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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
της 18ης Νοεµβρίου 2015 
Αριθµός Πρακτικού 32 

  
Στη Λαµία, στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Πλατεία Ελευθερίας 3, 1ος 

όροφος), συνήλθε σήµερα στις 18 Νοεµβρίου 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 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.) 1914/10-11-2015 πρόσκλησης και της υπ΄αριθµ. (οικ.) 1928/12-11-2015 
ανακοίνωσης – νέας πρόσκλησης του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκαν 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 30/2-11-2015 της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Σουλτάνας Σταυρωθέντα του 
Ιωάννη, ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά. 
 
ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Ευθυµίας συζ. Ιωάννη Γκάφα, 
το γένος Σπυρίδωνος και Ελένης Πετροπούλου, ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής-αίτησης της Αποστολίας Παπαπάνου, 
ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 5ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Χαράλαµπου Παπαθανασίου 
του ∆ηµητρίου, ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
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ΘΕΜΑ 6ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του ∆ηµητρίου Κωνσταντόπουλου του 
Ελισσαίου, ενώπιων του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (εξ΄αναβολής) 
  
ΘΕΜΑ 7ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Ιωάννη Ζαχαρέα του ∆ηµητρίου, 
ενώπιων του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (εξ΄αναβολής) 
 
ΘΕΜΑ 8ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Κων/νου Ιωάννου του Νικολάου, 
ενώπιων του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (εξ΄αναβολής) 
 
ΘΕΜΑ 9ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Χαράλαµπου Μπουζίκα του 
∆ηµητρίου, ενώπιων του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (εξ΄αναβολής) 
 
ΘΕΜΑ 10ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση ανακοπής της εταιρείας µε την επωνυµία «Χ. Ι. 
ΠΑΝΤΑΖΗΣ Α.Ε.», ενώπιων του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.  
 
ΘΕΜΑ 11ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης επί ερωτήµατος της ∆/νσης 
∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Καθορισµός αµοιβής δικηγόρου για παράσταση στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά 
[υπόθεση Περικλή ∆ηµόπουλου]. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση των υπ΄αριθµ. πρωτ. 143225/1547/27-10-2015 και 276/4-11-2015 
αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων 
προς αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών φαινοµένων (πληµµυρικά φαινόµενα 23 & 24-10-2015), 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση α) µίσθωσης χωρίς διαγωνισµό ιδιωτικών µηχανηµάτων µε αυτεπιστασία 
για την εκτέλεση εργασιών έκτακτων αναγκών και β) καθορισµός ηµερήσιας αποζηµίωσης 
αυτών, πού θα ισχύει από 1-1-2016 έως 31-12-2016, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δηµοπράτησης του έργου: «Κατασκευή επενδεδυµένης τάφρου και 
τεχνικών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του ∆ήµου ∆οµοκού», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 
300.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δηµοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση οδοστρώµατος τµηµάτων της 
Ε.Ο. 27», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 290.000,00€ µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δηµοπράτησης του υποέργου: «Αποκατάσταση τµηµάτων ασφαλτικού 
οδοστρώµατος και τεχνικών έργων στην επαρχιακή οδό 21 Λιλαία – Επτάλοφος όρια Νοµού», 
Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 80.000,00€ µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δηµοπράτησης του υποέργου: «Αποκατάσταση ζηµιών ασφαλτικού 
οδοστρώµατος τεχνικών έργων και σήµανσης της υπ΄αριθµ. 19 επαρχιακή οδό Γραβιά 
Καστέλλια Αποστολιά όρια Νοµού», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 80,000,00€ µε Φ.Π.Α.. 
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ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού του έργου: «∆ιαπλατύνσεις, τεχνικά 
και ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπενήσι – Γαύρος (Γ’ Φάση)», Π.Ε. 
Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 1.400.000,00€ µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσµατος του ανοιχτού 
διαγωνισµού του έργου: «Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδικού τµήµατος ∆ιπόταµα-
Χελιδόνα», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 240.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας - κατακύρωση αποτελέσµατος του ανοιχτού 
διαγωνισµού του υποέργου: «Βελτίωση επαρχιακού δρόµου Κονιάκου – Κάτω Μουσουνίτσας Β’ 
φάση», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 80.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Εξέταση ένστασης - έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας του ανοιχτού διαγωνισµού του 
έργου: «Αποκατάσταση έργων προστασίας της κοίτης του χείµαρρου Σκίτσα - Υλαίθου από 
καταστροφή πυρκαγιάς», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 65.000,00 € µε Φ.Π.Α. (εξ΄αναβολής). 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας - κατακύρωση αποτελέσµατος του ανοιχτού 
διαγωνισµού του έργου: «Εκτέλεση αντιπληµµυρικών εργασιών στον Μέλανα & Παστέλικα 
ποταµό», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 355.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση παράτασης της προθεσµίας του έργου: «Συντήρηση και λειτουργία 
σήραγγας Τυµφρηστού στην Ε.Ο. 38 Λαµίας - Καρπενησίου - Αγρινίου», προϋπολογισµού 
800.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 25ο: ∆ιόρθωση της υπ΄αριθµ. 1416/26-10-2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε, περί έγκρισης πρακτικών δηµοπρασίας - κατακύρωση αποτελέσµατος του ανοιχτού 
διαγωνισµού του έργου: «Οδός πρόσβασης προς λιµάνι Μαντουδίου», Π.Ε. Εύβοιας, 
προϋπολογισµού 900.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
  
 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση α) διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «∆ιακίνηση 
εγγράφων, δεµάτων προς το εσωτερικό και επείγουσας αλληλογραφίας (Ταχυµεταφορές)», για 
την κάλυψη των ταχυδροµικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των ∆/νσεων 
Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης του νοµού, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της 
σύµβασης έως 31/12/2016 και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση πρακτικού 3 – κατακύρωση αποτελέσµατος του επαναληπτικού 
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για την «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, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας 
& Κοινωνικής Μέριµνας Π.Σ.Ε.). 
 
 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 28ο: ∆εύτερη τροποποίηση δροµολογίου µεταφοράς µαθητών, σχολικού έτους 2015 – 
2016, Π.Ε. Βοιωτίας. 

ΑΔΑ: ΒΝ2Η7ΛΗ-098



 4 

 
ΘΕΜΑ 29ο: Εξέταση και λήψη απόφασης επί των Προδικαστικών Προσφυγών α) µε ηµεροµηνία 
10-09-2015 του Ιωάννη Μπακαλέξη του Εµµανουήλ και β) µε ηµεροµηνία 11-09-2015 του 
∆ηµητρίου Πολύµερου του Λουκά κατά της υπ΄αριθµ. 1139/2015 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής Π.Σ.Ε.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑ  30ο: Μονοµερής λύση συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων, Π.Ε. Βοιωτίας. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα και µελέτες του προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή ποσών αχρεωστήτως 
εισπραχθέντων (παράβολα από τέλη µεταβίβασης οχηµάτων), Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, 
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα - µελέτες και οδοιπορικά έξοδα 
τεχνικού προσωπικού του προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 37ο: ∆ιόρθωση της υπ΄αριθµ. 39/8-1-2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης δαπανών για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δαπανών και δέσµευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση δαπάνης και δέσµευσης πίστωσης έργων από τις ∆ηµόσιες Επενδύσεις 
της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για εξόφληση οφειλών, Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για τα τέλη κυκλοφορίας 
έτους 2016 όλων των υπηρεσιακών οχηµάτων της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δαπάνης και δέσµευση πίστωσης για την ασφάλιση οχηµάτων, σκάφους 
και µηχανηµάτων έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για το έτος 2016. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
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 Παρόντα µέλη εννιά (9) οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, Ηλίας Μπουρµάς, Ιωάννης 
Ταγκαλέγκας, Κωνσταντίνος Καραγιάννης, Ευστάθιος Κάππος, Βασίλειος Φακίτσας, Γεώργιος 
Γκικόπουλος, Ιωάννης Αγγελέτος και Αθανάσιος Γιαννόπουλος. 

