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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

της 17ης Οκτωβρίου 2016 
Αριθμός Πρακτικού 41 

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

όροφος), σήμερα στις 17 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε 
(τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 138/7-9-2014 
(ΑΔΑ: 796Ω7ΛΗ-ΞΩΚ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, 
προεδρεύοντος του Ηλία Μπουρμά, Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω απουσίας 
του Προέδρου αυτής, ο οποίος ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 1013/8-10-2014 απόφασή της 
(ΑΔΑ:Β3Ε37ΛΗ-ΤΥΠ), και δυνάμει της υπ΄αριθμ. (οικ.) 160693/1883/11-10-2016 πρόσκλησης του 
Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
3852/2010, για να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης 39/3-10-2016 της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
 
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
ΘΕΜΑ 2o: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ΄αριθμ. ΔΔΠ1185/2016 διαταγής πληρωμής 
του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς (Τμήμα Στ’). 
 
ΘΕΜΑ 3o: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο 
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την με αρ. κατ. 169/2014 προσφυγή – αγωγή της εταιρείας 
με την επωνυμία «SICAP S.A.»]. 
 
ΘΕΜΑ 4o: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο 
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την με αρ. κατ. 170/2014 προσφυγή – αγωγή της εταιρείας 
με την επωνυμία «SICAP S.A.»]. 
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ΘΕΜΑ 5o: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο 
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [αγωγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΒΟΚΑΤ Α.Ε.»]. 
 
ΘΕΜΑ 6o: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο 
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την με αριθμό κατάθεσης 224/16.12.2014 προσφυγή της 
εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΒΟΚΑΤ Α.Ε.»]. 
 
ΘΕΜΑ 7o: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο 
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την με ημερομηνία κατάθεσης 10/03/2015 προσφυγή της 
εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΒΟΚΑΤ Α.Ε.»]. 
 
ΘΕΜΑ 8o: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο 
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [αγωγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.»]. 
 
ΘΕΜΑ 9o: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο 
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της εταιρείας με την 
επωνυμία «ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»]. 
 
ΘΕΜΑ 10o: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο 
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την προσφυγή των συμπραττόντων μελετητικών γραφείων 
της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε.Π.Ε.», και λοιπών (συνολικά 3 
προσφεύγοντες)]. 
 
ΘΕΜΑ 11o: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο 
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία 
«ΠΑΡΑΓΩΓΟΝ Α.Τ.Ε.»]. 
 
ΘΕΜΑ 12o: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας [σχετικά με την αίτηση ακύρωσης της εταιρείας με την επωνυμία 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.»]. 
(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. 150765/380/27-9-2016 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Φωκίδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινομένων της Π.Ε. Φωκίδας (ενίσχυση πρανών και καθαρισμός των ποταμιών Γρανιτσόρεμα 
και Κόκκινου της Τ.Κ. Διακοπίου). 
 
ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση δαπάνης της 1ης Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: 
«Μίσθωση μηχανημάτων για τη συντήρηση του οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Καρπενησίου, 
για τα έτη 2016-2017», χρήση 2016, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση δαπάνης της 1ης Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: 
«Μίσθωση μηχανημάτων για τη συντήρηση του οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Αγράφων, για 
τα έτη 2016-2017», χρήση 2016, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό & 
Επαρχιακό Οδικό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για την 
χρονική περίοδο 2015-2017». 
 
ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
ΣΑΕΠ 566/12 της Π.Ε. Βοιωτίας με τίτλο: «Απευθείας μίσθωση Ιδιωτικών Μηχανημάτων για την 
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εκτέλεση παροχής υπηρεσιών προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (δασοπυρόσβεση) την 20-
9-2016». 
(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 18o: Έγκριση επαναληπτικής δημοπράτησης του έργου: «Γέφυρα Κωσταλεξίου Ν.Α. 
Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 2.400.000,00 € με Φ.Π.Α. (εξ’ αναβολής). 
 
ΘΕΜΑ 19o: Επανάληψη της δημοπράτησης του υποέργου: «Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού 
οδοστρώματος, τεχνικών έργων και σήμανσης της υπ΄αριθμ. 27 Εθνικής Οδού Άμφισσα Γραβιά 
Όρια Νομού» του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015-2016 & 
2017», προϋπολογισμού 286.247,00€ με Φ.Π.Α. (εξ’ αναβολής). 
 
ΘΕΜΑ 20o: Λήψη απόφασης σχετικά με την εξέλιξη του διαγωνισμού του υποέργου: 
«Αποκατάσταση ζημιών στα τοιχία αντιστήριξης της επαρχιακής οδού Νο 9 Γαλαξειδίου - 
Πεντεορίων – Βουνιχώρας» του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015 
- 2016 και 2017», προϋπολογισμού 190.000,00 με Φ.Π.Α., μετά τη γνωμοδότηση του Τεχνικού 
Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (εξ’ αναβολής). 
 
ΘΕΜΑ 21o: Εξέταση ένστασης - κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου: 
«Κατασκευή γέφυρας στο χείμαρρο Ίναχο του επαρχιακού δρόμου Περιβολίου – Μαρμάρων, 
Νομού Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 2.000.000,00 € με Φ.Π.Α. (εξ’ αναβολής). 
 
ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία για το έργο: 
«Κατασκευή δρόμου Χόχλια – Βράχα – Κορίτσα Κλειστού», Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Βελτίωση 
συνθηκών ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας», 
προϋπολογισμού 529.204,89 € με Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & Μεταφορών 
Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση του υπ΄αριθμ. 17/2016 πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου 
επαναληπτικού διαγωνισμού του έργου: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων, χωρικής 
αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, για το σχολικό έτος 2016-2017», με κριτήριο επιλογής την 
χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 55.038,00 χωρίς Φ.Π.Α. 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Επικύρωση της υπ΄αριθμ. 152940/1903/30-9-2016 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 18/2016 πρακτικού της επιτροπής επαναληπτικής 
διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη μειοδότη των αγόνων τμημάτων του Πρόχειρου, του 
Επαναληπτικού Πρόχειρου και της Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης για το έργο: «Μεταφορά 
μαθητών δημοσίων σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, του σχολικού έτους 2016-
2017». 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής ενστάσεων του πρόχειρου δημόσιου συνοπτικού 
διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας, 
προϋπολογισμού 62.000,00€ με Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών 
καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνολικού 
προϋπολογισμού 55.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δαπάνης - δέσμευση πίστωσης για την τεχνική υποστήριξη έξι (6) 
φωτοτυπικών της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Προμήθεια άλατος έτους 2016», 
Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 160.000,00 € με Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση α) διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
άλατος αποχιονισμού οδικού δικτύου έτους 2016», χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, Π.Ε. 
Εύβοιας, προϋπολογισμού 59.274,20€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (73.500,00€ με Φ.Π.Α. 
24%), και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης. 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση πρακτικού 3 – κατακύρωση αποτελέσματος του πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια πινακίδων οδικής ασφάλειας - υλικών διαγράμμισης 
οδοστρωμάτων», Π.Ε. Φωκίδας, συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00 με ΦΠΑ.. 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση παράτασης της υπάρχουσας σύμβασης για τη προμήθεια μελανιών (toner) 
για τις συσκευές FAX και τα φωτοτυπικά μηχανήματα των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας  
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση παράτασης της υπάρχουσας σύμβασης για τη προμήθεια γραφικής ύλης, 
για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΔΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για αποζημίωση των επιθεωρητών του Ν. 3982/11 της 
Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 1486/3-10-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε., περί έγκρισης δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, 
Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, 
Π.Ε. Ευρυτανίας. 
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ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, 
Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, 
Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, 
Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή έργων - μελετών του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή ποσού αχρεωστήτως 
εισπραχθέντων, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για προμήθειες, εργασίες και δαπάνες μετακίνησης 
υπαλλήλων της επιτροπής καθορισμού λατομικών περιοχών (ΥΠΕΝ), Π.Ε. Φθιώτιδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για συμμετοχή της Π.Ε. Βοιωτίας στην 
διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον Εμπορικό Σύλλογο Λιβαδειάς, με τίτλο «ΛΕΥΚΗ 
ΝΥΧΤΑ». 
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Σ.Ε.). 

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

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

Παρόντα μέλη επτά (7) οι κ.κ. Ηλίας Μπουρμάς, Ιωάννης Περγαντάς, Βασίλειος Φακίτσας, 
Κων/νος Καραγιάννης, Ευστάθιος Κάππος, Ιωάννης Αγγελέτος και Αδαμάντιος Γεωργούλης.. 

Από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα, απουσίαζαν οι κ.κ. Αθανάσιος 
Γιαννόπουλος, ο οποίος αναπληρώθηκε ως ανωτέρω, και Γεώργιος Γκικόπουλος καθώς και το 
αναπληρωματικό μέλος αυτού. 

 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ηλίας 

Μπουρμάς κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 

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

 
Επίσης, στη συνεδρίαση παρέστησαν οι: 
1. Νικόλαος Χαρδαλιάς, Εκτελεστικός Γραμματέας Π.Σ.Ε., 
2. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής 

Λειτουργίας Π.Σ.Ε., 
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3. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε., 

4. Εμμανουήλ Σπαθούλας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του τμήματος Προμηθειών της 
Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε.. 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης 39/3-10-2016 της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 39/3-10-2016 πρακτικό συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1533 

 
 
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
ΘΕΜΑ 2o: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ΄αριθμ. ΔΔΠ1185/2016 διαταγής πληρωμής 
του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς (Τμήμα Στ’). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 156741/331/5-
10-2016 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 ασκηθεί το ένδικο μέσο της ανακοπής κατά της υπ΄αριθμ. ΔΔΠ1185/2016 διαταγής 
πληρωμής του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς (Τμήμα Στ’). 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1534  

 
ΘΕΜΑ 3o: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο 
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την με αρ. κατ. 169/2014 προσφυγή – αγωγή της εταιρείας 
με την επωνυμία «SICAP S.A.»]. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 160088/1220/11-
10-2016 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. Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είναι μεγάλης 
σπουδαιότητας για τα συμφέροντα της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», λόγω του αντικειμένου 
της, και δεδομένου ότι οι υπηρετούντες στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής 
Ενότητας Εύβοιας Δικηγόροι αδυνατούν να αντιμετωπίσουν την υπεράσπιση της συγκεκριμένης 
υπόθεσης, λόγω του φόρτου εργασίας και της ενασχόλησής τους με τα ποικίλης και τρεχούσης 
φύσεως θέματα του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, διορίζει 
κατ’ εξαίρεση πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο Αθανάσιο 
Τσαντήλα του Γεωργίου [Α.Μ./Δ.Σ.Λ: 256], κάτοικο Λαμίας, οδός Λεωνίδου, αρ. 6, ο οποίος να 
την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [Τμήμα Δ΄], στη δικάσιμο της 16/11/2016, ή σε 
κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 01/09/2014 και με αριθμό 
κατάθεσης 169/24.09.2014 προσφυγή - αγωγή, που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία «SICAP 
S.A.», 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 737 ευρώ 
συν ΦΠΑ 24% (= 176,88), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 913,88 ευρώ, η οποία 
προκύπτει ως εξής:  
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- Παράσταση και υπόμνημα 417 ευρώ [161 € παράσταση συν 256 € υπόμνημα], με βάση 
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013. 

