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 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

της 24ης Νοεµβρίου 2015 
Αριθµός Πρακτικού 33 

 
 

Στη Λαµία, στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Πλατεία Ελευθερίας 3, 1ος 
όροφος), συνήλθε σήµερα στις 24 Νοεµβρίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.µ., σε 
(τακτική) συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή που συγκροτήθηκε µε την υπ΄αριθµ. 138/7-9-
2014 (Α∆Α:796Ω7ΛΗ-ΞΩΚ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας, υπό 
την Προεδρία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνου Π. Μπακογιάννη και 
δυνάµει της υπ΄ αριθµ. (οικ.) 1985/18-11-2015 πρόσκλησης του Προέδρου αυτής, που 
επιδόθηκε νόµιµα σε όλα τα µέλη της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για να 
αποφασίσει επί των κάτωθι θεµάτων της ηµερησίας διάταξης: 
  
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης 31/9-11-2015 της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της µε αριθµό 90/2015 απόφασης του 1ου 
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της µε αριθµό 966/2015 απόφασης του Στ΄ 
Τµήµατος του Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά. 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της µε αριθµό 617/2015 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Χαλκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της µε αριθµό 7/2015 απόφασης του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Λαµίας [Τµήµα Β΄ Τριµελές]. 
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ΘΕΜΑ 6ο: Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της µε αριθµό 6/2015 απόφασης του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Λαµίας [Τµήµα Β΄ Τριµελές]. 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της µε αριθµό 5/2015 απόφασης του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Λαµίας [Τµήµα Β΄ Τριµελές]. 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της µε αριθµό 4/2015 απόφασης του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Λαµίας [Τµήµα Β΄ Τριµελές]. 
 
ΘΕΜΑ 9ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Ιωάννη Βάγγερ του Ιωσήφ, 
ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 10ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του ∆ηµητρίου Καρατζά του 
Βασιλείου, ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 11ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 12ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ∆ΑΡΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε.» και λοιπών, ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 13ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Παναγιώτας συζ. Παναγιώτη 
Παντούλα το γένος Αχιλλέα Παλαµιώτη, ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 14ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αίτησης ακύρωσης του Ιωάννη Αποστόλου, 
ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά. 
 
ΘΕΜΑ 15ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης σχετικά µε τη νοµιµότητα 
σύµβασης εκµίσθωσης αγροτεµαχίου του καταργηθέντος Οργανισµού Κωπαΐδας. 
 
ΘΕΜΑ 16ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης επί ερωτήµατος της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας [Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων]. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δαπανών για την πληρωµή εργασιών προς αντιµετώπιση έκτακτων 
φυσικών φαινοµένων, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δαπάνης για το έργο: «Εργασίες αποχιονισµού στο Εθνικό & Επαρχιακό 
δίκτυο και αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας, για την χρονική περίοδο 2015-
2017». 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
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ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δηµοπράτησης του έργου: «Επείγοντα αντιπληµµυρικά έργα στην κοίτη 
του Σπερχειού ποταµού, στο τµήµα από Μεριστή µέχρι τις εκβολές του», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
προϋπολογισµού 600.000,00 µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δηµοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση αναχώµατος Σπερχειού 
ποταµού στην περιοχή Λιανοκλαδιού», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 120.000,00 µε 
Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δηµοπράτησης, µε πρόχειρο διαγωνισµό, του έργου: «Επισκευή 
ασφαλτικού οδοστρώµατος στην υπ΄αριθµ. 3 επ. οδό περιοχή παραλία Πανόρµου», Π.Ε. 
Φωκίδας, προϋπολογισµού 13.176,54 µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση τευχών δηµοπράτησης του υποέργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης 
στην επαρχιακή οδό Ιτέας - ∆εσφίνας», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 440.000,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, της 1ης Συµπληρωµατικής 
Σύµβασης, του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και της 2ης παράτασης προθεσµίας του έργου: «Καθαρισµός 
τεχνικών έργων του εθνικού και επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας – Παρνασσίδα», 
προϋπολογισµού 24.943,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας µε την επωνυµία  «Κ/Ξ ΑΙΡΚΑΜ  ΑΤΕ – 
ΠΑΓΩΝΗ ΑΤΕ» για την εκτέλεση του υποέργου 3 της πράξης: «Ενίσχυση του φέροντος 
οργανισµού του υπάρχοντος κτιρίου - διαρρυθµίσεις - αντικατάσταση στέγης - κουφωµάτων και 
ένταξή του στο νέο κτιριακό συγκρότηµα», προϋπολογισµού 1.347.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Εξέταση ενστάσεων κατά του πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισµού της µελέτης: 
«Γεωτεχνικές Εργασίες - Έρευνες των Μελετών της ΣΑΜ 540», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
προεκτιµώµενης αµοιβής 295.500,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση παράτασης προθεσµίας του έργου: «Οικοδοµικές εργασίες – συντηρήσεις 
κτιριακών υποδοµών χωρικής αρµοδιότητας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισµού 
507.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση 
Εξωτερικού Υδραγωγείου Μαλεσίνας», προϋπολογισµού 1.391.730,04 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση 2ης παράτασης προθεσµίας του έργου: «Βελτίωση και ασφαλτόστρωση 
δρόµου Χρύσω – Άγιος ∆ηµήτριος», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 780.000,00 € µε 
Φ.Π.Α..  
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
  
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
πινακίδων σήµανσης», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 100.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης (µελάνια) και φωτοτυπικού χαρτιού», για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης, 
συνολικού προϋπολογισµού 40.000,00 € µε Φ.Π.Α..  
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ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση πρακτικού 2 – κατακύρωση αποτελέσµατος του πρόχειρου µειοδοτικού 
δηµόσιου διαγωνισµού για την «Προµήθεια µελανιών (τόνερ) για τους εκτυπωτές των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισµού 53.000 € µε 
Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για 
την «Προµήθεια πινακίδων οδικής ασφάλειας - στηθαίων ασφαλείας οδών - υλικών ασφαλείας 
οδών - υλικών διαγράµµισης οδοστρωµάτων», Π.Ε. Φωκίδας, συνολικού προϋπολογισµού 
70.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 33ο: ∆ιόρθωση της υπ΄αριθµ. 1354/19-10-2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης δροµολογίων µεταφοράς µαθητών για τα σχολικά 
έτη 2015 - 2016 και 2016 - 2017, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Τροποποίηση  δροµολογίου µεταφοράς µαθητών για το σχολικό έτος 2014 – 2015, 
Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση α) διενέργειας επαναληπτικού ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. 
Φωκίδας, για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017, συνολικού προϋπολογισµού 
184.468,96 € µε Φ.Π.Α. και β) των όρων διακήρυξης του σχετικού διαγωνισµού. 
 
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας της αριθ. 5621/10-11-2015 
διαπραγµάτευσης για τέσσερα (4) νέα δροµολόγια µεταφοράς µαθητών των δηµόσιων 
σχολικών µονάδων α΄/θµιας και β΄/θµιας εκπ/σης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για 
ένα σχολικό έτος 2015-2016, ως επανάληψη της προηγηθείσας αριθ. 4745/24-09-2015 
πρόσκλησης 25 νέων δροµολογίων. 
 
ΘΕΜΑ 37ο: Καταργήσεις – Συµπληρώσεις - Τροποποιήσεις δροµολογίων µεταφοράς µαθητών, 
σχολικού έτους 2015-16, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δαπανών δροµολογίων µεταφοράς µαθητών, σχολικού έτους 2015-16, 
Π.Ε. Φθιώτιδας.  
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 39ο: ∆ωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου της Π.Ε. Φθιώτιδας στον Σύλλογο 
Αυτοδυτών Φθιώτιδας «ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ». 
(Εισηγητής κ. Ευθύµιος Καραΐσκος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φθιώτιδας και Αναπληρωτής 
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας). 
 
 
∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δαπανών και δέσµευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
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ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση πληρωµής δαπανών και δέσµευσης πίστωσης έργων από τις ∆ηµόσιες 
Επενδύσεις της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δαπάνης αποζηµίωσης υπαλλήλων για ελέγχους του άρθρου 14 του 
Ν.3460/2006, όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 27 του Ν.3698/2008 
(κτηνιατρική υγειονοµική επιθεώρηση και έλεγχο ζώων), Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα και µελέτες του προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης για το έργο: «Συντήρηση Κέντρου Υγείας Αλιβερίου 
(Αντιµετώπιση άµεσων αναγκών)», Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, 
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για εξόφληση οφειλών, 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση δαπάνης και δέσµευση πίστωσης για πρόσληψη προσωπικού µε 
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών, 
εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, κατά την χειµερινή περίοδο 2015-
2016. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 

 
ΘΕΜΑ 50ο: Κατανοµή επιχορήγησης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των 
Προνοιακών Ιδρυµάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για το β΄ εξάµηνο του 2015. 
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας 
& Κοινωνικής Μέριµνας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

 
 ΘΕΜΑ 51ο: Συγκρότηση επιτροπών α) Συντονισµού και Παραλαβής β) Ελέγχου, του έργου µε 
τίτλο «Προµήθεια τροφίµων για τους άστεγους και άτοµα που δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα 
καθηµερινής σίτισης και διατροφής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισµού 
200.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής). 
 
ΘΕΜΑ 52ο: Αντικατάσταση τακτικού µέλους επιτροπής του άρθρου 38 του Π.∆.118/2007 
«Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 150/τ.Α΄/10-7-2007) για την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 

ΑΔΑ: 6ΖΠΠ7ΛΗ-0Ο6



 6 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση της 10ης τροποποίησης του Προϋπολογισµού, έτους 2015, της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 
ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση της τριµηνιαίας έκθεσης Γ΄ τριµήνου, έτους 2015, της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 
(Εισηγητές των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε. και κα Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη 
∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε.) 
 
 Παρόντα µέλη οκτώ (8) οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, Ηλίας Μπουρµάς, 
Βασίλειος Φακίτσας, Ευστάθιος Κάππος, Γεώργιος Γκικόπουλος, Ιωάννης Αγγελέτος, 
∆ηµήτριος Αργυρίου (αναπληρωµατικό µέλος του Κωνσταντίνου Καραγιάννη) και Αδαµάντιος 
Γεωργούλης (αναπληρωµατικό µέλος του Αθανάσιου Γιαννόπουλου). 

Από την συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόµιµα, απουσίαζαν οι κ.κ. Κωνσταντίνος 
Καραγιάννης και Αθανάσιος Γιαννόπουλος, οι οποίοι αναπληρώθηκαν ως ανωτέρω, και 
Ιωάννης Ταγκαλέγκας µε το αναπληρωµατικό µέλος αυτού.  

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

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

 
Επίσης, στη συνεδρίαση παρέστησαν οι: 

1. Ιωάννης Περλεπές, Αντιπεριφερειάρχης Π.Σ.Ε., µε αρµοδιότητες στους τοµείς Οικονοµικών 
και ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιας Περιουσίας, 
2. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών και Μεταφορών Π.Σ.Ε., 
3. Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε.. 
 

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

πρότεινε στα µέλη να συζητηθούν και τα παρακάτω θέµατα, ως έκτακτα: 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαπραγµάτευσης της 16ης Nοεµβρίου 
2015 για την ανάθεση νέων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών Π.Ε. Εύβοιας, σχολικών ετών 
2015-2016 και 2016-2017. 

Το κατεπείγον του θέµατος έγκειται στην εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη που έχει 
προκύψει για την µεταφορά µαθητών Π.Ε. Εύβοιας κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2015 - 
2016. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση δαπάνης για τη διοργάνωση εκδήλωσης - ηµερίδας στην Π.Ε. 
Φωκίδας προς τιµήν του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας. 

Το κατεπείγον του θέµατος έγκειται στο γεγονός ότι η συγκεκριµένη εκδήλωση θα 
πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 29-11-2015 και ∆ευτέρα 30-11-2015 και συνεπώς δεν υπάρχουν 
χρονικά περιθώρια λήψης απόφασης στην επόµενη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε. που θα γίνει στις 30-11-2015. 
(Εισηγητής κ. Κωνσταντίνος Μίχος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φωκίδας). 
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης επί ερωτήµατος της 
∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Βοιωτίας. 

Το κατεπείγον του θέµατος έγκειται στην ανάγκη να µην παρακωλύεται αναιτιολόγητα η 
διαδικασία έκδοσης των σχετικών διοικητικών αδειών από την αρµόδια υπηρεσία, 
λαµβανοµένου υπόψη και του χρόνου που θα χρειαστεί για την εκπόνηση της γνωµοδότησης ο 
δικηγόρος στον οποίο θα ανατεθεί η σύνταξη αυτής, ενόψει της πολυπλοκότητας του ζητήµατος 
από νοµικής άποψης. 
(Εισηγητής κ. Ευθύµιος Καραΐσκος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φθιώτιδας και Αναπληρωτής 
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, ενεργών για λογαριασµό της Νοµικής Υπηρεσίας). 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα αποδέχτηκε την πρόταση του Προέδρου και 

αποφάσισε τα παραπάνω θέµατα να συζητηθούν πριν από τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1564 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαπραγµάτευσης της 16ης Nοεµβρίου 
2015 για την ανάθεση νέων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών Π.Ε. Εύβοιας, σχολικών ετών 
2015-2016 και 2016-2017. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 154131/6749/18-11-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής διαπραγµάτευσης της 16ης Nοεµβρίου 2015 για 

την ανάθεση, µετά την µε αριθµ. πρωτ. 151050/6589/11-11-2015 πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, νέων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών Π.Ε. Εύβοιας, σχολικών ετών 2015-
2016 και 2016-2017. 

2. Κατακυρώνει στους κάτωθι συµµετέχοντες τα αντίστοιχα τµήµατα: 

ΤΜΗΜΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ  
(ΚΩ∆ΙΚΟΣ) ΤΙΜΗ Α/Α 

ΠΡΟΣΦ. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡΙΘ. 
ΚΥΚΛ. 

1 
ΜΙΚ.ΛΕΩΦ. ΤΡΑΧΥ-

ΣΚΥΡΟΣ & 
ΕΠΙΣΤΡ.(809) 

53,49 € 2 ΤΡΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΟΥ3291 

2 

ΜΙΚ. ΛΕΩΦ. ΜΟΡΦΑ-
ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ-

ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙ∆ΑΣ 
(ΜΟΝΟ ΠΡΩΪ 7,00) 

(819) 

22,50 € 39 ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 
ΑΕ ΚΒΤ1340 

3 ΑΤΤΑΛΗ-ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ 
& ΕΠΙΣΤΡ. -2 (472) 18,50 € 46 ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΕ2238 

4 ΨΑΧΝΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ 
(ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡ.) (816) 5,07 € 36 ΟΡΦΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΑΕ2495 

5 

ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ-
ΠΕΥΚΟ∆ΑΣΟΣ-ΠΗΓΗ-
ΠΑΝΟΡΑΜΑ (ΜΟΝΟ 
ΕΠΙΣΤΡ. 14:00) (822) 

8,35 € 24 ΤΣΙΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΕ2458 

6 
ΤΟΠΙΚΑ  ΜΑΛΑΚΩΝΤΑ 
(ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡ. 12:15) 

(823) 
7,35 € 24 ΤΣΙΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΕ2458 
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7 

ΓΑΛΑΖΙΑ ΝΕΡΑ-
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ & 
ΕΠΙΣΤΡ.-3 (826) 

23,00 € 21 ΚΑΛΦΑΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΤΑΕ2349 

8 
ΕΡΕΤΡΙΑ-

ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ (ΜΟΝΟ 
ΕΠΙΣΤΡ). (830)  

12,23 € 1 ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΕ2223 

9 
ΓΑΛΑΖΙΑ ΝΕΡΑ-
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ & 
ΕΠΙΣΤΡ.-1    (532) 

6,90 € 29 ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΕ2375 

10 
ΓΑΛΑΖΙΑ ΝΕΡΑ-
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ & 
ΕΠΙΣΤΡ.-2 (533) 

6,90 € 29 ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΕ2375 

11 ΑΓ∆ΙΝΕΣ-ΓΟΥΒΕΣ & 
ΕΠΙΣΤΡ. -1 (476) 32,56 € 18 ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΕ2656 

12 ΑΓ∆ΙΝΕΣ-ΓΟΥΒΕΣ & 
ΕΠΙΣΤΡ. -2 (477) 32,56 € 18 ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΕ2656 

13 ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑ-ΓΟΥΒΕΣ 
& ΕΠΙΣΤΡ. -2 (812) 37,38 € 20 ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΕ2663 

14 
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΛΙΧΑ∆ΑΣ-ΙΣΤΙΑΙΑ 
(ΜΕΣΗΜΕΡΙ) -2 (813) 

44,00 € 7 ΣΧΟΙΝΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΕ2630 

15 
ΛΟΥΤΡΑ ΑΙ∆ΗΨΟΥ-
ΝΕΟΣ ΠΥΡΓΟΣ & 
ΕΠΙΣΤΡ. (817) 

48,00 € 4 ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΕ2645 

16 ΜΕΤΟΧΙ-ΚΑΡΥΣΤΟΣ & 
ΕΠΙΣΤΡ. (389) 18,80 € 43 ΚΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΕ2793 

17 

ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ-

ΜΑΡΜΑΡΙ & ΕΠΙΣΤΡ. 
(807) 

17,80 € 6 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΕ2592 

18 
ΑΣΠΡΑ ΧΩΜΑΤΑ-
ΚΑΛΥΒΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ. 