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

 
Χρέη γραµµατέα άσκησε η Ζωή Σύψα, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού – Λογιστικού, µε βαθµό 

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

 
Επίσης, στη συνεδρίαση παρέστησαν οι: 

1. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας 
Π.Σ.Ε., 
2. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών και Μεταφορών Π.Σ.Ε., 
3. Σταύρος Τσελάς, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριµνας Π.Σ.Ε., 
4. Φωτούλα Σφήκα, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ιοίκησης Π.Σ.Ε., και 
5. Λουκάς Καράντζαλης, Αναπληρωτής Προϊστάµενος ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. 
Βοιωτίας. 
 
 
 - Πριν από την συζήτηση των θεµάτων ηµερήσιας διάταξης, ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος 
έθιξε το ζήτηµα των συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής µε το σύστηµα της 
«τηλεδιάσκεψης», µετά και το υπ΄αριθµ. 35512/15-10-2015 έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, εκφράζοντας την ανησυχία του περί εγκυρότητας 
των αποφάσεων που προέκυψαν µε την διαδικασία αυτή. 
 Ο Πρόεδρος στη συνέχεια ενηµέρωσε τα µέλη ότι εξετάζεται το ζήτηµα νοµικά, ώστε να 
διασφαλίζεται η διαφάνεια, ο πολιτικός χαρακτήρας των συζητήσεων της Οικονοµικής 
Επιτροπής, καθώς και η νοµιµότητα των αποφάσεων. 
       

// 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης 30/2-11-2015 της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Η Επιτροπή ενέκρινε οµόφωνα το µε αριθµ. 30/2-11-2015  πρακτικό συνεδρίασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1522 

 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Σουλτάνας Σταυρωθέντα του 
Ιωάννη, ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 131868/1307/ 2-
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 

Αθηνών κ. Γεώργιο Πάζιο (ΑΜ 30570), ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο ∆ιοικητικό Εφετείο 
Πειραιά, στη δικάσιµο της 10/12/2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να 
αποκρούσει µε αριθµό καταθέσεως 270/14.06.2013 αίτηση ακύρωσης, που άσκησε η Σουλτάνα 
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Σταυρωθέντα του Ιωάννη, συντάσσοντας υπόµνηµα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς 
και γενικά να πράξει ό,τι κατά τη κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.  

2. Καθορίζει την αµοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθµ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό 341 ευρώ συν 
ΦΠΑ 23% (= 78,43), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 419,43 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. 
 
 Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος. 
 Ο κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1523 
 
ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Ευθυµίας συζ. Ιωάννη Γκάφα, 
το γένος Σπυρίδωνος και Ελένης Πετροπούλου, ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 114527/1129/ 10-
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 
Να µην εκπροσωπηθεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενώπιον του ως άνω ∆ικαστηρίου. 

  
 Ο κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1524 

 
ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής-αίτησης της Αποστολίας Παπαπάνου, 
ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 114523/1125/ 10-
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 
Να µην εκπροσωπηθεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενώπιον του ως άνω ∆ικαστηρίου. 

  
 Ο κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1525 

 
ΘΕΜΑ 5ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Χαράλαµπου Παπαθανασίου 
του ∆ηµητρίου, ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. (οικ) 150338/1537/ 
10-11-2015 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 
Να µην εκπροσωπηθεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενώπιον του ως άνω ∆ικαστηρίου. 

  
 Ο κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1526 
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ΘΕΜΑ 6ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του ∆ηµητρίου Κωνσταντόπουλου του 
Ελισσαίου, ενώπιων του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (εξ΄αναβολής) 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. (οικ.) 150230/1534/ 
10-11-2015 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 πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο 

Λαµίας κ. Παναγιώτα Βλαχά (Α.Μ. 426), η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονοµελές 
∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιµο της 26/11/2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή 
ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την µε αριθµό καταθέσεως 85/22.08.2006 αγωγή που 
άσκησε ο ∆ηµήτριος Κωνσταντόπουλος του Ελισσαίου, συντάσσοντας υπόµνηµα, 
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά τη κρίση της απαιτείται, 
για την υπεράσπιση της υποθέσεως.  

2. Καθορίζει την αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθµ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 268 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 61,64), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 329,64 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. 
  

Μειοψήφισαν οι κ.κ. Γεώργιος Γκικόπουλος και Ιωάννης Αγγελέτος, προτείνοντας 
εξωδικαστικό συµβιβασµό. 
 Ο κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1527 

  
ΘΕΜΑ 7ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Ιωάννη Ζαχαρέα του ∆ηµητρίου, 
ενώπιων του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (εξ΄αναβολής) 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. (οικ.) 150214/1532/ 
10-11-2015 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 πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο 

Λαµίας κ. Παναγιώτα Βλαχά (Α.Μ. 426), η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονοµελές 
∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιµο της 26/11/2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή 
ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την από 21/06/2006 αγωγή που άσκησε ο Ιωάννης 
Ζαχαρέας του ∆ηµητρίου, συντάσσοντας υπόµνηµα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς 
και γενικά να πράξει ό,τι κατά τη κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.  

2. Καθορίζει την αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθµ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 268 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 61,64), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 329,64 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. 

 
Μειοψήφισαν οι κ.κ. Γεώργιος Γκικόπουλος και Ιωάννης Αγγελέτος, προτείνοντας 

εξωδικαστικό συµβιβασµό. 
 Ο κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1528 
  

ΘΕΜΑ 8ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Κων/νου Ιωάννου του Νικολάου, 
ενώπιων του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (εξ΄αναβολής) 
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. (οικ.) 150224/1533/ 
10-11-2015 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 

Λαµίας κ. Αριστογείτων Γιαννούτσος, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Μονοµελές ∆ιοικητικό 
Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιµο της 26/11/2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την 
εντολή να αποκρούσει την µε αριθµό καταθέσεως 50/19.09.2007 αγωγή του Κωνσταντίνου 
Ιωάννου του Νικολάου, συντάσσοντας υπόµνηµα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και 
γενικά να πράξει ό,τι κατά τη κρίση  του απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.  

2. Καθορίζει την αµοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθµ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 268 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 61,64), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 329,64 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. 

 
Μειοψήφισαν οι κ.κ. Γεώργιος Γκικόπουλος και Ιωάννης Αγγελέτος, προτείνοντας 

εξωδικαστικό συµβιβασµό. 
 Ο κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1529 

 
ΘΕΜΑ 9ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Χαράλαµπου Μπουζίκα του 
∆ηµητρίου, ενώπιων του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (εξ΄αναβολής) 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. (οικ.) 150181/1530/ 
10-11-2015 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 πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο 

Λαµίας κ. Χρυσούλα Κρεµηνιώτη, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονοµελές ∆ιοικητικό 
Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιµο της 26/11/2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την 
εντολή να αποκρούσει την µε αριθµό καταθέσεως 8/22.02.2007 αγωγή, που άσκησε ο 
Χαράλαµπος Μπουζίκας του ∆ηµητρίου, συντάσσοντας υπόµνηµα, προβάλλοντας ενστάσεις και 
ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά τη κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της 
υποθέσεως.  