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (4) ώρες, με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα, ήτοι 
ποσό [80 Χ 4 = 320 ευρώ], για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον Διοικητικού Εφετείου, 
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του οικονομικού αντικειμένου αυτής. 
 - Σύνολο αμοιβής 737 ευρώ. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1535 

 
ΘΕΜΑ 4o: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο 
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την με αρ. κατ. 170/2014 προσφυγή – αγωγή της εταιρείας 
με την επωνυμία «SICAP S.A.»]. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 160116/1221/ 
11-10-2016 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. Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είναι μεγάλης 
σπουδαιότητας για τα συμφέροντα της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», λόγω του αντικειμένου 
της, και δεδομένου ότι οι υπηρετούντες στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής 
Ενότητας Εύβοιας Δικηγόροι αδυνατούν να αντιμετωπίσουν την υπεράσπιση της συγκεκριμένης 
υπόθεσης, λόγω του φόρτου εργασίας και της ενασχόλησής τους με τα ποικίλης και τρεχούσης 
φύσεως θέματα του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, διορίζει 
κατ’ εξαίρεση πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο Αθανάσιο 
Τσαντήλα του Γεωργίου [Α.Μ./Δ.Σ.Λ: 256], κάτοικο Λαμίας, οδός Λεωνίδου, αρ. 6, ο οποίος να 
την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, στη δικάσιμο της 16/11/2016, ή σε κάθε μετ’ 
αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 01/09/2014 και με αριθμό κατάθεσης 
170/24.09.2014 προσφυγή - αγωγή, που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία «SICAP S.A.», 
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 737 ευρώ 
συν ΦΠΑ 24% (= 176,88), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 913,88 ευρώ, η οποία 
προκύπτει ως εξής:  

- Παράσταση και υπόμνημα 417 ευρώ [161 € παράσταση συν 256 € υπόμνημα], με βάση 
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013. 

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (4) ώρες, με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα, ήτοι 
ποσό [80 Χ 4 = 320 ευρώ], για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον Διοικητικού Εφετείου, 
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του οικονομικού αντικειμένου αυτής. 
 - Σύνολο αμοιβής 737 ευρώ. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1536 
 

ΘΕΜΑ 5o: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο 
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [αγωγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΒΟΚΑΤ Α.Ε.»]. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 159879/1216/ 
11-10-2016 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. Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είναι μεγάλης 
σπουδαιότητας για τα συμφέροντα της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», λόγω του αντικειμένου 
της, και δεδομένου ότι οι υπηρετούντες στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής 
Ενότητας Εύβοιας Δικηγόροι αδυνατούν να αντιμετωπίσουν την υπεράσπιση της συγκεκριμένης 
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υπόθεσης, λόγω του φόρτου εργασίας και της ενασχόλησής τους με τα ποικίλης και τρεχούσης 
φύσεως θέματα του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, διορίζει 
κατ’ εξαίρεση πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο Φωτεινή 
Κανέτη του Χαραλάμπους [Α.Μ./Δ.Σ.Λ.: 90], κάτοικο Λαμίας, οδός Λεωνίδου, αρ. 6, η οποία να 
την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [Τμήμα ΣΤ΄], στη δικάσιμο της 08/11/2016, ή 
σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 07/01/2014 και με αριθμό 
κατάθεσης 16/03.02.2014 αγωγή, που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΒΟΚΑΤ Α.Ε.», 
συντάσσοντας υπόμνημα, 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 737 ευρώ 
συν ΦΠΑ 24% (= 176,88), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 913,88 ευρώ, η οποία 
προκύπτει ως εξής:  

- Παράσταση και υπόμνημα 417 ευρώ [161 € παράσταση συν 256 € υπόμνημα], με βάση 
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013. 

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (4) ώρες, με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα, ήτοι 
ποσό [80 Χ 4 = 320 ευρώ], για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον Διοικητικού Εφετείου, 
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του οικονομικού αντικειμένου αυτής. 
 - Σύνολο αμοιβής 737 ευρώ. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1537 

 
ΘΕΜΑ 6o: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο 
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την με αριθμό κατάθεσης 224/16.12.2014 προσφυγή της 
εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΒΟΚΑΤ Α.Ε.»]. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 159954/1218/ 
11-10-2016 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. Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είναι μεγάλης 
σπουδαιότητας για τα συμφέροντα της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», λόγω του αντικειμένου 
της, και δεδομένου ότι οι υπηρετούντες στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής 
Ενότητας Εύβοιας Δικηγόροι αδυνατούν να αντιμετωπίσουν την υπεράσπιση της συγκεκριμένης 
υπόθεσης, λόγω του φόρτου εργασίας και της ενασχόλησής τους με τα ποικίλης και τρεχούσης 
φύσεως θέματα του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, διορίζει 
κατ’ εξαίρεση πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο Φωτεινή 
Κανέτη του Χαραλάμπους [Α.Μ./Δ.Σ.Λ.: 90], κάτοικο Λαμίας, οδός Λεωνίδου, αρ. 6, η οποία να 
την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [Τμήμα ΣΤ΄], στη δικάσιμο της 08/11/2016, ή 
σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 04/12/2014 και με αριθμό 
κατάθεσης 224/16.12.2014 προσφυγή, που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΒΟΚΑΤ 
Α.Ε.», συντάσσοντας υπόμνημα, 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 661 ευρώ 
συν ΦΠΑ 24% (= 158,64), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 819,64 ευρώ, η οποία 
προκύπτει ως εξής:  

- Παράσταση και υπόμνημα 341 ευρώ [256 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση 
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013. 

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (4) ώρες, με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα, ήτοι 
ποσό [80 Χ 4 = 320 ευρώ], για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον Διοικητικού Εφετείου, 
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του οικονομικού αντικειμένου αυτής. 
 - Σύνολο αμοιβής 661 ευρώ. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1538 
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ΘΕΜΑ 7o: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο 
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την με ημερομηνία κατάθεσης 10/03/2015 προσφυγή της 
εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΒΟΚΑΤ Α.Ε.»]. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 160035/1219/ 
11-10-2016 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. Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είναι μεγάλης 
σπουδαιότητας για τα συμφέροντα της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», λόγω του αντικειμένου 
της, και δεδομένου ότι οι υπηρετούντες στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής 
Ενότητας Εύβοιας Δικηγόροι αδυνατούν να αντιμετωπίσουν την υπεράσπιση της συγκεκριμένης 
υπόθεσης, λόγω του φόρτου εργασίας και της ενασχόλησής τους με τα ποικίλης και τρεχούσης 
φύσεως θέματα του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, διορίζει 
κατ’ εξαίρεση πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο Φωτεινή 
Κανέτη του Χαραλάμπους [Α.Μ./Δ.Σ.Λ.: 90], κάτοικο Λαμίας, οδός Λεωνίδου, αρ. 6, η οποία να 
την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [Τμήμα ΣΤ΄], στη δικάσιμο της 08/11/2016, ή 
σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 10/03/2015 και με 
ημερομηνία κατάθεσης 12/03/2015 προσφυγή, που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία 
«ΕΥΒΟΚΑΤ Α.Ε.», συντάσσοντας υπόμνημα, 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 661 ευρώ 
συν ΦΠΑ 24% (= 158,64), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 819,64 ευρώ, η οποία 
προκύπτει ως εξής:  

- Παράσταση και υπόμνημα 341 ευρώ [256 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση 
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013. 

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (4) ώρες, με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα, ήτοι 
ποσό [80 Χ 4 = 320 ευρώ], για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον Διοικητικού Εφετείου, 
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του οικονομικού αντικειμένου αυτής. 
 - Σύνολο αμοιβής 661 ευρώ. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1539 

 
ΘΕΜΑ 8o: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο 
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [αγωγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.»]. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 160152/1222/ 
11-10-2016 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. Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είναι μεγάλης 
σπουδαιότητας για τα συμφέροντα της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», λόγω του αντικειμένου 
της, και δεδομένου ότι οι υπηρετούντες στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής 
Ενότητας Εύβοιας Δικηγόροι αδυνατούν να αντιμετωπίσουν την υπεράσπιση της συγκεκριμένης 
υπόθεσης, λόγω του φόρτου εργασίας και της ενασχόλησής τους με τα ποικίλης και τρεχούσης 
φύσεως θέματα του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, διορίζει 
κατ’ εξαίρεση πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο Γεώργιο 
Λάγαρη του Κωνσταντίνου [Α.Μ./Δ.Σ.Α.: 21745], κάτοικο Νέας Ερυθραίας, οδός Πάρου, αρ. 7, ο 
οποίος να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [Τμήμα Δ΄], στη δικάσιμο της 
16/11/2016, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 17/07/2014 
και με αριθμό κατάθεσης 135/17.07.2014 αγωγή, που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία 
«ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.», συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας 
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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 737 ευρώ 
συν ΦΠΑ 24% (= 176,88), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 913,88 ευρώ, η οποία 
προκύπτει ως εξής:  

- Παράσταση και υπόμνημα 417 ευρώ [161 € παράσταση συν 256 € υπόμνημα], με βάση 
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013. 

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (4) ώρες, με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα, ήτοι 
ποσό [80 Χ 4 = 320 ευρώ], για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον Διοικητικού Εφετείου, 
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του οικονομικού αντικειμένου αυτής. 
 - Σύνολο αμοιβής 737 ευρώ. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1540 

 
ΘΕΜΑ 9o: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο 
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της εταιρείας με την 
επωνυμία «ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»]. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. ΤΤ 158487/1209/11-
10-2016 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 πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο, 
Ευσταθία Κωνσταντίνου του Γεωργίου [Α.Μ./Δ.Σ. Λαμίας: 334], κάτοικο Λαμίας, οδός Ροζάκη 
Αγγελή, αρ. 32, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [Τμήμα Α2 
Ακυρωτικό], στη δικάσιμο της 25/10/2016, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να 
αποκρούσει την από 23/09/2016 και με αριθμό καταχώρισης ΑΜ101/26.09.2016 αίτηση 
ασφαλιστικών μέτρων, που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία «ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», 
συντάσσοντας υπόμνημα, 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 490,50 ευρώ 
συν ΦΠΑ 24% (= 117,72), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 608,22 ευρώ, η οποία 
προκύπτει ως εξής:  

- Παράσταση και υπόμνημα 170,50 ευρώ [128 € παράσταση συν 42,50 € υπόμνημα], με 
βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013. 

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (4) ώρες, με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα, ήτοι 
ποσό [80 Χ 4 = 320 ευρώ], για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον ανωτάτου Δικαστηρίου 
[Συμβούλιο της Επικρατείας], λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης. 
 - Σύνολο αμοιβής 490,50 ευρώ. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1541 

 
ΘΕΜΑ 10o: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο 
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την προσφυγή των συμπραττόντων μελετητικών γραφείων 
της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε.Π.Ε.», και λοιπών (συνολικά 3 
προσφεύγοντες)]. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 160178/1223/ 
11-10-2016 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 
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1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο 
Φωτεινή Κανέτη του Χαραλάμπους [Α.Μ./Δ.Σ.Λ.: 90], κάτοικο Λαμίας, οδός Λεωνίδου, αρ. 6, η 
οποία να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [Τμήμα Γ΄], στη δικάσιμο της 
17/11/2016, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 07/04/2014 
και με αριθμό κατάθεσης 72/11.04.2014 προσφυγή, που άσκησαν τα συμπράττοντα μελετητικά 
γραφεία της (υπό εκκαθάριση) εταιρείας με την επωνυμία «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
Ε.Π.Ε.», του Γρηγορίου Γενιά και της (υπό εκκαθάριση) εταιρείας με την επωνυμία «Ε. ΒΑΓΙΑΝΟΣ 
– Κ ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ – Α. ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ και Σία Ε.Ε.», συντάσσοντας υπόμνημα, 
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 661 ευρώ 
συν ΦΠΑ 24% (= 158,64), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 819,64 ευρώ, η οποία 
προκύπτει ως εξής:  

- Παράσταση και υπόμνημα 341 ευρώ [256 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση 
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013. 

