά, με την παρατήρηση ότι «η άσκηση ενδίκου 
μέσου δεν θα είχε αποτέλεσμα λόγω παραλείψεων της Υπηρεσίας, να εξετάσουμε τις 
παραλείψεις που υπήρξαν και να βγάλουμε συμπεράσματα για το πώς λειτουργούν τέτοιου 
είδους ιδιωτικά κέντρα». 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 930 

 
ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση της με αριθμ. 165/2016 αίτησης της Αλεξάνδρας 
συζ. Αλκιβιάδη Κώνστα το γένος Αθανάσιου Καραμπιτσάκου και λοιπών (συνολικά 13 
αιτούντες), ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών [Τμήμα 2ο]. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. ΤΤ 82646/741/13-6-
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. Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την Μαρία 
Καλομοίρη, κάτοικο Λιβαδειάς, οδός Φίλωνος, αρ. 12, η οποία να την εκπροσωπήσει στο 
Τριμελές Εφετείο Αθηνών [Τμήμα 2ο], στη δικάσιμο της 04/10/2016, ή σε κάθε μετ’ αναβολή 
ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την με αριθμό κατάθεσης 165/2016 αίτηση, που 
άσκησαν οι αιτούντες Αλεξάνδρα συζ. Αλκιβιάδη Κώνστα το γένος Αθανάσιου Καραμπιτσάκου 
και λοιποί [συνολικά 13], συντάσσοντας προτάσεις, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς 
και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.  

2. Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο  ποσό των 608 ευρώ 
συν ΦΠΑ 24% (= 145,92), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 753,92 ευρώ, η οποία 
προκύπτει ως εξής:  

- Παράσταση και προτάσεις 288 ευρώ [149 € παράσταση συν 139 € προτάσεις], με βάση  
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013 [ειδική διαδικασία απαλλοτριώσεων] 

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (4) ώρες, με ποσό 80 ευρώ/ώρα, ήτοι 
συνολικού ποσού [80€ Χ 4= 320 ευρώ], για τη μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον του 
Εφετείου, και λόγω της φύσης της υπόθεσης. 

- Σύνολο αμοιβής 608 ευρώ. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 931 
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ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση κλήσης του Δημητρίου Κατσέλη και λοιπών 
(συνολικά 11 καλούντες), ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών [Τμήμα 2ο]. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. ΤΤ 82644/740/13-6-
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. Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την Μαρία 
Καλομοίρη, κάτοικο Λιβαδειάς, οδός Φίλωνος, αρ. 12, η οποία να την εκπροσωπήσει στο 
Τριμελές Εφετείο Αθηνών [Τμήμα 2ο], στη δικάσιμο της 04/10/2016, ή σε κάθε μετ’ αναβολή 
ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 24/05/2016 και με αριθ. πρωτ. προσδιορισμού 
2077/2016 κλήση που αφορά την με αριθμό Β.Α.Β. 751/2014 αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων 
αποζημίωσης από απαλλοτρίωση, που άσκησαν οι καλούντες Δημήτριος Κατσέλης και λοιποί 
[συνολικά 11], συντάσσοντας προτάσεις, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να 
πράξει ό,τι κατά την κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.  

2. Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο  ποσό των 288 ευρώ 
συν ΦΠΑ 24% (= 69,12), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 357,12 ευρώ, η οποία 
προκύπτει ως εξής:  

- Παράσταση και προτάσεις 288 ευρώ [149 € παράσταση συν 139 € προτάσεις], με βάση  
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013 [ειδική διαδικασία απαλλοτριώσεων]. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 932 

 
ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία 
«ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ Ε. ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία», 
ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. ΤΤ 82650/742/13-6-
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. Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την Μαρία 
Καλομοίρη, κάτοικο Λιβαδειάς, οδός Φίλωνος, αρ. 12,  η οποία να την εκπροσωπήσει στο 
Τριμελές Εφετείο Αθηνών, στη δικάσιμο της 24/01/2017, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με 
την εντολή να αποκρούσει την με αριθμό κατάθεσης 153/2016 αίτηση, που άσκησε η εταιρεία με 
την επωνυμία «ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ Ε. ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική 
Εταιρεία», συντάσσοντας προτάσεις, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να 
πράξει ό,τι κατά την κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.  

2. Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο  ποσό των 608 ευρώ 
συν ΦΠΑ 24% (= 145,92), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 753,92 ευρώ, η οποία 
προκύπτει ως εξής:  

- Παράσταση και προτάσεις 288 ευρώ [149 € παράσταση συν 139 € προτάσεις], με βάση  
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013 [ειδική διαδικασία απαλλοτριώσεων] 

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (4) ώρες, με ποσό 80 ευρώ/ώρα, ήτοι 
συνολικού ποσού [80€ Χ 4= 320 ευρώ], για τη μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον του 
Εφετείου, και λόγω της φύσης της υπόθεσης. 

- Σύνολο αμοιβής 608 ευρώ. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 933 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της Σοφίας Αθανασοπούλου και λοιπών 
(συνολικά 68 ενάγοντες), ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. ΤΤ 89908/787/13-6-
2016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο 
Άμφισσας, Ανάργυρο Ταλαμάγκα, ο οποίος να την εκπροσωπήσει ενώπιον του Μονομελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 21/07/2016, ή σε κάθε μετ’ αναβολή 
ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την με αριθμό καταθέσεως 191/20.12.2006 αγωγή, που 
άσκησαν οι ενάγοντες Σοφία Αθανασοπούλου και λοιποί [συνολικά 68 ενάγοντες], συντάσσοντας 
υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά την κρίση 
του απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.  

2. Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο  ποσό των 268 ευρώ 
συν ΦΠΑ 24% (= 64,32), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 332,32 ευρώ, η οποία 
προκύπτει ως εξής:  

- Παράσταση και υπόμνημα 268 ευρώ [134 € παράσταση συν 134 € υπόμνημα], με βάση  
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013. 

 
Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 934 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της Παρασκευής Αράπογλου και 
λοιπών (συνολικά 42 ενάγοντες), ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 

 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. ΤΤ 89911/788/13-6-
2016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο 
Άμφισσας, Ευάγγελο Παλούκη, ο οποίος να την εκπροσωπήσει ενώπιον του Μονομελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 21/07/2016, ή σε κάθε μετ’ αναβολή 
ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 20/12/2006 αγωγή, που άσκησαν οι ενάγοντες 
Παρασκευή Αράπογλου και λοιποί [συνολικά 42 ενάγοντες], συντάσσοντας υπόμνημα, 
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά την κρίση του απαιτείται, 
για την υπεράσπιση της υποθέσεως.  

2. Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο  ποσό των 268 ευρώ 
συν ΦΠΑ 24% (= 64,32), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 332,32 ευρώ, η οποία 
προκύπτει ως εξής:  

- Παράσταση και υπόμνημα 268 ευρώ [134 € παράσταση συν 134 € υπόμνημα], με βάση  
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013. 

 
Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 935 

 
ΘΕΜΑ 9ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Σπυρίδωνα Κολοβατιανού, ενώπιον 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άμφισσας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. ΤΤ 84337/756/13-6-
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 
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αποφασίζει ομόφωνα 
1. Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την Πετρούλα  

Κοντοχρήστου  του  Γρίβα  [Α.Μ.:  257],  κάτοικο  Λαμίας,  οδός  Λεωνίδου  αριθ.  26, η οποία να 
την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Πρωτοδικείο Άμφισσας, στη δικάσιμο της 17/11/2016, ή σε 
κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την με αριθμό κατάθεσης ΕΓΜ4/16 
αγωγή, που άσκησε ο Σπυρίδων Κολοβατιανός, συντάσσοντας προτάσεις, προβάλλοντας 
ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά την κρίση της απαιτείται, για την 
υπεράσπιση της υποθέσεως.  

2. Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο  ποσό των 433 ευρώ 
συν ΦΠΑ 24% (= 103,92), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 536,92 ευρώ, η οποία 
προκύπτει ως εξής:  

- Παράσταση και προτάσεις 273 ευρώ [171 € παράσταση συν 102 € προτάσεις], με βάση  
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013 [ειδική διαδικασία των άρθρων 677 – 681 
ΚΠολΔ]. 

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ώρα, ήτοι [80 χ 2 = 
160 ευρώ], για τη μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, λόγω της 
φύσης της υπόθεσης. 

- Σύνολο αμοιβής 433 ευρώ. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 936 
 

ΘΕΜΑ 10ο: Διορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί ερωτήματος της Δ/νσης 
Ανάπτυξης Π.Ε. Βοιωτίας [Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού]. 

  Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. ΤΤ 67377/646/13-6-
2016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

1. Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την Παναγιούλα 
Ανάγνου του Ευσταθίου [Α.Μ./Δ.Σ.Α.: 35501], κάτοικο Αγίας Παρασκευής, οδός Αγίας Τριάδος 
56 και Φιλικής Εταιρείας, η οποία, αφού λάβει υπόψη της τις σχετικές διατάξεις και μελετήσει τον 
πλήρη φάκελο της υπόθεσης, καθώς και τις απόψεις της υπηρεσίας, λάβει δε κάθε αναγκαία 
πληροφορία από την αρμόδια υπηρεσία της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» [Διεύθυνση 
Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού], να 
συντάξει αναλυτική γνωμοδότηση απαντώντας στα ερωτήματα που τίθενται με το υπ’ αριθ. 
πρωτ. 1957/26.04.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας 
Βοιωτίας [Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού].  

2. Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο  ποσό των 320 ευρώ 
συν ΦΠΑ 24% (= 76,80), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 396,80 ευρώ, η οποία 
προκύπτει ως εξής:  

- Σύνταξη γνωμοδότησης [παροχή νομικών συμβουλών] 80 ευρώ, με βάση τον πίνακα 
του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.    