(808)  
18,69 € 16 ΚΑΠΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΕ2748 

19 

ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΜΟΣ - 
ΕΘΝΙΚΗ ΛΕΠΟΥΡΩΝ--

ΚΑΡΥΣΤΟΥ & 
ΕΠΙΣΤΡ.(814) 

27,20 € 5 ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΕ2587 

20 ΒΕΡΓΕΝΑ-ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ 
& ΕΠΙΣΤΡ.(825) 18,00 € 32 ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΕ2768 

21 
ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ-

ΟΞΥΛΙΘΟΣ-ΣΤΟΜΙΟ 
ΟΞΥΛΙΘΟΥ (306) 

14,94 € 8 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΕ2730 

22 

ΚΟΥΤΟΥΡΛΑ-ΚΑΣΤΡΙ-
ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ-
ΜΕΤΟΧΙ & ΕΠΙΣΤΡ. 

(439) 

26,46 € 41 ΤΣΩΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΑΕ2212 

23 ΓΑΙΑ-ΜΟΝΟ∆ΡΙ & 
ΕΠΙΣΤΡ. (464) 24,00 € 35 ΧΑΤΗΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΑΕ2577 

24 ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ-ΝΕΟΧΩΡΙ 
& ΕΠΙΣΤΡ.-2 (629) 17,82 € 31 ΠΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΤΑΕ2728 

25 

ΜΑΛΕΤΙΑΝΟΙ-ΒΙΤΑΛΑ-
∆ΕΝ∆ΡΑ-

ΑΝ∆ΡΩΝΙΑΝΟΙ-
ΓΕΦΥΡΑ ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ 

25,00 € 25 ΚΡΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΕ2754 
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& ΕΠΙΣΤΡ. (810) 

26 
ΧΑΝΙΑ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ-

ΟΞΥΛΙΘΟΣ 
(ΜΕΣΗΜΕΡΙ) (815) 

13,83 € 8 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΕ2730 

27 ΛΕΠΟΥΡΑ-ΚΡΙΕΖΑ 
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) (818) 7,50 € 26 ΣΑΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΕ2721 

28 ΟΞΥΛΙΘΟΣ - 
ΠΛΑΤΑΝΑ (ΟΛΟ) (821) 11,98 € 8 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΕ2730 

29 ΜΟΝΟ∆ΡΙ-ΑΥΛΩΝΑΡΙ 
& ΕΠΙΣΤΡ.(824) 29,00 € 35 ΧΑΤΗΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΑΕ2577 

30 
ΑΥΛΩΝΑΡΙ-

ΑΧΛΑ∆ΕΡΗ (ΜΟΝΟ 
ΕΠΙΣΤΡ.12:30) (827) 

14,85 € 31 ΠΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΤΑΕ2728 

31 

ΑΝ∆ΡΩΝΙΑΝΟΙ-
ΓΕΦΥΡΑ ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ 

& ΕΠΙΣΤΡ.(ΜΟΝΟ 
ΤΡ,ΠΕΜ) (828) 

22,00 € 34 ΚΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΕ2731 

32 ΠΥΡΓΙ-ΧΑΛΚΙ∆Α & 
ΕΠΙΣΤΡ. (829) 94,53 € 36 ΟΡΦΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΑΕ2495 

33 

ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ - 
ΛΟΥΚΙΣΙΑ (ΜΟΝΟ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) (831) 

12,00 € 27 ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΑΕ2405 

 

Οι λοιποί µειοδότες ανά δροµολόγιο εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΤΜΗΜΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 
(ΚΩ∆ΙΚΟΣ) 

ΣΕΙΡ
Α ΤΙΜΗ 

Α/Α 
ΠΡΟΣ
Φ. 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡΙΘ. 
ΚΥΚΛ. 

1 
ΜΙΚ.ΛΕΩΦ. ΤΡΑΧΥ-
ΣΚΥΡΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 

(809) 
2 54,00 € 45 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ 

ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. 
ΧΑΟ333

8 

4 
ΨΑΧΝΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ 
(ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡ.) 

(816) 

2 9,80 € 23 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΕ225
8 

3 11,00 € 37 ΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΕ265
0 

5 

ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ-
ΠΕΥΚΟ∆ΑΣΟΣ-

ΠΗΓΗ-ΠΑΝΟΡΑΜΑ 
(ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡ. 

14:00) (822) 

2 10,30 € 30 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΕ247
0 

6 

ΤΟΠΙΚΑ  
ΜΑΛΑΚΩΝΤΑ 

(ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡ. 
12:15) (823) 

2 9,00 € 30 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΕ247
0 

7 

ΓΑΛΑΖΙΑ ΝΕΡΑ-
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ & 
ΕΠΙΣΤΡ.-3 (826) 

2 24,50 € 44 ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΕ234
8 

9 
ΓΑΛΑΖΙΑ ΝΕΡΑ-
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ & 
ΕΠΙΣΤΡ. -1 (532) 

2 11,20 € 44 ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΕ234
8 

3 17,30 € 22 ΚΑΛΦΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΕ238
5 
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10 
ΓΑΛΑΖΙΑ ΝΕΡΑ-
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ & 
ΕΠΙΣΤΡ. -2 (533) 

2 10,90 € 44 ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΕ234
8 

3 18,78 € 22 ΚΑΛΦΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΕ238
5 

14 

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΛΙΧΑ∆ΑΣ-ΙΣΤΙΑΙΑ 
(ΜΕΣΗΜΕΡΙ) -2 

(813) 

2 45,00 € 19 ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΕ261
9 

15 
ΛΟΥΤΡΑ ΑΙ∆ΗΨΟΥ-
ΝΕΟΣ ΠΥΡΓΟΣ & 
ΕΠΙΣΤΡ. (817) 

2 49,00 € 7 ΣΧΟΙΝΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΕ267
3 

21 
ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ-

ΟΞΥΛΙΘΟΣ-ΣΤΟΜΙΟ 
ΟΞΥΛΙΘΟΥ (306) 

2 16,00 € 35 ΧΑΤΗΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΑΕ257
7 

24 
ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ-
ΝΕΟΧΩΡΙ & 

ΕΠΙΣΤΡ.-2 (629) 
2 20,36 € 10 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΕ278

1 

25 

ΜΑΛΕΤΙΑΝΟΙ-
ΒΙΤΑΛΑ-∆ΕΝ∆ΡΑ-
ΑΝ∆ΡΩΝΙΑΝΟΙ-

ΓΕΦΥΡΑ 
ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ & 
ΕΠΙΣΤΡ. (810) 

2 28,00 € 3 ΓΚΙΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΕ273
8 

26 

ΧΑΝΙΑ 
ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ-
ΟΞΥΛΙΘΟΣ 

(ΜΕΣΗΜΕΡΙ) (815) 

2 17,50 € 14 ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΤΑΕ277
7 

2 17,50 € 15 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΤΑΕ258
1 

27 ΛΕΠΟΥΡΑ-ΚΡΙΕΖΑ 
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) (818) 

2 9,50 € 9 ΚΡΟΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΕ278
2 

2 9,50 € 42 ∆ΑΡ∆ΟΥΜΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΑΕ276
5 

28 
ΟΞΥΛΙΘΟΣ - 

ΠΛΑΤΑΝΑ (ΟΛΟ) 
(821) 

2 12,00 € 3 ΓΚΙΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΕ273
8 

29 
ΜΟΝΟ∆ΡΙ-
ΑΥΛΩΝΑΡΙ & 
ΕΠΙΣΤΡ. (824) 

2 30,00 € 15 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΤΑΕ258
1 

30 
ΑΥΛΩΝΑΡΙ-

ΑΧΛΑ∆ΕΡΗ (ΜΟΝΟ 
ΕΠΙΣΤΡ. 12:30) (827) 

2 17,45 € 13 ΠΑΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΕ279
2 

32 ΠΥΡΓΙ-ΧΑΛΚΙ∆Α & 
ΕΠΙΣΤΡ. (829) 

2 106,80 
€ 38 ΣΙ∆ΕΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΤΑΕ242

3 

3 120,00 
€ 25 ΚΡΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΕ275

4 

4 128,00 
€ 17 ΣΥΝΟ∆ΑΚΗ ΑΝΝΑ ΤΑΕ241

3 

5 135,00 
€ 12 ΣΚΟΥΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΕ277

1 

33 

ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ - 
ΛΟΥΚΙΣΙΑ (ΜΟΝΟ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) (831) 

2 14,75 € 11 ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΕ243
7 

3 14,80 € 28 ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΤΕ222
2 

4 14,90 € 38 ΣΙ∆ΕΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΤΑΕ242
3 

5 15,00 € 40 ΠΑΠΑ∆Α ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΑΕ222
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6 

6 18,70 € 33 ΚΑΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΕ240
2 

 

Στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία δεν υπήρξαν άγονα τµήµατα.  

 
 Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1565 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση δαπάνης για τη διοργάνωση εκδήλωσης - ηµερίδας στην Π.Ε. 
Φωκίδας προς τιµήν του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας. 
(Εισηγητής κ. Κωνσταντίνος Μίχος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φωκίδας). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 1690/19-11-2015 
έγγραφο του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού τριών χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ευρώ και 

πενήντα λεπτών (3.390,50 €) για τη διοργάνωση εκδήλωσης - ηµερίδας προς τιµήν του 
Κύπριου Προέδρου της Βουλής κ. Οµήρου Γιαννάκη, ως εξής: 

Α) δαπάνη ύψους έως δύο χιλιάδων εκατό ευρώ (2.100,00 €), συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α., µε χρέωση του κωδ.0845, για την κάλυψη των εξόδων φιλοξενίας για το διήµερο 
29-11-2015 και 30-11-2015 (διανυκτερεύσεις, ηµιδιατροφή) του Προέδρου της Κυπριακής 
Βουλής και της συνοδευόµενης δεκαµελής επιτροπής του, σύµφωνα µε τους ακόλουθους 
πίνακες: 

Α/Α Προσκεκληµένοι Π.Ε Φωκίδας Ιδιότητα 
1 Γιαννάκης Οµήρου Πρόεδρος Βουλής Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 
2 Βασιλική Αναστασιάδου Γεν.∆/ντρια Κυπριακής Βουλής 
3 Αντώνιος Κουταλιανός ∆/ντής γραφείου Προέδρου της Βουλής 
4 Ανδρέας Βοσκός Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών-

σύµβουλος Προέδρου  
5 1 συνοδός Βοηθός Καθηγητού 
6 Ιωάννης Ποσταντζόγλου Γραµ. Τύπου Γραφείου τύπου Ελληνικής 

Πρεσβείας 
7 Χριστόδουλος Βασιλειάδης ∆ικηγόρος-Σύµβουλος Προέδρου 
8 Κυριάκος Κενεβέζος  Πρέσβης Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην 

Ελλάδα 
9 Ασφάλεια -συνοδοί 3 άτοµα 

Σύνολο προσκεκληµένων ατόµων 11 άτοµα 
 
 

Α/Α Κατηγ. 
δωµατίου 

Κρατ. 
δωµατίων 

∆ιανυκτερεύσεις 
µ    µε  ηµιδιατροφή 

Τιµή 
δωµατίου µε   
ηµιδιατροφή 

Τελική 
αξία 

1 Μονόκλινα 9 2  100,00 ευρώ 1.800,00 
2 δίκλινο 1 2 150,00 ευρώ    300,00 
                                   Σ Υ Ν Ο Λ Ο  2.100,00 

Β) δαπάνη ύψους έως χιλίων διακοσίων ενενήντα ευρώ και πενήντα λεπτών (1.290,50 
€) µε χρέωση του κωδ.0844, για την κάλυψη των εξόδων διοργάνωσης της εκδήλωσης - 

ΑΔΑ: 6ΖΠΠ7ΛΗ-0Ο6



 12 

ηµερίδας (ενοικίαση αίθουσας Πολιτιστικού Κέντρου ∆ελφών και προσφορά εδεσµάτων - 
Catering), σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα: 

Α/Α Έξοδα διοργάνωσης Τελική δαπάνη 
1 Αίθουσα Πολιτιστικού 

Κέντρου ∆ελφών 
430,50 ευρώ 

2 Προσφορά εδεσµάτων 
- Catering  

860,00 ευρώ 

 Σ Υ Ν Ο Λ Ο  1.290,50 ευρώ 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1566 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης επί ερωτήµατος της 
∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Βοιωτίας. 
(Εισηγητής κ. Ευθύµιος Καραΐσκος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φθιώτιδας και Αναπληρωτής 
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, ενεργών για λογαριασµό της Νοµικής Υπηρεσίας). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. ΤΤ 155283/1581/20-
11-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Εταιρεία µε την επωνυµία «Γεώργιος ∆. Ανδρέου – ∆ηµήτριος Γ. Ανδρέου & Συνεργάτες» 
(Α.Μ./∆.Σ.Α. 80321, οδός Ακαδηµίας αρ. 27Α - Αθήνα), η οποία, αφού λάβει υπόψη της τις 
σχετικές διατάξεις και µελετήσει το φάκελο της υπόθεσης, λάβει δε κάθε αναγκαία πληροφορία 
από την αρµόδια υπηρεσία [∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της 
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας], να συντάξει αναλυτική γνωµοδότηση απαντώντας στο 
ερώτηµα που τίθεται µε το υπ’ αριθ. πρωτ. 3412/19.11.2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 
∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Βοιωτίας.  

2. Καθορίζει την αµοιβή της ανωτέρω δικηγορικής εταιρείας, µε βάση την υπ’ αριθ. 
376/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο  ποσό των 
480 ευρώ συν ΦΠΑ 23% (=110,40), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α]. 590,40 ευρώ, η 
οποία προκύπτει, ως εξής:  

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

- Επιπλέον αµοιβή χρονοχρέωσης για 5 ώρες, µε ποσό 80 €/ώρα, ήτοι 5 Χ 80 = 400 
ευρώ, λόγω της φύσης της υποθέσεως.  
 

  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1567 
 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης 31/9-11-2015 της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Η Επιτροπή ενέκρινε οµόφωνα το µε αριθµ. 31/9-11-2015 πρακτικό συνεδρίασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 
  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1568 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της µε αριθµό 90/2015 απόφασης του 1ου 
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 151678/349/12-
11-2015 έγγραφο του γραφείου Νοµικής Υπηρεσίας Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Να µην ασκηθεί το ένδικο µέσο της έφεσης κατά της µε αριθµό 90/2015 απόφασης του 

1ου Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας. 
Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, ο οποίος ζήτησε “να ασκηθούν ένδικα µέσα, 

διότι το θέµα είναι ιδιαίτερα σοβαρό, αφού αφορά επιχείρηση της Π.Ε. Εύβοιας που υπέπεσε σε 
παράβαση νόθευσης πετρελαίου”. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1569 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της µε αριθµό 966/2015 απόφασης του Στ΄ 
Τµήµατος του Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 152872/350/16-
11-2015 έγγραφο του γραφείου Νοµικής Υπηρεσίας Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Να µην ασκηθεί το ένδικο µέσο της αίτησης αναίρεσης κατά της µε αριθµό 966/2015 

απόφασης του Στ΄ Τµήµατος του Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά. 
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, αλλά ζήτησε “να διερευνηθούν τα 

κενά και οι παραλείψεις από πλευράς υπηρεσιών στον χειρισµό του θέµατος”. 
 

        Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1570 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της µε αριθµό 617/2015 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Χαλκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 153098/351/16-
11-2015 έγγραφο του γραφείου Νοµικής Υπηρεσίας Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Να µην ασκηθεί το ένδικο µέσο της έφεσης κατά της µε αριθµό 617/2015 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Χαλκίδας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1571 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της µε αριθµό 7/2015 απόφασης του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Λαµίας [Τµήµα Β΄ Τριµελές]. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 131049/1286/ 
17-11-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Να µην ασκηθεί το ένδικο µέσο της αίτησης αναίρεσης κατά της µε αριθµό 7/2015 

απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας [Τµήµα Β΄ Τριµελές]. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1572 
 

ΘΕΜΑ 6ο: Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της µε αριθµό 6/2015 απόφασης του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Λαµίας [Τµήµα Β΄ Τριµελές]. 
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 131050/1287/ 
17-11-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Να µην ασκηθεί το ένδικο µέσο της αίτησης αναίρεσης κατά της µε αριθµό 6/2015 

απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας [Τµήµα Β΄ Τριµελές]. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1573 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της µε αριθµό 5/2015 απόφασης του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Λαµίας [Τµήµα Β΄ Τριµελές]. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 131053/1289/ 
17-11-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Να µην ασκηθεί το ένδικο µέσο της αίτησης αναίρεσης κατά της µε αριθµό 5/2015 

απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας [Τµήµα Β΄ Τριµελές]. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1574 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της µε αριθµό 4/2015 απόφασης του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Λαµίας [Τµήµα Β΄ Τριµελές]. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 131052/1288/ 
17-11-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Να µην ασκηθεί το ένδικο µέσο της αίτησης αναίρεσης κατά της µε αριθµό 4/2015 

απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας [Τµήµα Β΄ Τριµελές]. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1575 
 
ΘΕΜΑ 9ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Ιωάννη Βάγγερ του Ιωσήφ, 
ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 128123/1254/ 
17-11-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
1. ∆ιορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο 

Σπυριδούλα Σβερώνη του Γεωργίου [Α.Μ. 46], κάτοικο Καρπενησίου, οδός Κωνσταντίνου 
Σακκάλη  αριθ. 7, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, 
στη δικάσιµο της 17/12/2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει 
την µε αριθµό κατάθεσης 81/2008 αγωγή που άσκησε ο Ιωάννης Βάγγερ του Ιωσήφ, 
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 385 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 88,55), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 473,55 ευρώ, η οποία 
προκύπτει, ως εξής:  
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- Παράσταση και υπόµνηµα 305 ευρώ [134 € παράσταση συν 171 € υπόµνηµα], µε 
βάση τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013. 

- Επιπλέον αµοιβή χρονοχρέωσης για 1 ώρα, µε ποσό 80 ευρώ, για τη µελέτη φακέλου 
ενώπιον πρωτοβαθµίου ∆ικαστηρίου. 

Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1576 
 
ΘΕΜΑ 10ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του ∆ηµητρίου Καρατζά του 
Βασιλείου, ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 141973/1430/ 
17-11-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
1. ∆ιορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο 

Στυλιανό Κανέλλο του Ευαγγέλου [ΑΜ 346], κάτοικο Λαµίας, οδός Πατρόκλου 20, ο οποίος να 
την εκπροσωπήσει στο Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, στη δικάσιµο της 
17/12/2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την µε αριθµό 
κατάθεσης 104/2015 αγωγή που άσκησε ο ∆ηµήτριος Καρατζάς του Βασιλείου, 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 348 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 80,04), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 428,04 ευρώ, η οποία 
προκύπτει, ως εξής:  

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

- Επιπλέον αµοιβή χρονοχρέωσης για 1 ώρα, µε ποσό 80 ευρώ, για τη µελέτη φακέλου 
ενώπιον πρωτοβαθµίου ∆ικαστηρίου. 

Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1577 
 
ΘΕΜΑ 11ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 128124/1255/ 
17-11-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Ευαγγελία Κονάνου του Κωνσταντίνου [ΑΜ 388], κάτοικο Λαµίας, οδός Ροζάκη Αγγελή 26, η 
οποία να την εκπροσωπήσει στο Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, στη δικάσιµο της 
17/12/2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την µε αριθµό 
κατάθεσης 139/2008 προσφυγή που άσκησε η εταιρεία µε την επωνυµία «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ 
Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 
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 288 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 66,24), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 354,24 ευρώ, η οποία 
προκύπτει, ως εξής:  
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- Παράσταση και υπόµνηµα 288 ευρώ [203 € παράσταση συν 85 € υπόµνηµα], µε βάση  
τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1578 

 
ΘΕΜΑ 12ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ∆ΑΡΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε.» και λοιπών, ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 135727/1338/ 
16-11-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Βασιλική Ματίκα του Κυρίτση [ΑΜ 366], κάτοικο Λαµίας, οδός Ροζάκη Αγγελή 34, η οποία να 
την εκπροσωπήσει στο Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, στη δικάσιµο της 3/12/2015, ή 
σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την µε αριθµό κατάθεσης 
149/2006 προσφυγή που άσκησαν η εταιρεία µε την επωνυµία «ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ∆ΑΡΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ε.Π.Ε.» και λοιποί [συνολικά 3 προσφεύγοντες], 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 288 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 66,24), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 354,24 ευρώ, η οποία 
προκύπτει, ως εξής:  

- Παράσταση και υπόµνηµα 288 ευρώ [203 € παράσταση συν 85 € υπόµνηµα], µε βάση  
τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1579 

 
ΘΕΜΑ 13ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Παναγιώτας συζ. Παναγιώτη 
Παντούλα το γένος Αχιλλέα Παλαµιώτη, ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 153835/1566/ 
17-11-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
1. ∆ιορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο 

Παρασκευή Παπαδήµα του Ιωάννη [ΑΜ 339], κάτοικο Λαµίας, οδός Ροζάκη Αγγελή 30, η οποία 
να την εκπροσωπήσει στο Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, στη δικάσιµο της 
3/12/2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την µε αριθµό 
κατάθεσης 260/2008 προσφυγή που άσκησε η Παναγιώτα συζ. Παναγιώτη Παντούλα το γένος 
Αχιλλέα Παλαµιώτη, 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 288 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 66,24), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 354,24 ευρώ, η οποία 
προκύπτει, ως εξής:  

- Παράσταση και υπόµνηµα 288 ευρώ [203 € παράσταση συν 85 € υπόµνηµα], µε βάση  
τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013. 

Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1580 
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ΘΕΜΑ 14ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αίτησης ακύρωσης του Ιωάννη Αποστόλου, 
ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 153288/1565/ 
16-11-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Κωνσταντίνο Σαξώνη του Ηρακλή [ΑΜ 20815 ∆ΣΑ], κάτοικο Ν. Ψυχικού Αττικής, οδός Μιστράλ 
αριθ. 8, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά, στη δικάσιµο της 
8/12/2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την µε αριθµό 
κατάθεσης 24/2012 αίτηση ακύρωσης που άσκησε ο Ιωάννης Αποστόλου, 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 421 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 96,83), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 517,83 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 1 ώρα, µε ποσό 80 ευρώ, για τη µελέτη φακέλου 
ενώπιον ∆ιοικητικού Εφετείου. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1581 

 
ΘΕΜΑ 15ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης σχετικά µε τη νοµιµότητα 
σύµβασης εκµίσθωσης αγροτεµαχίου του καταργηθέντος Οργανισµού Κωπαΐδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 123200/1204/ 
17-11-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Αθηνών Παναγιούλα Ανάγνου του Ευσταθίου (Α.Μ. 35501), η οποία, αφού λάβει υπόψη της τις 
σχετικές διατάξεις και µελετήσει το φάκελο της υπόθεσης, λάβει δε κάθε αναγκαία πληροφορία 
από την αρµόδια υπηρεσία [∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της 
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας], να συντάξει αναλυτική γνωµοδότηση απαντώντας στα 
ερωτήµατα που τίθενται µε το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 12972/14.09.2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας.  

2. Καθορίζει την αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο  ποσό των 480 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (=110,40), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 590,40 ευρώ, η οποία 
προκύπτει, ως εξής:  

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

- Επιπλέον αµοιβή χρονοχρέωσης για 5 ώρες, µε ποσό 80 €/ώρα, ήτοι 5 Χ 80 = 400 
ευρώ, λόγω της φύσης της υποθέσεως.  

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι το συγκεκριµένο θέµα που αφορά εκµίσθωση 
εκτάσεων της Κωπαΐδας έχει γενικότερο ενδιαφέρον και επ΄αυτού πρέπει να υποβληθεί σχετικό 
ερώτηµα στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1582 
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ΘΕΜΑ 16ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης επί ερωτήµατος της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας [Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων]. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 151770/1547/ 
17-11-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Γεώργιο Κυροδήµο του Ηρακλή [ΑΜ 419], κάτοικο Σ.Σ. Λιανοκλαδίου, ο οποίος, αφού λάβει 
υπόψη του τις σχετικές διατάξεις και µελετήσει το φάκελο της υπόθεσης, λάβει δε κάθε 
αναγκαία πληροφορία από την αρµόδια υπηρεσία [∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας - Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων], να συντάξει αναλυτική 
γνωµοδότηση επί του παραδεκτού και του βασίµου των λόγων της υπ’ αριθ. πρωτ. 
131089/7496/05.10.2015 ένστασης του Χρήστου Λεβεντάκου του Κωνσταντίνου, απαντώντας 
στο ερώτηµα που τίθεται µε το υπ’ αριθ. πρωτ. 151710/8423/12.11.2015 έγγραφο της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας [Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων].  

2. Καθορίζει την αµοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο  ποσό των 240 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 55,20), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α]. 295,20 ευρώ, η οποία 
προκύπτει, ως εξής:  

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

- Επιπλέον αµοιβή χρονοχρέωσης για 2 ώρες, µε ποσό 80 ευρώ/ώρα, ήτοι 160 ευρώ,  
λόγω της φύσης της υποθέσεως.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1583 

 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δαπανών για την πληρωµή εργασιών προς αντιµετώπιση έκτακτων 
φυσικών φαινοµένων, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 151174/8112/12-11-
2015 & 151173/8111/12-11-2015 έγγραφα της Αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. 
Φωκίδας προς την Επιτροπή, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος 
πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει, στα πλαίσια αντιµετώπισης των έκτακτων φυσικών φαινοµένων στην Π.Ε. 

Φωκίδας, τις παρακάτω δαπάνες: 
1. τη δαπάνη, ύψους 24.314,05 €, στο όνοµα «ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΣΙΓΑΡΙ∆Α», για 

εργασίες ενίσχυσης πρανών και καθαρισµού της κοίτης του ποταµού Πλείστου, 
2. τη δαπάνη, ύψους 24.354,02 €, στο όνοµα «ΑΦΟΙ Γ. ΛΕΟΝΤΙΟΥ Ο.Ε.», για εργασίες 

ενίσχυσης πρανών και καθαρισµού της κοίτης του χειµάρρου Σκίτσα. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1584 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δαπάνης για το έργο: «Εργασίες αποχιονισµού στο Εθνικό & Επαρχιακό 
δίκτυο και αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας, για την χρονική περίοδο 2015-
2017». 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
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Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 154169/4887/17-11-

2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 251.166,00 € για την πληρωµή των εργασιών αποχιονισµού 
στο Εθνικό & Επαρχιακό δίκτυο και την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας, για 
την χρονική περίοδο 2015-2017, του προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 566, µε 
κωδικό έργου 2014ΕΠ56600011, ως εξής: 
 

A/A ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΟ ΣΥΝΟΛΟ 
µε ΦΠΑ (σε €) 

1 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
9/2/15-12/2/15 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟ∆ ΙΣΤΙΑΙΑ-ΒΟΥΤΑΣ-
ΚΟΚΚΙΝΟΜΗΛΙΑ-ΚΕΡΑΣΙΑ 5.618,64 

2 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
9/2/15-12/2/15 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟ∆ ΙΣΤΙΑΙΑ-ΒΟΥΤΑΣ-
ΚΟΚΚΙΝΟΜΗΛΙΑ-ΚΕΡΑΣΙΑ 9.114,30 

3 ΑΦΟΙ ΧΑΛΙΟΥΛΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ 
9/2/15-13/2/15 ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟ∆ ΨΑΧΝΑ-ΑΓΙΟΣ 24.600,00 

4 ΑΦΟΙ ΧΑΛΙΟΥΛΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ 
9/2/15-13/2/15 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟ∆ ΑΓΙΟΣ-
ΠΑΓΩΝΤΑΣ-ΜΑΝΤΟΥ∆Ι-∆ΑΦΝΟΥΣΑ-
ΜΕΤΟΧΙ 

14.789,52 

5 ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ& ΣΙΑ ΟΕ 
9/2/15-11/2/15 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟ∆ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ-
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ-ΓΑΛΑΤΣΑ∆ΕΣ-
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ-ΣΙΜΙΑ 

5.923,68 

6 ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ 
9/2/15-12/2/15 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟ∆ ΩΡΕΟΙ-ΙΣΤΙΑΙΑ-
ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΠΑΠΑ∆ΕΣ-ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ 12.912,54 

7 ΣΦΥΡΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
9/2/15-11/2/15 ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟ∆ ΜΕΤΟΧΙ-ΚΥΜΗ 1.480,92 

8 ΜΑΡΟΥ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
9/2/15-11/2/15 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟ∆ ΡΟΒΙΕΣ-
ΜΑΡΟΥΛΙ-ΚΟΚΚΙΝΟΜΗΛΙΑ 4.261,95 

9 ΜΑΡΟΥ∆ΗΣ ∆ΑΥΪ∆ 
9/2/15-11/2/15 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟ∆ ΡΟΒΙΕΣ-
ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ 4.594,05 

10 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
9/2/15-12/2/15 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟ∆ ΚΕΡΑΣΙΑ-
ΕΘΝΙΚΗ 7.030,68 

11 ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
9/2/15-11/2/15 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟ∆ ΠΑΠΑ∆ΕΣ-
ΑΓ.ΑΝΝΑ 2.115,60 

12 ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
10/2/15-11/2/15 ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟ∆ ΣΕΤΤΑΣ 984,00 

13 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ & 
ΣΙΑ  
10/2/15 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟ∆ ΚΑΡΥΣΤΟΣ-
ΚΑΨΑΛΑ 423,12 

14 ΓΑΝΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
9/2/15-10/2/15 ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟ∆ ΜΕΤΟΧΙ-ΚΥΜΗ 984,00 

15 ΑΦΟΙ Ν. ΚΟΚΚΟΥ& ΣΙΑ ΟΕ 
9/2/15-10/2/15 ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΜΑΝΙΚΙΑ-ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ 1.476,00 

16. ΑΦΟΙ ΧΑΛΙΟΥΛΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ 
30/12/14-7/1/15 ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟ∆ ΨΑΧΝΑ-ΑΓΙΟΣ 23.911,20 

17. ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
2/1/15-9/1/15 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟ∆ KΡYONEΡITHΣ –
MHΛΙΕΣ-ΜΟΝΟΚΑΡΥΑ 10.290,18 

18. ΑΦΟΙ Ν. ΚΟΚΚΟΥ& ΣΙΑ ΟΕ 
30/12/14-9/1/15 ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΜΑΝΙΚΙΑ-ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ 9.564,48 
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19. ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
6/1/15-13/1/15 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ Ε.Ο.∆. ΚΑΡΥΣΤΟΣ-
ΚΑΤΣΑΡΩΝΙ-ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΙ-ΚΑΛΛΙΑΝΟΙ, 
ΜΕΤΟΧΙ-ΑΕΤΟΣ 

16.605,00 

20. SICAP S.A. 
6/1/15-10/1/15 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ Ε.Ο.∆. ΚΑΡΥΣΤΟΣ-
ΑΜΥΓ∆ΑΛΙΑ 8.944,56 

21. ΣΤΑΜΑΤΟΝΙΚΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
30/12/14-31/12/14 ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΙΣΤΙΑΙΑ-ΚΑΝΑΤΑ∆ΙΚΑ 1.033,20 

  
22. 