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (4) ώρες, με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα, ήτοι 
ποσό [80 Χ 4 = 320 ευρώ], για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον Διοικητικού Εφετείου, 
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του οικονομικού αντικειμένου αυτής. 
 - Σύνολο αμοιβής 661 ευρώ. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1542 
 
ΘΕΜΑ 11o: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο 
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία 
«ΠΑΡΑΓΩΓΟΝ Α.Τ.Ε.» ]. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 160214/1224/ 
11-10-2016 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 πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο 
Φωτεινή Κανέτη του Χαραλάμπους [Α.Μ./Δ.Σ.Λ.: 90], κάτοικο Λαμίας, οδός Λεωνίδου, αρ. 6, η 
οποία να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [Τμήμα Γ΄], στη δικάσιμο της 
17/11/2016, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 22/04/2014 
και με αριθμό κατάθεσης 84/28.04.2014 προσφυγή, που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία 
«ΠΑΡΑΓΩΓΟΝ Α.Τ.Ε.», συντάσσοντας υπόμνημα, 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 661 ευρώ 
συν ΦΠΑ 24% (= 158,64), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 819,64 ευρώ, η οποία 
προκύπτει ως εξής:  

- Παράσταση και υπόμνημα 341 ευρώ [256 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση 
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013. 

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (4) ώρες, με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα, ήτοι 
ποσό [80 Χ 4 = 320 ευρώ], για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον Διοικητικού Εφετείου, 
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του οικονομικού αντικειμένου αυτής. 
 - Σύνολο αμοιβής 661 ευρώ. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1543 
 
ΘΕΜΑ 12o: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας [σχετικά με την αίτηση ακύρωσης της εταιρείας με την επωνυμία 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.»]. 
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(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. ΤΤ 144643/1142/11-
10-2016 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 πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο 
Φωτεινή Κανέτη του Χαραλάμπους [Α.Μ./Δ.Σ.Λ.: 90], κάτοικο Λαμίας, οδός Λεωνίδου, αρ. 6, η 
οποία να την εκπροσωπήσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας [Τμήμα Ε΄- επταμελής σύνθεση], 
στη δικάσιμο της 02/11/2016, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει 
την από 28/01/2010 αίτηση ακύρωσης, που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.», συντάσσοντας υπόμνημα, 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 1.302 ευρώ 
συν ΦΠΑ 24% (= 312,48), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 1.614,48 ευρώ, η οποία 
προκύπτει ως εξής :  

- Παράσταση και υπόμνημα 982 ευρώ [491 € παράσταση συν 491 € υπόμνημα], με βάση 
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013. 

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (4) ώρες, με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα, ήτοι 
ποσό [80 Χ 4 = 320 ευρώ], για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον ανωτάτου Δικαστηρίου 
[Συμβούλιο της Επικρατείας], λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης. 
 - Σύνολο αμοιβής 1.302 ευρώ. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1544 
 
 

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 150765/380/27-9-2016 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Φωκίδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινομένων της Π.Ε. Φωκίδας (ενίσχυση πρανών και καθαρισμός των ποταμιών Γρανιτσόρεμα 
και Κόκκινου της Τ.Κ. Διακοπίου). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 1553368/386/30-9-
2016 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 150765/380/27-9-2016 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Φωκίδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινομένων της Π.Ε. Φωκίδας (ενίσχυση πρανών και καθαρισμός των ποταμιών Γρανιτσόρεμα 
και Κόκκινου της Τ.Κ. Διακοπίου), και συγκεκριμένα: 

1. Την απευθείας μίσθωση των ιδιωτικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας «ΚΡΟΝΟΣ ΕΤΕ Ο.Ε 
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», για το καθαρισμό των ποταμιών ΓΡΑΝΙΤΣΟΡΕΜΑ και ΚΟΚΚΙΝΟΥ 
της Τ.Κ Διακοπίου.     

2. Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας των μηχανημάτων, 
που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, που θα 
υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, και τον αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας, που θα επιβλέπει την εργασία, ως και από την επιτροπή 
παραλαβής και θα θεωρηθεί σε συνδυασμό με την  υπ΄άριθμ. 1496/2015 απόφαση (πρακτικό 
31/09-11-2015/θέμα 14ον) (ΑΔΑ: 64ΞΓ7ΛΗ-ΞΟΔ) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 
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 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 τα στοιχεία καταγραφής (gps). 
(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) Τα μηχανήματα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, 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 1545 

 
ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση δαπάνης της 1ης Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: 
«Μίσθωση μηχανημάτων για τη συντήρηση του οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Καρπενησίου, 
για τα έτη 2016-2017», χρήση 2016, Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 153944/2940/3-10-
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 τη δαπάνη της 1ης Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση 
μηχανημάτων για τη συντήρηση του οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Καρπενησίου, 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 
«Μίσθωση μηχανημάτων για την 
συντήρηση του οδικού δικτύου 
στα όρια του Δήμου 
Καρπενησίου για τα έτη 2016-
2017», ΧΡΗΣΗ: 2016, και 
ειδικότερα της περιοχής του 
πρώην Δήμου Προυσού για 
εργασίες διευθέτησης κοίτης 
ποταμού Τρικεριώτη 
Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισμός: 11.160,00 €   
Ποσό σύμβασης: 11.160,00 €   
Πληρωμές μέχρι σήμερα: - 
Παρόν λογαριασμός: 
11.160,00€   
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014ΕΠ56600015 
ΑΦΟΙ Γ. 

ΤΣΙΤΣΑΝΗ Ο.Ε. 

01-09-2016 
ΕΩΣ 

27-09-2016 
11.160,00 € 

2 
1η εντολή πληρωμής του έργου 
«Μίσθωση μηχανημάτων για την 
συντήρηση του οδικού δικτύου 

2014ΕΠ56600015 
ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

01-09-2016 
ΕΩΣ 

27-09-2016 
9.424,00 € 
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στα όρια του Δήμου 
Καρπενησίου για τα έτη 2016-
2017», ΧΡΗΣΗ: 2016, και 
ειδικότερα της περιοχής του 
πρώην Δήμου Δομνίστας για 
εργασίες καθαρισμού δρόμων 
στο οδικό δίκτυο Κρίκελλο – 
Δομνίστα 
Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισμός: 9.424,00 €   
Ποσό σύμβασης: 9.424,00 €   
Πληρωμές μέχρι σήμερα: - 
Παρόν λογαριασμός: 9.424,00 €   
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

3 

1η εντολή πληρωμής του έργου 
«Μίσθωση μηχανημάτων για την 
συντήρηση του οδικού δικτύου 
στα όρια του Δήμου 
Καρπενησίου για τα έτη 2016-
2017», ΧΡΗΣΗ: 2016, και 
ειδικότερα της περιοχής του 
πρώην Δήμου Καρπενησίου για 
εργασίες καθαρισμού κοίτης 
ποταμού Καρπενησιώτη 
Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισμός: 13.640,00 €   
Ποσό σύμβασης: 13.640,00 €   
Πληρωμές μέχρι σήμερα: - 
Παρόν λογαριασμός:13.640,00€   
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014ΕΠ56600015 
ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

01-09-2016 
ΕΩΣ 

27-09-2016 
13.640,00 € 

4 

1η εντολή πληρωμής του έργου 
«Μίσθωση μηχανημάτων για την 
συντήρηση του οδικού δικτύου 
στα όρια του Δήμου 
Καρπενησίου για τα έτη 2016-
2017», ΧΡΗΣΗ: 2016, και 
ειδικότερα της περιοχής του 
πρώην Δήμου Προυσού για 
εργασίες καθαρισμού δρόμων 
και άρσης καταπτώσεων στο 
τμήμα του οδικού δικτύου 
Σαρκίνη – Καταβόθρα - Αλέστια 
Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισμός: 10.664,00 €   
Ποσό σύμβασης: 10.664,00 €   
Πληρωμές μέχρι σήμερα: - 
Παρόν λογαριασμός:10.664,00€   
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014ΕΠ56600015 
ΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

01-09-2016 
ΕΩΣ 

27-09-2016 
10.664,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 44.888,00 € 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1546 
 
ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση δαπάνης της 1ης Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: 
«Μίσθωση μηχανημάτων για τη συντήρηση του οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Αγράφων, για 
τα έτη 2016-2017», χρήση 2016, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 153946/2941/3-10-
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 τη δαπάνη της 1ης Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση 
μηχανημάτων για τη συντήρηση του οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Αγράφων, 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 
«Μίσθωση μηχανημάτων για την 
συντήρηση του οδικού δικτύου 
στα όρια του Δήμου Αγράφων 
για τα έτη 2016-2017», ΧΡΗΣΗ: 
2016, και ειδικότερα της 
περιοχής του πρώην Δήμου 
Φραγκίστας για εργασίες 
καθαρισμού δρόμων, άρσης 
καταπτώσεων στο οδικό δίκτυο 
Ανατολική Φραγκίστα – Βοϊλάδα 
- Μαραθιάς 

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισμός: 8.680,00 € 
Ποσό σύμβασης: 8.680,00 € 
Πληρωμές μέχρι σήμερα: - 
Παρόν λογαριασμός: 8.680,00 € 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014ΕΠ56600015 
ΛΑΜΠΡΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

01-09-2016 

ΕΩΣ 

27-09-2016 

8.680,00 € 

2 

1η εντολή πληρωμής του έργου 
«Μίσθωση μηχανημάτων για την 
συντήρηση του οδικού δικτύου 
στα όρια του Δήμου Αγράφων 
για τα έτη 2016-2017», ΧΡΗΣΗ: 
2016, και ειδικότερα της 
περιοχής του πρώην Δήμου 
Απεραντίων για εργασίες 
καθαρισμού δρόμων και άρσης 
καταπτώσεων στο τμήμα του 
οδικού δικτύου Βούλπη – 
Βαλαώρα – Τοπόλιανα 

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566  
Προϋπολογισμός: 9.027,20 € 
Ποσό σύμβασης: 9.027,20 € 
Πληρωμές μέχρι σήμερα: - 
Παρόν λογαριασμός: 9.027,20 € 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014ΕΠ56600015 
ΠΑΛΑΙΟΣ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

01-09-2016 

ΕΩΣ 

28-09-2016 

9.027,20 € 

ΣΥΝΟΛΟ 17.707,20 € 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1547 
 
ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό & 
Επαρχιακό Οδικό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για την 
χρονική περίοδο 2015-2017». 
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 152555/7226/29-9-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό & 
Επαρχιακό Οδικό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για την 
χρονική περίοδο 2015-2017», ποσού 3.961,80 € με Φ.Π.Α. 24%, στην εταιρεία «ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.», για την κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς σε περιοχή 
της ΤΚ Φαράκλας της Δ.Ε. Κηρέως και στην Δ.Κ. Λίμνης της ΔΕ Ελυμνίων του Δήμου 
Μαντουδίου. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1548 

 
ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
ΣΑΕΠ 566/12 της Π.Ε. Βοιωτίας με τίτλο: «Απευθείας μίσθωση Ιδιωτικών Μηχανημάτων για την 
εκτέλεση παροχής υπηρεσιών προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (δασοπυρόσβεση) την 20-
9-2016». 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & Μεταφορών 
Π.Σ.Ε.). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 158637/501/5-10-
2016 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη και διάθεση πίστωσης ποσού 2.343,60€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 24%, για το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 566/12 της Π.Ε. Βοιωτίας με τίτλο: 
«Απευθείας μίσθωση Ιδιωτικών Μηχανημάτων για την εκτέλεση παροχής υπηρεσιών προς 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (δασοπυρόσβεση) την 20-9-2016».  