2. Καθορίζει την αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθµ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 268 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 61,64), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 329,64 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. 

 
Μειοψήφισαν οι κ.κ. Γεώργιος Γκικόπουλος και Ιωάννης Αγγελέτος, προτείνοντας 

εξωδικαστικό συµβιβασµό. 
 Ο κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1530 

 
ΘΕΜΑ 10ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση ανακοπής της εταιρείας µε την επωνυµία «Χ. Ι. 
ΠΑΝΤΑΖΗΣ Α.Ε.», ενώπιων του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. (οικ.) 150297/1535/ 
10-11-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας 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 κατά πλειοψηφία 
1. ∆ιορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο 

Λιβαδειάς κ. Αγγελική Μπίνιου, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονοµελές ∆ιοικητικό 
Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιµο της 26/11/2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την 
εντολή να αποκρούσει την από 08/05/2006 ανακοπή που άσκησε η εταιρεία µε την επωνυµία 
«Χ.Ι. ΠΑΝΤΑΖΗΣ Α.Ε.», συντάσσοντας υπόµνηµα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και 
γενικά να πράξει ό,τι κατά τη κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.     

2. Καθορίζει την αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθµ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 149 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 34,27), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 183,27 ευρώ, η οποία 
προκύπτει ως εξής:  

- Παράσταση και υπόµνηµα 149 ευρώ [64€ παράσταση συν 85€ υπόµνηµα], µε βάση  
τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013. 
  
 Ο κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1531 

 
ΘΕΜΑ 11ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης επί ερωτήµατος της ∆/νσης 
∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 149945/1518/ 10-
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 ∆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. 2642/10.11.2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας 
Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.  

2. Καθορίζει την αµοιβή της εν λόγω δικηγορικής εταιρείας, µε βάση την υπ’ αριθµ. 
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.  

- Σύνολο αµοιβής 480 ευρώ.  
  
 Ο κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1532 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Καθορισµός αµοιβής δικηγόρου για παράσταση στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά 
[υπόθεση Περικλή ∆ηµόπουλου]. 
(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. (οικ.) 150315/1536/ 
10-11-2015 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 
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αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Καθορίζει την αµοιβή του διορισµένου µε την υπ’ αριθµ. 161/17-2-2015 απόφασή της, 

πληρεξούσιου δικηγόρου Λαµίας κ. Ευάγγελου Υφαντή, ο οποίος εκπροσώπησε την 
«Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά, µε βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφασή της, στο ποσό των 501 ευρώ συν ΦΠΑ 23% (= 115,23), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή 
και Φ.Π.Α.] 616,23 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. 4193/2013,  

- Επιπλέον αµοιβή χρονοχρέωσης για 2 ώρες (µε ποσό 80 € ανά ώρα), ήτοι [80 € Χ2 = 
160 ευρώ], για τη µελέτη φακέλου σε δευτεροβάθµιο δικαστήριο, λόγω της φύσης της 
υποθέσεως.  

- Σύνολο αµοιβής 501 ευρώ. 
  
 Ο κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
 Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος απέχει της ψηφοφορίας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1533 
 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση των υπ΄αριθµ. πρωτ. 143225/1547/27-10-2015 και 276/4-11-2015 
αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων 
προς αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών φαινοµένων (πληµµυρικά φαινόµενα 23 & 24-10-2015), 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. (α) 273/4-11-2015 και 
(β) 285/6-11-2015 έγγραφα της Αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φθιώτιδας προς 
την Επιτροπή, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστα τµήµατα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 Εγκρίνει τις υπ΄αριθµ. 143225/1547/27-10-2015 και 276/4-11-2015 αποφάσεις του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση 
έκτακτων φυσικών φαινοµένων (πληµµυρικά φαινόµενα 23 & 24-10-2015), Π.Ε. Φθιώτιδας, και 
συγκεκριµένα: 

 
Α. την υπ’ αριθµ. 143225/1547/27-10-2015 απόφαση, ως εξής: 
 
1.- Την απευθείας µίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών µηχανηµάτων: 
α) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 31704 µηχανήµατος τύπου εκσκαφέα, ΜΕ 44775 

µηχανήµατος τύπου φορτωτή, τα µε αρ. κυκλ. ΚΗΑ 3416 – ΚΗΑ 3455 - ΜΙΖ 4238 φορτηγά,  
φορτηγό µεταφοράς µηχανηµάτων ιδιοκτησίας «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» για την εξόρυξη-φόρτωση 
και µεταφορά υλικού για την αποκατάσταση του αναχώµατος στην θέση «Βάρα» της Τ.Κ. 
Σταυρού & στην θέση «Κληµαταρία» της Τ.Κ. Κοµποτάδων του ∆ήµου Λαµιέων. 

β) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 63626 µηχανήµατος τύπου εκσκαφέα ερπυστριοφόρου 
και το υπ. αριθµ. ΜΙΡ-6619 φορτηγό ιδιοκτησίας Ευθυµίας Τσουκαλαδέλη για την απόφραξη 
τεχνικού και τον καθαρισµό αντιπληµµυρικής τάφρου στην θέση «Κούτσουρα» στην Τ.Κ. 
Θερµοπυλών του ∆ήµου Λαµιέων. 

γ) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 73719 µηχάνηµα έργου εκσκαφέα ερπυστριοφόρου, το µε 
αρ. κυκλοφορίας ΜΕ 116218 µηχάνηµα έργου προωθητής ερπυστριοφόρου, τα υπ. αριθµ. µε 
αρ. κυκλ. ΜΙΡ-4839, ΜΙΖ-1847, ΜΙΜ-1492 φορτηγά ιδιοκτησίας «ΑΦΟΙ Ν. ΤΣΙΓΚΑ Ο.Ε.» για τον 
καθαρισµό και διαµόρφωση τεχνικού, διευθέτηση και διαµόρφωση της κοίτης του ρέµατος 
«Ξηριά» στην συµβολή µε την Ε.Ο. Λαµίας-Αθηνών. 

2.- Η δαπάνη µίσθωσης θα υπολογιστεί σύµφωνα µε τις ώρες εργασίας του 
µηχανήµατος, που θα προκύπτουν από το ηµερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, 
που θα υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του µηχανήµατος, τον Προϊστάµενο του αρµοδίου 
Τµήµατος και τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας, σε 
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συνδυασµό µε την υπ’ αριθ. 1174/02.12.2014 (αρ. πρακτ. 26/θέµα έκτακτο 6ο) απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 Β. την υπ’ αριθµ. 276/4-11-2015 απόφαση, ως εξής: 
 
1.- Την απευθείας µίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών µηχανηµάτων: 
- Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 39723 µηχανήµατος τύπου προωθητή γαιών ερπ., ΜΕ 

91681 µηχανήµατος τύπου εκσκαφέα ερπ., τα µε αριθµ. κυκλ. ΥΧΤ 9290 & ΡΟΖ 1034, το µε αρ. 
κυκλ. ΜΙΝ 1249 φορτηγό µεταφοράς µηχανηµάτων, ιδιοκτησίας ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΡΗΓΟΡΗ – 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, για την αποκατάσταση αναχώµατος τρία σηµεία και καθαρισµός 
αντιπληµµυρικής τάφρου στην περιοχή «Λωρίδες»  στην Τ.Κ. Φραντζή του ∆ήµου Λαµιέων. 