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τρεις (3) ώρες, με ποσό 80 €/ώρα, ήτοι [80 € Χ 3 
=240 ευρώ], λόγω της φύσης της υποθέσεως.  
 - Σύνολο αμοιβής 320 ευρώ. 

 
 Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, με την αιτιολογία «το ζήτημα να το λύσει η 
Υπηρεσία σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους». 
 Ομοίως, και ο κ. Ιωάννης Αγγελέτος. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 937 
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ΘΕΜΑ 11ο: Διορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί ζητήματος της Δ/νσης 
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. ΤΤ 87843/777/13-6-
2016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την  δικηγορική 
εταιρεία με την επωνυμία «Γεώργιος Δ. Ανδρέου – Δημήτριος Γ. Ανδρέου & Συνεργάτες» 
[Α.Μ./Δ.Σ.  Αθηνών:  80321,  οδός  Ακαδημίας,  αρ.  27Α  –  Αθήνα], η οποία, αφού λάβει υπόψη 
της τις σχετικές διατάξεις και μελετήσει τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, καθώς και τις απόψεις 
της υπηρεσίας, λάβει δε κάθε αναγκαία πληροφορία από την αρμόδια υπηρεσία της 
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» [Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας], να συντάξει αναλυτική γνωμοδότηση απαντώντας στα 
ερωτήματα που τίθενται με το υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 6963/31.05.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.  

2. Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγορικής εταιρείας, με βάση την υπ’ αριθ. 
376/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο  ποσό των 
480 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 115,20), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 595,20 ευρώ, η 
οποία προκύπτει ως εξής:  

- Σύνταξη γνωμοδότησης [παροχή νομικών συμβουλών] 80 ευρώ, με βάση τον πίνακα 
του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.    

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για πέντε (5) ώρες, με ποσό 80 €/ώρα, ήτοι [80 € Χ 5 
= 400 ευρώ], λόγω της φύσης της υποθέσεως.  
 - Σύνολο αμοιβής 480 ευρώ. 
  

Μειοψήφησε ο κ Γεώργιος Γκικόπουλος λόγω «ότι αφορά την διαχείριση των ακινήτων 
του πρώην Οργανισμού Κωπαΐδας από την Π.Σ.Ε. και το ζήτημα να το λύσει η Υπηρεσία σε 
συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους». 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 938 

 
ΘΕΜΑ 12ο: Λήψη απόφασης για άσκηση ιεραρχικής προσφυγής, ενώπιον του Υπουργού 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για λογαριασμό της 
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 
(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. (οικ.) 86903/765/6-6-
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 

Να ασκηθεί από το Περιφερειάρχη, για λογαριασμό της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,  
ιεραρχική προσφυγή κατά του υπ’ αριθ. πρωτ. 15472/7553/08.04.2016 εγγράφου του Μ.Τ.Π.Υ., 
ενώπιον του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία 
να κοινοποιηθεί και στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.  
 
 Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος συμφώνησε, και ζήτησε εξέταση του ζητήματος και 
ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 939 
 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
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ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 88081/139/8-6-2016 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Φθιώτιδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων φυσικών 
φαινομένων (πλημμυρικά φαινόμενα από 7-6-2016). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 88083/140/8-6-2016 
έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 88081/139/8-6-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Φθιώτιδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινομένων στην Π.Ε. Φθιώτιδας (πλημμυρικά φαινόμενα από 7-6-2016), και συγκεκριμένα: 

 
1.- Την απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων: 
1) Το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΙΡ–1723 φορτηγό, το ΜΕ-70108 μηχάνημα έργου τύπου  

εκσκαφέα λαστιχοφόρου (91ΗΡ), το ΜΕ 65661 μηχάνημα έργου τύπου τροχοφόρου εκσκαφέα 
(71ΗΡ), ιδιοκτησίας ΧΡΗΣΤΟΥ Δ. ΑΥΓΕΡΗ, για τον καθαρισμό και την διάνοιξη τεχνικών, την 
διευθέτηση, τον καθαρισμό της κοίτης τριών χειμάρρων και την μεταφορά των φερτών υλικών 
στην περιοχή της ΤΚ Μύλων της  ΔΕ Πελασγίας του Δήμου Στυλίδας. 

2) To με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ–59806 μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή – εκσκαφέα 
λαστιχοφόρου (91ΗΡ), το με αριθμ. κυκλ. ΜΕ-100323 μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα 
ερπυστριοφόρου και το με αριθμ. κυκλ. ΑΜΕ-2782 φορτηγό ιδιοκτησίας ΣΤΕΡΓΙΟΥ Θ. 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για τον καθαρισμό, την διευθέτηση, την διάνοιξη τεχνικών και την 
μεταφορά των φερτών υλικών στον χείμαρρο «Κάναλο» στην ΤΚ Γλύφας της ΔΕ Πελασγίας του 
Δήμου Στυλίδας. 

2.- Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του 
μηχανήματος, που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, 
που θα υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου 
Τμήματος και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας, σε 
συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 1535/2015 (Πρακτ. 32/18-11-2015) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

3.- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους: 
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται, οι δε 

ημέρες και ώρες εργασίας του μηχανήματος θα καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία 
(Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας), με προφορικές εντολές των υπευθύνων 
στελεχών της. 

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

(γ) Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, αλυσίδες, υαλοκαθαριστήρες, 
καλοριφέρ, φλάς και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της 
υπηρεσίας. 

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

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

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

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 940 
 

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση δαπανών για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό  
και  Επαρχιακό οδικό  δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για τη 
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χρονική περίοδο 2015-2017». 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 87622/3323/7-6-2016 

έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού 
στο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. 
Φθιώτιδας, για τη χρονική περίοδο 2015-2017» από τους κάτωθι: 

 
1. «ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΡΗΓΟΡΗ – ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», για συμβολή στην κατάσβεση της 

πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την 14-4-2016, ημέρα Πέμπτη, στην εδαφική περιφέρεια των ΤΚ 
Λιμογαρδίου-Παλαιοχωρίου του Δήμου Λαμιέων. Η δαπάνη της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται 
στο ποσό των 390,60€ με Φ.Π.Α.  

2. «Ζορμπά Γεώργιο», για την άρση καταπτώσεων και κατολισθήσεων στην επαρχιακή 
οδό με αριθμ. 13 Μακρακώμη –Τσούκα –προς Φουρνά και Ρεντίνα. Η δαπάνη της ανωτέρω 
εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 10.051,44€ με Φ.Π.Α.  

3. «Κούσουλα Δημήτριο», για την άρση καταπτώσεων και κατολισθήσεων στις οδούς με 
αριθμ. 39 Αμφίκλεια, Ξυλικοί –Μενδενίτσα και με αριθμ 38 Λουτρά Θερμοπυλών, Μενδενίτσα –
Κηφισοχώρι δι΄Αναβρας, Καλλιδρόμου και Μοδίου. Η δαπάνη της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται 
στο ποσό των 5.845,36€ με Φ.Π.Α.  

4. «Τσώνη Όλγα», για την ελεγχόμενη καθαίρεση διαβρωμένης βραχόμαζας, διαμ-
όρφωση του πρανούς, μεταφορά αδρανών υλικών επί του τμήματος της ανατολικής 
παράκαμψης Λαμίας που διέρχεται από υψηλό όρυγμα. Η δαπάνη της ανωτέρω εργασίας 
ανέρχεται στο ποσό των  22.553,12€ με Φ.Π.Α.  
 
 Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ψήφισε όλες τις δαπάνες πλην αυτής με α/α 4, διότι θεωρεί 
το ποσό δυσανάλογο της εικόνας που έχει διερχόμενος από το συγκεκριμένο σημείο. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 941 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών προς αντιμετώπιση έκτακτων 
φυσικών φαινομένων στην Π.Ε. Βοιωτίας (δασοπυρόσβεση 17/5/2016). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 2369/88703/8-6-2016 
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 δαπάνη και την διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.339,20 € για την 
πληρωμή εργασιών προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων στην Π.Ε. Βοιωτίας 
(δασοπυρόσβεση 17/5/2016), ως κάτωθι: 
 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΩΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΙΣΒΗ 
  

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΔΟΣ 
ΜΗΧ/ΤΟΣ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
ΦΩΤΙΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕ 24% 

1. CERMA IANI 17-5-2016 UNIMOC ΜΕ 
ΒΥΤΙΟ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΘΙΣΒΗΣ 

446,40 

2. ΚΑΡΡΑΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

17-5-2016 UNIMOC ΜΕ 
ΒΥΤΙΟ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΘΙΣΒΗΣ 

446,40 

3. ΚΑΣΣΙΝΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 17-5-2016 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΥΤ/ΤΟ ΜΕ 
ΒΥΤΙΟ ΚΑΙ 
ΠΙΕΣΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΘΙΣΒΗΣ 

446,40 
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       ΣΥΝΟΛΟ:         1.339,20€ 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 942 
 

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών του έργου: «Εκτέλεση εργασιών 
καθαρισμού και άρσης καταπτώσεων τμημάτων χωμάτινων όγκων από τα τεχνικά της Ε.Ο. 27 
και της Επαρχιακής οδού 5 λόγω έκτακτης ανάγκης», Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 88065/2098/7-6-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 11.238,99€ με Φ.Π.Α. για την πληρωμή εργασιών του έργου: 
«Εκτέλεση εργασιών καθαρισμού και άρσης καταπτώσεων τμημάτων χωμάτινων όγκων από τα 
τεχνικά της Ε.Ο. 27 και της Επαρχιακής οδού 5 λόγω έκτακτης ανάγκης», Π.Ε. Φωκίδας, από τον 
«ΔΡΟΛΑΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟ Ε.Δ.Ε.». 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 943 

 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δαπάνης της 1ης Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου: 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα έτη 2016-2017», χρήση 2016, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
(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. 86482/1312/6-6-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