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την ΣΑΕΠ 5660000/12 – Πυρκαγιές 2016, σύμφωνα με 
την αριθμ. 32/2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1549 

 
 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση επαναληπτικής δημοπράτησης του έργου: «Γέφυρα Κωσταλεξίου Ν.Α. 
Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 2.400.000,00 € με Φ.Π.Α. (εξ’ αναβολής). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 140010/4578/ 
9-9-2016 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: 
1. το από 13-7-2016 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Γέφυρα 

Κωσταλεξίου Ν.Α. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 2.400.000,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το 
οποίο η δημοπρασία απέβη άγονη, διότι καμία προσφορά δεν κατατέθηκε, 

2. την επανάληψη της δημοπρασίας στις 10 Νοεμβρίου, ημέρα Πέμπτη. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1550 
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ΘΕΜΑ 19o: Επανάληψη της δημοπράτησης του υποέργου: «Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού 
οδοστρώματος, τεχνικών έργων και σήμανσης της υπ΄αριθμ. 27 Εθνικής Οδού Άμφισσα Γραβιά 
Όρια Νομού» του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015-2016 & 
2017», προϋπολογισμού 286.247,00€ με Φ.Π.Α. (εξ’ αναβολής). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 143622/3756/15-9-
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: 
1. το από 13-9-2016 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του υποέργου: 

«Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος, τεχνικών έργων και σήμανσης της υπ΄αριθμ. 
27 Εθνικής Οδού Άμφισσα Γραβιά Όρια Νομού» του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. 
Φωκίδας για τα έτη 2015-2016 & 2017», προϋπολογισμού 286.247,00€ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με 
το οποίο η δημοπρασία απέβη άγονη, διότι καμία προσφορά δεν κατατέθηκε, 

2. την επανάληψη της δημοπρασίας στις 2 Νοεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., 
με τους ίδιους όρους, την ίδια επιτροπή διαγωνισμού, που είχε ορισθεί από τη Δ/νση Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Φωκίδας, και με τα ίδια τεύχη, που είχαν εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1551 

 
ΘΕΜΑ 20o: Λήψη απόφασης σχετικά με την εξέλιξη του διαγωνισμού του υποέργου: 
«Αποκατάσταση ζημιών στα τοιχία αντιστήριξης της επαρχιακής οδού Νο 9 Γαλαξειδίου - 
Πεντεορίων – Βουνιχώρας» του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015 
- 2016 και 2017», προϋπολογισμού 190.000,00 με Φ.Π.Α., μετά τη γνωμοδότηση του Τεχνικού 
Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (εξ’ αναβολής). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 115677/3952/6-10-
2016 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
(πρακτικό 6/2016, θέμα 3ο) και το υπ΄αριθμ. 102485/2559/1-7-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του 
παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

1. Εγκρίνει τα υπ’ άριθμ. 1/21-6-2016 και 2/28-6-2016 πρακτικά της επιτροπής 
διαγωνισμού του υποέργου: «Αποκατάσταση ζημιών στα τοιχία αντιστήριξης της επαρχιακής 
οδού Νο 9 Γαλαξειδίου - Πεντεορίων – Βουνιχώρας» του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. 
Φωκίδας για τα έτη 2015 - 2016 και 2017», προϋπολογισμού 190.000,00 με Φ.Π.Α., που 
αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των οικονομικών προσφορών και των 
εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων αναδόχων. 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση «ΗΛΙΑΣ 
ΞΗΡΟΣ Ε.Δ.Ε.», που προσέφερε έκπτωση οκτώ τοις εκατό (8%), μετά και τη γνωμοδότηση του 
Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όπου «σύμφωνα με 
το ΦΕΚ 147Α/2016 που δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4412/2016 «Δημόσια Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», η 
προκήρυξη νέου έργου θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τον νέο αυτό Νόμο και για τον λόγο αυτό 
θα υπάρξει σημαντική καθυστέρηση. Η καθυστέρηση αυτή σε συνδυασμό με τον επερχόμενο 
χειμώνα και το επείγον κατασκευής του έργου για την άρση της επικινδυνότητας του δρόμου, 
επιβάλλει την αποδοχή της έκπτωσης 8% (μόνο) προκειμένου να αποτραπούν δυσάρεστα 
γεγονότα που αφορούν την οδική ασφάλεια (επιλογή μικρότερου κακού). 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1552 
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ΘΕΜΑ 21o: Εξέταση ένστασης - κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου: 
«Κατασκευή γέφυρας στο χείμαρρο Ίναχο του επαρχιακού δρόμου Περιβολίου – Μαρμάρων, 
Νομού Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 2.000.000,00 € με Φ.Π.Α. (εξ’ αναβολής). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 155061/7374/4-10-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας και το υπ΄αριθμ. TT 159937/1217/12-
10-2016 έγγραφο – παροχή γνώμης της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, τα οποία 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

1. Εγκρίνει το από 6-7-2016 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή 
γέφυρας στο χείμαρρο Ίναχο του επαρχιακού δρόμου Περιβολίου – Μαρμάρων, Νομού 
Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 2.000.000,00 € με Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, των οικονομικών προσφορών και των εγγυητικών επιστολών των 
υποψηφίων αναδόχων. 
 2. Απορρίπτει, ως αβάσιμη, την υπ΄αριθμ. 112707/4828/18-7-2016 κατατεθείσα ένσταση 
της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.» κατά του ως άνω πρακτικού και κάθε άλλης 
συναφούς πράξεως ή παραλήψεως της επιτροπής διαγωνισμού, για τους λόγους που 
αναφέρονται στην από 29-8-2016 «Γνωμοδότηση – Εισήγηση» της Επιτροπής Διαγωνισμού, 
καθώς και στην γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσης.  

3. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στον τελευταίο μειοδότη, ήτοι την Κ/ξια 
των εργοληπτικών επιχειρήσεων «Ι. Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και «GREEN & SPACE 
Ε.Π.Ε.», που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα πέντε κόμμα τριακόσια ογδόντα επτά 
τοις εκατό (45,387%). 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1553 

 
ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία για το έργο: 
«Κατασκευή δρόμου Χόχλια – Βράχα – Κορίτσα Κλειστού», Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 156047/2999/5-10-
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 το από 5-5-2016 πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία (έντονα 
πλημμυρικά φαινόμενα στις 12/4/2016 και 13/4/2016) για το έργο: «Κατασκευή δρόμου Χόχλια – 
Βράχα – Κορίτσα Κλειστού», Π.Ε. Ευρυτανίας, σύμφωνα με το οποίο δικαιώνεται ο ανάδοχος 
«ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ», και τυγχάνει αποζημίωσης ποσού 122,179.69€. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1554 

 
ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Βελτίωση 
συνθηκών ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας», 
προϋπολογισμού 529.204,89 € με Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & Μεταφορών 
Π.Σ.Ε.). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 4293/159919/11-10-
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 
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 Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Βελτίωση συνθηκών 
ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισμού 
529.204,89 € με Φ.Π.Α., που ανέρχεται στο ποσό των 479.770,27 € με ΦΠΑ (εκ των οποίων 
292.954,36 για εργασίες, 52.731,78 για ΓΕ & ΟΕ, 71,13 για απρόβλεπτα, 1.154,24 για 
αναθεώρηση, και για Φ.Π.Α. 92.858,76€), δηλαδή παρουσιάζεται αύξηση σε σχέση με την 
σύμβαση κατά 3.869,11 €, λόγω αύξησης του Φ.Π.Α. απο 23% σε 24%. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1555 

 
 

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση του υπ΄αριθμ. 17/2016 πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου 
επαναληπτικού διαγωνισμού του έργου: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων, χωρικής 
αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, για το σχολικό έτος 2016-2017», με κριτήριο επιλογής την 
χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 55.038,00 χωρίς Φ.Π.Α. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 158156/3060/7-10-
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 

 1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 17/26-9-2016 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου 
επαναληπτικού διαγωνισμού του έργου: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων, χωρικής 
αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, για το σχολικό έτος 2016-2017», με κριτήριο επιλογής την 
χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 55.038,00 χωρίς Φ.Π.Α., που αφορά στην αποσφράγιση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης των αναδειχθέντων μειοδοτών με την αριθμ. 1290/29-8-2016 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
 2. Κατακυρώνει στους κάτωθι μειοδότες τα τμήματα α.10 και α.11, ως εξής: 
 

Α/Α 
ΔΡΟΜ. 

ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΤΟΠΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

ΔΡΟΜ. 
ΜΟΝΟ 
Ή  ΜΕ 
ΕΠΙΣΤ. 

 
ΠΡΟΣΦ. 
ΕΚΠΤΩΣ

Η 

ΗΜΕΡ. 
ΚΟΣΤΟΣ  
ΠΡΟΥΠ.  
ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ 

ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

ΔΡΟΜ. 
ΣΤΗΝ 
ΣΥΜΒ
ΑΣΗ 

ΠΡΟΥΠ. 

ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΣΤΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ  

α.11 

4ο Δ.Σ. 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

- 4ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

ΑΓΙΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΜΟΝΗ 
ΜΕΣΗΜΕΡΙ 27,00% 9,66 150 1449,00 

ΔΡΟΥΓΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ  

 

4ο Δ.Σ. 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

- 4ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

ΑΓΙΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΜΟΝΗ 
ΜΕΣΗΜΕΡΙ 27,00% 10,16 30 304,80 

ΣΥΝΟΛΑ 1.753,80 

α.10 ΚΡΙΚΕΛΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 
ΜΟΝΗ 

ΠΡΩΙΝΗ 1% 33,06 150 4959,00 

Κ/ΞΙΑ 
ΕΚΜΕΤ. 