2.- Η δαπάνη µίσθωσης θα υπολογιστεί σύµφωνα µε τις ώρες εργασίας του 
µηχανήµατος, που θα προκύπτουν από το ηµερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, 
που θα υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του µηχανήµατος, τον Προϊστάµενο του αρµοδίου 
Τµήµατος και τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας, σε 
συνδυασµό µε την υπ’ αριθ. 1174/02.12.2014 (αρ. πρακτ. 26/θέµα έκτακτο 6ο) απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

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

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

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

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

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

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

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

αντιµετώπιση ατυχήµατος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και 
εργασία του µηχανήµατος. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1534 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση α) µίσθωσης χωρίς διαγωνισµό ιδιωτικών µηχανηµάτων µε αυτεπιστασία 
για την εκτέλεση εργασιών έκτακτων αναγκών και β) καθορισµός ηµερήσιας αποζηµίωσης 
αυτών, πού θα ισχύει από 1-1-2016 έως 31-12-2016, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
(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. 149806/8249/10-11-
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 
Εγκρίνει: 
 1. την εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών, απολογιστικά από τη ∆/νση Τεχνικών 

Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας, µε ιδιωτικά µηχανήµατα που θα µισθώνονται χωρίς διαγωνισµό, κατά 
περίπτωση για τον σκοπό αυτό, 

 2. την ωριαία αποζηµίωση και ηµερήσια δαπάνη των παρακάτω ιδιωτικών µηχανηµάτων, 
ως εξής: 

 
1) ∆ιαµορφωτήρας:    Σαράντα τρία ΕΥΡΩ (43.00)  
2) Προωθητήρας  D6:   Σαράντα πέντε ΕΥΡΩ (45.00)   
3) Προωθητήρας  D7:   Σαράντα επτά  ΕΥΡΩ (47.00) 

  4) Προωθητήρας   D8:  Πενήντα ΕΥΡΩ (50.00)     
            5)Φορτωτής Ελαστ. µέχρι  100 HP:  Τριάντα πέντε ΕΥΡΩ (35.00)     

6)Φορτωτής  Ερπυστ.  µέχρι  100 HP: Σαράντα ΕΥΡΩ (40.00)     
  7)Φορτωτής  Ελαστ. από 100HP – 180HP: Σαράντα επτά ΕΥΡΩ (47.00)        

8) Φορτωτής  Ερπυστ. από 100-180HP: Πενήντα δύο ΕΥΡΩ (52.00)   
9) Εκσκαφέας  Ελαστ.:          Σαράντα τρία ΕΥΡΩ (43.00)     
10) Εκσκαφέας  Ερπυστ.:         Πενήντα τρία ΕΥΡΩ (53.00)  
11)Τρακτέρ  µε  µαχαίρι:         Είκοσι πέντε ΕΥΡΩ (25.00)  
12) Πλατφόρµα:          ∆ιακόσια τριάντα ΕΥΡΩ (230,00) µέχρι 40 km       
και ανά 10km επί πλέον πενήντα ΕΥΡΩ (50,00) 
13) ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ): Εξήντα ΕΥΡΩ (60.00) ανά 
ώρα εργασίας συν την διαδροµή.  
14) Μηχανικός εκσκαφέας µε λεπίδα:      Σαράντα πέντε ΕΥΡΩ (45,00) 
15) Φορτωτής µε λεπίδα: Σαράντα πέντε ΕΥΡΩ (45,00) 
16) Φορτηγό λεπίδα, αλατιέρα, βυτίο και πιεστικό: Σαράντα πέντε ΕΥΡΩ (45,00) 
17) UNIMOC Χορτοκοπτικό, λεπίδα, αλατιέρα, βυτίο και πιεστικό: Σαράντα πέντε ΕΥΡΩ       

            (45,00 ) 
18) Αυτοκινούµενη αλατιέρα µε λεπίδα:   Σαράντα πέντε ΕΥΡΩ (45,00) 
19) Φορτηγό 0- 6 ton.:           ∆εκαεπτά και πενήντα ΕΥΡΩ (17,50)      
20) Φορτηγό 6-10 ton :         Είκοσι δύο ΕΥΡΩ (22,00)            
21) Φορτηγό 10-15ton:         Είκοσι επτά και πενήντα ΕΥΡΩ (27,50)            
22) Φορτηγό  15 ton και  άνω:       Είκοσι οκτώ ΕΥΡΩ (28,00)       
23) Καλαθοφόρο όχηµα (για αποξήλωση πινακίδων, κόψιµο κλαδιών κλπ): Σαράντα 
επτά ΕΥΡΩ (47,00)            
24) Αποφρακτικό όχηµα (για απόφραξη φρεατίων οδικού δικτύου κλπ ): ∆ιακόσια ΕΥΡΩ 
(200,00)            
25) Ανυψωτικός γερανός (για αποµάκρυνση βαρέων οχηµάτων σε περίπτωση 
χιονόπτωσης κλπ):          Σαράντα ΕΥΡΩ (40,00)    

            26) Αεροσυµπιεστής 160κπ µε δύο κρουστικά (για περίπτωση σεισµικού φαινοµένου         
 κλπ):           Τριάντα ΕΥΡΩ  (30,00)            
            27) Οδοστρωτήρας δονητικός έως 80 ΗΡ: Τριάντα επτά ΕΥΡΩ (37,00)            
            28) Εκχιονιστικό µηχάνηµα (τύπου φρέζας): Εξήντα ΕΥΡΩ (60,00) 

29) Αυτοκινούµενη µπετονιέρα χωρητικότητας 3.5 κ.µ. µέχρι 40Κµ: Τετρακόσια ΕΥΡΩ 
(400,00 συµπεριλαµβάνονται µεταφορά αδρανών – τσιµέντο – προσωπικό)  
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            30) Άντληση σκυροδέµατος έως 20µ.:     Σαράντα πέντε ΕΥΡΩ (45,00)  
 

Τα ανωτέρω µισθώµατα θα ισχύουν από την 01-01-2016 έως 31-12-2016. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1535 
 
 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δηµοπράτησης του έργου: «Κατασκευή επενδεδυµένης τάφρου και 
τεχνικών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του ∆ήµου ∆οµοκού», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 
300.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 146986/8124/4-11-
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: «Κατασκευή επενδεδυµένης τάφρου και τεχνικών στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο του ∆ήµου ∆οµοκού», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 300.000,00 € 
µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτό διαγωνισµό, 

β) τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης του έργου, 
γ) τη δαπάνη, ύψους 300.000,00 € µε Φ.Π.Α., για την εκτέλεση του έργου του θέµατος. 
2. Ορίζει τη ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ως αρχή που θα διενεργήσει την 

δηµοπρασία. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1536 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δηµοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση οδοστρώµατος τµηµάτων της 
Ε.Ο. 27», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 290.000,00€ µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 144647/7731/30-10-
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) την δηµοπράτηση του έργου: «Αποκατάσταση οδοστρώµατος τµηµάτων της Ε.Ο. 27», 
Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 290.000,00€ 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) την δαπάνη 290.000,00 € µε Φ.Π.Α., από πιστώσεις του προγράµµατος ΣΑΕΠ 066 
Π.Ε. Φωκίδας. 