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ 
2/1/15-3/1/15 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟ∆ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ-
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ-ΩΡΕΟΙ 1.082,40 

23. ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
31/12/14-3/1/15 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΓΑΛΑΤΣΑ∆ΕΣ-
ΚΑΜΑΤΡΙΑ∆ΕΣ 2.496,90 

24. ΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
31/12/14-3/1/15 ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ MHΛΙΕΣ-ΜΟΝΟΚΑΡΥΑ 2.460,00 

25. ΣΤΕΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
1/1/15 ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟ∆ ΚΑΜΑΡΙΑ-ΙΣΤΙΑΙΑ 430,50 

26 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
17/2/15-18/2/15 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟ∆ ΙΣΤΙΑΙΑ-ΒΟΥΤΑΣ-
ΚΟΚΚΙΝΟΜΗΛΙΑ-ΚΕΡΑΣΙΑ 2.062,71 

27 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
17/2/15-19/2/15 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟ∆ ΙΣΤΙΑΙΑ-ΒΟΥΤΑΣ-
ΚΟΚΚΙΝΟΜΗΛΙΑ-ΚΕΡΑΣΙΑ 3.772,41 

28 ΑΦΟΙ ΧΑΛΙΟΥΛΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ 
17/2/14-20/2/15 ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟ∆ ΨΑΧΝΑ-ΑΓΙΟΣ 7.306,20 

29 ΙΩΑΝΝΑ Φ.ΠΕΤΡΟΥ &ΣΙΑ ΟΕ 
17/2/15-18/2/15 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟ∆ ΣΕΤΤΑ-
ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ,ΚΑΘΕΝΟΙ-ΤΡΙΑ∆Α-
ΨΑΧΝΑ 

2.656,80 

30 ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ 
17/2/15-19/2/15 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟ∆ ΒΑΣΙΛΙΚΑ-
ΠΑΠΑ∆ΕΣ-ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ 5.114,34 

31 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
17/2/15-18/2/15 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟ∆ ΚΕΡΑΣΙΑ-
ΕΘΝΙΚΗ 4.769,94 

32 ΜΑΡΟΥ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
17/2/15-18/2/15 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟ∆ ΡΟΒΙΕΣ-
ΜΑΡΟΥΛΙ-ΚΟΚΚΙΝΟΜΗΛΙΑ 1.798,26 

33 ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
17/2/15-18/2/15 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟ∆ ΠΑΠΑ∆ΕΣ-
ΑΓ.ΑΝΝΑ 1.692,48 

34 ΚΟΥΤΣΑΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
17/2/15-19/2/15 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟ∆ ΣΤΕΝΗ -
ΣΤΡΟΠΩΝΕΣ 3.225,06 

35 ΓΟΥΛΕΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
17/2/15-21/2/15 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟ∆ ΚΑΛΙΑΝΟΣ-
ΑΓΑΘΟ-ΑΜΥΓ∆ΑΛΙΑ-∆.ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ-
ΜΑΡΜΑΡΙ 

9.782,19 

36 ΜΙΤΖΙΦΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
17/2/15-21/2/15 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟ∆ 
∆.ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΣΤΥΡΑ 1.771,20 

37 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
17/2/15-21/2/15 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟ∆ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΙ-
ΜΕΛΙΣΣΩΝΑΣ-∆.ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 4.920,00 

38 ΑΣΤΗΘΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
17/2/15-20/2/15 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟ∆ ΣΤΟΥΠΑΙΟΙ-
ΒΑΡΕΛΑΙΟΙ 1.722,00 

39 ΘΩΜΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
17/2/15-19/2/15 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟ∆ ∆.ΠΟΡΤΟ ΛΑΦΙΑ-
ΣΤΥΡΑ 4.790,85 

40 ΜΠΟΥΡ∆ΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
17/2/15-19/2/15 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟ∆ ΜΑΡΜΑΡΙ-
∆.ΛΥΚΟΡΕΜΑ 1.918,80 

41 ΤΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
17/2/15-20/2/15 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟ∆ ΜΕΤΟΧΙ ΚΑΡ.-
ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ 2.952,00 

42 ΜΑΝΩΛΗ ΜΑΡΙΑ 
17/2/15-19/2/15 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟ∆ ΚΑΡΥΣΤΟΣ-
∆.ΚΑΛΥΒΙΩΝ 1.476,00 

43 ΦΡΕΝΤΗΣ ΜΑΜΑΣ 
17/2/15-19/2/15 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟ∆ ∆.ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ-
ΓΙΑΝΝΙΤΣΙ 2.361,60 

44 ΖΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
17/2/15-19/2/15 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟ∆ 
∆.ΚΑΤΣΑΡΩΝΙΟΥ-∆.ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 2.853,60 
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45 ΒΟΥΜΒΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
17/2/15-20/2/15 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟ∆ 
∆.ΚΑΤΣΑΡΩΝΙΟΥ-ΚΑΡΥΣΤΟΣ 3.584,22 

46 ΜΠΕΡΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
17/2/15-20/2/15 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟ∆ ΚΑΡΥΣΤΟΣ-
ΜΕΤΟΧΙ ΚΑΡ. 3.463,68 

47 ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
17/2/15-19/2/15 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟ∆ ΚΑΡΥΣΤΟΣ-
ΑΕΤΟΣ 4.044,24 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 251.166,00 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1585 

 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δηµοπράτησης του έργου: «Επείγοντα αντιπληµµυρικά έργα στην κοίτη 
του Σπερχειού ποταµού, στο τµήµα από Μεριστή µέχρι τις εκβολές του», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
προϋπολογισµού 600.000,00 µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 150920/8323/11-11-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) τη δηµοπράτηση του έργου: «Επείγοντα αντιπληµµυρικά έργα στην κοίτη του 

Σπερχειού ποταµού, στο τµήµα από Μεριστή µέχρι τις εκβολές του», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
προϋπολογισµού 600.000,00 µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή δηµοπρασία, 

β) τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη της δηµοπράτησης, 
γ) τη δαπάνη ύψους 600.000,00 € µε Φ.Π.Α. για την εκτέλεση του έργου του θέµατος.                
2. Ορίζει τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας ως Αρχή που θα διενεργήσει τη 

δηµοπρασία. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1586 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δηµοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση αναχώµατος Σπερχειού 
ποταµού στην περιοχή Λιανοκλαδιού», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 120.000,00 µε 
Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 151580/8375/12-11-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) τη δηµοπράτηση του έργου: «Αποκατάσταση αναχώµατος Σπερχειού ποταµού στην 

περιοχή Λιανοκλαδιού», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 120.000,00 µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή 
δηµοπρασία, 

β) τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη της δηµοπράτησης, 
γ) τη δαπάνη ύψους 120.000,00 € µε Φ.Π.Α. για την εκτέλεση του έργου του θέµατος.                
2. Ορίζει τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας ως Αρχή που θα διενεργήσει τη 

δηµοπρασία. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1587 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δηµοπράτησης, µε πρόχειρο διαγωνισµό, του έργου: «Επισκευή 
ασφαλτικού οδοστρώµατος στην υπ΄αριθµ. 3 επ. οδό περιοχή παραλία Πανόρµου», Π.Ε. 
Φωκίδας, προϋπολογισµού 13.176,54 µε Φ.Π.Α.. 
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 151783/8156/12-11-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) τη δηµοπράτηση του έργου: «Επισκευή ασφαλτικού οδοστρώµατος στην υπ΄αριθµ. 3 

επ. οδό περιοχή παραλία Πανόρµου», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 13.176,54 µε Φ.Π.Α., 
µε πρόχειρο διαγωνισµό, 

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

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

δ) τη δαπάνη 13.176,54€ µε Φ.Π.Α., από το περιφερειακό πρόγραµµα «∆ηµοσίων 
Επενδύσεων από επιχορηγήσεις ∆ιαφόρων Φορέων», 

ε) την από 2-11-2015 Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας και του ∆ήµου ∆ωρίδας. 

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1588 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση τευχών δηµοπράτησης του υποέργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης 
στην επαρχιακή οδό Ιτέας - ∆εσφίνας», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 440.000,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 153495/8243/17-11-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) τη δηµοπράτηση του υποέργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην επαρχιακή 

οδό Ιτέας - ∆εσφίνας», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 440.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή 
δηµοπρασία, 

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

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

δ) τη δαπάνη 440.000,00 € µε Φ.Π.Α., από το περιφερειακό πρόγραµµα από 
«πιστώσεις ΣΑΕΠ566». 

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1589 
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ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, της 1ης Συµπληρωµατικής 
Σύµβασης, του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και της 2ης παράτασης προθεσµίας του έργου: «Καθαρισµός 
τεχνικών έργων του εθνικού και επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας – Παρνασσίδα», 
προϋπολογισµού 24.943,00 € µε Φ.Π.Α. 
 

Το θέµα αποσύρεται από τον εισηγητή 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας µε την επωνυµία  «Κ/Ξ ΑΙΡΚΑΜ  ΑΤΕ – 
ΠΑΓΩΝΗ ΑΤΕ» για την εκτέλεση του υποέργου 3 της πράξης: «Ενίσχυση του φέροντος 
οργανισµού του υπάρχοντος κτιρίου - διαρρυθµίσεις - αντικατάσταση στέγης - κουφωµάτων και 
ένταξή του στο νέο κτιριακό συγκρότηµα», προϋπολογισµού 1.347.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 145619/4182/11-11-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την Κατασκευαστική Κοινοπραξία µε την επωνυµία «Κ/Ξ ΑΙΡΚΑΜ  ΑΤΕ – 

ΠΑΓΩΝΗ ΑΤΕ» για την εκτέλεση του υποέργου 3 της πράξης: «Ενίσχυση του φέροντος 
οργανισµού του υπάρχοντος κτιρίου – διαρρυθµίσεις - αντικατάσταση στέγης - κουφωµάτων και 
ένταξή του στο νέο κτιριακό συγκρότηµα» (Αριθµός έργου: 2014ΕΠ05620000), 
προϋπολογισµού 1.347.000,00  € µε Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 66 και 67 
του Ν. 3669/2008, µε ποσοστά συµµετοχής των µελών της: 

- ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ 70% 
- ΠΑΓΩΝΗ ΑΤΕ 30% 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1590 

 
ΘΕΜΑ 25ο: Εξέταση ενστάσεων κατά του πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισµού της µελέτης: 
«Γεωτεχνικές Εργασίες - Έρευνες των Μελετών της ΣΑΜ 540», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
προεκτιµώµενης αµοιβής 295.500,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 152468/8439/13-11-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
  1. Κάνει δεκτή στο σύνολό της την ένσταση του (3ου) διαγωνιζόµενου, ήτοι των 
συµπραττόντων γραφείων µελετών «ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ – ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ – 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗΣ».  

  2. Κάνει δεκτή εν µέρει την ένσταση του (8ου) διαγωνιζόµενου, ήτοι των συµπραττόντων 
γραφείων µελετών «ΧΟΝ∆ΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. – ΡΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ», ως 
προς το υποκριτήριο U1Α σχετικά µε το 1 και 3 και ως προς το υποκριτήριο U1B, σχετικά µε το 
1.  

 3. Απορρίπτει τον διαγωνιζόµενο (1) και τον διαγωνιζόµενο (7) από την συνέχιση του 
διαγωνισµού στο επόµενο στάδιο, λόγω µη προσκόµισης παράτασης ισχύος προσφορών και 
εγγυητικών επιστολών, σύµφωνα µε το 127951/7372/29-09-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας. 

Η βαθµολογία των διαγωνιζοµένων διαµορφώνεται σύµφωνα µε τον συνηµµένο στην 
ως άνω εισήγηση της υπηρεσίας διορθωτικό – συµπληρωµατικό Πίνακα ΙΙ. 

4. Εγκρίνει το πρακτικό ΙΙ της επιτροπής διαγωνισµού της µελέτης: «Γεωτεχνικές 
Εργασίες - Έρευνες των Μελετών της ΣΑΜ 540», Π.Ε. Φθιώτιδας, προεκτιµώµενης αµοιβής 
295.500,00 € µε Φ.Π.Α., όπως διαµορφώνεται µε την ως άνω εισήγηση της υπηρεσίας και τον 
διορθωτικό – συµπληρωµατικό Πίνακα ΙΙ. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1591 
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ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση παράτασης προθεσµίας του έργου: «Οικοδοµικές εργασίες – συντηρήσεις 
κτιριακών υποδοµών χωρικής αρµοδιότητας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισµού 
507.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 134950/3896/11-11-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την παράταση προθεσµίας, µε αναθεώρηση, του έργου: «Οικοδοµικές 

εργασίες – συντηρήσεις κτιριακών υποδοµών χωρικής αρµοδιότητας Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», προϋπολογισµού 507.000,00 € µε Φ.Π.Α., µέχρι τις 18-2-2016, σύµφωνα µε την 
παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν.3669/08.  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1592 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση 
Εξωτερικού Υδραγωγείου Μαλεσίνας», προϋπολογισµού 1.391.730,04 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 148441/4269/13-11-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσµίας του έργου: «Αντικατάσταση 

Εξωτερικού Υδραγωγείου Μαλεσίνας», προϋπολογισµού 1.391.730,04 € µε Φ.Π.Α., έως την 
15-12-2015, χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας «ΒΙΚΟ Α.Ε.Τ.Ε.» και µε υπολογισµό 
δαπάνης αναθεώρησης έως 30-06-2015, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 (α) του άρθρου 
48 του Ν. 3669/2008. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1593 

 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση 2ης παράτασης προθεσµίας του έργου: «Βελτίωση και ασφαλτόστρωση 
δρόµου Χρύσω – Άγιος ∆ηµήτριος», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 780.000,00 € µε 
Φ.Π.Α..  
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 132377/2296/12-11-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει α) την παράταση προθεσµίας του έργου: «Βελτίωση και ασφαλτόστρωση 

δρόµου Χρύσω – Άγιος ∆ηµήτριος», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 780.000,00 € µε 
Φ.Π.Α., µέχρι 30-09-2016, µε αναθεώρηση των τιµών για το χρονικό διάστηµα της παράτασης 
αυτής και β) το τροποποιηµένο χρονοδιάγραµµα εργασιών. 

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, αλλά ζήτησε “να διερευνηθούν οι 
λόγοι που δεν πληρώθηκε ο 3ος λογαριασµός και δεν εξασφαλίστηκε εξαρχής η χρηµατοδότηση 
του έργου του θέµατος”. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1594 

 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
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ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
πινακίδων σήµανσης», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 100.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 150944/8325/11-11-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια πινακίδων 

σήµανσης», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 100.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε σφραγισµένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη οικονοµική προσφορά, εφόσον το 
προσφερόµενο είδος είναι αποδεκτό και σύµφωνο µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές,  

β) τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη της δηµοπράτησης, 
γ) τη δέσµευση πίστωσης - πληρωµή δαπάνης ύψους 100.000,00 € µε Φ.Π.Α. για την 

εκτέλεση της προµήθειας του θέµατος.     
2. Ορίζει τη ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ως Αρχή που θα διενεργήσει την 

δηµοπρασία. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1595 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης (µελάνια) και φωτοτυπικού χαρτιού», για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης, 
συνολικού προϋπολογισµού 40.000,00 € µε Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 150028/6720/10-
11-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το από 3-11-2015 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού 

διαγωνισµού για την «Προµήθεια γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης (µελάνια) και φωτοτυπικού 
χαρτιού», για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των ∆/νσεων Α/θµιας και 
Β/θµιας Εκπαίδευσης, συνολικού προϋπολογισµού 40.000,00 € µε Φ.Π.Α., που αφορά στον 
έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών & οικονοµικών προσφορών των 
υποψηφίων προµηθευτών. 