 Εγκρίνει την 1η Εντολή Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου: «Αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών για τα έτη 2016-2017», χρήση 2016, Π.Ε. Ευρυτανίας, ως εξής: 

 

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας 
Προμηθευτής/ 

Ανάδοχος 
Ημερομηνίες 

εργασιών  
Ποσό 

1 

1η εντολή πληρωμής του 
έργου «Αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών» Π.Ε. 
Ευρυτανίας, κατασκευή τοίχων 
αντιστήριξης για την 
αποκατάσταση της βατότητας 
στο τμήμα του οδικού δικτύου 
Ραπτόπουλο - Λεπιανά 
Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισμός: 24.600,00 €  
Ποσό σύμβασης: 24.600,00 € 
Πληρωμές μέχρι σήμερα: - 
Παρόν 
λογαριασμός:24.600,00€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014ΕΠ56600015 
ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

17/03/2016 

έως 

15/04/2016 

24.600,00 € 

2 

1η εντολή πληρωμής του 
έργου «Αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών» Π.Ε. 
Ευρυτανίας, κατασκευή τοίχων 
αντιστήριξης, 

2014ΕΠ56600015 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ 

17/03/2016 

έως 

15/04/2016 

24.600,00 € 
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κρασπεδότειθρων και 
ανακατασκευή τμημάτων για 
την αποκατάσταση της 
βατότητας στο τμήμα του 
οδικού δικτύου Τοπόλιανα – 
Γέφυρα Τέμπλας 
Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισμός: 24.600,00 €  
Ποσό σύμβασης: 24.600,00 € 
Πληρωμές μέχρι σήμερα: - 
Παρόν 
λογαριασμός:24.600,00€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

3 

1η εντολή πληρωμής του 
έργου «Αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών» Π.Ε. 
Ευρυτανίας, κατασκευή 
κρασπεδόρειθρων για την 
διευθέτηση των ομβρίων 
υδάτων στο τμήμα του οδικού 
δικτύου Κρέντη - Κρυονέρι 
Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισμός: 24.600,00 €  
Ποσό σύμβασης: 24.600,00 € 
Πληρωμές μέχρι σήμερα: - 
Παρόν 
λογαριασμός:24.600,00€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014ΕΠ56600015 
ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

17/03/2016 

έως 

15/04/2016 

24.600,00 € 

4 

1η εντολή πληρωμής του 
έργου «Αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών» Π.Ε. 
Ευρυτανίας, κατασκευή τοίχων 
αντιστήριξης για την 
προστασία από 
βροχοκαταπτώσεις στο τμήμα 
του οδικού δικτύου 
Ραπτόπουλο –Κάτω 
Ραπτόπουλο 
Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισμός: 24.600,00 €  
Ποσό σύμβασης: 24.600,00 € 
Πληρωμές μέχρι σήμερα: - 
Παρόν 
λογαριασμός:24.600,00€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014ΕΠ56600015 
ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

8/03/2016 

έως 

6/04/2016 

24.600,00 € 

5 

1η εντολή πληρωμής του 
έργου «Αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών» Π.Ε. 
Ευρυτανίας,  
κατασκευή τοίχων 
αντιστήριξης για την 
προστασία από 
βροχοκαταπτώσεις στο τμήμα 
του οδικού δικτύου 
Κερασοχώρι - Κρέντη 
Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566 

2014ΕΠ56600015 
ΒΟΥΡΤΣΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

8/03/2016 

έως 

6/04/2016 

24.600,00 € 
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Προϋπολογισμός: 24.600,00 €  
Ποσό σύμβασης: 24.600,00 € 
Πληρωμές μέχρι σήμερα: - 
Παρόν 
λογαριασμός:24.600,00€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

6 

1η εντολή πληρωμής του 
έργου «Αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών» Π.Ε. 
Ευρυτανίας,  
κατασκευή τοίχων 
αντιστήριξης για την 
αποκατάσταση της βατότητας 
του καταστρώματος  στο 
τμήμα του Επαρχιακού οδικού 
δικτύου Κρυονέρι -Λογγίτσι 
Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισμός: 24.600,00 €  
Ποσό σύμβασης: 24.600,00 € 
Πληρωμές μέχρι σήμερα: - 
Παρόν 
λογαριασμός:24.600,00€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014ΕΠ56600015 
ΓΟΥΛΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

10/03/2016 

έως 

8/04/2016 

24.600,00 € 

                                                                                                                                            ΣΥΝΟΛΟ 147.600,00€ 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 944 
 
 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Αγίου 
Γεωργίου - Δικάστρου - Παλαιοκάστρου», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 250.000,00€ με 
Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 86981/3275/6-6-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

1. Εγκρίνει: 
α) τη δημοπράτηση του έργου: «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Αγίου Γεωργίου - 

Δικάστρου - Παλαιοκάστρου», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 250.000,00€ με Φ.Π.Α., με 
ανοιχτή δημοπρασία,  

β) τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, 
γ) τη δαπάνη ύψους 250.000,00 € για την εκτέλεση του έργου.  
2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ως Αρχή που θα διενεργήσει το 

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

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 945 

 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Διαμόρφωση χώρων για τη μεταστέγαση της 
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 
60.000,00€ με Φ.Π.Α.. 
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 92003/3564/14-6-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

1. Εγκρίνει: 
 α) τη δημοπράτηση του έργου: «Διαμόρφωση χώρων για τη μεταστέγαση της Δ/νσης 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 60.000,00€ με 
Φ.Π.Α., με πρόχειρο διαγωνισμό,  

β) τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, 
γ) τη δαπάνη ύψους 60.000,00€ με Φ.Π.Α. για την εκτέλεση του έργου.  
2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ως Αρχή που θα διενεργήσει το 

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

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 946 

 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για 
τα έτη 2015-2016 & 2017» υποέργο: «Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος και 
τεχνικών έργων στην υπ΄αριθμ. 17 επαρχιακή οδό Μαραθιά Σεργούλα», προϋπολογισμού 
150.000,00€ με Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 86502/2039/6-6-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει: 
α) τη δημοπράτηση του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 

2015-2016 & 2017» υποέργο: «Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος και τεχνικών 
έργων στην υπ΄αριθμ. 17 επαρχιακή οδό Μαραθιά Σεργούλα», προϋπολογισμού 150.000,00€ με 
Φ.Π.Α., με ανοιχτή δημοπρασία, 

β) τους όρους της δημοπρασίας σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης και το σχέδιο της 
περίληψης διακήρυξης,  

 γ) τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που απαρτίζουν την τεχνικοοικονομική μελέτη του 
έργου (τεχνική έκθεση - προϋπολογισμός - τιμολόγιο εργασιών, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 
έντυπο οικονομικής προσφοράς), 

δ) τη δαπάνη 150.000,00€ με Φ.Π.Α., από πιστώσεις του προγράμματος ΣΑΕΠ 566 
έτους 2016, 

2. Ορίζει την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Φωκίδας ως αρχή που θα διενεργήσει την 
διαδικασία ορισμού της επιτροπής δημοπρασίας και την δημοπρασία. {Επειδή ο προϋπο-
λογισμός του έργου είναι κάτω από το όριο της 2ης τάξης η επιτροπή θα είναι τριμελής (3)}. Τα 
τρία μέλη της με τους αναπληρωτές τους θα είναι υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Φωκίδας και θα προκύψουν μετά από δημόσια κλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 
4024/2011.  

Η ορισθείσα επιτροπή θα διεξάγει και τυχόν άγονη επαναληπτική δημοπρασία. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 947 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου: «Αντιμετώπιση βραχοπτώσεων στην 
επαρχιακή οδό Ιτέας-Δεσφίνας», του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα 
έτη 2015-2016 & 2017», προϋπολογισμού 440.000,00€ με Φ.Π.Α..  
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 89776/2153/9-6-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει: 
α) τη δημοπράτηση του υποέργου: «Αντιμετώπιση βραχοπτώσεων στην επαρχιακή οδό 

Ιτέας-Δεσφίνας», του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015-2016 & 
2017», προϋπολογισμού 440.000,00€ με Φ.Π.Α., με ανοιχτή δημοπρασία, 

β) τους όρους της δημοπρασίας σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης και το σχέδιο της 
περίληψης διακήρυξης,  

 γ) τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που απαρτίζουν την τεχνικοοικονομική μελέτη του 
έργου (τεχνική έκθεση - προϋπολογισμός - τιμολόγιο εργασιών, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 
έντυπο οικονομικής προσφοράς), 

δ) τη δαπάνη 440.000,00 € με Φ.Π.Α., από πιστώσεις του προγράμματος ΣΑΕΠ 566 
έτους 2016, 

2. Ορίζει την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Φωκίδας ως αρχή που θα διενεργήσει την 
διαδικασία ορισμού της επιτροπής δημοπρασίας και την δημοπρασία. {Επειδή ο προϋπο-
λογισμός του έργου είναι κάτω από το όριο της 2ης τάξης η επιτροπή θα είναι τριμελής (3)}. Τα 
τρία μέλη της με τους αναπληρωτές τους θα είναι υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Φωκίδας και θα προκύψουν μετά από δημόσια κλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 
4024/2011.  