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 1537 
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ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δηµοπράτησης του υποέργου: «Αποκατάσταση τµηµάτων ασφαλτικού 
οδοστρώµατος και τεχνικών έργων στην επαρχιακή οδό 21 Λιλαία – Επτάλοφος όρια Νοµού», 
Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 80.000,00€ µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 145566/7812/30-10-
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) την δηµοπράτηση του έργου: «Αποκατάσταση τµηµάτων ασφαλτικού οδοστρώµατος 
και τεχνικών έργων στην επαρχιακή οδό 21 Λιλαία – Επτάλοφος όρια Νοµού», Π.Ε. Φωκίδας, 
προϋπολογισµού 80.000,00€ 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) την δαπάνη 80.000,00€ µε Φ.Π.Α., από πιστώσεις του προγράµµατος ΣΑΕΠ 566 Π.Ε. 
Φωκίδας. 

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 1538 

 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δηµοπράτησης του υποέργου: «Αποκατάσταση ζηµιών ασφαλτικού 
οδοστρώµατος τεχνικών έργων και σήµανσης της υπ΄αριθµ. 19 επαρχιακή οδό Γραβιά 
Καστέλλια Αποστολιά όρια Νοµού», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 80,000,00€ µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 145567/7813/30-10-
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) την δηµοπράτηση του έργου: «Αποκατάσταση ζηµιών ασφαλτικού οδοστρώµατος 
τεχνικών έργων και σήµανσης της υπ΄αριθµ. 19 επαρχιακή οδό Γραβιά Καστέλλια Αποστολιά 
όρια Νοµού», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 80,000,00€ 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) την δαπάνη 80.000,00€ µε Φ.Π.Α., από πιστώσεις του προγράµµατος ΣΑΕΠ 566 Π.Ε. 
Φωκίδας. 

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 1539 
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ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού του έργου: «∆ιαπλατύνσεις, τεχνικά 
και ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπενήσι – Γαύρος (Γ’ Φάση)», Π.Ε. 
Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 1.400.000,00€ µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 148795/2589/9-11-
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 κατά πλειοψηφία 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµοπράτηση του έργου: «∆ιαπλατύνσεις, τεχνικά και ασφαλτόστρωση 

επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπενήσι – Γαύρος (Γ’ Φάση)», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 
1.400.000,00€ µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή δηµοπρασία, 

β) την διακήρυξη και τα λοιπά συµβατικά τεύχη, 
γ) την δαπάνη για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανία ως αρχή που θα διενεργήσει 

την δηµοπρασία για την ανάθεση του έργου του θέµατος. 
 
 Ο κ. Βασίλειος Φακίτσας δήλωσε ότι απέχει της ψηφοφορίας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1540 

 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσµατος του ανοιχτού 
διαγωνισµού του έργου: «Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδικού τµήµατος ∆ιπόταµα-
Χελιδόνα», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 240.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 139579/2446/6-11-
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 
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθµ. 1/29-10-2015 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού του έργου: 

«Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδικού τµήµατος ∆ιπόταµα-Χελιδόνα», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
προϋπολογισµού 240.000,00 € µε Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής, των οικονοµικών προσφορών και των εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων 
αναδόχων. 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του ανοιχτού διαγωνισµού στην εργοληπτική επιχείρηση 
«ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ», που προσέφερε έκπτωση σαράντα ένα τοις εκατό 
(41,00%). 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1541 

 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας - κατακύρωση αποτελέσµατος του ανοιχτού 
διαγωνισµού του υποέργου: «Βελτίωση επαρχιακού δρόµου Κονιάκου – Κάτω Μουσουνίτσας Β’ 
φάση», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 80.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 146797/7883/4-11-
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 τα υπ΄αριθµ. Ι/30-10-2015 και ΙΙ/3-11-2015 πρακτικά της επιτροπής 

διαγωνισµού του έργου: «Βελτίωση επαρχιακού δρόµου Κονιάκου – Κάτω Μουσουνίτσας Β’ 
φάση», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 80.000,00 € µε Φ.Π.Α., που αφορούν στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής, των οικονοµικών προσφορών και των εγγυητικών επιστολών των 
υποψηφίων αναδόχων. 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του ανοιχτού διαγωνισµού στην εργοληπτική επιχείρηση 
«ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε∆Ε», που προσέφερε έκπτωση οκτώ τοις εκατό (8,00%). 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1542 
 

ΘΕΜΑ 22ο: Εξέταση ένστασης - έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας του ανοιχτού διαγωνισµού του 
έργου: «Αποκατάσταση έργων προστασίας της κοίτης του χείµαρρου Σκίτσα - Υλαίθου από 
καταστροφή πυρκαγιάς», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 65.000,00 € µε Φ.Π.Α. (εξ΄αναβολής). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 145560/1485/ 10-
11-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε., και το υπ΄αριθµ. πρωτ. 137421/7304/15-10-
20015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, τα οποία και 
αποτελούν αναπόσπαστα τµήµατα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Απορρίπτει ως αβάσιµη την από 2-10-2015 ένσταση του εργολήπτη δηµοσίων έργων 

«ΝΙΚΟΛΑΟΥ ∆ΡΟΛΑΠΑ.» κατά του υπ΄αριθµ. Ι/28-9-2015 πρακτικού δηµοπρασίας του έργου: 
«Αποκατάσταση έργων προστασίας της κοίτης του χείµαρρου Σκίτσα - Υλαίθου από καταστροφή 
πυρκαγιάς», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 65.000,00 € µε Φ.Π.Α., για τους λόγους που 
αναλυτικά αναφέρονται στις παραγράφους ΙΙΙ.1, ΙΙΙ.2 και ΙΙΙ.3 του ως άνω εγγράφου της Νοµικής 
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.. 

2. Εγκρίνει τα υπ΄αριθµ. 1/28-9-2015 και 2/6-10-2015 πρακτικά της επιτροπής 
διαγωνισµού που αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, των οικονοµικών 
προσφορών και των εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων αναδόχων. 

3. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα της ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου στην εργοληπτική 
επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆. ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ Ε∆Ε», που προσέφερε έκπτωση τριάντα οκτώ τοις 
εκατό (38,00%). 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1543 

 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας - κατακύρωση αποτελέσµατος του ανοιχτού 
διαγωνισµού του έργου: «Εκτέλεση αντιπληµµυρικών εργασιών στον Μέλανα & Παστέλικα 
ποταµό», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 355.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 3968/10-11-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας 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 23-10-2015 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού του έργου: 

«Εκτέλεση αντιπληµµυρικών εργασιών στον Μέλανα & Παστέλικα ποταµό», Π.Ε. Βοιωτίας, 
προϋπολογισµού 355.000,00 € µε Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής, των οικονοµικών προσφορών και των εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων 
αναδόχων. 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του ανοιχτού διαγωνισµού στην εργοληπτική επιχείρηση 
«ΕΡΓΟ∆ΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ», που προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση (71,02%) στις 
τιµές τιµολογίου της µελέτης, ήτοι προσφορά 102.866,41€ για εργασία, απρόβλεπτα, 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.. 
  

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ψηφίζει θετικά, διερωτώµενος για την έκπτωση που δίνει ο 
εργολάβος. 