ΤΑΞΙ 
ΚΑΡΠ/ΣΙΟΥ 
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ΚΡΙΚΕΛΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 
ΜΟΝΗ 

ΠΡΩΙΝΗ 1% 36,93 30 1107,90 

ΣΥΝΟΛΑ 7.522,96 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1556 

 
ΘΕΜΑ 25ο: Επικύρωση της υπ΄αριθμ. 152940/1903/30-9-2016 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 18/2016 πρακτικού της επιτροπής επαναληπτικής 
διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη μειοδότη των αγόνων τμημάτων του Πρόχειρου, του 
Επαναληπτικού Πρόχειρου και της Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης για το έργο: «Μεταφορά 
μαθητών δημοσίων σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, του σχολικού έτους 2016-
2017». 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 158254/3063/7-10-
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 υπ΄αριθμ. 152940/1903/30-9-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας, ως προς: 
 α) Την έγκριση του υπ’ αριθμ. 18/26-9-2016 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης 
διενέργειας επαναληπτικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης των αγόνων τμημάτων για την ανάδειξη 
μειοδότη των αγόνων τμημάτων του πρόχειρου, του επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού και 
της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για το έργο «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής 
αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας του σχολικού έτους 2016-2017». 
 β) Την κήρυξη ως αγόνων των τμημάτων  α.1, α.2, α.3, α.4, εξαιτίας του γεγονότος ότι 
στον διαγωνισμό δεν κατατέθηκε για αυτά καμία προσφορά.  
 γ) Την έγκριση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, (άρθρο 
32 του Ν. 4412/2016) για τα τμήματα α.1, α.2, α.3, α.4, όπου ο διαγωνισμός απέβη άγονος. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1557 
 
 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής ενστάσεων του πρόχειρου δημόσιου συνοπτικού 
διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας, 
προϋπολογισμού 62.000,00€ με Φ.Π.Α.. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 159092/4979/ 
10-10-2016 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. και το υπ’ αριθμ. (οικ.) 163214/1258/14-10-
2016 έγγραφο - παροχή γνώμης της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, τα οποία 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 

Ι. Επειδή:  
1. Σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν.4412/2016 υπό το τίτλο «Περιεχόμενο φακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» «…..Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει: α) στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των 
ορίων, το ΕΕΕΣ του άρθρου 79 και την εγγύηση συμμετοχής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
72 και β) στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων: αα) υπεύθυνη δήλωση 
κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79, ββ) εγγύηση συμμετοχής, κατά τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 72, γγ) τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή 
του υποψήφιου νομικού προσώπου και δδ) παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί 
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φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν 
κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των περιπτώσεων α' 
και β', για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση». 

1.1.- Ήτοι σύμφωνα με την υποπαράγραφο δδ της παραγράφου β) του άρθρου 93 του Ν. 
4412/2016, που ενσωματώθηκε στη διακήρυξη, «Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την 
ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει», μεταξύ των άλλων «παραστατικό 
εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους». Τούτο, σημαίνει 
ότι ένας οικονομικός φορέας που έχει κατά τόπους αντιπρόσωπο και συμμετέχει στον διαγωνισμό 
δια του αντιπροσώπου του, θα πρέπει να υποβάλει παραστατικό εκπροσώπησης, ώστε να 
νομιμοποιείται ο αντιπρόσωπος έναντι του οικονομικού φορέα. Η απαίτηση αυτή είναι 
διαφορετική από το παραστατικό εκπροσώπησης ενός οικονομικού φορέα, που είναι: α) σε 
Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε. & Ε.Ε. αντίστοιχα) το καταστατικό της εταιρείας 
στο οποίο ορίζονται οι νόμιμοι εκπρόσωποι της, β)  σε Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 
το καταστατικό στο οποίο ορίζεται ο Διαχειριστής της εταιρείας, και γ)  σε Ανώνυμες Εταιρείες 
(Α.Ε.) το καταστατικό της εταιρείας στο οποίο ορίζονται οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι της, με τη 
δημοσίευσή του σε ΦΕΚ, και πρακτικό του Δ.Σ. με το οποίο εξουσιοδοτείται ο Νόμιμος 
Εκπρόσωπος για την υποβολή του φακέλου της προσφοράς. 

1.2.- Περαιτέρω, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 18, 19, 20, 22, 43 και 44 
του ΕμπΝ, 61, 65, 67, 68, 70, 748 § 1, 749, 750, 751, 752, 754 § 1, 756, 757, 760 και 784 του ΑΚ 
συνάγεται ότι για να υποχρεωθεί το νομικό πρόσωπο από δικαιοπραξία πρέπει αυτή να έχει 
συναφθεί είτε από το όργανο που το διοικεί, το οποίο ενεργεί εντός των πλαισίων της εξουσίας 
του, κατά τους όρους της συστατικής πράξης ή του καταστατικού του (νόμιμος 
εκπρόσωπος), είτε από φυσικό πρόσωπο στο οποίο παρέσχε σχετική εξουσία το όργανο που 
διοικεί το νομικό πρόσωπο (αντιπρόσωπος). Ειδικότερα, στις προσωπικές εταιρείες, όπως είναι 
και η ετερόρρυθμη εταιρεία, η εξουσία διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων είναι αναπόσπαστα 
συνδεδεμένη με την εταιρική ιδιότητα και γι` αυτό δεν μπορεί με την εταιρική σύμβαση ή με 
μεταγενέστερη απόφαση των εταίρων να ανατεθεί σε τρίτο πρόσωπο, που δεν είναι εταίρος, 
διαχειριστική εξουσία, όπως αντίθετα αυτό είναι δυνατόν να συμβεί στις κεφαλαιουχικές εταιρείες. 
Ισχύει, δηλαδή, στις προσωπικές εταιρείες η αναγκαστικού δικαίου αρχή της αυτοδιαχείρισης σε 
αντιστοιχία με την απεριόριστη προσωπική ευθύνη των εταίρων (ΟλΑΠ 13/1997 ΕλλΔνη 
1997.771 και ΕΕΜπΔ 1997.518 και ΕλλΔνη 1997.771 επ), που καθιερώνεται γενικώς στις 
προσωπικές εταιρείες (άρθρο 759 ΑΚ), με εξαίρεση τις ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες η 
ευθύνη του ετερόρρυθμου εταίρου είναι περιορισμένη κατ` άρθρο 26 του ΕμπΝ. Βέβαια, με 
σύμβαση εντολή ή εργασίας μπορεί να ανατεθεί από τους ομόρρυθμους εταίρους ετερόρρυθμης 
εταιρείας η διεξαγωγή συγκεκριμένων διαχειριστικών πράξεων σε τρίτο πρόσωπο και να του 
δοθεί και η αναγκαία πληρεξουσιότητα προκειμένου να ενεργήσει ως εντολοδόχος ή αναλόγως 
ως άμεσος αντιπρόσωπος της εταιρείας, χωρίς όμως έτσι να γίνεται το πρόσωπο αυτό και 
διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας αυτής κατά την τεχνική έννοια του νόμου ή όργανο 
του νομικού προσώπου της (ΑΠ 1859/2011 ΕΠΙΣΚΕΜΠΔ 2012.142, ΕφΑθ 110/2006 ΔΕΕ 
2006.483, ΕφΘεσ/κης 110/2006 ΕΠΙΣΚΕΜΠΔ 2006.2313, ΕφΘεσ/κης 27/2000 ΔΕΕ 2000.398, 
ΕφΘεσ/κης 691/1999 ΔΕΕ 1999.502). 

2. Με βάση όλα τα ανωτέρω, ο νόμιμος, κατά το καταστατικό εκπρόσωπος υποβάλλει, 
δηλαδή υπογράφει την οικονομική προσφορά και τα απαιτούμενα από την προκήρυξη 
δικαιολογητικά (υπεύθυνες δηλώσεις),  όμως ΔΕΝ είναι υποχρεωτική η παρουσία του κατά την 
αποσφράγιση των προσφορών. Εξάλλου, η κατάθεση των προσφορών μπορεί να γίνει 
οποιαδήποτε ώρα, πριν από την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, στο πρωτόκολλο της 
υπηρεσίας, από οποιοδήποτε όργανο του οικονομικού φορέα, ακόμη και ταχυδρομικώς. 

ΙΙ. Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από επισκόπηση των σχετικών εγγράφων, προκύπτει 
ότι: 

α) Ο Αριστοτέλης Παπαβασιλείου είναι νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, σύμφωνα με  
το καταστατικό της «GROUP HELLAS SECURISTY ENERGIE E.E.» και όχι αντιπρόσωπος 
(βεβαίως, πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο, ως ανωτέρω, καταστατικό, από το οποίο να 
προκύπτει η εκπροσώπηση). 

β) Εσφαλμένα αποκλείσθηκε η εταιρεία από τη συνέχεια του διαγωνισμού, με την 
αιτιολογία ότι δεν ήταν παρών ο νόμιμος εκπρόσωπος κατά την διαδικασία 
αποσφράγισης των προσφορών. Τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά, που ζήτησε η επιτροπή 
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διαγωνισμού, μπορούν να προσκομιστούν από οποιοδήποτε όργανο του οικονομικού φορέα 
αρκεί να είναι νόμιμα (π.χ. αν απαιτούνται υπογραφές, να είναι υπογεγραμμένα από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο). 

γ) Πρέπει να γίνει δεκτή η ένσταση της «GROUP HELLAS SECURISTY ENERGIE E.E.» 
ως προς τον πρώτο λόγο αυτής, ενώ παρέλκει η εξέταση των λοιπών, και να επαναληφθεί η 
διαδικασία από το σημείο που παρεισέφρησε το λάθος (ο αποκλεισμός).  

ΙΙΙ. Για όλους τους παραπάνω λόγους, η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών και αφού έλαβε υπόψη της και αποδέχτηκε 
ως νόμιμα και ορθά, τα όσα αναφέρονται στο υπ’ αριθμ. (οικ.) 163214/1258/14-10-2016 έγγραφο 
- παροχή γνώμης της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν και 
το σκεπτικό (αιτιολογία) της παρούσας αποφάσεως, 

 
Για όλους τους παραπάνω λόγους, η Οικονομική Επιτροπή 
 

αποφασίζει ομόφωνα 
1. Δέχεται την υπ΄αριθμ. πρωτ. 155396/4870/4-10-2016 ένσταση που υπεβλήθη από την 

εταιρεία με την επωνυμία «Ι.Ε.Π.Υ.Α. Αριστοτέλης Παπαβασιλείου & Σια Ε.Ε.», με διακριτικό τίτλο 
«GROUP HELLAS SECURITY ENERGIE E.E.», κατά του υπ’ άριθμ. 1/23-9-2016 πρακτικού 
(αριθμ. 1413/26-9-2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) της επιτροπής του πρόχειρου 
δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων της Π.Ε. 
Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 62.000,00€ με Φ.Π.Α., ως προς τον πρώτο επικαλούμενο λόγο 
αυτής. 

2. Απορρίπτει την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, ως αυτή διατυπώθηκε στο  υπ΄αριθμ. (οικ.) 159092/4979/10-10-2016 έγγραφό της και 
δεν αποδέχεται το πρακτικό Νο1 της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του δημόσιου 
συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη παροχή υπηρεσιών φύλαξης των 
κτιρίων της  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κατά το τμήμα που αφορά τον αποκλεισμό της 
εταιρείας «Ι.Ε.Π.Υ.Α. Αριστοτέλης Παπαβασιλείου & Σια Ε.Ε.», με διακριτικό τίτλο «GROUP 
HELLAS SECURITY ENERGIE E.E.» από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού. 

3. Εγκρίνει την επανάληψη της διαδικασίας του διαγωνισμού από το σημείο που 
παρεισέφρησε το λάθος, δηλαδή ο αποκλεισμός της εταιρείας «GROUP HELLAS SECURITY 
ENERGIE E.E.». 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1558 

 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών 
καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνολικού 
προϋπολογισμού 55.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 160097/5013/ 
11-10-2016 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 

1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 1/10-10-2016 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την 
ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισμού 55.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την 
χαμηλότερη τιμή, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών –
οικονομικών προσφορών των υποψήφιων αναδόχων. 