Η ορισθείσα επιτροπή θα διεξάγει και τυχόν άγονη επαναληπτική δημοπρασία. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 948 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση επανάληψης δημοπρασίας του έργου: «Γέφυρα Κωσταλεξίου Ν.Α. 
Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 2.400.000,00 € με Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 88905/2856/8-6-
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 επανάληψη της δημοπρασίας του έργου: «Γέφυρα Κωσταλεξίου Ν.Α. 
Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 2.400.000,00 € με Φ.Π.Α., στις 13 Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 10:00 π.μ.. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 949 

 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του πρόχειρου 
διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση Κέντρου Υγείας Αλιβερίου (Αντιμετώπιση άμεσων 
αναγκών), Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 15.000,00 € με Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 87729/2356/Φ.Ε./7-6-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

 1. Εγκρίνει τα υπ΄αριθμ. I/26-5-2016 και Ια/1-6-2016 πρακτικά της επιτροπής 
διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση Κέντρου Υγείας Αλιβερίου (Αντιμετώπιση άμεσων 
αναγκών), Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 15.000,00 € 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 πρόχειρου διαγωνισμού του έργου στην εργοληπτική 
επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΔΔΙΤΗΣ του Χρ.», με οικονομική προσφορά έπειτα από το 
συνδυασμό του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης 2% και της ελεύθερης συμπλήρωσης ανοιχτού 
τιμολογίου συνολικής δαπάνης 11.951,22 € προ Φ.Π.Α.. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 950 

 
ΘΕΜΑ 24ο: Εξέταση ένστασης της εταιρείας «ΕΥΒΟΚΑΤ Α.Ε.», αναδόχου του έργου: 
«Ανέγερση Διοικητηρίου Βοιωτίας στη Λιβαδειά Γ’ Φάση»,  κατά της με αριθμ. 727/10-3-2016 
απόφασης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 1759/7-5-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Απορρίπτει την από 31-3-2016 ένσταση της εταιρείας «ΕΥΒΟΚΑΤ Α.Ε.», αναδόχου του 
έργου: «Ανέγερση Διοικητηρίου Βοιωτίας στη Λιβαδειά Γ’ Φάση», κατά της με αριθμ. 727/10-3-
2016 απόφασης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας. 
 Η ανωτέρω απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας διατηρεί την ισχύ της. 

   
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 951 

 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: 
«Συμπληρωματικές εργασίες ασφάλειας και ολοκλήρωσης πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου 
Μαλεσίνας», αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε., προϋπολογισμού 480.000,00 € με 
Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 87261/2732/7-6-
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: «Συμπληρωματικές 
εργασίες ασφάλειας και ολοκλήρωσης πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου Μαλεσίνας», 
αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε., προϋπολογισμού 480.000,00 € με Φ.Π.Α., 
συνολικού ποσού 202.171,71 € (με Φ.Π.Α.), αναδόχου «ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ». 

 
   Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 952 

 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του υποέργου: 
«Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος και τεχνικών έργων στην εθνική οδό Ιτέας – 
Ναυπάκτου», του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015-2016 & 
2017», προϋπολογισμού 600.000,00 € 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. 90232/2173/10-6-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (υπερβατικού σε σχέση με την αρχική 
σύμβαση κατά 371,90 € λόγω αύξησης Φ.Π.Α. 24%) του υποέργου: «Αποκατάσταση ζημιών 
ασφαλτικού οδοστρώματος και τεχνικών έργων στην εθνική οδό Ιτέας – Ναυπάκτου», του έργου: 
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«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015-2016 & 2017», προϋπολογισμού 
600.000,00 € με Φ.Π.Α., ο οποίος τελικά κλείνει στο ποσό των 278.884,82 € με το Φ.Π.Α (εκ 
των οποίων: 188.246,45 € για εργασίες, 33.884,36 € για Γ.Ε. & Ο.Ε. 0,03 € για απρόβλεπτα, 
4.302,42 € για αναθεώρηση, 0,01 € λογιστικό λάθος και για Φ.Π.Α. 52.451,55€). 

 
   Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 953 

 
 
ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 
ΘΕΜΑ 27: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 707/9-5-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού 
έτους 2015-2016, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 90513/3376/10-6-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

 Διορθώνει την υπ΄αριθμ. 707/9-5-2016 απόφασή της, ως προς τα ποσά του πίνακα της 
παραγράφου 3, που αφορά στην καταβολή στους αναδόχους, αναδρομικά από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της τροποποίησης των δρομολογίων, της διαφοράς του ημερήσιου κόστους επί 
τις ημέρες που πραγματοποίησαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015, σύμφωνα με τις βεβαιώσεις 
των σχολικών μονάδων και την 3446/1461/10-3-2016 βεβαίωση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Εύβοιας, ως εξής: 
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1 ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 32 62,01 67,63 5,62 70 393,40 90,48 483,88 

2 ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 35 54,92 56,81 1,89 68 128,52 29,56 158,08 

3 ΤΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 336 14,98 18,32 3,34 55 183,70 42,25 225,95 

4 ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 678 15,84 16,47 0,63 47 29,61 6,81 36,42 

5 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  783 13,01 15,09 2,08 52 108,16 24,88 133,04 

6 ΜΙΛΗΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 784 21,13 21,70 0,57 55 31,35 7,21 38,56 

7 ΠΙΛΑΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 354 19,60 22,74 3,14 70 219,80 50,55 270,35 

 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα της αριθμ. 707/9-5-2016 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 954 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 709/9-5-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού 
έτους 2015-2016, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 90515/3377/10-6-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

ΑΔΑ: ΩΟΒΞ7ΛΗ-Ξ0Ψ



24 

 

αποφασίζει ομόφωνα 
Διορθώνει τις υπ΄αριθμ. 709/9-5-2016 και 821/30-5-2016 αποφάσεις της, ως προς την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης του δρομολογίου με κωδικό 754, όπως 
αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 – 2016 ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ  
ΑΠΟ 8-1-2016 ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΕΣ  
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2016 

Ανάδοχος 
Μεταφορικό 

μέσο 
ΤΑΕ 

Έναρξη  
ισχύος 

  ΑΡΧΙΚΟ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 

              

754 ΕΝΟΡΙΑ-ΚΥΜΗ 
& ΕΠΙΣΤΡ. 

4100 23,31 20,99 9,95
% 

  ΚΡΙΝΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟ

Σ  

  

  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ           ΤΑΞΙ - ΤΑΕ 
2754 

  

754 ΚΥΜΗ-ΕΝΟΡΙΑ 
(ΜΟΝΟ 
ΕΠΙΣΤΡ.) 

4100 11,66 10,50 9,95
% 

10,50 27/1/2016 

 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα της αριθμ. 709/9-5-2016 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής.  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 955 
 
 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης και καταστροφής του 
μηχανογραφικού εξοπλισμού της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλ. Διακυβέρνησης Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητής κ. Γεώργιος Αποστολόπουλος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Διαφάνειας και 
Ηλ. Διακυβέρνησης Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 88033/683/7-6-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 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 το υπ΄αριθμ. 9/3-6-2016 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης και καταστροφής 

του μηχανογραφικού εξοπλισμού της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλ. Διακυβέρνησης Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, που αφορά στον τεχνικό έλεγχο του κάτωθι μηχανογραφικού εξοπλισμού, ο 
οποίος έχει υποστεί ανεπανόρθωτες βλάβες και θα πρέπει να δοθεί για ανακύκλωση. 

 

Name Manufacturer Type Serial Number 

ΥΠ-042  computer 38502262561 

C-373 DELL computer CWT3Q0J 

ΥΠ-059 QUESTX computer 38605295664 

ΥΠ-380 ALTEC computer 10412170100 

ΥΠ-027  computer 38504268063 

ΥΠ-376  computer ----------------- 

P-621 HP Scanner CN88CS3534 

EK-010 HP πολυμηχάνημα CNSKR40928 

Client-14(Λαμία) Intel  Pentium computer 00033166 

Client-2(Λαμία) PC Systems computer 147491 

Client-2(Αταλάντη) PC Systems computer ----------- 

ΕΚ-036 HP Printer CNF1N70276 

P-138 HP Printer CNF1T66213 

ΕΚ-109 HP Printer CNF1T43304 

-------- SAMSUNG οθόνη LE17HSAX939093L 

M-672 philips οθόνη HD000417009939 

ΥΠ-288 PLATO computer 26100 

P-281 LEXMARK Printer 7222CBL 

P-226 HP Printer CNSKN55184 

ΥΠ-320 VERO computer B9X380002422 

ΥΠ-312 MULTIRAMA computer MLR0396986 

-------- MULTIRAMA computer MLR760215 

YΠ-130 HP computer CZC0162X8R 

YΠ-51  computer ---------- 

ΕΚ-53 EPSON Printer JH8Z044019 

P-605 LEXMARK Printer 890C7Y1 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 956 

 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για 
την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Μεγάρου της Π.Ε. 
Εύβοιας», προϋπολογισμού 35.670,00 € με Φ.Π.Α. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 87493/3295/7-6-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 2/2-6-2016 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Μεγάρου 
της Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού 35.670,00 € με Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης που προσκόμισε η αναδειχθείσα εταιρεία «JCB SECURITY AND 
FACILITY ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ και με διακριτικό τίτλο “JCB 
SECURITY AND FACILITY SA”. 
 2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του πρόχειρου διαγωνισμού στην ανωτέρω εταιρεία που 
εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, επι της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 135-137, Τ.Κ. 17672. 

 
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε διότι «πρόκειται για εργολαβία». 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 957 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση παράτασης της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης – 
συντήρησης αποσυσκευασίας - συσκευασίας ανά σημείο διανομής των προϊόντων των 
κεντρικών προμηθειών στα πλαίσια υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος  
«Επισιτιστικής & Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους 
Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)” στην Π.Ε. Ευβοίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 80019/3060/25-
5-2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 Εγκρίνει την παράταση της υπ΄αριθ. 33377/1460/04-03-2016 σύμβασης (ΑΔΑΜ 
16SYMV003982781) με την εταιρεία «ΤΙΤΑN TRANSLOGIC – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», για την 
παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης – συντήρησης αποσυσκευασίας - συσκευασίας ανά σημείο 
διανομής των προϊόντων των κεντρικών προμηθειών στα πλαίσια υλοποίησης του 
επιχειρησιακού προγράμματος «Επισιτιστικής & Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)” στην Π.Ε. Ευβοίας, για δύο (2) 
επιπλέον διανομές, με τους  ίδιους όρους. 
       Η εκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 2.952,00 €/ανά διανομή (με Φ.Π.Α.) και 
θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1411 του Ειδικού Φορέα 073. 