  
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1544 

 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση παράτασης της προθεσµίας του έργου: «Συντήρηση και λειτουργία 
σήραγγας Τυµφρηστού στην Ε.Ο. 38 Λαµίας - Καρπενησίου - Αγρινίου», προϋπολογισµού 
800.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 146156/4192/4-11-
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 

ΑΔΑ: ΒΝ2Η7ΛΗ-098



 17 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την παράταση της προθεσµίας του έργου: «Συντήρηση και λειτουργία σήραγγας 

Τυµφρηστού στην Ε.Ο. 38 Λαµίας - Καρπενησίου - Αγρινίου», προϋπολογισµού 800.000,00 € µε 
Φ.Π.Α., αναδόχου «ΒΙΤΣΑ ΝΙΚ.», έως 31-12-2015, χωρίς επιβάρυνση του συνολικού 
οικονοµικού αντικειµένου. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1545 

 
ΘΕΜΑ 25ο: ∆ιόρθωση της υπ΄αριθµ. 1416/26-10-2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε, περί έγκρισης πρακτικών δηµοπρασίας - κατακύρωση αποτελέσµατος του ανοιχτού 
διαγωνισµού του έργου: «Οδός πρόσβασης προς λιµάνι Μαντουδίου», Π.Ε. Εύβοιας, 
προϋπολογισµού 900.000,00 € 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. 147884/4631/Φ.Ε./ 5-
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 
 ∆ιορθώνει την υπ΄αριθµ. 1416/26-10-2015 απόφασή της, µε την οποία κατακυρώθηκε το 
αποτέλεσµα του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου: «Οδός πρόσβασης προς λιµάνι Μαντουδίου», 
Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 900.000,00 € µε Φ.Π.Α., ως προς την επωνυµία του αναδόχου, 
από το εσφαλµένο: «Παναγιώτης Ι. Σακελλαράκης», στο ορθό: «Παναγιώτης Ι. Σακελλαράκης 
Α.Τ.Ε.». 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1546 
 
 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση α) διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «∆ιακίνηση 
εγγράφων, δεµάτων προς το εσωτερικό και επείγουσας αλληλογραφίας (Ταχυµεταφορές)», για 
την κάλυψη των ταχυδροµικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των ∆/νσεων 
Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης του νοµού, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της 
σύµβασης έως 31/12/2016 και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. (οικ.) 148370/6423/ 6-
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: 
1. την διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «∆ιακίνηση εγγράφων, 

δεµάτων προς το εσωτερικό και επείγουσας αλληλογραφίας (Ταχυµεταφορές)», για την κάλυψη 
των ταχυδροµικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των ∆/νσεων Α/θµιας και 
Β/θµιας εκπαίδευσης του νοµού, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύµβασης έως 
31/12/2016, προϋπολογιζόµενης δαπάνης σαράντα δυο χιλιάδων ευρώ (42.000,00€) 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. 

2. τους όρους του διαγωνισµού, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο συνηµµένο σχέδιο της 
διακήρυξης. 
 Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ. 020703 και τον ΚΑΕ 0823. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1547 

 

ΑΔΑ: ΒΝ2Η7ΛΗ-098



 18 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση πρακτικού 3 – κατακύρωση αποτελέσµατος του επαναληπτικού 
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για την «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, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας 
& Κοινωνικής Μέριµνας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 522/10-11-2015 
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 κατά πλειοψηφία 
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθµ. 3/26-10-2015 πρακτικό της επιτροπής του επαναληπτικού 

ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για την «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., που αφορά στην ηλεκτρονική - φυσική 
αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» της µειοδότριας εταιρείας 
«ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΕΚΑΣ Α.Ε.». 

2. Κατακυρώνει την ως άνω προµήθεια στην µειοδότρια εταιρεία «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 
ΜΑΝ∆ΡΕΚΑΣ Α.Ε.», (8Οο χ.λ.µ. Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, Α.Φ.Μ.: 093252125, ∆.Ο.Υ. 
Κορίνθου), µε τιµή προσφοράς εκατόν πενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια τέσσερα ευρώ και 
εβδοµήντα λεπτά (156.404,70 €). 
 
 Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ψηφίζει θετικά, θεωρώντας όµως σκόπιµη και αναγκαία µια 
ουσιαστική συζήτηση για το συγκεκριµένο ζήτηµα που: 

• Θα αντιµετωπίζει το ζήτηµα αύξησης των διατιθέµενων κονδυλίων, 
• Θα εξετάζει την άµεση χαρτογράφηση των αναγκών κατά δήµο και περιφερειακή 

ενότητα, 
• Θα επιχειρήσει να λύσει το πρόβληµα σίτισης µαθητών και σπουδαστών, και 
• Θα διασφαλίζει σαν µηχανισµό διανοµής δηµόσιες ή δηµοτικές υπηρεσίες, χωρίς ανάµιξη 

ΜΚΟ, επιχειρηµατιών και εκκλησίας. 
 

 Ο κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1548 
 
 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 28ο: ∆εύτερη τροποποίηση δροµολογίου µεταφοράς µαθητών, σχολικού έτους 2015 – 
2016, Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 4695/10-11-2015 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 1. Τροποποιεί για δεύτερη φορά το υπ’ άριθµ. 11 δροµολόγιο µεταφοράς µαθητών, 
σχολικού έτους 2015 – 2016, Π.Ε. Βοιωτίας, [η 1η τροποποίηση εγκρίθηκε µε την υπ΄αριθµ. 
1441/2-11-2015 (πρακτικό 30/2015) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής], από Λιβαδειά - 
Ορχοµενό – ΕΕΕΕΚ Χαιρώνειας, µε ηµερήσιο κόστος 87,88€, σε Αλίαρτος – Λιβαδειά - 
Ορχοµενός – Ρωµαίικο-ΕΕΕΕΚ Χαιρώνειας, µε ηµερήσιο κόστος 283,90€. 
 Στο ηµερήσιο κόστος συµπεριλαµβάνεται και το κόστος της συνοδού που ανέρχεται στο 
ποσό των 20,40€.  
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2. Αναθέτει το συγκεκριµένο δροµολόγιο στον προσωρινό µειοδότη «ΚΤΕΛ Επαρχίας 
Λιβαδειάς».  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1549 

 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Εξέταση και λήψη απόφασης επί των Προδικαστικών Προσφυγών α) µε ηµεροµηνία 
10-09-2015 του Ιωάννη Μπακαλέξη του Εµµανουήλ και β) µε ηµεροµηνία 11-09-2015 του 
∆ηµητρίου Πολύµερου του Λουκά κατά της υπ΄αριθµ. 1139/2015 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής Π.Σ.Ε.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη: 
1. τις προδικαστικές προσφυγές του άρθρου 4 Ν.3886/2010, που ασκήθηκαν: (α) από 

τον Ιωάννη Μπακαλέξη του Εµµανουήλ, µε ηµεροµηνία 10/9/2015 και µε κατάθεση στη 
Γραµµατεία της Οικονοµικής Επιτροπής [αριθµός πρωτ. 1460/11-9-2015], και (β) από τον 
∆ηµήτριο Πολύµερο του Λουκά, µε ηµεροµηνία 11-9-2015 και µε κατάθεση στη Γραµµατεία της 
Οικονοµικής Επιτροπής [αριθµός πρωτ. 1461/11-9-2015], 

2. την από 25-9-2015 πρόσθετη παρέµβαση της «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΤΑΞΙ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ» 
που ασκήθηκε κατά της από 10/9/2015 προδικαστικής προσφυγής του «Ιωάννη Μπακαλέξη του 
Εµµανουήλ» και υπέρ της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και της υπ΄αριθµ. 1139/2015 
απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής, και 

3. Το αριθµ. πρωτ. Τ.Τ. 146825/1489/10-11-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας 
Π.Σ.Ε. µε το οποίο διαβιβάστηκε στην Οικονοµική Επιτροπή η από 3-11-2015 γνωµοδότηση του 
δικηγόρου Χρήστου ∆ιαµάντη, στον οποίο ανατέθηκε δια της υπ΄αριθµ. 1410/2015 απόφασής 
της, να παράσχει σχετική γνώµη επι του νοµίµου και βασίµου των ανωτέρω προδικαστικών 
προσφυγών, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τµήµατα του παρόντος πρακτικού. 