2. Αναδεικνύει µειοδότη τον «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ∆ΙΑΜ. ΚΥΡΙΑΚΙ∆Η ΕΜΠΟΡΙΟ & 
SERVICE ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ H/Y & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 
- ΧΑΡΤΙΚΑ - ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ - ΣΦΡΑΓΙ∆ΕΣ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ H/Y», διότι κατέθεσε την 
συµφερότερη προσφορά.  

Η κατακύρωση θα γίνει µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 8 της 
διακήρυξης, βάσει του άρθ. 6, παρ.2 του Π.∆. 118/07, που θα προσκοµίσει ο υποψήφιος 
ανάδοχος. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1596 

 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση πρακτικού 2 – κατακύρωση αποτελέσµατος του πρόχειρου µειοδοτικού 
δηµόσιου διαγωνισµού για την «Προµήθεια µελανιών (τόνερ) για τους εκτυπωτές των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισµού 53.000 € µε 
Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 153430/5767/17-11-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθµ. 2/17-11-2015 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού για την 

«Προµήθεια µελανιών (τόνερ) για τους εκτυπωτές των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισµού 53.000 € µε Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης της αναδειχθείσας εταιρείας «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ∆. Γ. & ΣΙΑ 
Ε.Ε.». 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του πρόχειρου δηµόσιου διαγωνισµού στην εταιρεία 
«ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ∆. Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε.», µε διακριτικό τίτλο «ΓΡΑΜΜΗ.COM», σύµφωνα µε την 
προσφορά της, ήτοι 35.800,95 € χωρίς Φ.Π.Α.. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1597 

 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για 
την «Προµήθεια πινακίδων οδικής ασφάλειας - στηθαίων ασφαλείας οδών - υλικών ασφαλείας 
οδών - υλικών διαγράµµισης οδοστρωµάτων», Π.Ε. Φωκίδας, συνολικού προϋπολογισµού 
70.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 153852/8271/17-11-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. το υπ΄αριθµ. 1/13-11-2015 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισµού για 

την «Προµήθεια πινακίδων οδικής ασφάλειας - στηθαίων ασφαλείας οδών - υλικών ασφαλείας 
οδών - υλικών διαγράµµισης οδοστρωµάτων», Π.Ε. Φωκίδας, συνολικού προϋπολογισµού 
70.000,00 € µε Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής των 
υποψηφίων προµηθευτών, 

2. την συνέχιση του διαγωνισµού στο επόµενο στάδιο, ήτοι το άνοιγµα των οικονοµικών 
προσφορών, µε τις παρακάτω εταιρείες: 

- ΣΗΜΑ Α.Β.Ε.Ε. και  
- ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ- ΑΕ  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1598 
 
 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 33ο: ∆ιόρθωση της υπ΄αριθµ. 1354/19-10-2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης δροµολογίων µεταφοράς µαθητών για τα σχολικά 
έτη 2015 - 2016 και 2016 - 2017, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 150544/6560/11-11-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Eύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
∆ιορθώνει την υπ΄αριθµ. 1354/19-10-2015 απόφασή της περί έγκρισης δροµολογίων 

µεταφοράς µαθητών για τα σχολικά έτη 2015 - 2016 και 2016 - 2017, Π.Ε. Εύβοιας, ως προς 
τον κωδικό του καταργηθέντος δροµολογίου «Αγδίνες - Γούβες & επιστρ», από το εσφαλµένο 
«742» στο ορθό «748». 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1599 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Τροποποίηση  δροµολογίου µεταφοράς µαθητών για το σχολικό έτος 2014 – 2015, 
Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 136118/5892/16-11-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Τροποποιεί το δροµολόγιο µε κωδικό 8 (Ζέφυρος Νέας Αρτάκης - Ν. Αρτάκη - Έξω 

Παναγίτσα -  Ειδικό Σχολείο Χαλκίδας), που πραγµατοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2014 – 
2015 ως προς: 

α. την χιλιοµετρική απόσταση (από 9200 µέτρα σε 11200 µέτρα) και  
β. το ηµερήσιο κόστος (από 35,96 € σε 40,58 €), το οποίο διαµορφώνεται στα 38,55 €, 

ύστερα από την έκπτωση που κατέθεσε ο ανάδοχος κατά τη διαγωνιστική διαδικασία.  
2. Εγκρίνει την καταβολή στον ανάδοχο Παναγιώτη Παπαϊωάννου, ιδιοκτήτη του ΤΑΕ 

2221 της διαφοράς, αναδροµικά από 11-9-2014 µέχρι 30-6-2015, του ποσού των 907,15 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. 

Πίνακας 
      απεικόνισης της διαφοράς που προέκυψε µετά την τελευταία τροποποίηση του δροµολογίου µε 
κωδικό 8 και η οποία πρέπει να καταβληθεί στον ανάδοχο ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ιδιοκτήτη 

του ΤΑΕ 2221 

α.α Χρονικό διάστηµα Ηµερήσιο  
κόστος 

Ηµέρες 
περιόδου Αξία  ΦΠΑ 

13% 
Πληρωτέο 
ποσό 

1 

από 11-09-2014 µέχρι 30-06-2015 
το οποίο αφορά στο σύνολο των 
δροµολογίων, (168) τα οποία 

πραγµατοποίησε ο ανάδοχος, επί το 
ηµερήσιο κόστος που προέκυψε µετά 
την τελευταία κοστολόγηση, (38,55 €) 

38,55 € 168 6.476,40 841,93 7.318,33 

2 

από 11-09-2014 µέχρι 30-06-2015 
το οποίο αφορά στο σύνολο των 
δροµολογίων, (168) τα οποία 

πραγµατοποίησε ο ανάδοχος, επί τα 
ηµερήσια κόστη, (38,32 και 34,16 €) 
που προέκυψαν τόσο από την αρχική 
έκπτωση που κατέθεσε ο ανάδοχος, 

όσο και από την πρώτη 
τροποποίηση του δροµολογίου που 
έγινε µε την 463/2015 απόφαση της 

Οικονοµικής επιτροπής 

34,16 € 168 5.738,88 746,05 6.484,93 

  Συνολική διαφορά      737,52 169,63 907,15 

    
Ο συντελεστής ΦΠΑ του  
Ανωτέρω ποσού είναι 23%  

 
     Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1600 

 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση α) διενέργειας επαναληπτικού ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. 
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Φωκίδας, για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017, συνολικού προϋπολογισµού 
184.468,96 € µε Φ.Π.Α. και β) των όρων διακήρυξης του σχετικού διαγωνισµού. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 153853/8272/17-11-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
α) τη διενέργεια επαναληπτικού ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 

ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 
χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017, συνολικού 
προϋπολογισµού 184.468,96 € µε Φ.Π.Α., µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, 

β) τους όρους του διαγωνισµού, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο σχέδιο της διακήρυξης. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1601 
 
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας της αριθ. 5621/10-11-2015 
διαπραγµάτευσης για τέσσερα (4) νέα δροµολόγια µεταφοράς µαθητών των δηµόσιων 
σχολικών µονάδων α΄/θµιας και β΄/θµιας εκπ/σης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για 
ένα σχολικό έτος 2015-2016, ως επανάληψη της προηγηθείσας αριθ. 4745/24-09-2015 
πρόσκλησης 25 νέων δροµολογίων. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 154181/5811/17-
11-2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθµ. 1/17-11-2015 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας της αριθ. 

5621/10-11-2015 διαπραγµάτευσης για τέσσερα (4) νέα δροµολόγια µεταφοράς µαθητών των 
δηµόσιων σχολικών µονάδων α΄/θµιας και β΄/θµιας εκπ/σης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. 
Φθιώτιδας, για ένα σχολικό έτος 2015-2016, ως επανάληψη της προηγηθείσας αριθ. 4745/24-
09-2015 πρόσκλησης 25 νέων δροµολογίων, που αφορά στην αποσφράγιση (ηλεκτρονική 
µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ και του φυσικού φακέλου) των υποβληθέντων προσφορών – έλεγχο 
δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών - οικονοµικών προσφορών των υποψηφίων 
αναδόχων. 

2. α) Κάνει αποδεκτές τις προσφορές των κάτωθι υποψηφίων αναδόχων για το επόµενο 
στάδιο οικονοµικών προσφορών:  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ 
 

α/α Επώνυµο Όνοµα Τµήµα 
1 Καµήτσος  Νικόλαος 18 
2 Μπακαλέξης  Ιωάννης 20 

 
β) Ανακηρύσσει τους παρακάτω µειοδότες, σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΩΝ  
 

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑ∆ΟΧΟΙ ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ 
ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕ € ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 

1 ΚΑΜΗΤΣΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΟ 18 45,23 € 
2 ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΟ 20 10,31 € 
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3. Εγκρίνει την επανάληψη της διαπραγµάτευσης για τα δροµολόγια που 
περιλαµβάνονται στα τµήµατα του παρακάτω πίνακα, διότι καµία προσφορά δεν έχει 
υποβληθεί. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 

A/A ΤΜΗΜΑ 

1 16 
2 17 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1602 

 
ΘΕΜΑ 37ο: Καταργήσεις – Συµπληρώσεις - Τροποποιήσεις δροµολογίων µεταφοράς µαθητών, 
σχολικού έτους 2015-16, Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 154183/5813/17-11-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Α.  Καταργεί το τµήµα 35 του δροµολογίου µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, 

σχολικού έτους 2015-16, ως εξής: 
 

-    ΤΜΗΜΑ 35: Το δροµολόγιο του αριθ. 1599/20-03-2015 διαγωνισµού µε Α/Α τµήµατος 
35 (διπλό δροµολόγιο µε ταξί & ανάδοχο τον κ. Σαµαρά Γεώργιο), όπως 
τροποποιήθηκε µε την αριθ. 1213/22-09-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε., µε αφετηρία το Αµούρι και προορισµό το 2ο ΕΠΑΛ Λαµίας (Καποδιστρίου), µε 
το οποίο µεταφερόταν ένας µαθητής ΑΜΕΑ, καταργείται, δεδοµένου ότι σύµφωνα µε 
την από 05-11-2015 υπεύθυνη δήλωση του γονέα του µαθητή, η οποία µας 
διαβιβάστηκε µε το αριθ. 699/06-11-2015 έγγραφο του σχολείου, δεν επιθυµεί την 
µεταφορά µε ταξί, διότι ο µαθητής θα µεταφέρεται από και προς το σχολείο του µε 
Ειδικό Μαθητικό ∆ελτίο.  

 
Β. Τροποποιεί – συµπληρώνει το παρακάτω δροµολόγιο µεταφοράς µαθητών της 

Π.Ε. Φθιώτιδας, µε αλλαγή του ηµερήσιου κόστους της σύµβασης, ως εξής: 
 

-    ΤΜΗΜΑ 41: Στο δροµολόγιο του αριθ. 1599/20-03-2015 διαγωνισµού µε Α/Α 
τµήµατος 41 (διπλό δροµολόγιο µε ταξί & ανάδοχο τον κ. Στρωµατιά Σεραφείµ), µε 
αφετηρία Άµπλιανη-Παγκράτι και προορισµό το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κωσταλεξίου προστίθεται 
ένα επιπλέον διπλό δροµολόγιο, µε αφετηρία τις Κοµποτάδες και προορισµό το 
Νηπιαγωγείο Μεξιατών, προκειµένου να µεταφερθούν 4 µαθητές από τις Κοµποτάδες 
στο Νηπιαγωγείο Μεξιατών, οι οποίοι δεν µπορούν να εξυπηρετηθούν µε το 
υφιστάµενο µισθωµένο από την Περιφέρεια µαθητικό δροµολόγιο µε λεωφορείο & 
ανάδοχο το ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Α.Ε. (α/α δροµολογίου 2 του τµήµατος 
3 – µαθητικά δροµολόγια του ∆ήµου Λαµίας), λόγω αδυναµίας προσέγγισης του 
λεωφορείου στο Νηπιαγωγείο Μεξιατών, µε αποτέλεσµα η αποβίβαση των νηπίων να 
γίνεται σε µεγάλη απόσταση από το Νηπιαγωγείο και συνεπώς να συντρέχουν 
σοβαροί λόγοι ασφάλειας των µικρών µαθητών.  

Επιπλέον, σύµφωνα µε την παρ. 3iii του άρθρου 1 της αριθ. 31636/09-09-2015  (ΦΕΚ 
1931/τ. Β΄/09-09-2015) ΚΥΑ η ενεργοποίηση της προαίρεσης σε ποσοστό 50% για το 
συγκεκριµένο δροµολόγιο είναι συµφερότερη από την επαναπροκήρυξη του δροµολογίου (το 
ηµερήσιο κόστος µε έκπτωση 31% και προαίρεση 50% ορίζεται στα 15,12 ευρώ), ενώ σε 
περίπτωση επαναδηµοπράτησης το ηµερήσιο κόστος του δροµολογίου ορίζεται στα 22,68 
ευρώ) και άρα συντρέχουν λόγοι δηµοσίου συµφέροντος.   
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Ηµερήσιο κόστος του επιπλέον διπλού δροµολογίου: 15,12 ευρώ. Νέα τιµή-ηµερήσιο κόστος 
της σύµβασης: 45,36 (30,24 + 15,12) (έχει εφαρµοστεί η προαίρεση 50% και η δοθείσα 
έκπτωση σε ποσοστό 31%) 

   
Γ. Τροποποιεί – συµπληρώνει τα παρακάτω δροµολόγια µεταφοράς µαθητών της 

Π.Ε. Φθιώτιδας, χωρίς αλλαγή του ηµερήσιου κόστους της σύµβασης, ως εξής: 
 

-    ΤΜΗΜΑ 22: Το δροµολόγιο του αριθ. 1599/20-03-2015 διαγωνισµού µε Α/Α τµήµατος 
22 (διπλό δροµολόγιο µε ταξί & ανάδοχο τον κ. Τεµπλαλέξη Γεώργιος), όπως 
τροποποιήθηκε µε την αριθ. 1213/22-09-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε., µε αφετηρία Σπερχειάδα-Μακρακώµη-Λιανοκλάδι-Σταυρός και προορισµό το 
Ειδικό Νηπιαγωγείο Λαµίας (Παγκράτι) & το Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο Λαµίας 
(Παγκράτι) τροποποείται σε Σπερχειάδα-Μακρακώµη-Λιανοκλάδι-Σταυρός για Ειδικό 
Επαγγελµατικό Γυµνάσιο Λαµίας (Παγκράτι) & 16ο Νηπιαγωγείο Λαµίας-τµήµα ένταξης 
(Περιοχή Έκθεση Λαµίας) (κατάργηση Ειδικό Νηπιαγωγείο Λαµίας - προσθήκη 16ο 
Νηπιαγωγείο Λαµίας-τµήµα ένταξης) λόγω µετεγγραφής µιας µαθήτριας από το 
Ειδικό Νηπιαγωγείο Λαµίας στο 16ο Νηπιαγωγείο Λαµίας - τµήµα ένταξης (σχετ. το 
αριθ. 78/03-11-2015 έγγραφο του Ειδικού Νηπιαγωγείου Λαµίας) χωρίς αλλαγή στο 
ηµερήσιο κόστος του δροµολογίου. 
∆εν απαιτείται ανακοστολόγηση του δροµολογίου   

 
-    ΤΜΗΜΑ 46: Το δροµολόγιο του αριθ. 1599/20-03-2015 διαγωνισµού µε Α/Α τµήµατος 