2. Απορρίπτει τις προσφορές των κάτωθι εταιρειών: 
α) «ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS A.E. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», με διακριτικό 
τίτλο «ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS A.E.» και  

β) «ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ε.Ε.», με διακριτικό 
τίτλο «FANTASY CLEANING». 
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3. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εταιρεία «ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», με τιμή 
προσφοράς 60.711,29 € (εξήντα χιλιάδες, επτακόσια έντεκα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών), 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 
 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών σύμφωνα 
με την διακήρυξη της Δ/νσης Οικονομικού που θα υποβάλει η εταιρεία μετά από σχετική 
ειδοποίηση από την Υπηρεσία. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1559 

 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δαπάνης - δέσμευση πίστωσης για την τεχνική υποστήριξη έξι (6) 
φωτοτυπικών της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 160475/5035/11-10-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη – δέσμευσης πίστωσης ποσού 3.100€ (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.), για τη τεχνική υποστήριξη έξι (6) φωτοτυπικών της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, των οποίων οι σειριακοί αριθμοί αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα. 
 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
1 XEROX 5945 V_K 3667686791 – 5945 45PP 
2 XEROX 5330 V_S 3338014421 – 5330 30PP 
3 XEROX 5330 V_S 3338013255 – 5330 30PP 
4 XEROX 5330 V_S 3337994392 – 5330 30PP 
5 XEROX 5330 V_S 3337982653 – 5330 30PP 
6 XEROX 5330 V_S 3322693752 – 5330 30PP 

 
Η τεχνική υποστήριξη των ανωτέρω φωτοτυπικών μηχανημάτων, θα περιλαμβάνει: 

 Όλων των αναλωσίμων συμπεριλαμβανομένων και των toner (ανεξαρτήτως κάλυψης) που 
θα χρειάζονται για τη λειτουργία τους, 

 Τις επισκέψεις των τεχνικών της αναδόχου εταιρείας στις εγκαταστάσεις των υπηρεσιών 
της Π.Ε. Φθιώτιδας, για την αποκατάσταση βλαβών, καθώς και ανταλλακτικών που θα 
χρειάζονται ανά περίπτωση. 

 Τηλεφωνική τεχνική εξυπηρέτηση για επίλυση απλών προβλημάτων, ώστε να δια-
σφαλίζεται η συνεχής λειτουργία του εξοπλισμού χωρίς αναμονή. 
Δεν θα περιλαμβάνει: 

 Τα χαρτικά και συρραπτικά, τα οποία θα χρεώνονται ξεχωριστά. 
 

Η συγκεκριμένη δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 01.073, ΚΑΕ 0869.01 (περί αμοιβών για 
συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού) και θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1560 

 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Προμήθεια άλατος έτους 2016», 
Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 160.000,00 € με Φ.Π.Α.. 
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(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 150101/7071/10-10-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας των πέντε μηνών του έργου: 
«Προμήθεια άλατος έτους 2016», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 160.000,00 € με Φ.Π.Α., για 
χρονικό διάστημα ίσο με αυτό που προβλέπεται στους όρους της Διακήρυξης στο άρθρο 9.2 κατά 
το ¼ αυτής, ήτοι κατά 37 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή ως τις 03-11-2016.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1561 

 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση α) διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
άλατος αποχιονισμού οδικού δικτύου έτους 2016», χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, Π.Ε. 
Εύβοιας, προϋπολογισμού 59.274,20€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (73.500,00€ με Φ.Π.Α. 
24%), και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. (οικ.) 99564/3698/ 
11-10-2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει: 
1. την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια άλατος 

αποχιονισμού οδικού δικτύου έτους 2016», χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης, Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 59.274,20€ μη συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. (73.500,00€ με Φ.Π.Α. 24%). 

2. τους όρους της σχετικής διακήρυξης. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΣΑΕΠ 566. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1562 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση πρακτικού 3 – κατακύρωση αποτελέσματος του πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια πινακίδων οδικής ασφάλειας - υλικών διαγράμμισης 
οδοστρωμάτων», Π.Ε. Φωκίδας, συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00 με ΦΠΑ.. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 160193/3940/11-10-
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 

1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 3/11-10-2016 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια πινακίδων οδικής ασφάλειας - υλικών διαγράμμισης 
οδοστρωμάτων», Π.Ε. Φωκίδας, συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00 με ΦΠΑ., που αφορά 
στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 που 
προσκόμισε ο αναδειχθέντας μειοδότης. 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εταιρεία «ΣΗΜΑ Α.Β.Ε.Ε.», με 
τελική τιμή 29.260,19 € με Φ.Π.Α., η οποία είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και 
κρίνεται οικονομικά συμφέρουσα.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1563 
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ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση παράτασης της υπάρχουσας σύμβασης για τη προμήθεια μελανιών (toner) 
για τις συσκευές FAX και τα φωτοτυπικά μηχανήματα των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας  
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 140468/5037/11-10-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την παράταση της χρονικής διάρκειας της από 16-10-2015 (ΑΔΑΜ: 15SYMV 
003185348) σύμβασης για τη προμήθεια μελανιών (toner) για τις συσκευές FAX και τα 
φωτοτυπικά μηχανήματα, των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτής, για διάστημα δύο (2) μηνών, ήτοι μέχρι τις 16-12-2016. 

Η επιπρόσθετη δαπάνη που θα προκύψει από τη παραπάνω παράταση θα καλυφθεί από 
την αριθ. 136/12-01-2016 δέσμευση πίστωσης (ΑΔΑ: 68Τ37ΛΗ-ΦΒΓ & ΑΔΑΜ: 16REQ 
003730985).  

Ειδικός Φορέας 01.073, ΚΑΕ 1111.01 (προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών 
συναφών υλικών). 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1564 

 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση παράτασης της υπάρχουσας σύμβασης για τη προμήθεια γραφικής ύλης, 
για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 160498/5038/11-10-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την παράταση της χρονικής διάρκειας της από 29-10-2015 (ΑΔΑΜ: 15SYMV 
003242659) σύμβασης για τη προμήθεια γραφικής ύλης, για τις ανάγκες, των κτιρίων των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτής, για 
διάστημα δύο (2) μηνών, ήτοι μέχρι τις 29-12-2016. 

Η επιπρόσθετη δαπάνη που θα προκύψει από τη παραπάνω παράταση θα καλυφθεί από 
την αριθ. 135/12-01-2016 δέσμευση πίστωσης (ΑΔΑ: 7Μ0Ζ7ΛΗ-ΟΡΙ & ΑΔΑΜ: 16REQ 
003731494).  

Ειδικός Φορέας 01.073, ΚΑΕ 1111.01 (προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών 
συναφών υλικών). 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1565 

 
 
ΔΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για αποζημίωση των επιθεωρητών του Ν. 3982/11 της 
Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 154906/2999/6-10-
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 
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Εγκρίνει την δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για αποζημίωση των επιθεωρητών του Ν. 3982/11 της 
Π.Ε. Ευρυτανίας, ως κάτωθι: 

 

Α/α Αιτιολογία Κ.Α.Ε. 
Περιγραφή 

Κ.Α.Ε 

Ποσό 
δέσμευσης 
πίστωσης 

Ποσό 
εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού 
με τις 

αναμορφώσεις 
έτους 2016 

Δεσμευθέν 
ποσό 

πριν την 
παρούσα 
εισήγηση 

Υπόλοιπο 
πίστωσης 
διαθέσιμο 

για 
δέσμευση 

1 

Αποζημίωση για 
τους 

υπαλλήλους 
που διενεργούν 
επιθεωρήσεις 

σύμφωνα με το 
άρθρο 26 του Ν. 

3982/11  

0515 

Αποζημίωση 
μελών 

συλλογικών 
οργάνων  

800,00 20.000,00 18.225,00 975,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 800,00 20.000,00 18.225,00 975,00 
  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1566 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 1486/3-10-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε., περί έγκρισης δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, 
Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 160406/3095/11-10-
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 

Τροποποιεί την υπ΄αριθμ. 1486/3-10-2016 (πρακτικό 39/2016, θέμα 26ο) απόφασή της, 
περί έγκρισης δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, 
οικονομικού έτους 2016, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας, 
και συγκεκριμένα την δαπάνη με α/α 3, ως προς την αιτιολογία της, ως εξής: «Προμήθεια 17 
εσωτερικών πινακίδων κατεύθυνσης προορισμού και προσδιορισμού των γραφείων στο κτιριακό 
συγκρότημα Ο.Α.Ε.Δ. που στεγάζονται υπηρεσίες της Π.Ε. Ευρυτανίας και 45 ζευγών 
αυτοκόλλητων με το δηλωτικό σήμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για οχήματα – μηχανήματα 
της Π.Ε. Ευρυτανίας». 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1567 

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

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 159698/3084/10-10-
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 προμήθειες, 
συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό 
έτος 2016 στην Π.Ε. Ευρυτανίας, ως κατωτέρω:  
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Ε. 

ΠΟΣΟ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Σ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ 
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ

ΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 
2016 

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 
ΓΙΑ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

1 

Προμήθεια χειμερινών ειδών 
ατομικής προστασίας 

(ενδυμάτων), των χειριστών-
οδηγών της ΔΤΕ   Π.Ε. 

Ευρυτανίας 

 
02.03.073.14

21.01 

«Προμήθεια 
ιματισμού, 

υφασμάτων και 
συναφών 
υλικών» 

5.600,00 13.000,00 5.400,00 2.000,00 

2 

Προμήθεια χειμερινών ειδών 
ατομικής προστασίας 
(υποδημάτων), των 

χειριστών-οδηγών της ΔΤΕ 
Π.Ε. Ευρυτανίας 

02.03.073.14
23.01 

«Προμήθεια 
ειδών 

υπόδησης» 2.600,00 6.000,00 2.600,00 800,00 

3 

Προμήθεια ειδών 
συντήρησης και επισκευής 

των οχημάτων της ΔΤΕ  Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 

 

 
02.03.073.13

21.01 

Προμήθεια 
ειδών  

συντήρησης και 
επισκευής 

μεταφορικών 
μέσων ξηράς  

γενικά. 

1.647,21 75.000,00 68.180,23 5.172,56 

4 

Αμοιβή για συντήρηση και 
επισκευή  των οχημάτων της 

ΔΤΕ  Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 

02.03.073.08
61.01 

Αμοιβές για 
συντήρηση και 

επισκευή 
μεταφορικών 
μέσων ξηράς 

1.718,60 40.336,92 38.506,66 111,66 

5 

Προμήθεια κάθε είδους 
μηχανικού και λοιπού 

εξοπλισμού των οχημάτων 
της ΔΤΕ.  Π.Ε. Ευρυτανίας. 

02.03.073.17
29.01 

Προμήθεια κάθε 
είδους 

μηχανικού και 
λοιπού 

εξοπλισμού 

133,17 13.500,00 946,65 12.420,18 

6 

Προμήθεια ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού για τις ανάγκες 

της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

της Π.Ε. Ευρυτανίας. 

02.03.073.13
11.01 

Προμήθεια 
ειδών  

συντήρησης και 
επισκευής 

εγκαταστάσεων 

174,00 13.000,00 9.038,56 3.787,44 

7 

Προμήθεια κτηνιατρικού 
υλικού για τις ανάγκες της 

Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

της Π.Ε. Ευρυτανίας. 

02.03.073.12
14.01 

Προμήθεια 
κτηνιατρικού 

υλικού 30,00 3.000,00 1.696,84 1.273,16 

8 

Εκτύπωση περιηγητικού 
αναδιπλούμενου χάρτη 

Ευρυτανίας δύο όψεων για 
τις ανάγκες της Π.Ε. 