Κατόπιν των ανωτέρω και µετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Αναβάλλει το θέµα, προκειµένου  να ληφθεί και η άποψη της Νοµικής Υπηρεσίας της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και να διερευνηθεί περαιτέρω από την ίδια το όλο θέµα.   
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1550 
 
 
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑ  30ο: Μονοµερής λύση συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων, Π.Ε. Βοιωτίας. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. (οικ.) 4649/4-11-2015 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 Εγκρίνει την µονοµερή λύση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1α του Π.∆. 
242/96 των κάτωθι συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων µεταξύ της πρώην Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας-Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και των ιδιοκτητών, ως εξής: 
 
- Την υπ’ αριθµ. 3623/25-7-2008 σύµβαση µίσθωσης ακινήτου, ιδιοκτησίας κα. Αναστασίας 
Παπασπύρου, διάρκειας εννέα (9) ετών και µε δυνατότητα παράτασης µέχρι τη συµπλήρωση 
δώδεκα (12) ετών από την έναρξη της µίσθωσης για την αποθήκευση των σχολικών βιβλίων και 
του αρχείου της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Βοιωτίας. 
- Την υπ’ αριθµ. 2885/19-7-2012 παράταση σύµβασης µίσθωσης ακινήτου, ιδιοκτησίας κα 
Αγγελικής Μιχαήλ, διάρκειας τριών (3) ετών, για την στέγαση του Κ.Ε.∆.∆.Υ. 
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- Την υπ’ αριθµ. 2896/25-5-2009 σύµβαση µίσθωσης ακινήτου, ιδιοκτησίας ∆ηµητρίου Σφυρή, 
Κοντόπουλου Παναγιώτη, Καρβούνη Ηλία, διάρκειας εννέα (9) ετών και µε δυνατότητα 
παράτασης µέχρι τη συµπλήρωση δώδεκα (12) ετών από την έναρξη της µίσθωσης, για την 
στέγαση της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Νοµού Βοιωτίας. 
- Την υπ’ αριθµ. 4901/18-11-2005 σύµβαση µίσθωσης ακινήτου, ιδιοκτησίας κα Αγγελικής 
Ευεργέτη, διάρκειας εννέα (9) ετών και µε δυνατότητα παράτασης µέχρι τη συµπλήρωση 
δώδεκα (12) ετών από την έναρξη της µίσθωσης για την κάλυψη αποθηκευτικών αναγκών της 
∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 
- Την υπ’ αριθµ. 2886/23-6-2011 παράταση σύµβασης µίσθωσης ακινήτου, ιδιοκτησίας 
∆ηµητρίου Μαυρίκη διάρκειας τριών (3) ετών, για την στέγαση του Τµήµατος Απασχόλησης. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1551 

 
 
∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 4671/9-11-2015 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 Εγκρίνει την δαπάνη (ανάληψη υποχρέωσης - δέσµευση πίστωσης) για αγορές, 
επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας, ως εξής: 
 

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 
1. Πληρωµή δαπάνης για εργασία και ανταλλακτικά (φίλτρα, λάδια) 

για το ΚΥ 3930 – µηχάνηµα έργου  
Σχετ. Το αρ. 9082/27-10-2015 έγγραφο της ∆/νσης Μεταφορών  
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 0861, 1321 

120,00 

2. Πληρωµή δαπάνης για εργασία και ανταλλακτικά (φίλτρα, λάδια) 
για το ΚΗΥ 6106 αυτοκίνητο  
Σχετ. Το αρ. 9080/27-10-2015 έγγραφο της ∆/νσης Μεταφορών  
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 0861, 1321 

195,19 

3. Πληρωµή δαπάνης για εργασία (service, πλήρωση φρέον και 
αντικατάσταση βάση µηχανής) και ανταλλακτικά (φίλτρο, λάδια, 
βάση µηχανής) για το ΚΗΥ 6226 αυτοκίνητο  
Σχετ. Το αρ. 9079/27-10-2015 έγγραφο της ∆/νσης Μεταφορών  
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 0861, 1321 

335,18 

4. Πληρωµή δαπάνης για εργασία (service) και ανταλλακτικά 
(φίλτρα, λάδια, και βαλβολίνες) για το ΚΗΥ 6116 αυτοκίνητο  
Σχετ. Το αρ. 9081/27-10-2015 έγγραφο της ∆/νσης Μεταφορών  
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 0861, 1321 

333,12 

5. Πληρωµή δαπάνης για αγορά µελανιών για τις ανάγκες του 
Τµήµατος Κτηνιατρικής  
Σχετ. Το αρ. 15615/4-11-2015, έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 5243 

710,03 

6. Πληρωµή δαπάνης για αγορά υλικών προγράµµατος µελιταίου 
πυρετού για τις ανάγκες του Τµήµατος Κτηνιατρικής  
Σχετ. Το αρ. 15575/4-11-2015, έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας, προσφορά 29-10-2015 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 5244 

1.635,90 

7. Πληρωµή δαπάνης για αγορά τεσσάρων σφραγίδων για τις 
ανάγκες του Τµήµατος Κτηνιατρικής  

97,20 
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Σχετ. Το αρ. 15416/2-11-2015, έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 1699 

8. Πληρωµή δαπάνης για αγορά ενός πολυµηχανήµατος µιας 
οθόνης και τριών ποντικιών για τις ανάγκες του Τµήµατος 
Κτηνιατρικής  
Σχετ. Το αρ. 15112/26-10-2015, έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 5243 

310,00 

9. Πληρωµή δαπάνης για αγορά µελανιών για τις ανάγκες του 
Γραφείου της κας Αντιπεριφερειάρχη  
Σχετ. : προσφορά 27-10-2015 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 1111 

190,65 

10 Πληρωµή δαπάνης για αγορά ντέξιον (2.166,34€) -  
συναρµολόγηση – τοποθέτηση (553,50€) για τις ανάγκες του 
αρχείου της ∆/θµιας Εκπαίδευσης.     
Σχετ. Το αρ. 10700/4-11-2015, έγγραφο της ∆/θµιας Εκπ-
αίδευσης, προσφορές 20-10-2015, 21-10-2015, 3-11-2015    
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 0851, 1699 

2.719,84 

11. Πληρωµή δαπάνης για επισκευή – συντήρηση φωτοτυπικού 
µηχανήµατος για τις ανάγκες της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας. 
Σχετ. Το αρ. 3270/5-11-2015, έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας 
Υγείας, προσφορά 5-11-2015 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 0869, 1329 

545,87 

12 Πληρωµή δαπάνης στη δικηγόρο Λουκία Θεοδώρου για 
γνωµοδότηση και για την άσκηση ενδίκου µέσου κατά της υπ’ 
αριθµ. 412/2012 αποφάσεως του τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου  
σύµφωνα µε την απόφαση 550/18-5-2015 (Πράξη 13) της 
Οικονοµικής Επιτροπής  
Σχετ. Το αρ. 044/29-10-2015 τιµολόγιο 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 0871 

196,80 

13 Πληρωµή δαπάνης στη δικηγόρο Λουκία Θεοδώρου για 
κατάθεση προσφυγής κατά της υπ’ αριθµ. 8758/2177/4-11-2014 
αποφάσεως και της υπ’ αριθµ. 8764/217859/5-11-2015 
αποφάσεων Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς 
Ελλάδος σύµφωνα µε την απόφαση 1294/29-12-2014 (Πράξη 28) 
της Οικονοµικής Επιτροπής  
Σχετ. Το αρ. 043/29-10-2015 τιµολόγιο 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 0871 

287,82 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1552 

 
ΘΕΜΑ 32ο: 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. 149161/6468/9-11-
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 την διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, 

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

Α/Α Αιτιολογία Συνολικό 
ποσό € 

1. Προµήθεια ανταλλακτικών για το KHΥ 6249 αυτοκίνητο της ΠΕ Ευβοίας 
από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1321 (σχετ. αρ. πρωτ. 