46 (µονό δροµολόγιο επιστροφής µε ταξί & ανάδοχο τον κ. Λύκο Ιωάννη), µε 
αφετηρία το 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Λαµίας - Εσπερινό Γυµνάσιο Λαµίας και προορισµό 
Αγ. Σεραφείµ-Καινούργιο-Καµένα Βούρλα τροποποιείται  σε 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ 
Λαµίας- Εσπερινό Γυµνάσιο-Εσπερινό Λύκειο Λαµίας για Αγ. Σεραφείµ-Καινούργιο-
Καµένα Βούρλα (προσθήκη: Εσπερινό Λύκειο Λαµίας) προκειµένου να µεταφερθούν 
(επιστροφή 21:50) 2 επιπλέον µαθητές από το Εσπερινό Λύκειο Λαµίας στα Καµµένα 
Βούρλα (σχετ. το αριθ. 418/23-10-2015 έγγραφο του Εσπερινού Λυκείου Λαµίας) 
χωρίς αλλαγή στο ηµερήσιο κόστος του δροµολογίου. 
∆εν απαιτείται ανακοστολόγηση του δροµολογίου   

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1603 

 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δαπανών δροµολογίων µεταφοράς µαθητών, σχολικού έτους 2015-16, 
Π.Ε. Φθιώτιδας.  
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 154162/5808/16-11-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες δροµολογίων µεταφοράς µαθητών της Περιφερειακής 

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΣΕΠΤ. 2015 – ΟΚΤ. 2015 
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΦΟΡΕAΣ 073 ΚΑΕ 0821 

ΑΡΙΘΜ. 5746/16-11-2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ∆/ ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
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ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΗΜΕΡΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΦΠΑ 
23% 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  
ΜΕ ΦΠΑ 

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ  

(ΤΜ61)9/15-
10/15 

33 48,13 
1.588,29 € 

365,31 
€   

(ΤΜ62) 9/15-
10/15 

33 58,87 
1.942,71 € 

446,82 
€ 4.343,13 € 

ΑΛΑΜΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 
(ΤΜ31) 9/15-

10/15 
23 49,14 

1.130,22 € 
259,95 

€ 1.390,17 € 

ΒΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
(ΤΜ64) 9/15-

10/15 
33 33,95 

1.120,35 € 
257,68 

€ 1.378,03 € 

ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ  
(ΤΜ21) 9/15-

10/15 
29 20,79 

602,91 € 
138,67 

€ 741,58 € 

ΓΚΡΙΤΖΑΠΗΣ 
ΚΩΝΝΟΣ   

(ΤΜ65) 9/15-
10/15 

33 160,92 
5.310,36 € 

1.221,3
8 €   

(ΤΜ67) 9/15-
10/15 

33 226,84 
7.485,72 € 

1.721,7
2 € 15.739,18 € 

ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ 
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ  

(ΤΜ15) 9/15-
10/15 

33 36,69 
1.210,77 € 

278,48 
€ 1.489,25 € 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ 
∆ΕΣΠΟΙΝΑ 

(ΤΜ76) 9/15-
10/15 

33 31,85 
1.051,05 € 

241,74 
€ 1.292,79 € 

ΖΑΧΟΣ ΗΛΙΑΣ 
(ΤΜ14) 9/15-

10/15 
34 31,60 

1.074,40 € 
247,11 

€ 1.321,51 € 

ΚΟΝΤΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

(ΤΜ66) 9/15-
10/15 

33 209,26 
6.905,58 € 

1.588,2
8 €   

(ΤΜ68) 9/15-
10/15 

33 239,30 
7.896,90 € 

1.816,2
9 € 18.207,05 € 

ΚΑΣΤΑΝΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

(ΤΜ47) 9/15-
10/15 

29 37,52 
1.088,08 € 

250,26 
€ 1.338,34 € 

ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  

(ΤΜ45) 9/15-
10/15 

30 37,84 
1.135,20 € 

261,10 
€ 1.396,30 € 

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

(ΤΜ24) 9/15-
10/15 

34 40,85 
1.388,90 € 

319,45 
€ 1.708,35 € 

ΠΑΠΑΧΟΥΛΙΑΡΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ  

(ΤΜ57) 9/15-
10/15 

23 13,91 
319,93 € 73,58 € 393,51 € 

ΛΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

(ΤΜ46) 9/15-
10/15 

31 31,39 
973,09 € 

223,81 
€  

(ΤΜ73) 9/15-
10/15 

33 61,19 
2.019,27 € 

464,43 
€ 3.680,60 € 

ΠΑΠΑΣΑΡΑΣ 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ  

(ΤΜ16) 9/15-
10/15 

14 48,02 
672,28 € 

154,62 
€ 826,90 € 

ΝΤΑΣΙΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

(ΤΜ26) 9/15-
10/15 

14 28,25 
395,50 € 90,97 € 486,47 € 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  

(ΤΜ52) 9/15-
10/15 

33 13,69 
451,77 € 

103,91 
€  

(ΤΜ55) 9/15-
10/15 

33 19,72 
650,76 € 

149,67 
€ 1.356,11 € 

      57.089,27 € 

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1604 

 
∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
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ΘΕΜΑ 39ο: ∆ωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου της Π.Ε. Φθιώτιδας στον Σύλλογο 
Αυτοδυτών Φθιώτιδας «ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ». 
(Εισηγητής κ. Ευθύµιος Καραΐσκος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φθιώτιδας και Αναπληρωτής 
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 293/17-11-2015 
έγγραφο της Αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την παραχώρηση για δωρεάν χρήση ενός ακινήτου επιφανείας 75 τµ περίπου, 

νοτίως του κτιρίου της πρώην ΥΕΒ επί της οδού Παπαποστόλου, στον Σύλλογο  Αυτοδυτών 
Φθιώτιδας «Ποσειδών», για όσο διάστηµα είναι εγγεγραµµένος στο µητρώο εθελοντικών 
οργανώσεων της Γ.Γ.Π.Π., µε τους εξής όρους: 

1.- Ο Σύλλογος Αυτοδυτών Φθιώτιδας «Ποσειδών» αναλαµβάνει την ευθύνη για την 
συντήρηση του ακινήτου και την φύλαξη του χώρου για όλο το διάστηµα της παραχώρησης. 

2.- Σε οποιαδήποτε περίπτωση αλλαγής της χρήσης του χώρου του οικοπέδου ή 
του/των ακινήτου/ων, ή για άλλους λόγους ανωτέρας βίας που προκύψουν, ο Σύλλογος είναι 
υποχρεωµένος να αποδώσει ελεύθερη τη χρήση του χώρου, την εποµένη κοινοποίησης 
όχλησης και αζηµίως για την Περιφέρεια Στερεάς  Ελλάδας. 

3.- Μετά την λήξη της παραχώρησης ο Σύλλογος οφείλει να παραδώσει το κτίσµα στην 
κατάσταση που το παρέλαβε, µε τις προσθήκες και βελτιώσεις που έγιναν, χωρίς καµία αξίωση 
εκ µέρους του.   

4.- Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόµενα από το νόµο, για την αντίστοιχη 
περίπτωση.   

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά λόγω συµβολής της εν λόγω 
οργάνωσης στην πολιτική προστασία, µολονότι δεν κατανοεί απόλυτα τον εθελοντικό της 
χαρακτήρα. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1605 

 
 
∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δαπανών και δέσµευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 153698/4202/17-11-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες και τη δέσµευση πίστωσης από τον Τακτικό 

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

 
 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Π/Υ 
(ποσό µε 
Φ.Π.Α. σε 
ευρώ) 
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1 δαπάνη για προµήθεια αρχικού βασικού σχετικού εξοπλισµού συστήµατος 
διαχείρισης και γεωγραφικού εντοπισµού και µίσθωσης χρήσης συστήµατος 
διαχείρισης στόλου οχηµάτων Mobile Fleet µε κάρτες SIM GPRS DATA. Η 
δαπάνη αφορά έντεκα (11) οχήµατα της ΠΕ Ευρυτανίας.  
Σχετ. έγγραφο: το υπ.αριθµ. 153604/4199/17-11-2015 της ∆/νσης ∆/κού 
Οικ/κού  
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1725 

11.000,00 
ευρώ 

2 δαπάνη για την προµήθεια ενός Η/Υ (µονάδα, οθόνη, πληκτρολόγιο και 
ποντίκι), και εκτυπωτικών µελανών Η/Υ για την  εφαρµογή του προγράµµατος 
Ο.Σ.∆.Ε. 2015, για τις ανάγκες της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής της ΠΕ Ευρυτανίας   
Σχετ. έγγραφο: το υπ.αριθµ. 153604/4199/17-11-2015 της ∆/νσης ∆/κού 
Οικ/κού  
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 5243 

998,50 
ευρώ 

3 δαπάνη για την προµήθεια σφραγίδων για τις ανάγκες ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Ευρυτανίας  
Σχετ. έγγραφο: το υπ.αριθµ. 153604/4199/17-11-2015 της ∆/νσης ∆/κού 
Οικ/κού  
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1699 

189,60 
ευρώ 

4 ∆απάνη προµήθειας εξοπλισµού Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών για την κάλυψη σχετικών αναγκών των υπηρεσιών της ΠΕ 
Ευρυτανίας αναλυτικά: 

• Ένας (1) NAS SERVER για την παροχή ασφαλούς online δικτυακού 
αποθηκευτικού χώρου σε όλους τους εργαζόµενους της ΠΕ 
Ευρυτανίας συνολικού ποσού ύψους 1.000,00 ευρώ. 

• Τέσσερις (4) σκληροί δίσκοι NAS SERVER συνολικού ποσού 700,00 
ευρώ. 

• Ένας (1) SERVER για τη ∆/νση Τεχνικών Έργων (για την εγκατάσταση 
του λογισµικού eCM-Εργολήπτης και λοιπών server εφαρµογών) µε ο 
λογισµικό του συνολικού ποσού 2.100,00 ευρώ. 

• Σαράντα (40) ANTIVIRUS για την υποστήριξη της προστασίας των Η/Υ 
της ΠΕ Ευρυτανίας από κακόβουλο λογισµικό συνολικού ποσού 
550,00 ευρώ. 

Σχετ. έγγραφο: το υπ.αριθµ. 153604/4199/17-11-2015  της ∆/νσης ∆/κού 
Οικ/κού  
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1723 

4.350,00 
ευρώ 

5 δαπάνη για την ανανέωση συµβολαίων υποστήριξης των προγραµµάτων 
«ACE ERP eCM-Μελέτη/Κοστολόγηση» και ECE ERP Ecm Κατασκευή» για 
το χρονικό διάστηµα από 1-12-2015 έως 30-11-2016 για τις ανάγκες της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων 
Σχετ. το υπ.αριθµ. 153604/4199/17-11-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού  της Π.Ε. Ευρυτανίας.   
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 0879 

1.574,40 
ευρώ 

6 δαπάνη για την προµήθεια χειµερινών ενδυµάτων των χειριστών-οδηγών  της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων  της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Σχετ. αριθµ. 138873/3905/20-10-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού  
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1421 

7.200,00 
ευρώ 

7 δαπάνη για την προµήθεια χειµερινών υποδηµάτων των χειριστών-οδηγών  
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων  της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Σχετ. αριθµ. 138873/3905/20-10-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ. Οικ/κού   
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1423 

3.300,00 
ευρώ 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1606 
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ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση πληρωµής δαπανών και δέσµευσης πίστωσης έργων από τις ∆ηµόσιες 
Επενδύσεις της Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 153549/4198/17-11-
2015 & 152017/4171/16-11-2015 έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. 
Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος 
πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
A. την πληρωµή δαπανών και τη σχετική δέσµευση πίστωσης έργων από τις ∆ηµόσιες 

Επενδύσεις της Π.Ε. Ευρυτανίας, ως εξής: 
 

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ σε ευρώ 

 
 
 
 
 
 
1 

19η εντολή πληρωµής του Έργου «Οδός ∆οµνίστα-Ροσκά-Παντά Βρέχει-Όρια 
Νοµού-Ν.Α. Ευρυτανίας» 
Χρηµατοδότηση : ΣΑΕΠ 766  
Προϋπολογισµός : 9.000.000,00 ευρώ 
Ποσό σύµβασης : 4.268.057,75 ευρώ 
Πληρωµές µέχρι σήµερα : 2.349.970,87 ευρώ 
Παρών λογαριασµός : 50.000,00 ευρώ 
Υπόλοιπο εγκρίσεων : 1.909.435,42 ευρώ. 
Φορέας – ΚΑΕ  : 071 – 9453 «Συγκοινωνίες»           
   
Ανάδοχος: ΑΕΤΕΘ  Α.Ε. 

 
 
 
 
 

50.000,00 ευρώ 

 
 
 
 
 
2 

15η εντολή πληρωµής του Έργου «Οδός Καστανιά-Πρόδροµος-Ροσκιά Ν.Α. 
Ευρυτανίας» 
Χρηµατοδότηση : ΣΑΕΠ 766  
Προϋπολογισµός : 3.000.000,00 ευρώ 
Ποσό σύµβασης : 2.770.925,16 ευρώ 
Πληρωµές µέχρι σήµερα : 2.738.425,01 ευρώ 
Παρών λογαριασµός : 499.358,18 ευρώ 
Υπόλοιπο εγκρίσεων : 32.500,15 ευρώ. 
Φορέας – ΚΑΕ  :071 – 9453 «Συγκοινωνίες»           
   
Ανάδοχος: 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

 
 
 
 
 

499.358,18 ευρώ 

 
 
3 

16η εντολή πληρωµής του Έργου «Οδός Βαρβαριάδα-Άγραφα- Ν.Α. Ευρυτανίας» 
Χρηµατοδότηση : ΣΑΕΠ 766  
Προϋπολογισµός : 12.000.000,00 ευρώ 
Ποσό σύµβασης : 6.634.107,59 ευρώ 
Πληρωµές µέχρι σήµερα : 4.360.000,00 ευρώ 
Παρών λογαριασµός : 300.000,00 ευρώ 
Υπόλοιπο εγκρίσεων : 1.974.107,59 ευρώ. 
Φορέας – ΚΑΕ  : 071 – 9453 «Συγκοινωνίες»           
   
Ανάδοχος: Κ/Ξ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ∆ΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΤΕ 

 
 
 
 
 

300.000,00 ευρώ 

 
B. την πληρωµή δαπανών από τις ∆ηµόσιες Επενδύσεις της Π.Ε. Ευρυτανίας, ως εξής: 

 
 
 
 
 
1 

Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα έτη 2014-2015 και ειδικότερα για εργασίες 
κατασκευής τοίχου αντιστήριξης και κοιτοστρώσεων στο τµήµα του οδικού δικτύου 
Κρίκελλο-Σκοπιά. 
Χρηµατοδότηση : ΚΑΠ 2015  
Προϋπολογισµός : 18.000,00 ευρώ 
Ποσό σύµβασης : 18.000,00 ευρώ 
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Πληρωµές µέχρι σήµερα : 0,00 ευρώ 
Παρών λογαριασµός : 18.000,00 ευρώ 
Υπόλοιπο εγκρίσεων : 0,00 ευρώ. 
Ηµεροµηνίες εργασιών 9-10-2015 έως 7-11-2015 
Φορέας – ΚΑΕ  : 071 – 9779 «Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατανοµάζονται 
ειδικά»           
Ανάδοχος: ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

18.000,00 ευρώ 

 
 
 
 
2 

Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα έτη 2014-2015 και ειδικότερα για εργασίες 
κατασκευής τοίχου αντιστήριξης στην κοίτη του ποταµού Βρούτου για την προστασία 
των όµορων ιδιοκτησιών από πληµµυρικά φαινόµενα. 
Χρηµατοδότηση : ΚΑΠ 2015  
Προϋπολογισµός : 22.000,00 ευρώ 
Ποσό σύµβασης : 22.000,00 ευρώ 
Πληρωµές µέχρι σήµερα : 0,00 ευρώ 
Παρών λογαριασµός : 22.000,00 ευρώ 
Υπόλοιπο εγκρίσεων : 0,00 ευρώ. 
Ηµεροµηνίες εργασιών 1-10-2015 έως 6-11-2015 
Φορέας – ΚΑΕ  : 071 – 9779 «Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατανοµάζονται 
ειδικά»           
Ανάδοχος: ΚΟΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 
 
 
 
 
 

22.000,00 ευρώ 

 
 
 
 