 
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 958 

 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση α) παράτασης της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των 
κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας και β) της δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για την 
παράταση της σύμβασης. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 91902/2903/14-6-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει: 
1. την παράταση της από 01/10/2015 (ΑΔΑΜ: 15SYMV003124851) σύμβασης με την 

εταιρεία «Ι.Ε.Π.Υ.Α. ΑΡ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.», για τη παροχή υπηρεσιών φύλαξης του 
κεντρικού κτιρίου (διοικητηρίου) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 3 
αυτής, για διάστημα δύο (2) μηνών, ήτοι μέχρι τις 31-8-2016. 

2. την δέσμευση πίστωσης και την πληρωμή δαπάνης ποσού 6.600,00€ (συμπεριλ-
αμβανομένου Φ.Π.Α.), το οποίο θα καλύψει το κόστος της παράτασης της σύμβασης. 

Η συγκεκριμένη δαπάνη θα βαρύνει τον ΕΦ 01.073, ΚΑΕ 0899.01 (περί περί λοιπών 
δαπανών και ειδικών αμοιβών.) 

 
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε διότι «πρόκειται για εργολαβία». 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 959 
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ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση αποτελέσματος του πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Βοιωτίας, 
προϋπολογισμού 40.000,00 € άνευ Φ.Π.Α.. 
(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. 3241/10-6-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

1. Εγκρίνει το από 9-6-2016 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Βοιωτίας, 
προϋπολογισμού 40.000,00 € άνευ Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης που προσκόμισε η αναδειχθείσα εταιρεία «FANTASY CLEANING SERVICE 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ε.Ε.». 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην ανωτέρω εταιρεία με 
προσφερόμενη ετήσια τιμή 36.595,20 € πλέον Φ.Π.Α.. 

 
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε διότι «πρόκειται για εργολαβία». 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 960 

 
 
ΔΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δαπανών και δέσμευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, 
οικονομικού έτους 2016, για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 91329/1941/13-6-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

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

 

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Ε. 

ΠΟΣΟ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ 
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ

+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩ
ΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 

2016 

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜ

Ο ΓΙΑ 
ΔΕΣΜΕΥΣ

Η 

1 

Δαπάνη  προμήθειας έξι (6) 
ελληνικών και έξι (6) 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Σημαιών 

 
02.03.073.1699.01 

Λοιπές 
προμήθειες 

294,00 11.000,00 9.924,13 781,87 

ΑΔΑ: ΩΟΒΞ7ΛΗ-Ξ0Ψ



28 

 

2 

Δαπάνη  προμήθειας 
χρωμάτων για  τις ανάγκες  

της Π.Ε. Ευρυτανίας 
 

 
02.03.073.1641.01 

Προμήθεια 
χρωμάτων 
και λοιπών 
συναφών 
υλικών 

250,00 1.000,00 350,00 400,00 

3 

Δαπάνη συνδιοργάνωσης 
για: 

α) το Φεστιβάλ 
Παραδοσιακών Χορών και 

Λαϊκής Τέχνης 2016 που θα 
πραγματοποιηθεί τον 

Ιουλίου 2016 στο 
Καρπενήσι. 

β) Δράσεις Προβολής του 
Πολιτισμού της Ευρυτανίας 
για εκπαιδευτικούς με τίτλο 

«Ευρυτανία: Φύση, 
Περιβάλλον και Ζωή» που 
θα πραγματοποιηθούν από 

4 έως 10 Ιουλίου 2016. 

 
 
 
 

02.03.073.0844.01 

Εκθέσεις, 
οργάνωση 
συνεδρίων 

και 
πολιτιστικών 
εκδηλώσεων 

2.500,00 22.000,00 12.457.92 7.042,08 

4 

Δαπάνη προμήθειας 
ανταλλακτικών 

μηχανολογικού εξοπλισμού, 
προμήθειας λοιπού 

εξοπλισμού. επισκευής 
μηχανημάτων και οχημάτων 

για τις ανάγκες της Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 

 
 
 
 

02.03.073.0861. 
01 

Αμοιβές για 
συντήρηση 

και επισκευή 
μεταφορικώ

ν μέσων 
ξηράς 

75,00 34.000,00 27.014,17 6.910,83 

5 

Δαπάνη προμήθειας 
ανταλλακτικών 

μηχανολογικού εξοπλισμού, 
προμήθειας λοιπού 

εξοπλισμού. επισκευής 
μηχανημάτων και οχημάτων 

για τις ανάγκες της Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 

 

 

 
 

02.03.073.1321. 
01 

 

 

 

 

Προμήθεια 
ειδών 

συντήρησης 
και 

επισκευής 
μεταφορικώ

ν μέσων 
ξηράς γενικά 

988,00 75.000,00 41.486,99 32.525,01 

ΣΥΝΟΛΟ 4.107 143.000 91.324,29 47.659,79 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 961 

 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων για πληρωμή λογαριασμών έργων, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 90863/2227/13-6-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης & την πληρωμή δαπάνης από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, για την πληρωμή των παρακάτω 
λογαριασμών έργων, Π.Ε. Φωκίδας: 

 

α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑΣ 
ΚΑΕ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΟΣΟ 
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1 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ  
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ  
ΣΑΕΠ-566 

      071 
 ΚΑΕ 9417.01 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ  
Δ.Τ.Ε  Π.Ε 
ΦΩΚΙΔΑΣ 

 

8.083,00 

2  ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ  
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ    
ΣΑΕΠ-066 

     071 
ΚΑΕ 9417.01 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ  
Δ.Τ.Ε  Π.Ε 
ΦΩΚΙΔΑΣ 

 

1.764,44 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 962 

 
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή 
υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ΄αριθμ. (α) 20895/2228/13-6-
2016 και (β) 90897/2229/13-6-2016 έγγραφα της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. 
Φωκίδας προς την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος 
πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει: 
Α. την σχετική δέσμευση πίστωσης και πληρωμή δαπάνης από τον Τακτικό 

Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις και για 
παροχή υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν, Π.Ε. Φωκίδας, ως κατωτέρω: 
 

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Ε. 

ΠΟΣΟ 
ΔΕΣΜΕΥΣ

ΗΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ 
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ

ΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 
2016 

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜ

Ο ΓΙΑ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

1 
Για την πληρωμή 

Τελών Κυκλοφορίας  
02.04.073.0899.01 

Λοιπές Δαπάνες 
και Ειδικές 

αμοιβές 
3.500,00 28.500,00 24.138,00 862,00 

2 

Για προμήθεια 
ανταλλακτικών για την 

επισκευή εμπρός 
δεξιού μειωτήρα 

τροχού και 
αντικατάσταση εμπρός 

και πίσω μπάρας 
τροχού και ζάντας του 
ΚΗΗ 1625 οχήματος 
της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων της ΠΕ 
Φωκίδας (ΑΡΝΑΚΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ) 

02.04.073.1321.01 

Προμήθεια 
ειδών 

συντήρησης & 
επισκευής 
μεταφορών 

μέσων ξηράς 
γενικά  

6.059,50 48.519,98 14.449,43 28.011,05 
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3 

Για προμήθεια 
ανταλλακτικών για την 

επισκευή βάσης 
κουβουκλίου ψυγείου 

νερού- στεγανά 
μπουκάλας- κολάρου 

ψυγείου του ΜΕ 
123235 οχήματος της  

Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της ΠΕ 

Φωκίδας (ΜΑΧΑΙΡΑΣ 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ) 

02.04.073.1321.01 

Προμήθεια 
ειδών 

συντήρησης & 
επισκευής 
μεταφορών 

μέσων ξηράς 
γενικά 

107,88 48.519,98 14.341,55 34.070,55 

4 

Για αντικατάσταση 
τεσσάρων (4) 

ελαστικών του ΚΥ 
4647 οχήματος της 
Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της ΠΕ 

Φωκίδας (ΤΡΑΧΑΝΑΣ 
ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ)) 

02.04.073.1321.01 

Προμήθεια 
ειδών 

συντήρησης & 
επισκευής 
μεταφορών 

μέσων ξηράς 
γενικά 

801,04 48.519,98 13.540,51 34.178,43 

5 

Για την προμήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού 

για τις ανάγκες των 
κτιρίων της ΠΕ 

Φωκίδας (ΔΡΙΒΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 

02.04.073.1311.01 

Προμήθεια 
ειδών 

συντήρησης και 
επισκευής 

εγκαταστάσεων  

348,00 5.000,00 2.432,57 2.219,43 

6 

Για την προμήθεια 
ανταλλακτικών 

(μπουκάλα 
κουβουκλίου) του ΚΗΥ 

4647 οχήματος της 
Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της ΠΕ 

Φωκίδας (ΜΑΧΑΙΡΑΣ 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ) 

02.04.073.1321.01 

Προμήθεια 
ειδών 

συντήρησης & 
επισκευής 

μεταφορικών 
μέσων ξηράς 

γενικά  

266,60 48.519.98 20.508,93 27.744,45 

7 

Για την εργασία 
αντικατάστασης 

μπουκάλας 
κουβουκλίου του ΚΗΥ 

4647 οχήματος της 
Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της ΠΕ 

Φωκίδας (ΜΑΧΑΙΡΑΣ 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ)  

02.04.073.0861.01 

Αμοιβές για 
συντήρηση και 

επισκευή 
μεταφορικών 
μέσων ξηράς 

γενικά  

74,40 23.000,00 6.793,10 16.132,50 

8 
Για τις δημοσιεύσεις 

της ΠΕ Φωκίδας 
02.04.073.0841.01 

Διαφημίσεις και 
δημοσιεύσεις 

γενικά  
1.231,86 2.231,86 1.000,00 0,00 

9 

Για την κατασκευή 
λάμας του ΜΕ 100967 
ΙΧ οχήματος της ΠΕ 

Φωκίδας 
(ΦΑΚΟΥΤΣΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 

02.04.073.1321.01 

Προμήθεια 
ειδών 

συντήρησης & 
επισκευής 

μεταφορικών 
μέσων ξηράς 

γενικά  

124,00 48.519,98 20.775,53 27.620,45 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 12.513.28 301.331,76 117.979,62 170.838,86 