Ευρυτανίας (ελληνόγλωσσο 
και ξενόγλωσσο) 

02.03.073.08
43.01 

Εκδόσεις- 
Εκτυπώσεις 
βιβλιοδεσία 

(περιλαμβάνεται 
και η προμήθεια 

χάρτου) 

4.000,00 7.000,00 1.364,80 1.635,20 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1568 

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

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 158769/3906/10-10-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
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 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 
 

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

πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό έτος 2016 στην Π.Ε. Φωκίδας, ως κατωτέρω:  
 

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

ΔΑΠΑΝ
ΗΣ 

1 

δαπάνη για την πληρωμή 
λογαριασμού COSMOTE 
υπαλλήλου της Πολιτικής 

Προστασίας της Π.Ε. 
Φωκίδας σύμφωνα με την 

αριθμ. οικ. 
238/3/04.01.2016 Απόφαση 
του Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας από 08/07/2016 

έως 07/08/2016 

02.04.073.0826.01 
Δαπάνες Κινητής 

Τηλεφωνίας 
80,00 

2 

δαπάνη για την πληρωμή 
εξόδων ημερήσιας 

αποζημίωσης εκτός έδρας 
μετακίνησης ενός (1) 

υπαλλήλου της Δ/νσης 
Διοικητικού Οικονομικού της 
Π.Ε. Φωκίδας για το Μήνα 

Σεπτέμβριο του 2016  

02.04.073.0721.01 

 
Ημερήσια αποζημίωση 

μετακινουμένων στο 
εσωτερικό & εξωτερικό 

εκτός όσων εντάσσονται 
στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 

0717. 

80,00 
 

3 

δαπάνη για την πληρωμή 
λοιπών εξόδων μετακίνησης 

ενός (1) υπαλλήλου της 
Δ/νσης Διοικητικού 

Οικονομικού της Π.Ε. 
Φωκίδας για το Μήνα 
Σεπτέμβριο 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 

3,00 

4 
δαπάνη για την πληρωμή 

λογαριασμών OTE 
02.04.073.0824.01 

Υποχρεώσεις από παροχή 
τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών (τέλη, 

μισθώματα και δαπάνες 
εγκαταστάσεων) 

380,50 

5 
δαπάνη για την πληρωμή 

λογαριασμών ΔΕΗ 
02.04.073.0832.01 Ηλεκτρική ενέργεια 1.240,10 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 1.783,60 
 
Β. την πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης από τον Τακτικό 

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

 

 
Α/Α 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε. 

ΠΟΣΟ 
ΔΕΣΜΕ
ΥΣΗΣ 

ΠΙΣΤΩΣ
ΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜ

ΕΝΟΥ 
ΠΡΟΫ/ΣΜ

ΟΥ+ 
ΑΝΑΜΟΡ
ΦΩΣΕΙΣ 
ΕΤΟΥΣ 
2016 

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 
ΓΙΑ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

1 

Για την πληρωμή 
Εκτύπωσης ψηφοδελτίων  
(350 για κάθε συνδυασμό) 
για τις εκλογές των αιρετών 

εκπροσώπων στο 
Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Φωκίδας της 
Β/ΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης  

(ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ) 

02.04.073.0843.01 
 

Εκδόσεις-
εκτυπώσεις-

βιβλιοδεσία(περιλαμ
βάνεται και η 

προμήθεια χαρτιού) 
 

186,00 2.000,00 836,25 977,75 

2 

Για την πληρωμή 
Εκτύπωσης ψηφοδελτίων  
(350 για κάθε συνδυασμό) 
για τις εκλογές των αιρετών 

εκπροσώπων στο 
Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Φωκίδας της 
Α/ΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης  

(ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ) 

02.04.073.0843.01 
 

Εκδόσεις-
εκτυπώσεις-

βιβλιοδεσία(περιλαμ
βάνεται και η 

προμήθεια χαρτιού) 
 

161,20 2.000,00 675,05 1.163,75 

3 

Για την πληρωμή εργασίας 
επισκευής Ελαστικού για το 
με 93437 Ι.Χ. οχήματος της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της ΠΕ Φωκίδας 

(ΦΑΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) 

02.04.073.0861.01 

Αμοιβές για 
συντήρηση και 

επισκευή 
μεταφορικών μέσων 

ξηράς γενικά 

424,08 23.000,00 18.446,88 4.129,04 

4 

Για την πληρωμή 
προμήθειας δύο 
ολοκληρωμένων 

συστημάτων η/υ για τον 
εξοπλισμό της αίθουσας 

εξετάσεων σημάτων για την 
χορήγηση διπλωμάτων 
οδήγησης στην Δ/νση 

Μεταφορών και 
Επικοινωνιών και τις 

μηχανογραφικές ανάγκες 
της Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ 

02.04.073.1723.01 

Προμήθεια 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 

προγραμμάτων και 
λοιπών υλικών 

362,00 14.000,00 7.073,94 6.564,06 

5 

Για την πληρωμή 
επισκευής οθόνης της 
αίθουσας εξετάσεων 

σημάτων για την χορήγηση 
διπλωμάτων οδήγησης  
στην Δ/νση Μεταφορών  

και Επικοινωνιών 
(ΝΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) 

02.04.073.0869.01 

Αμοιβές για 
συντήρηση και 

επισκευή λοιπού 
εξοπλισμού 

35,00 14.160,02 9.305,43 4.819,59 

6 

Για την πληρωμή δαπάνης 
Διανυκτέρευσης της 

Υπαλλήλου του τμήματος 
ΚΤΕΟ Καλυβιώτη 

Ιουλιανάς στα πλαίσια 
Σεμιναρίου για ανανέωση 
κωδικού ΚΤΕΟ σύμφωνα 

με την αριθμ. 
32591/3257/2001 Υ.Α. 

02.04.073.0722.01 

 
Έξοδα 

διανυκτέρευσης στο 
εσωτερικό & 

εξωτερικό εκτός 
όσων εντάσσονται 
στους ΚΑΕ 0715, 

0716 και 0717 
 

400,00 1.000,00 820,00 420,00 
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Α/Α 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε. 

ΠΟΣΟ 
ΔΕΣΜΕ
ΥΣΗΣ 

ΠΙΣΤΩΣ
ΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜ

ΕΝΟΥ 
ΠΡΟΫ/ΣΜ

ΟΥ+ 
ΑΝΑΜΟΡ
ΦΩΣΕΙΣ 
ΕΤΟΥΣ 
2016 

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 
ΓΙΑ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

(ΦΕΚ 703Β) 

7 

Για την πληρωμή 
συμμετοχής  της 

Υπαλλήλου του τμήματος 
ΚΤΕΟ Καλυβιώτη 

Ιουλιανάς στα πλαίσια 
Σεμιναρίου για ανανέωση 
κωδικού ΚΤΕΟ σύμφωνα 

με την αριθμ. 
32591/3257/2001 Υ.Α. 

(ΦΕΚ 703Β) 

02.04.073.0881.01 

 
Αμοιβές για 
εκπαίδευση 

μετεκπαίδευση, 
επιμόρφωση 

160,00 2.000,00 40,00 1.800,00 

8 

Για την πληρωμή λοιπών 
εξόδων μετακίνησης 
υπαλλήλων της ΠΕ 

Φωκίδας 

02.04.073.0719.01 

Λοιπά έξοδα 
μετακίνησης 

(περιλαμβάνονται το 
αντίτιμο των 
εισιτηρίων 

εσωτερικού & 
εξωτερικού, η 
χιλιομετρική 

αποζημίωση, η 
δαπάνη διοδίων, ο 

ναύλος οχήματος και 
η μίσθωση 

αυτοκινήτου ΙΧ ή 
ΔΧ0 εκτός όσων 

εντάσσονται στους 
ΚΑΕ 

0715,0716,0717 

4.000,00 48.828,29 40.269,58 4.558,71 

9 

Για την πληρωμή εξόδων 
ημερήσιας αποζημίωσης 

υπαλλήλων της ΠΕ 
Φωκίδας 

02.04.073.0721.01 

Ημερήσια 
αποζημίωση 

μετακινουμένων στο 
εσωτερικό & 

εξωτερικό εκτός 
όσων εντάσσονται 

στους ΚΑΕ 
0715,0716 και 0717 

4.000,00 30.000,00 25.998,84 1,16 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 
9.728,28 136.988.31 102.825,97 24.434.06 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1569 

 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, 
Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 4949/11-10-2016 
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 
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Α. Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για προμήθειες, 
συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό 
έτος 2016 στην Π.Ε. Βοιωτίας, ως κατωτέρω: 

 

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Ε. 

ΠΟΣΟ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 

ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 

ΕΤΟΥΣ 2016 

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ 
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ 

ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 
ΓΙΑ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

1 

Δικηγορική αμοιβή 
σύμφωνα με την 

1500/10-10-16 απόφαση 
της Οικονομικής 

Επιτροπής, Πράξη 40, 
θέμα 2, για την υπόθεση 

ΕΥΡΩΚΛΥΔΩΝ ΕΠΕ 
 

02.05.073.0871.01 
Αμοιβές 
φυσικών 

προσώπων 

184,76 63000,00 56221.80 6778.19 

2 

Δικηγορική αμοιβή 
σύμφωνα με την 

1501/10-10-16 απόφαση 
της Οικονομικής 

Επιτροπής, Πράξη 40, 
θέμα 3, για την υπόθεση 

Ν. ΝΑΤΣΑΚΟΣ ΑΕΒΕ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

 

02.05.073.0871.01 
Αμοιβές 
φυσικών 

προσώπων 

184,76 63000,00 56406.57 6593.43 

3 

Δικηγορική αμοιβή 
σύμφωνα με την 1502/ 
10-10-16 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, 
Πράξη 40, θέμα 4, για 

την υπόθεση 
ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ 
ΕΛΛΑΔΑ ΑΒΕΕ 

 

02.05.073.0871.01 
Αμοιβές 
φυσικών 

προσώπων 

184,76 63000,00 56591.33 6408.67 

4 

Δικηγορική αμοιβή 
σύμφωνα με την 

1503/10-10-16 απόφαση 
της Οικονομικής 

Επιτροπής, Πράξη 40, 
θέμα 5, για την υπόθεση 

ΕΛΒΙΟΜΕΞ Μ ΕΠΕ 
 

02.05.073.0871.01 
Αμοιβές 
φυσικών 

προσώπων 

184,76 63000,00 56776.09 6223.91 

5 

Δικηγορική αμοιβή 
σύμφωνα  με την 

1506/10-10-16 απόφαση 
της Οικονομικής 

Επιτροπής, Πράξη 40, 
θέμα 8, για την υπόθεση 

Σιώπη Πέτρου 
 

02.05.073.0871.01 
Αμοιβές 
φυσικών 

προσώπων 

332,32 63000,00 56960.85 6039.15 

6 

Δικηγορική αμοιβή 
σύμφωνα με την 

1507/10-10-16 απόφαση 
της Οικονομικής 

Επιτροπής, Πράξη 40, 
θέμα 9, για την υπόθεση 

Ταγγαλίδη Δημητρίου 
 

02.05.073.0871.01 
Αμοιβές 
φυσικών 

προσώπων 

332,32 63000,00 57293.17 5706.83 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 1406,68 63000,00 57293,17 5706,83 

 

Β. Διορθώνει την υπ’ άριθμ. 1444/26-9-16 (πρακτικό 38/2016, θέμα 30ο) απόφασή της, και 
συγκεκριμένα την δαπάνη με α/α 5, ως προς το πόσο, από το λανθασμένο «396,80€», στο ορθό 
«492,00€». 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1570 
 
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 5030/7-10-2016 
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, ποσού 
18.000,00 ευρώ με υπόλογο τον Καλαντζή Ιωάννη του Χαραλάμπους, υπάλληλο της Δ/νσης 
Δ/κου - Οικ/κου, κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Β’, για την καταβολή δαπανών 
φωτισμού και κίνησης των υπηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ημερομηνία απόδοσης ορίζεται η 31/12/16. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ 073 ΚΑΕ 832. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1571 
 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, 
Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 159760/5898/11-10-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

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

 

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΚΑΕ 

ΠΟΣΟ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Σ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ 
ΠΡΟΫ/ΣΜΟ

Υ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦ

ΩΣΕΙΣ 
ΕΤΟΥΣ 2016 

ΔΕΥΜΕΥΘΕ
Ν 

ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ 
ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 
ΔΙΕΘΕΣΙΜ

Ο 
ΓΙΑ 

ΔΕΣΜΕΥΣ
Η 

1 
Επίδομα Θέσης 

 
02.02.073.0215.01 

 
Επίδομα Θέσης 

 
15.000,00 137.336,64 122.336,64 0,00 

2 

Μισθολογικές διαφορές 
βάσει ενιαίου μισθολογίου-
βαθμολογίου (άρθρο 29, 

παρ.2, Ν.4024/27-10-
2011) 

 

02.02.073.0221.01 
 

Μισθολογικές 
διαφορές βάσει 

ενιαίου 
μισθολογίου-
βαθμολογίου 
(άρθρο 29, 

παρ.2, 
Ν.4024/27-10-

2011) 

20.000,00 86.592,65 66.592,65 0,00 

3 
Εισφορές στο Ι.Κ.Α. 