3 

Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα έτη 2014-2015 και ειδικότερα για εργασίες 
κατασκευής τοίχου αντιστήριξης και κρασπεδορείθρων  στο τµήµα του οδικού 
δικτύου Ασπρόπυργος - Βελωτά – Σαρκίνη. 
Χρηµατοδότηση : ΚΑΠ 2015  
Προϋπολογισµός : 18.000,00 ευρώ 
Ποσό σύµβασης : 18.000,00 ευρώ 
Πληρωµές µέχρι σήµερα : 0,00 ευρώ 
Παρών λογαριασµός : 18.000,00 ευρώ 
Υπόλοιπο εγκρίσεων : 0,00 ευρώ. 
Ηµεροµηνίες εργασιών 6-10-2015 έως 8-11-2015 
Φορέας – ΚΑΕ  : 071 – 9779 «Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατανοµάζονται 
ειδικά»           
Ανάδοχος: ΓΚΡΙΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 
 
 
 
 
 

18.000,00 ευρώ 

 
 
 
 
4 

Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα έτη 2014-2015 και ειδικότερα της περιοχής 
∆ήµου Αγράφων για εργασίες άρσης καταπτώσεων στο οδικό  δίκτυο του πρώην 
∆ήµου Αγράφων. 
Χρηµατοδότηση : ΚΑΠ 2015  
Προϋπολογισµός : 16.531,20 ευρώ 
Ποσό σύµβασης : 16.531,20 ευρώ 
Πληρωµές µέχρι σήµερα : 0,00 ευρώ 
Παρών λογαριασµός : 16.531,20 ευρώ 
Υπόλοιπο εγκρίσεων : 0,00 ευρώ. 
Ηµεροµηνίες εργασιών 1-10-2015 έως 9-11-2015 
Φορέας – ΚΑΕ  : 071 – 9771 «Εκτέλεση & συντήρηση έργων»           
Ανάδοχος: ΑΥΓΕΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 
 
 
 
 
 

16.531,20 ευρώ 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1607 

 
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δαπάνης αποζηµίωσης υπαλλήλων για ελέγχους του άρθρου 14 του 
Ν.3460/2006, όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 27 του Ν.3698/2008 
(κτηνιατρική υγειονοµική επιθεώρηση και έλεγχο ζώων), Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 152518/4181/13-11-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
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αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δαπάνη αποζηµίωσης ενός (1) Κτηνιάτρου για ελέγχους του άρθρου 14 του 

Ν.3460/2006, όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 27 του Ν.3698/2008, 
σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα: 

 
Φορέας ΚΑΕ Ονοµασία Ποσό 

073 0567 
Αποζηµίωση ελεγκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ που 
διενεργούν φυτουγειονοµικούς ελέγχους και ελέγχους 
ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14- ν. 3460/2006) 

1.000,00 € 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1608 

 
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 153596/6723/17-11-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής: 
 
Α/Α Αιτιολογία Συνολικό 

ποσό € 
1. Προµήθεια ανταλλακτικών για τις ανάγκες του Συνεργείου Μηχανηµάτων 

του τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων της ∆ΤΕ της ΠΕ Ευβοίας από την 
πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1321 (σχετ. αρ. πρωτ. 146114/4556, 
138895/4523, 146127/4561/3-11-2015 έγγραφα της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων ΠΕ Ευβοίας). 

1.188,71 
 

2. Προµήθεια τεσσάρων (4) ελαστικών για το ΚΗΗ 6100 αυτοκίνητο της ΠΕ 
Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1321(σχετ. αρ. πρωτ. 
153478/6714/17-11-2015 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών της ΠΕ 
Ευβοίας).   

670,00 

3. Προµήθεια ανταλλακτικών για το ΤΜΑ 8024 δίκυκλο της ΠΕ Ευβοίας της 
ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1321 (σχετ. αρ. 
πρωτ. 153477/6713/17-11-2015 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών της 
ΠΕ Ευβοίας). 

165,00 

4. Προµήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες του Συνεργείου Μηχανηµάτων του 
τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων της ∆ΤΕ της ΠΕ Ευβοίας από την 
πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1511 (σχετ. αρ. πρωτ. 146130/4562, 
146124/4560, 146117/4557/3-11-2015 έγγραφα της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων ΠΕ Ευβοίας). 

3.468,59 

5. Προµήθεια αναλωσίµων για τις ανάγκες του Συνεργείου Μηχανηµάτων 
του τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων της ∆ΤΕ της ΠΕ Ευβοίας από την 
πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1699 (σχετ. αρ. πρωτ. 146118/4558/3-11-
2015, 146474/4385/4-11-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ 
Ευβοίας). 

1.274,28 

6. Προµήθεια εργαλείων για τις ανάγκες του Συνεργείου Μηχανηµάτων του 
τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων της ∆ΤΕ της ΠΕ Ευβοίας από την 
πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1729 (σχετ. αρ. πρωτ. 146121/4559/3-11-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ευβοίας). 

131,61 

7. Προµήθεια µηχανήµατος barcode µε βάση για τις ανάγκες της ∆/νσης 
Μεταφορών & Επικοινωνιών της ΠΕ Ευβοίας , από την πίστωση του Ε.Φ 
02073, ΚΑΕ 1713(σχετ. αρ. πρωτ. 151912/400/13-11-2015 έγγραφο του 

119,00 
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Τµήµατος Πληροφορικής της ΠΕ Ευβοίας). 
8. Εργασία συντήρησης και επισκευής για το ΤΜΑ 8024 δίκυκλο της ΠΕ 

Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0861(σχετ. αρ. πρωτ. 
153471/6712/17-11-2015 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών της ΠΕ 
Ευβοίας). 

129,15 

9. Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, ενηµέρωσης και αναβάθµισης του 
λογισµικού προγράµµατος τεχνικών έργων «ErgoWIN-32» από την 
πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0899 (σχετ. αρ. πρωτ. 150494/4724/11-
11-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ευβοίας). 

615,00 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1609 

 
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα και µελέτες του προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 153592/6722/17-11-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει τη δαπάνη και διάθεση πίστωσης, για την πληρωµή των παρακάτω 

πιστοποιήσεων - λογαριασµών έργων και µελετών (Ε.Φ. 02071), Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής:  
 

α/α Τίτλος Έργου Ανάδοχος / Προµηθευτής Ποσό σε 
€ 

Κ.Α.Ε 

 
 
 
1 

Υπόλοιπο 6ου λογαριασµού του 
έργου: «Προσθήκη κατ’ επέκταση 
ισογείου στο ∆ηµοτικό Σχολείο 
∆ύστου». – ΕΣΠΑ.  
Σχετ: οικ. 4107/11/4-7-2011 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων ΠΕ Ευβοίας 

 
 
Κ/Ξ  ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΒΑΡΕΛΑΣ – 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΒΑΡΕΛΑΣ 767,46 9454 

 

Προϋπολογισµός έργου:      375.000,00 
Πληρωµές µέχρι σήµερα      365.000,56 
Υπόλοιπο 6ου λογ.:                       767,46 
Σύνολο:                                  365.768,02 
Υπόλοιπο εγκρίσεων:               2.502,27 

   2 
Τοκοχρεολυτική δόση δανείων της 
Π.Ε  Εύβοιας 4ου τριµήνου 2015. 
(Χρεολύσια)   

 
EUROBANK ERGASIAS A.E. 

 
 160.000,00 

 
6121 

   3 
Τοκοχρεολυτική δόση δανείων της 
Π.Ε  Εύβοιας 4ου τριµήνου 2015. 
(Τόκοι)   

 
EUROBANK  ERGASIAS 
A.E. 

 
 80.000,00 

 
6111 

 
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι δεν ψηφίζει τις δαπάνες µε α/α 2 και 3, προτού 

αποσαφηνιστεί πλήρως ο χαρακτήρας τους. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1610 
 
ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης για το έργο: «Συντήρηση Κέντρου Υγείας Αλιβερίου 
(Αντιµετώπιση άµεσων αναγκών)», Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 153597/6724/17-11-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
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αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τη δέσµευση πίστωσης ποσού 15.000,00 € (Ε.Φ. 02071 και ΚΑΕ 9779) για το 

έργο: «Συντήρηση Κέντρου Υγείας Αλιβερίου (Αντιµετώπιση άµεσων αναγκών)», Π.Ε. Εύβοιας,  
που είναι ενταγµένο στο πρόγραµµα από Πιστώσεις Ιδίων Πόρων ΠΕ Ευβοίας (Τροπ. 01). 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1611 

 
ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, 
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 153855/8273/17-11-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες και τη δέσµευση πίστωσης από τον Τακτικό 

Προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας, ως 
εξής: 

Α/Α Αιτιολογία Ποσό 
1.  δαπάνη για την πληρωµή τελών κυκλοφορίας  των οχηµάτων της 

Π.Ε Φωκίδας  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0899 

10.000,00 

2.  δαπάνη για την πληρωµή µεταφοράς µαθητών οικ. έτους 2015  για 
το σχολικό έτος 2015-2016  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0821 

44.267,52 

3.  δαπάνη προµήθειας τριών (3) τόνερ SAMSUNG SF 650 MLT-D 
1025L/ELS για τη συσκευή  FAX της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
(ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜ.& ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.) . 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1111 

      270,00 

4.  δαπάνη για την πληρωµή φωτοτυπιών  σχεδίων της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων  ( ΜΑΡΑΘΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) . 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1111 

274,50 

5.  δαπάνη για την πληρωµή οδοιπορικών ∆εκαοκτώ  (19 ) υπαλλήλων, 
της  ∆/νσης ∆ιοικητικού –Οικονοµικού  της  ∆/νσης Ανάπτυξης και 
της  της ∆/νσης Τεχνικών Έργων  για τους µήνες Οκτώβριο και 
Νοέµβριο  2015 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0711 

2.784,24 

6.  δαπάνη για την πληρωµή οδοιπορικών ενός  (1 ) υπαλλήλου της   
∆/νσης  Τεχνικών Έργων  για την παρακολούθηση σεµιναρίου  για 
την εφαρµογή του Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0711 

199,13 

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

505,50 

8.  δαπάνη για την πληρωµή αποζηµίωση του Χλεµπογιάννη Ιωάννη  
µετά την αριθµ. 171/2015 τελεσίδικη απόφαση ∆ικαστηρίου  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0892           

5.500,00 

9.  δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας τριών (3) ξύλινων σφραγίδων 
για τις ανάγκες του τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Φωκίδας (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡ. 
ΠΑΠΑΓΙΩΤΗΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1699 

51,66 

10.  δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας δύο (2) τόνερ ΗΡ Q7551A-
51A δια τους εκτυπωτές της ∆/νσης Τεχνικών Έργων (ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ 
ΕΜΜ. & ΣΙΑ ΕΤΕ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1111 

337,02 
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   Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1612 

 
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 5806/17-11-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
Α. τη δέσµευση πίστωσης και την πληρωµή δαπάνης για αγορές, επισκευές, 

συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν, Π.Ε. Φθιώτιδας, ως 
κατωτέρω:   

        
1 ∆έσµευση πίστωσης και πληρωµή δαπάνης για την αµοιβή ελεγκτή 

γιατρού των κατ’ οίκον ασθενούντων υπαλλήλων του ∆ηµοσίου. 
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0871 

 2.000,00 

2 ∆έσµευση πίστωσης και πληρωµή δαπάνης για την πληρωµή 
ενοικίου αποθήκης ΟΓΑ (∆απάνες καταργηθέντων µε τον  Ν. 
3697/2008 ειδικών λογαριασµών). 
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 5291 

    500,00 

 
  Β. την πληρωµή δαπάνης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις και για παροχή 
υπηρεσιών που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν, Π.Ε. Φθιώτιδας, ως κατωτέρω: 
 

1 Πληρωµή δαπάνης για φωτοτυπίες ειδικού τύπου  της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της ΠΕ Φθιώτιδας 
Σχετικό:153318/8492 της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ 
Φθιώτιδας 
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0843 

 700,00 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1613 

 
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για εξόφληση οφειλών, 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 153759/5803/17-11-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 

11.  δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας τριών (3) τόνερ RICOH 3353 
(TYPE 2220D) για το φωτοτυπικό µηχάνηµα της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων (ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜ. & ΣΙΑ ΕΤΕ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1111 

110,70 

12.  δαπάνη για την πληρωµή επισκευής ενός (1) ελαστικού για το ΚΗΥ 
4647 οχήµατος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Φωκίδας 
(ΦΑΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0861 

43,05 

13.  δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας δύο (2) µπροστινών 
ελαστικών για το ΚΗΥ 4647 οχήµατος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
της ΠΕ Φωκίδας (ΦΑΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1321 

610,00 
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Εγκρίνει τη δέσµευση πίστωσης & την πληρωµή δαπάνης για εξόφληση οφειλών,  Π.Ε. 
Φθιώτιδας, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, ως εξής: 

 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1614 

 
ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση δαπάνης και δέσµευση πίστωσης για πρόσληψη προσωπικού µε 
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών, 
εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, κατά την χειµερινή περίοδο 2015-
2016. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 5703/17-11-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την πληρωµή δαπάνης και την σχετική δέσµευση πίστωσης, συνολικού ποσού 

18,000,00€, για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών, εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών της Π.Ε. 
Φθιώτιδας κατά την χειµερινή περίοδο 2015-2016. 

Οι προσλήψεις θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 εδαφ. Ιε του  
Ν.2190/1994, όπως συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 20, παρ. 4 του Ν. 2738/1999 
και τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 1  παρ. 2 εδαφ. Ιε του Ν. 3812/2009.   

 Η δαπάνη των 18.000,00 € που θα προκληθεί για το έτος 2015, (διάστηµα ενός µήνα) 
θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας, έτους 2015, ενώ αντίστοιχο ποσό θα 
προβλεφθεί στον προϋπολογισµό της Περιφέρειας και θα αφορά το έτος 2016. 

 

α/α Αριθµός 
ατόµων Ειδικότητα ∆ιάρκεια 

σύµβασης 

1 Επτά  (7) ∆Ε Οδηγών (φορτηγών αυτοκινήτων άνω 
των 3,5 τόνων 2 µήνες  

2  ∆ύο (2) ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων (ισοπεδωτή 
γαιών-γκρέϊντερ) 2 µήνες 

3 Ένας (1) ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων (τσάπας 
JCB) 2 µήνες 

 
 

Τίτλος έργου Ειδικός 
φορέας/ ΚΑΕ 

Προµηθευτής 
 

Ποσό 

1 Εργοδοτικές εισφορές 
απασχολούµενων στην Π.Σ.Ε (ΠΕ 
Φθιώτιδας) στα πλαίσια του 
προγράµµατος «Κοινωφελούς 
εργασίας» του ΟΑΕ∆ 

01.071.    
ΚΑΕ 9412 

∆ιάφοροι 
απασχολούµενοι 

77.000,00 

2 Αποκατάσταση τεχνικού στην 
περιοχή του ∆ήµου Αµφίκλειας 
 
Χρηµατοδότηση:  ΚΑΠ-ΣΑΕΠ066 
Προϋπολογισµός: 24.000,00 € 

01.071. 
ΚΑΕ 9459 

Υπό δηµοπράτηση 24.000,00 

Φορέας ΚΑΕ Ονοµασία Ποσό 

073 0342 Αµοιβές προσωπικού µε σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 14.000,00€ 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1615 

 
 
ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 

 
ΘΕΜΑ 50ο: Κατανοµή επιχορήγησης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των 
Προνοιακών Ιδρυµάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για το β΄ εξάµηνο του 2015. 
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας 
& Κοινωνικής Μέριµνας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 517/5-11-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Κοινωνικής Μέριµνας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την κατανοµή της επιχορήγησης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών 

των Προνοιακών Ιδρυµάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για το β΄ εξάµηνο του 2015, ως 
ακολούθως: 
   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

(Ι.∆.Ο.Χ.) γενικά (συµπεριλαµβάνεται και το 
εποχικό προσωπικό) 

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

  4.000,00 € 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΦΟΡΕΑ 

 

ΝΟΜΙΚΗ 
ΜΟΡΦΗ 

 

ΦΕΚ.ΕΙ∆ΙΚΗΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΞΥΠΗΡ. 
ΑΤΟΜΩΝ 

 

ΠΟΣΟ 
ΕΠΙΧΟΡ/ΣΗΣ 

 

ΕΣΤΙΑ 
ΜΗΤΕΡΑΣ-
ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ  

 
Ν.Π.Ι.∆ 

 
836/19-3-2012 
Τεύχος Β΄ 

 
           30 

 
3.620 ευρώ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ 
ΧΡΟΝΙΩΝ 
ΠΑΘΗΣΕΩΝ- 
ΑΓΙΟΣ  ΒΛΑΣΙΟΣ-
ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ 

 
 

Ν.Π.Ι.∆ 

 
 

1226/11-4-2012 
Τεύχος Β΄ 

 
            
           60 

 
 

4..820 ευρώ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ 
ΧΡΟΝΙΩΝ 
ΠΑΘΗΣΕΩΝ 
∆ΙΑΚΟΝΙΑ 
ΑΓΑΠΗΣ-ΘΗΒΑ 
  

 
 
 

Ν.Π.Ι.∆. 