 
Β. την πληρωμή δαπανών για προμήθειες, συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών που 
πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό έτος 2016, ως κατωτέρω:  
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε. 
ΠΟΣΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ  

1 
Έγκριση δαπάνης για 

την πληρωμή 
λογαριασμών ΟΤΕ 

02.04.073.0824.01 

Υποχρεώσεις από 
παροχή 

τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών (τέλη, 

μισθώματα και δαπάνες 
εγκαταστάσεων) 

1497,11 

2 
Έγκριση δαπάνης για 

την πληρωμή 
λογαριασμών ΔΕΗ 

02.04.073.0832.01 Ηλεκτρική ενέργεια 1672,68 

3 

Έγκριση δαπάνης για 
την πληρωμή λοιπών 
εξόδων μετακίνησης 
αποζημίωσης  είκοσι 
ενός (21) υπαλλήλων  

της Δ/νσης Διοικητικού 
Οικονομικού, της Δ/νσης 
Ανάπτυξης  της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων και του 
Τμήματος Πολιτικής 
Προστασίας  της Π.Ε 

Φωκίδας για τους μήνες   
Απρίλιο και Μάιο του  

2016  
 

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 Ι.Χ. η Δ.Χ.) 
εκτός όσων εντάσσονται 
στους ΚΑΕ 0715, 0716 

και 0717 
 

1.020,00 

4 

Έγκριση δαπάνης για 
την πληρωμή εξόδων 

ημερήσιας αποζημίωσης  
είκοσι ενός  (21) 

υπαλλήλων  της Δ/νσης 
Διοικητικού Οικονομικού, 
της Δ/νσης Ανάπτυξης  
της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων και του Τμήματος 
Πολιτικής Προστασίας  
της Π.Ε Φωκίδας για 

τους μήνες   Απρίλιο και 
Μάιο του  2016  

02.04.073.0721.01 

 
Ημερήσια αποζημίωση 

μετακινουμένων στο 
εσωτερικό & εξωτερικό 

εκτός όσων εντάσσονται 
στους ΚΑΕ 0715, 0716 

και 0717. 

1481,20 
 

5 

Έγκριση δαπάνης για 
την πληρωμή 

λογαριασμού COSMOTE 
του Αντιπεριφερειάρχη 

της ΠΕ Φωκίδας 
σύμφωνα με την αριθμ. 
οικ. 237/2/04.01.2016 

Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Στερεάς 

Ελλάδας. 

02.04.073.0826.01 
Δαπάνες Κινητής 

Τηλεφωνίας 
74,60 
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6 

Έγκριση δαπάνης για 
την πληρωμή 

λογαριασμού COSMOTE 
υπαλλήλου της Πολιτικής 

Προστασίας της ΠΕ 
Φωκίδας σύμφωνα με 

την αριθμ. οικ. 
238/3/04.01.2016 

Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Στερεάς 

Ελλάδας.  

02.04.073.0826.01 
Δαπάνες Κινητής 

Τηλεφωνίας 
80,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 5.825,59 
 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 963 

 
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή 
υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 90991/3395/13-
6-2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και την σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες, 
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 
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 

ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 

ΕΤΟΥΣ 2016 

ΔΕΥΜΕΥΘΕΝ 
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ 

ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ 
ΓΙΑ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

1 Εργασίες 
επισκευής για το 

ΜΕ 121124 όχημα 
της ΠΕ Ευβοίας 

02.02.073.0861.01 
 

Αμοιβές για 
συντήρηση 

και επισκευή 
μεταφορικών 

μέσων 
ξηράς γενικά 

200,00 14.726,61 6.532,21 
 

7.994,40 
 

2 Εργασίες 
επισκευής –

αντικατάστασης 
ενός (1) ανεμιστήρα 

συμπυκνωτή του 
κεντρικού 

μηχανοστασίου 
system 1 για το 

σύστημα 
κλιματισμού της ΠΕ 

Ευβοίας 

02.02.073.0869.01 
 

Αμοιβές για 
συντήρηση 

και επισκευή 
λοιπού 

εξοπλισμού 
 

186,00 22.000,00 13.240,49 8.573,51 
 

3 Εργασίες 
αντικατάστασης  - 
τοποθέτησης δύο 
(2) μπαταριών Η/Ζ 
ηλεκτροπαραγωγού 

ζεύγους για το 
κτίριο της ΠΕ 

Ευβοίας 

02.02.073.0869.01 
 

Αμοιβές για 
συντήρηση 

και επισκευή 
λοιπού 

εξοπλισμού 
 

161,20 22.000,00 13.426,49 
 

8.412,31 
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4 Προμήθεια ενός (1)  
ανεμιστήρα 

συμπυκνωτή του 
κεντρικού 

μηχανοστασίου 
system 1 για το 

σύστημα 
κλιματισμού της ΠΕ 

Ευβοίας 

02.02.073.1329.01 
 

Προμήθεια 
ειδών 

συντήρησης 
& επισκευής  
κάθε είδους 

λοιπού 
εξοπλισμού 

 

1.054,00 11.139,08 2.959,32 
 

7.125,76 
 

5 Προμήθεια δύο (2) 
μπαταριών Η/Ζ 

ηλεκτροπαραγωγού 
ζεύγους για το 
κτίριο της ΠΕ 

Ευβοίας 

02.02.073.1329.01 
 

Προμήθεια 
ειδών 

συντήρησης 
& επισκευής  
κάθε είδους 

λοιπού 
εξοπλισμού 

496,00 11.139,08 4.013,32 
 

6.629,76 
 

6 Προμήθεια δέκα 
πέντε (15) νέων 
πυροσβεστήρων 
για το Διοικητικό 

Μέγαρο λόγω 
παρέλευσης της 

ημερομηνίας λήξης 

02.02.073.1699.01 
 

Λοιπές 
προμήθειες 

 

500,00 25.000,00 12.025,68 
 

12.474,32 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 2.597,20 106.004,77 52.197,51 51.210,06 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 964 
 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 90987/3394/13-
6-2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

  Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.200,00€, στο όνομα 
του Βουγιουκαλάκι Μ. Ιωάννη, υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευβοίας, για 
την πληρωμή τελών κυκλοφορίας του μηχανήματος έργου με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 121119 
λόγω επανακυκλοφορίας, έλεγχος ΚΤΕΟ - ΚΕΚ και βεβαιώσεις ταχογράφου για τα αυτοκίνητα 
της ΔΤΕ, ασφάλεια και λοιπές απαιτούμενες δαπάνες θέσης σε κυκλοφορία οχημάτων της ΔΤΕ 
της ΠΕ Ευβοίας. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 02.02.073.0899.01 του προϋπολογισμού της 
Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, έτους 2016. 
   Ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού: 31-12-2016. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 965 

 
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή ποσών αχρεωστήτως 
εισπραχθέντων, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 90994/3396/13-
6-2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη και διάθεση πίστωσης, ύψους τριακοσίων τριάντα ευρώ (330,00 €), 
για επιστροφή ποσών αχρεωστήτως εισπραχθέντος από λαθεμένη κατάθεση ποσών 
επιβληθέντων προστίμων Π.Ε. Εύβοιας, αντί για πληρωμή τους στη Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τον 
ακόλουθο πίνακα: 
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Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΦΜ ΠΟΣΟ 

1 SABO ΑΒΕΕ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΪΑΣ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ 

997316908 150,00 

2 SABO ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – SABO HOLDING 997316910 150,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 300,00 

 
            Όλες οι ανωτέρω επιστροφές ποσών θα βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 
της Π.Ε. Ευβοίας οικονομικού έτους 2016, Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 3199 “Λοιπές επιστροφές εσόδων”. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 966 

 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για συμμετοχή της Π.Ε. Εύβοιας στο 32ο 
Πανελλήνιο Ποδοσφαιρικό Πρωτάθλημα Δικηγορικών Συλλόγων. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 92213/3425/14-
6-2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και την σχετική δέσμευση πίστωσης ποσού 2.529,60€ 
για τη συμμετοχή της Π.Ε. Ευβοίας στο 32ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Δικηγόρων  
που θα λάβει χώρα στη Χαλκίδα, από 30/6-10/7/2016. 

Η διοργάνωση θα προσελκύσει το ενδιαφέρον 500 ατόμων και αποτελεί υψηλής 
αποδοτικότητας προβολή για την πόλη μας και την ευρύτερη περιοχή. 

Η δαπάνη αφορά προμήθεια κυπέλλων – μεταλλίων – αναμνηστικών πλακετών -
διαφημιστικά σταντ-πανό και ηχητική κάλυψη και θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα: 02.073 και τον  
Κ.Α.Ε.: 0844.  
 
 Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος με την αιτιολογία ότι «η εκδήλωση είναι 
περιορισμένης αποτελεσματικότητας και εμβέλειας». 
 Ομοίως, και ο κ. Ιωάννης Αγγελέτος. 
  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 967 
 
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για συμμετοχή της Π.Ε. Εύβοιας σε 
συνδιοργάνωση με το εργαστήρι καλλιτεχνικής παιδείας της 2ης Διεθνής Πολιτιστικής 
Συνάντησης "Στις όχθες του Λήλαντος". 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 92253/3429/14-
6-2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και την σχετική δέσμευση πίστωσης ποσού 1.240,00€ 
για συμμετοχή της Π.Ε. Εύβοιας σε συνδιοργάνωση με το εργαστήρι καλλιτεχνικής παιδείας της 
2ης Διεθνής Πολιτιστικής Συνάντησης "Στις όχθες του Λήλαντος", που θα λάβει χώρα την 26η 
Ιουνίου έως την 12η Ιουλίου στο Ληλάντιο Πεδίο. 
 Η φετινή διοργάνωση θα έχει ως κεντρική ιδέα την Οικουμενικότητα του Ελληνικού 
πολιτισμού και την ανάδειξη της επικαιρότητας των αρχών και των αξιών που ανέδειξε. Μέσα 
από ιδιαίτερα δρώμενα που θα βασίζονται σε παρουσιάσεις ιστορικών - αρχαιολόγων, 
λαογράφων και οινολόγων θα αποτυπωθεί η συνέχεια της καλλιέργειας εξαιρετικών ποικιλιών 
αμπελιού από την αρχαιότητα έως σήμερα. 
 Η δαπάνη αφορά ηχητική κάλυψη και θα βαρύνει το Ειδικό Φορέα: 02.073 και τον  
Κ.Α.Ε.: 0844.   
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 Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος με την αιτιολογία ότι «η εκδήλωση είναι 
περιορισμένης αποτελεσματικότητας και εμβέλειας». 
 Ομοίως, και ο κ. Ιωάννης Αγγελέτος. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 968 

 
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων για πληρωμή λογαριασμών έργων, Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 91830/2892/14-6-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης & την πληρωμή δαπάνης από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, για την πληρωμή των παρακάτω 
λογαριασμών έργων, Π.Ε. Φθιώτιδας: 

 

AA Τίτλος έργου Ειδικός 
φορέας/ 

ΚΑΕ 

Προμηθευτής 
 

Ποσό 

1 Ανακαίνιση κτιρίων «πρώην ΥΕΒ» για την 
μεταστέγαση της Δ/νσης Μεταφορών & 
Επικοινωνιών ΠΕ Φθιώτιδας 
Χρηματοδότηση: ΚΑΠ  
Προϋπολογισμός: 430.000,00 € 

01.071.    
ΚΑΕ 9779 

Υπό δημοπράτηση 430.000,00 

2 Ολοκλήρωση εργασιών στο κτηνιατρικό 
εργαστήριο και τον περιβάλλοντα χώρο 
για την μεταστέγαση της ΔΑΟΚ ΠΕ 
Φθιώτιδας 
Χρηματοδότηση: Ιδιοι Πόροι 
Προϋπολογισμός: 300.000,00 € 
 

01.071.    
ΚΑΕ 9779 

Υπό δημοπράτηση 300.000,00 

3 Μελέτη επέκτασης αλιευτικού καταφυγίου 
Δ.Δ. Αχλαδίου Δήμου Εχιναίων  
Χρηματοδότηση: Ιδιοι Πόροι 
Προϋπολογισμός: 176.000,00 € 
Ποσό σύμβασης:  148.275,71 € 
Πληρωμές μέχρι σήμερα:25.633,85 € 
 
 

01.071.    
ΚΑΕ 9762 

Ευστράτιος 
Ανδριάνης – 

Χόνδρος Σταύρος & 
συνεργάτες – 

Στέλιος Βενιέρης – 
Θωμάς Κεχρολόγος 

– Σταυρος 
Χαραλαμπόπουλος 

– Παναγιώτης 
Καψάλης 

80.813,38 

      
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 969 

 
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για δαπάνες, προμήθειες, Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 91960/2904/14-6-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 
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Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και την σχετική δέσμευση πίστωσης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για δαπάνες, προμήθειες, Π.Ε. Φθιώτιδας, ως 
κατωτέρω:  
 

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή 
ΚΑΕ 

ΠΟΣΟ 
ΔΕΣΜΕΥΣ

ΗΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ 
ΠΡΟΫ/ΣΜΟ
Υ+ΑΝΑΜΟΡ

ΦΩΣΕΙΣ 
ΕΤΟΥΣ 2016 

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ 
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ 

ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠ
Ο 

ΔΕΣΜΕΥΣ
ΗΣ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

1 

Προμήθεια δύο (2) 
καμερών ασφαλείας & ένα 
(1) τρίποδα στήριξης, για 

τις ανάγκες 
βιντεοεπιτήρησης του 

χώρου Data Center στο νέο 
Διοικητήριο(πρώην 
ΜΕΡΥΠ) και για την 

κάλυψη των συνεδριάσεων 
του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Στερεάς 
Ελλάδας 

02.01.073.1729.01 Προμήθεια 
κάθε είδους 
μηχανικού 
και λοιπού 
εξοπλισμού 

850,00 10.000,00 2.000,00 7.150,00 

2 

Για την πληρωμή των 
τελών χρήσης 

μηχανημάτων έργων έτους 
2016 της ΠΕ Φθιώτιδας 

02.01.073.0899.01 Λοιπές 
δαπάνες 

και ειδικές 
αμοιβές 

5.500,00 228.180,00 148.367,40 74.312,60 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 6.350,00 238.180,00 150.367,40 81.462,60 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 970 

 
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή 
υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 3228/15-6-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

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

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦ

Η Κ.Α.Ε. 

ΠΟΣΟ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
Υ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙ
Σ ΕΤΟΥΣ 2016 

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 
ΓΙΑ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

1 

Προμήθεια 
ανταλλακτικών για 

επισκευή του ΚΥ 3928-
Μ.Ε (εκσκαφέας) 

02.05.073.5429.01 Λοιπές 
γεωργικές 
δαπάνες 

2248,98 1608083.87 316266.97 1291816.90 

2 Αμοιβή για επισκευή 
του ΚΥ 3928-Μ.Ε 

(εκσκαφέας 

02.05.073.5429.01 Λοιπές 
γεωργικές 
δαπάνες 1178,00 1608083.87 318515.95 1289567.92 
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3 
Προμήθεια 

Μηχανογραφικού 
χαρτιού για τις ανάγκες 
του τμήματος Μετ/ρων 

Θήβας 

02.05.073.1111.01 Προμήθεια 
χαρτιού 

γραφικών 
ειδών και 
λοιπών 

συναφών 
υλικών 

215,76 14582.49 12545.76 2036.73 

4 

Επιστροφή ποσού στον 
Τσαμπά Νικόλαο το 

οποίο κατέθεσε με το  
11/27-5-16 

καταθέτηριο, λογω ότι 
δεν έγινε η μεταβίβαση 
του ΧΑΖ 5650 αυτ/του 

 

02.05.073.3199.01 Λοιπές 
επιστροφές 

εσόδων 

75,00 4296,00 2998.15 1297.85 

5 
Αμοιβή για επισκευή 
ενός ελαστικού στο 
χώρο εργασίας του 
ΚΗΥ 6186 φορτηγό-

γερανοφόρο 

02.05.073.0861 .01 Αμοιβές για 
συντήρηση 

και 
επισκευή 

Μεταφορικ
ών μέσων  

ξηράς 
γενικά. 

86,80 7000,00 4512.51 2487.49 

6 

Προμήθεια  δύο 
ελαστικών για το ΚΗΥ 

6186 αυτ/το 

02.05.073.1321.01 Προμήθεια 
ειδών 

συντήρηση
ς και 

επισκευής 
μεταφορικ
ών μέσων 

ξηράς 
γενικά 

604,87 24600.00 13248.99 11351.01 

7 

Επιστροφή ποσού στον 
Τσαμπά Νικόλαο το 

οποίο κατέθεσε με το  
12/27-5-16 

καταθέτηριο, λόγω ότι 
δεν έγινε η μεταβίβαση 
του ΧΑΖ 5650 αυτ/του 

 

02.05.073.3199.01 Λοιπές 
επιστροφές 

εσόδων 

135,00 4296,00 3073.15 1222.85 

8 Προμήθεια μελανιών 
για τις ανάγκες της 
Δ/νσης Αγροτικής 

Οικονομίας 

02.05.073.1111.01 Προμήθεια 
χαρτιού 

γραφικών 
ειδών και 
λοιπών 

συναφών 
υλικών 

544,00 14582.49 12761.52 1820.97 

9 
Προμήθεια μελανιών 
για τις ανάγκες της 

Δ/νσης Δ/κου-Οικ/κου 

02.05.073.1111.01 Προμήθεια 
χαρτιού 

γραφικών 
ειδών και 
λοιπών 

συναφών 
υλικών 

     255,00 14582.49 13305.52 1276.97 

10 
Προμήθεια υλικών για 

τις ανάγκες καθαρισμού 
του οδικού δικτύου 

02.05.073.1699.01 Λοιπές 
προμήθειες 

1077,03 16407.44 7756.30 8651.14 
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11 

Αμοιβές δικηγόρων 
σύμφωνα με το αριθμ. 
Π82644/740 εισήγηση 

της Νομικής Υπηρεσίας 
περί ορισμού 

δικηγόρου στο Τριμελές 
Εφετείο Αθηνών - 

Τμήμα 2
ο
 [(κλήση του 

Δημητρίου Κατσέλη και 
λοιπών (συνολικά 11 

καλούντες)]. 
 

02.05.073.0871 Αμοιβές 
φυσικών 

προσώπων 

288,00 45.000,00€ 31.865,20 11.213,53 

12 

Αμοιβές δικηγόρων 
σύμφωνα με το αριθμ. 
Π82646/741 εισήγηση 

της Νομικής Υπηρεσίας 
για διορισμό δικηγόρου 
για εκπροσώπηση της 
«Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας», στο 
Τριμελές Εφετείο 

Αθηνών - Τμήμα 2
ο
 

[(αίτηση της 
Αλεξάνδρας συζ. 

Αλκιβιάδη Κώνστα το 
γένος Αθανάσιου 

Καραμπιτσάκου και 
λοιπών (συνολικά 13 

αιτούντες)]. 
 