 
02.02.073.0291.01 

 

Εισφορές στο 
Ι.Κ.Α. 

 

5.000,00 102.726,03 97.726,03 0,00 

4 

Εισφορές σε λοιπούς 
ασφαλιστικούς 
οργανισμούς 

 

02.02.073.0292.01 
 

Εισφορές σε 
λοιπούς 

ασφαλιστικούς 
οργανισμούς 

 

5.000,00 283.644,31 278.644,31 0,00 

5 
Αποζημίωση για 

υπερωριακή εργασία 
 

02.02.073.0511.01 
 

Αποζημίωση για 
υπερωριακή 

εργασία 

5.000,00 108.325,75 103.325,75 0,00 
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6 
Μεταφορά μαθητών έτους 

2016 
 

02.02.073.0821.01 
 

Μεταφορά 
μαθητών 

 

800.000,00 3.837.163,50 3.037.163,50 0,00 

7 

Εργασίες επισκευής του 
ΜΕ 121116 οχήματος 
(προωθητή)   της ΠΕ 

Ευβοίας 
02.02.073.0861.01 

 

Αμοιβές για 
συντήρηση και 

επισκευή 
μεταφορικών 
μέσων ξηράς 

γενικά 

434,00 
 

14.726,61 
 

 
10.536,98 

 

 
3.755,63 

 

8 

Εργασίες σχεδιασμού και 
δημιουργίας επιγραφών 

σε τέσσερα (4) 
Μηχανήματα Έργων   της 

ΠΕ Ευβοίας 

02.02.073.0899.01 
 

Λοιπές δαπάνες 
και ειδικές 
αμοιβές 

 

148,80 127.498,54 
102.936,19 

 
24.413,55 

 

9 

Προμήθεια τριών 
προστατευτικών 

καλυμμάτων κεφαλής 
(κράνη) για τις ανάγκες 

των οδηγών της ΠΕ 
Ευβοίας 

02.02.073.1699.01 
 

Λοιπές 
προμήθειες 

 
195,00 28.144,43 

 
22.784,95 

 

 
5.164,48 

 

10 

Προμήθεια τεσσάρων (4) 
μηχανημάτων LEXMARK 
MX310DN για τις ανάγκες 

των υπηρεσιών της ΠΕ 
Ευβοίας 

02.02.073.1713.01 
 

Προμήθεια 
γραφομηχανών, 
μηχανημάτων 

φωτοαντογραφική
ς κλπ μηχανών 

γραφείου 

980,00 12.913,00 
 

8.868,80 
 

 
3.064,20 

 

11 

Βοηθήματα σε 
νεφροπαθείς και 

μεταμοσχευμένους 
καρδιάς, ήπατος, 

πνευμόνων και μυελού 
των οστών έτους 2016 

 

02.02.073.2713.01 
 

Βοηθήματα σε 
νεφροπαθείς και 

μεταμοσχευμένου
ς καρδιάς, 
ήπατος, 

πνευμόνων και 
μυελού των 

οστών 

300.000,00 1.402.294,90 1.100.000,00 2.294,90 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 1.151.757,80 6.141.366,36 4.950.915,80 38.692,76 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1572 

 
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή έργων - μελετών του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 159765/5899/11-10-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης, για την πληρωμή των παρακάτω 
πιστοποιήσεων - λογαριασμών έργων, μελετών και δαπανών (Ε.Φ. 02071), Π.Ε. Εύβοιας, ως 
εξής:  

 

α/α Τίτλος Έργου Δικαιούχος Ποσό σε € Κ.Α.Ε 

 
1 

Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης & οδοιπορικά 
έξοδα και αμοιβές υπαλλήλων που 

προκύπτουν κατά την υλοποίηση έργων της 
ΣΑΕΠ 056/1 

ΚΕ:2016ΕΠ05620000 

Υπάλληλοι Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων ΠΕ 

Ευβοίας 
 

6.000,00 9417 

 
2 

Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης & οδοιπορικά 
έξοδα και αμοιβές υπαλλήλων που 

προκύπτουν για την υλοποίηση της ΣΑΝΑ 
011/8 (τ.ε 210ΝΑ01180008) 

Υπάλληλοι Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων ΠΕ 

Ευβοίας 
 

6.823,80 9417 
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ΚΕ: 2011ΕΠ05620004 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1573 
 
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή ποσού αχρεωστήτως 
εισπραχθέντων, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 159768/5900/11-10-
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 δαπάνη και διάθεση πίστωσης για επιστροφή ποσού χιλίων εξακοσίων ευρώ 
(1.600,00 €), από πρόστιμο επιβολής διοικητικών κυρώσεων στην εταιρεία «ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε.», με ΑΦΜ 094463910, ως αχρεωστήτως 
εισπραχθέντος. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ. 02073 και του ΚΑΕ 3199 “Λοιπές επιστροφές 
εσόδων”  του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ευβοίας, οικονομικού έτους 2016. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1574 

 
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για προμήθειες, εργασίες και δαπάνες μετακίνησης 
υπαλλήλων της επιτροπής καθορισμού λατομικών περιοχών (ΥΠΕΝ), Π.Ε. Φθιώτιδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 155781/4884/11-10-
2016 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και την σχετική δέσμευση πίστωσης για προμήθειες, 
εργασίες, δαπάνες μετακίνησης υπαλλήλων της επιτροπής καθορισμού λατομικών περιοχών 
(ΥΠΕΝ) Π.Ε. Φθιώτιδας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό έτος 2016, ως 
κατωτέρω:  

 
Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ 

ΔΕΣΜΕΥΣ
ΗΣ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙ
ΜΕΝΟΥ 

ΠΡΟΫ/ΣΜ
ΟΥ+ΑΝΑΜ
ΟΡΦΩΣΕΙ
Σ ΕΤΟΥΣ 

2016 

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

1 

Δαπάνες για εκτός 
έδρας μετακίνησης 
εκπροσώπων(δύο 

ατόμων) του ΥΠΕΝ στην 
επιτροπή καθορισμού 

λατομικών περιοχών ΠΕ 
Φθιώτιδας 

02.01.073.0719.
01 

Λοιπά έξοδα 
μετακίνησης 

(περιλαμβάνονται το 
αντίτιμο των 
εισιτηρίων 

εσωτερικού & 
εξωτερικού 
χιλιομετρική 
αποζημίωση 

δαπάνη διοδίων, ο 
ναύλος οχήματος 

και η μίσθωση 
αυτοκινήτου ΙΧ και 

ΔΧ) 

1.200,00 65.000,00 52.990,00 10.810,00 
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2 

Δαπάνες για εκτός 
έδρας μετακίνησης 
εκπροσώπων(δύο 

ατόμων) του ΥΠΕΝ στην 
επιτροπή καθορισμού 

λατομικών περιοχών ΠΕ 
Φθιώτιδας 

02.01.073.0721.
01 

Ημερήσια 
αποζημίωση 

μετακινούμενων στο 
εσωτερικό & 

εξωτερικό εκτός 
όσων εντάσσονται 

στους ΚΑΕ 
0715,0716 και 0717 

1.200,00 70.000,00 68.650,00 150,00 

3 

Δαπάνες για εκτός 
έδρας μετακίνησης 
εκπροσώπων(δύο 

ατόμων) του ΥΠΕΝ στην 
επιτροπή καθορισμού 

λατομικών περιοχών ΠΕ 
Φθιώτιδας 

02.01.073.0722.
01 

έξοδα 
διανυκτέρευσης στο 

εσωτερικό & 
εξωτερικό εκτός 

όσων εντάσσονται 
στους ΚΑΕ 

0715,0716 και 0717 

1.200,00 20.000,00 15.600,00 3.200,00 

4 

Συμπληρωματική 
δέσμευση πίστωσης για 

την δαπάνη 
μετεγκατάστασης και 

διασύνδεσης στο ΜΑΝ 
του φορέα ΥΠ5-ΦΘΙΩΤ-

2701-35 από την Πλ. 
Ελευθερίας 3 στη 

διεύθυνση Λ. Καλυβίων 
2 (πρώην ΜΕΡΥΠ)-

Λαμία λόγω της  
αύξησης συντελεστή 

ΦΠΑ σε 24% 

02.01.073.0869.
01 

Αμοιβές για 
συντήρηση και 

επισκευή λοιπού 
εξοπλισμού 

10,00 80.000,00 69.028,25 10.961,75 

5 

Δαπάνες για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών που 
προκαλούνται από τις 

προσφυγικές ροές στην 
Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας 

02.01.073.5152.
01 

Κάθε είδους 
δαπάνες πολιτικής 

σχεδίασης εκτάκτων 
αναγκών (ΠΣΕΑ) 50.000,00 297.000,00 224.366,00 22.634,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 53.610,00 532.000,00 430.634,25 47.755,75 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1575 

 
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για συμμετοχή της Π.Ε. Βοιωτίας στην 
διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον Εμπορικό Σύλλογο Λιβαδειάς, με τίτλο «ΛΕΥΚΗ 
ΝΥΧΤΑ». 
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Σ.Ε.). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. 3075/11-10-2016 
έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη – δέσμευση πίστωσης, ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) με 
Φ.Π.Α, από την εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας- 
Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, (Ε.Φ 073 ΚΑΕ 0844) στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων 
με τον Εμπορικό Σύλλογο Λιβαδειάς που θα διεξαχθούν το Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2016, με τίτλο 
«ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ». 

Το κόστος των ανωτέρω εκδηλώσεων θα ανέλθει στο ποσό των 10.000€ και η 
Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας θα καλύψει μέρος της δαπάνης ως κατωτέρω: 
 

1. Φωτιστική-Ηχητική κάλυψη               2.000 € 

2. Καλλιτέχνες  3.000 € 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1576 
 
 
 
Περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η παρούσα συνεδρίαση. Το 

πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάμενα μέλη, ως ακολούθως: 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ              ΤΑ ΜΕΛΗ               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 Ηλίας Μπουρμάς        Ιωάννης Περγαντάς            Ζωή  Σύψα 
 

Βασίλειος Φακίτσας 
      
    Κων/νος Καραγιάννης 
 

Ευστάθιος Κάππος 
     

Ιωάννης Αγγελέτος 
 

Αδαμάντιος Γεωργούλης 
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