 
 
 

1226/11-4-2013 
Τεύχος Β΄ 

 
 
 
           30 

 
 
 

3.620 ευρώ 

 
Ο.Χ.Ε.Κ. ΘΗΒΑΣ 
 

 
Ν.Π.Ι.∆ 

 

 
1226/11-4-2013 

Τεύχος Β΄ 
 
 

          
           20 

 
4.720 ευρώ 

ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ-
ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕ
ΙΟ    ΘΗΛΕΩΝ 

 
Ν.Π.Ι.∆. 

 
1839/15-6-12 
Τεύχος Β΄ 

              
           45 

 
5.540 ευρώ 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΟ 
∆ΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ 

 
Ν.Π.Ι.∆. 

 
1226/11-4-2013 

Τεύχος Β΄ 

 
           21 

 
2.320 ευρώ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 

 

 
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, αλλά κρίνει αναγκαία µια 

συστηµατική συζήτηση για τη λειτουργία, τον χαρακτήρα και την υποχρηµατοδότηση των 
συγκεκριµένων ιδρυµάτων. Ζήτησε, επίσης, να εξεταστεί η συµβολή της κρατικής πρόνοιας, η 
οποία, εάν δεν είναι απούσα, είναι τουλάχιστον ανεπαρκής. 

ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΦΟΡΕΑ 

ΝΟΜΙΚΗ 
ΜΟΡΦΗ 

ΦΕΚ ΕΙ∆ΙΚΗΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΞΥΠΗΡ. 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΠΟΣΟ 
ΕΠΙΧΟΡ/ΣΗΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ 
  

 
 
 

Ν.Π.Ι.∆. 

 
 
 

26741/15-3-2011 
Τεύχος Β΄ 

 
 
 
           60 

 
 
 

5.820 ευρώ 

ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
ΚΑΤΑ ΤΩΝ 
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 
 

 
 

M.K.O. 
 

 
 

1907/15-6-2012 
Τεύχος Β΄ 

 
 

          
            
 

 
 

300 ευρώ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΦΟΡΕΑ 

 

ΝΟΜΙΚΗ 
ΜΟΡΦΗ 

 

ΦΕΚ ΕΙ∆ΙΚΗΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΞΥΠΗΡ. 
ΑΤΟΜΩΝ 

 

ΠΟΣΟ 
ΕΠΙΧΟΡ/ΣΗΣ 

 

ΑΓΙΟΙ 
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-
ΑΙΜΟ∆ΟΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ  
ΑΜΦΙΣΣΑ 

 
Ν.Π.Ι.∆ 

 
1907/15-6-2012 

Τεύχος Β΄ 

 
            

 
300 ευρώ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ- 
ΠΟΥΛΕΙΟ 
ΜΠΑΛΕΙΟ και 
ΤΡΙΓΚΕΙΟ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ 
ΧΡΟΝΙΩΝ 
ΠΑΘΗΣΕΩΝ 

 
 

Ν.Π.Ι.∆ 

 
 

3037/29-11-2013 
Τεύχος Β΄ 

 
            
           65 

 
 

6.320 ευρώ 

ΕΣΤΙΑ ΑΓΙΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 
M.K.O. 

 
2298/16-9-2013 

Τεύχος Β΄ 

 
          19 
 
            

 
2.620 ευρώ 

ΣΤΑΛΕΙΟ ΚΑΙ 
ΓΑΤΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ Κ΄ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ 
ΧΡΟΝΙΩΝ 
ΠΑΘΗΣΕΩΝ 
ΆΜΦΙΣΣΑ 

 
 

Ν.Π.Ι.∆. 

 
 

613/15-3-2013 
Τεύχος Β΄ 

 Με την 
αριθµ.1155/07-

07-2014 έχει 
ανασταλεί η 

λειτουργία του 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1616 
 
 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

 
 ΘΕΜΑ 51ο: Συγκρότηση επιτροπών α) Συντονισµού και Παραλαβής β) Ελέγχου, του έργου µε 
τίτλο «Προµήθεια τροφίµων για τους άστεγους και άτοµα που δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα 
καθηµερινής σίτισης και διατροφής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισµού 
200.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 127/151043/10-11-
2015 έγγραφο της Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής  Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής προς 
την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Συγκροτεί: 
α) την Επιτροπή Συντονισµού και Παραλαβής του έργου µε τίτλο «Προµήθεια 

τροφίµων για τους άστεγους και άτοµα που δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθηµερινής σίτισης 
και διατροφής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισµού 200.000,00 € µε Φ.Π.Α., 
αποτελούµενη από τα παρακάτω µέλη: 

 
1. Φλώρου Χρυσούλα, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, µε βαθµό Γ΄, υπάλληλο της ∆/νσης 

Κοινωνικής Μέριµνας, µε αναπληρώτρια την Τσιάκα Ελισάβετ, ΠΕ ∆ιοικητικού-
Οικονοµικού, µε βαθµό ∆΄, υπάλληλο της ∆/νσης Κοινωνικής Μέριµνας   

2. Κοντογιάννη Παναγιώτα, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, µε βαθµό ∆΄, υπάλληλο της  
∆/νσης Κοινωνικής Μέριµνας 

3. Ντουλάκη Ευαγγελία, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, µε βαθµό ΣΤ΄, υπάλληλο της  
∆/νσης Κοινωνικής Μέριµνας.   

Γραµµατέας  της Επιτροπής ορίζεται η Καλτσά Αικατερίνη ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού 
µε ∆΄ Βαθµό. Έργο της Επιτροπής θα είναι ο γενικός συντονισµός υλοποίησης του 
συγκεκριµένου έργου σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, καθώς και η παραλαβή του έργου 
στο σύνολό του. 

  β) την Επιτροπή Ελέγχου ανά Περιφερειακή Ενότητα, αποτελούµενη από τα παρακάτω 
µέλη: 

                                          ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
1. Πλατιά Αλεξάνδρα, ΤΕ Εποπτών ∆ηµόσιας Υγείας, µε βαθµό Γ΄, µε αναπληρώτρια 

την Τσιλίκα Βασιλική ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, µε βαθµό ∆΄, υπαλλήλων της  
∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας  Π.Ε. Φθιώτιδας   

2. Καναούτης Ιωάννης, ΤΕ Εποπτών ∆ηµόσιας Υγείας, µε βαθµό Γ΄, µε αναπληρώτρια  
την Σαµαρά Ελένη, ΤΕ Εποπτών ∆ηµόσιας Υγείας, µε βαθµό ΣΤ΄, υπαλλήλων  της 
∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας  Π.Ε. Φθιώτιδας  

3. Τσόκανος Γεώργιος, ΠΕ Γεωπόνων, µε βαθµό ∆΄, µε αναπληρωτή τον Θώµο 
Γεώργιο, ΠΕ Κτηνιάτρων, µε βαθµό Ε΄, υπαλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας. 

                     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 

1. Τυροβόλη Σωτηρία, ΤΕ Υγιεινολόγων, µε αναπληρώτρια την Τσιαπάλη   
Κωνσταντίνα, ΤΕ Υγειονολόγων, υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής  Μέριµνας Π.Ε. Εύβοιας 

2. Μαρκέα ∆ήµητρα, ΤΕ Υγιεινολόγων, µε αναπληρωτή τον Γουρνή Ιωάννη ΤΕ   
Υγιεινολόγων, υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριµνας Π.Ε. Εύβοιας    
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3. Παπανικολάου Σοφία, ΠΕ Γεωπόνων, µε αναπληρωτή τον Σταµατούκο  Ευάγγελο 
ΠΕ Κτηνιάτρων, υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριµνας Π.Ε. Εύβοιας 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

1. Μπουλουγουρά Αθηνά, ΤΕ Εποπτών ∆ηµόσιας Υγείας µε βαθµό ∆΄, µε 
αναπληρώτρια την Γιαννάκη Μαγδαληνή, ΤΕ Εποπτών ∆ηµόσιας Υγείας, µε βαθµό   
ΣΤ΄, υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. 
Βοιωτίας 

2. Γιάννου ∆ήµητρα, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, µε βαθµό Ε΄, µε αναπληρώτρια τη  
Μεταξά Μαρία, ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, µε βαθµό ∆΄, υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης 
∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας  Π.Ε. Βοιωτίας   

3. Αγόρου Αικατερίνη, ΠΕ Γεωπόνων µε βαθµό Γ΄, µε αναπληρωτή τον Καλπούζο 
Γεώργιο, ΠΕ Κτηνιάτρων, µε βαθµό Β΄, υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής  Π.Ε. Βοιωτίας 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΦΩΚΙ∆ΑΣ 

1.   Μαυροµάτη Ειρήνη, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, µε αναπληρώτρια την Κατσαρέλη 
Χαρίκλεια, ΠΕ Νοσηλευτικής, υπάλληλοι της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής  Μέριµνας Π.Ε. Φωκίδας 

2.  Αθανασοπούλου Σοφία, ΤΕ Εποπτών ∆ηµόσιας µε αναπληρώτρια την Κατσαρέλη       
Χαρίκλεια, ΠΕ Νοσηλευτικής, υπάλληλοι της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής  Μέριµνας Π.Ε. Φωκίδας. 

3.  Τσιάµη Απόστολο, ΠΕ Γεωπόνων, µε αναπληρωτή τον Μιχαλάκη Πέτρο, ΠΕ 
      Γεωπόνων, υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

1.  Σταυρωθέντα Σουλτάνα, ΤΕ Εποπτών ∆ηµόσιας Υγείας, µε βαθµό ∆΄, υπάλληλο της 
     ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Ευρυτανίας  
2.  ∆ρούγου Κωνσταντίνα, ΤΕ Επισκεπτριών Υγείας, µε βαθµό ∆΄, µε αναπληρώτρια την 
     Λαθύρη Ελένη, υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας και κοινωνικής Μέριµνας 
     Π.Ε Ευρυτανίας  

        3.  Αποστολίδου Ελένη, ΠΕ Γεωτεχνικών (Κτηνιάτρων), µε αναπληρωτή τον Μπογιαντζή 
    Ιωάννη, ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνων), υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής 
    Οικονοµίας και Κτηνιατρική Π.Ε. Ευρυτανίας 

 
Έργο της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος της 

παράδοσης των τροφίµων στους ∆ήµους των Περιφερειακών Ενοτήτων τους. 
 
        Οι επιτροπές θα συνεδριάζουν εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των ∆ηµόσιων 
Υπηρεσιών και θα λειτουργούν µέχρι την ολοκλήρωση του εν λόγω διαγωνισµού. 
 Μετά την ολοκλήρωση κάθε φάσης της διαδικασίας παραλαβής η Υπηρεσία θα 
υποβάλλει τα πρακτικά της επιτροπής συντονισµού και παραλαβής του έργου στην Οικονοµική 
Επιτροπή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την κατά νόµο έγκριση. 

 Η θητεία των παραπάνω Επιτροπών είναι µέχρι την ολοκλήρωση του όλου έργου. 

 
  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1617 

 
ΘΕΜΑ 52ο: Αντικατάσταση τακτικού µέλους επιτροπής του άρθρου 38 του Π.∆.118/2007 
«Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 150/τ.Α΄/10-7-2007) για την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 153404/4195/16-11-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει  την αντικατάσταση της κας Τριανταφυλλίδη Αγγελικής του Φωτίου, κλάδου ΤΕ 

Μηχανικών, τακτικού µέλους της τριµελής επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των 
διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της Π.Ε. Ευρυτανίας, που είχε ορισθεί µε 
την υπ΄αριθµ. 134/3-02-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, από την κα Αικατερίνη Καρακώστα, κλάδου ΤΕ Μηχανικών. 

Το µέλος της εν λόγω επιτροπής επιλέχθηκε κατόπιν δηµόσιας κλήρωσης σύµφωνα µε 
το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 και γνωµοδοτεί, πέραν των θεµάτων αξιολόγησης των 
προσφορών, και για κάθε θέµα που προκύπτει κατά τη διενέργεια των διαγωνισµών ή τη 
διαδικασία διαπραγµάτευσης, όπως και κατά την εκτέλεση των συµβάσεων. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η επιτροπή, όπως είχε αρχικά ορισθεί µε την υπ΄αριθµ. 134/3-02-
2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

 
  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1618 

 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση της 10ης τροποποίησης του Προϋπολογισµού, έτους 2015, της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 153675/5800/17-11-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. Στην συνέχεια κάλεσε τον Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Σ.Ε. και αρµόδιο για οικονοµικά θέµατα, κ. Ιωάννη Περλεπέ, να εισηγηθεί τα παρακάτω 
θέµατα και να ενηµερώσει σχετικά τα µέλη της επιτροπής. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει την 10η Τροποποίηση του Προϋπολογισµού, έτους 2015, της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην εισηγητική έκθεση της ∆/νσης 
Οικονοµικού Π.Σ.Ε. και τους συνηµµένους πίνακες Εσόδων – Εξόδων των Περιφερειακών 
Ενοτήτων, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας.  

Οι κ.κ. Ιωάννης Αγγελέτος και Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισαν την εισήγηση της 
∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. Ο κ. Γκικόπουλος συγκεκριµένα δήλωσε ότι “πρόκειται ουσιαστικά 
για διαχείριση της µιζέριας, που γίνεται σιωπηρά αποδεκτή, και στήριξη των πολιτικών λιτότητας 
που χρόνια τώρα δεν επιτρέπουν στις περιφέρειες να προσφέρουν τα έργα και τις υπηρεσίες 
που ο λαός χρειάζεται ”. 
 

  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1619 
 

ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση της τριµηνιαίας έκθεσης Γ΄ τριµήνου, έτους 2015, της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 
(Εισηγητές των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε. και κα Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη 
∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε.) 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 154179/5810/17-11-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
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Εγκρίνει την έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, έως το Γ’ Τρίµηνο 2015. 

Οι κ.κ. Ιωάννης Αγγελέτος και Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισαν την εισήγηση της 
∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. Ο κ. Γκικόπουλος συγκεκριµένα δήλωσε ότι “η σοβαρή 
καθυστέρηση και ποσοτική υστέρηση στην υλοποίηση του προϋπολογισµού είναι ολοφάνερη. 
Ξεκάθαρα προκύπτει το πολιτικό πρόβληµα της συνεχιζόµενης υποχρηµατοδότησης, που 
µειώνει τις δυνατότητες της περιφέρειας να προσφέρει έργα και υπηρεσίες που χρειάζεται ο 
λαός. Το πρόβληµα είναι η πολιτική στάση που τηρείται και παραπέµπει σε συµβιβασµό και 
υποταγή”. 

 
   Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1620 
 
 

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

Ευστάθιος Κάππος 
 
     Γεώργιος Γκικόπουλος 
 

Ιωάννης Αγγελέτος 
 
∆ηµήτριος Αργυρίου 
 
Αδαµάντιος Γεωργούλης  
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