02.05.073.0871 Αμοιβές 
φυσικών 

προσώπων 

753,92€ 45.000,00€ 31.865,20 11.213,53 

13 

Αμοιβές δικηγόρων 
σύμφωνα με το αριθμ. 
Π82650/742 εισήγηση 

της Νομικής Υπηρεσίας 
για διορισμό Δικηγόρου 
για εκπροσώπηση της 
«Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας», στο 
Τριμελές Εφετείο 

Αθηνών [αίτηση της 
εταιρείας με την 

επωνυμία «ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ 
Ε. ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ ΚΑΙ 

ΥΙΟΣ Ανώνυμη 
Εμπορική και 

Βιομηχανική Εταιρεία»]. 

02.05.073.0871 Αμοιβές 
φυσικών 

προσώπων 

753,92 45.000,00€ 31.865,20 11.213,53 

14 

Αμοιβές δικηγόρων 
σύμφωνα με την αριθμ. 
Π67377/640 εισήγηση 

της Νομικής Υπηρεσίας  
για διορισμό δικηγόρου 

για τη σύνταξη 
γνωμοδότησης 

απαντώντας στα 
ερωτήματα που τίθενται 
με το υπ’ αριθ. πρωτ. 

1957/26.04.2016 
έγγραφο της 

Διεύθυνσης Ανάπτυξης 
της Περιφερειακής 
Ενότητας Βοιωτίας 

02.05.073.0871 Αμοιβές 
φυσικών 

προσώπων 

396,80€ 45.000,00€ 31.865,20 11.213,53 
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[Τμήμα Εμπορίου και 
Τουρισμού]. 

 

15 

Αμοιβές δικηγόρων 
σύμφωνα με την αριθμ. 
Π87843/777 εισήγηση 

της Νομικής Υπηρεσίας  
για διορισμό δικηγόρου 

ο 
οποίος, θα  συντάξει 

αναλυτική 
γνωμοδότηση 

απαντώντας στα 
ερωτήματα που τίθενται 
με το υπ’ αριθ. πρωτ. 
οικ. 6963/31.05.2016 

έγγραφο της  
Διεύθυνσης Αγροτικής 

Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής της 
Περιφερειακής 

Ενότητας Βοιωτίας. 

02.05.073.0871 Αμοιβές 
φυσικών 

προσώπων 

480,00€ 45.000,00€ 31.865,20 11.213,53 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 9093,08 3451514,65 
    

800.580,42 2645170,42 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 971 

 
ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, Π.Ε. Βοιωτίας. 
(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. (οικ.) 3280/14-6-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, Π.Ε. Βοιωτίας, όπως 
παρακάτω: 

 

1. Ποσού 50.000,00 ευρώ με υπόλογο τον υπάλληλο της Δ/νσης Δ/ΚΟΥ 
ΟΙΚ/ΚΟΥ, του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α’, Καλαντζή 
Ιωάννη του Κων/νου, για την καταβολή δαπανών φωτισμού και κίνησης των 
υπηρεσιών της Π.Ε Βοιωτίας. Ημερομηνία απόδοσης αυτού ορίζεται η 
31/12/16 και η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ 073 ΚΑΕ 832 

50.000.00 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 972 

 
 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με την 
μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του 
προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2016», Π.Ε. Εύβοιας, 
προϋπολογισμού 73.739,53 € με Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής). 
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 92127/8463/14-6-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

 1. Εγκρίνει το από 13/6/2016 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισμού (και 
όχι ανοικτού ηλεκτρονικού όπως εκ παραδρομής αναγράφηκε στον τίτλο του θέματος) του 
έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με την μέθοδο της 
παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του προγράμματος 
συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2016», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 
73.739,53€ με Φ.Π.Α., που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 
προσκόμισαν οι αναδειχθέντες μειοδότες των τμημάτων Α,Β,Γ, και Δ. 
 2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για: 
- τα τμήματα Α’ και Δ’ στην εταιρεία: “ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ”, με το ποσό 1,19 € ανά αναρτημένη παγίδα και ανά μεταχείριση πλέον Φ.Π.Α. (ο 

ακριβής αριθμός ημερών αλλαγής των δακοπαγίδων θα προσδιορίζεται από το Δ/ντη 

δακοκτονίας και τους επόπτες- ο αριθμός των 34 μεταχειρίσεων θα είναι ο ανώτερος αριθμός), η 

οποία είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και με τα Τμήματα Α, Β, Δ του Πίνακα Ι, 

όπου ορίζεται ανώτερη τιμή 44,54 € ανά αναρτημένη παγίδα και για 34 μεταχειρίσεις, ήτοι 1,31€ 

ανά αναρτημένη παγίδα και ανά μεταχείριση. 

- το τμήμα Β’ στην εταιρεία: “ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ”, με το 

ποσό 1,29 € ανά αναρτημένη παγίδα και ανά μεταχείριση πλέον ΦΠΑ (ο ακριβής αριθμός 

ημερών αλλαγής των δακοπαγίδων θα προσδιορίζεται από το Δ/ντη δακοκτονίας και τους 

επόπτες- ο αριθμός των 34 μεταχειρίσεων θα είναι ο ανώτερος αριθμός), η οποία είναι σύμφωνη 

με τους όρους της διακήρυξης και με τα Τμήματα Α, Β, Δ του Πίνακα Ι, όπου ορίζεται ανώτερη 

τιμή 44,54 € ανά αναρτημένη παγίδα και για 34 μεταχειρίσεις, ήτοι 1,31€ ανά αναρτημένη παγίδα 

και ανά μεταχείριση. 

- το τμήμα Γ΄ στον «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΠΟΝΑΚΗ», με το ποσό 1,149 € ανά αναρτημένη παγίδα 

και ανά μεταχείριση πλέον Φ.Π.Α. (ο ακριβής αριθμός ημερών αλλαγής των δακοπαγίδων θα 

προσδιορίζεται από το Δ/ντη δακοκτονίας και τους επόπτες - ο αριθμός των 34 μεταχειρίσεων 

θα είναι ο ανώτερος αριθμός), η οποία είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και με τα 

Τμήματα Α, Β, Γ Δ του Πίνακα Ι, όπου ορίζεται ανώτερη τιμή 44,54 € ανά αναρτημένη παγίδα και 

για 34 μεταχειρίσεις, ήτοι 1,31€ ανά αναρτημένη παγίδα και ανά μεταχείριση. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 973 
 

 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 47ο: Τροποποίηση των αριθμ. 1/2016 και 2/2016 από 24-5-2016 αρχικών συμβάσεων 
του έργου με τίτλο: «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2016-
2017». 
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 136/92200/14-6-2016 
έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε. προς 
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Τροποποιεί τις αρχικές συμβάσεις ως προς την αξία λόγω αύξησης του Φ.Π.Α. από 23% 
σε 24%: 

α) της αριθ. 1/2016 με ημερομηνία 24/05/2016 και ΑΔΑΜ 16SYMV004456151 2016-05-
25, του τμήματος Α΄ «Παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών των κουνουπιών και 
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διενέργεια από εδάφους παρεμβάσεων προνυμφοκτονίας, ακμαιοκτονίας, υπολειμματικής 
ακμαιοκτονίας και δράσεων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από ασθένειες που μεταδίδονται 
με διαβιβαστές στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» και 

β) της αριθ. 2/2016 με ημερομηνία 24/05/2016 και ΑΔΑΜ16YMV 004456235 2016-05-25, 
του τμήματος Β΄ «Διενέργεια αεροψεκασμών για την καταπολέμηση κουνουπιών με την μέθοδο 
της προνυμφοκτονίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» του έργου: «Καταπολέμηση 
κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2016 & 2017». 

Όλοι οι λοιποί όροι των συμβάσεων παραμένουν ως έχουν. 
 
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ψήφισε με επιφύλαξη. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 974 
 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση της 6ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016, της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  
(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 την υπ΄αριθμ. 91857/2898/14-6-
2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. και την υπ΄αριθμ. 94652/2179/17-6-2016. 
συμπληρωματική της 6ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή, που τέθηκε 
υπόψη της με την έναρξη της συνεδρίασης, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του 
παρόντος πρακτικού.  
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την 6η τροποποίηση του Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016, της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όπως αναλύεται στην εισηγητική έκθεση και όπως αποτυπώνεται 
στους πίνακες Εσόδων – Εξόδων των Περιφερειακών Ενοτήτων οι οποίοι αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

 
Οκ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε με την αιτιολογία ότι «πρόκειται για τροποποίηση 

διαχειριστικού χαρακτήρα, με αυτή η Περιφέρεια αποδέχεται αδιαμαρτύρητα την έλλειψη 
χρηματοδότησής της και την καθυστέρηση των αναιμικών χορηγήσεων». 

Ο κ. Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 975 
 
 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 
 
ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση από πλευράς σκοπιμότητας του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 
του έργου: «Κατασκευή της οδού Ραπταίοι – Ν. Στύρα – Στύρα (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 
16+499,33) – (Συνέχιση)», Π.Ε. Εύβοιας. 
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 91631/2482/Φ.Ε./13-
6-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 
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Εγκρίνει από πλευράς σκοπιμότητας τον 2ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του 
έργου: «Κατασκευή της οδού Ραπταίοι – Ν. Στύρα – Στύρα (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+499,33) – 
(Συνέχιση)», αναδόχου: ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. (υποκατάστατος της Ε/Ε ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε.), συνολικού 
ποσού 11.369.867,29€ (με Φ.Π.Α.) και τη μείωση του συμβατικού αντικείμενου κατά 
6.448.440,95 € σε σχέση με τον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε., προκειμένου να μεταφερθεί σε νέο 
φορέα χρηματοδότησης αφού έχει λήξει η προγραμματική περίοδος του ΕΣΠΑ 2007-2013 και να 
ολοκληρωθεί τελικά μόνο το 2ο τμήμα του έργου από τη Χ.Θ. 9+100 έως Χ.Θ. 16+499,33, το 
οποίο αποτελεί αυτοτελές και λειτουργικό τμήμα. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 976 

 
 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΑΔΑ: ΩΟΒΞ7ΛΗ-Ξ0Ψ


		2016-06-27T08:02:18+0300
	Athens