4.366,50 
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148976/6456/9-11-2015 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών της ΠΕ 
Ευβοίας). 

2. Προµήθεια HP LASERJET 3005 FIXING FUSER FILM (10 τεµάχια) για 
τις ανάγκες του Τµήµατος Πληροφορικής της ΠΕ Ευβοίας από την 
πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1329 (σχετ. αρ. πρωτ. 145505/375/2-11-
2015 έγγραφο του Τµήµατος Πληροφορικής της ΠΕ Ευβοίας). 

156,00 

3. Εργασία επισκευής για το KHΥ 6249 αυτοκίνητο της ΠΕ Ευβοίας από την 
πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0861 (σχετ. αρ. πρωτ. 148980/6457/9-11-
2015 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών της ΠΕ Ευβοίας). 

1.461,24 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1553 

 
ΘΕΜΑ 33ο: 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. 149162/6469/9-11-
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 την δαπάνη και την διάθεση πίστωσης, για την πληρωµή των παρακάτω 

πιστοποιήσεων - λογαριασµών έργων και µελετών του προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, 
Π.Ε. Εύβοιας (Ε.Φ. 02071), ως εξής:  

 
α/α Τίτλος Έργου Ανάδοχος/ Προµηθευτής Ποσό σε € Κ.Α.Ε. 

 
 
 
 
 

1 

2ος λογαριασµός του έργου : 
«∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος 
χώρου Βυζαντινών Ναών 
Άτταλης».  
Σχετ: οικ. 134298/30-10-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της ΠΕ Ευβοίας 

 
 
 

ΜΠΡΟΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
Ε.∆.Ε. 

 

29.209,90 9779 

 

Προϋπολογισµός Έργου:         150.000,00 
Πληρωµές µέχρι σήµερα:           22.323,91 
Παρόντας Λογαριασµός:            29.209,90 
Σύνολο:                                      51.533,81 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων:               29.676,12 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1554 

 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή ποσών αχρεωστήτως 
εισπραχθέντων (παράβολα από τέλη µεταβίβασης οχηµάτων), Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 149164/6470/9-11- 
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: 

Α. την δαπάνη και διάθεση πίστωσης ποσού εβδοµήντα οκτώ ευρώ (78,00€) για 
επιστροφή ποσών αχρεωστήτως εισπραχθέντων (παράβολα από τέλη µεταβίβασης οχηµάτων), 
που θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Π.Ε. Ευβοίας, οικονοµικού έτους 2015, 
Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 3199 “Λοιπές επιστροφές εσόδων” , σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα: 

 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΟΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΣΟ 
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1 ΚΟΝΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 30,00 

2 ΤΣΩΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 30,00 

3 ΒΑΡΕΛΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ALPHA 18,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 78,00 
 

Β. την δαπάνη και διάθεση πίστωσης ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00€) για επιστροφή 
ποσών αχρεωστήτως εισπραχθέντων (πληρωµή ίδιου προστίµου δυο φορές), που θα βαρύνει 
τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Π.Ε. Ευβοίας, οικονοµικού έτους 2015, Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 
3199 “Λοιπές επιστροφές εσόδων” , σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα: 

 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΦΜ ΠΟΣΟ 

1 SABO ΑΒΕΕ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ 

997316908 150,00 

2 CHALKIS SHIPYARDS S.A. 099396875 150,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 300,00 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1555 
 

ΘΕΜΑ 35ο: 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. 148745/7996/9-11-
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 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 προµήθειας τόνερ για το φωτοτυπικό 

µηχάνηµα τηλεοµοιοτυπίας για την ∆/νση Υγείας & Κοιν. Μέριµνας της 
ΠΕ Φωκίδας(ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜ. & ΣΙΑ ΕΤΕ)  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1111 

40,10 

2. ∆απάνη για την πληρωµή σιδεροκατασκευών ασφαλείας για το 
γραφείο ΠΣΕΑ της ΠΕ Φωκίδας (ΥΟΙ Ν. ΣΕΓ∆ΙΤΣΑ ΟΕ)  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1699 

600,00 

3. δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας µελανιών για το γραφείο του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας (ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ)  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1111 

250,00 

4. δαπάνη για την πληρωµή αγοράς πέντε (5) µελανιών 21ΗΡ XL για το 
ΓΑΟ Ευπαλίου (ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ)  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1111 

172,50 

5. δαπάνη για την πληρωµή αγοράς ενός (1) τόνερ ΗΡ Laserjet P 3015 
για το Τµήµα Κτηνιατρικής (ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜ. & ΣΙΑ ΕΤΕ)  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1111 

178,00 

6. δαπάνη για την πληρωµή αγοράς τριών (3) µελανιών για το Τµήµα 
Κτηνιατρικής (ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜ. & ΣΙΑ ΕΤΕ)  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1111 

125,46 

7. δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας τριών (3) µελανιών CANNON 
545 BK ORIGINAL και ενός (1) µελανιού CANNON 545 BK REFILL για 
τον εκτυπωτή γραφείου του ΚΕ∆∆Υ Φωκίδας (ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ)  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1111 

56,00 

8.  δαπάνη για την πληρωµή αποζηµίωσης για υπερωριακή εργασία 5756,04 
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 υπαλλήλων της Π.Ε ΦΩΚΙ∆ΑΣ. 
 ∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0511        

9. δαπάνη για την πληρωµή υπερωριακής αποζηµίωσης τεσσάρων (4) 
υπαλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ 
Φωκίδας στα πλαίσια του προγράµµατος δακοκτονίας έτους 2015, 
µηνών Οκτωβρίου Νοέµβριου 2015  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0511 

1.071,94 

10. δαπάνη για την πληρωµή οδοιπορικών (16) υπαλλήλων, της ∆/νσής 
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής και της ∆/νσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών τους µήνες Ιούλιο -Αύγουστο- Σεπτέµβριο 2015. 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0711 

5.890,81 

11. δαπάνη για την πληρωµή οδοιπορικών τριών (3) υπαλλήλων, της 
∆/νσής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, για τους µήνες Μάρτιο, 
Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2015 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0711 

1645,89 

12. ∆απάνη για την πληρωµή οδοιπορικών έξι (6) υπαλλήλων, της ∆/νσης 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού για το µήνα Οκτώβριο 2015 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0711 

1.106,56 

13. δαπάνη για την πληρωµή οδοιπορικών (2) εποχιακών υπαλλήλων, της 
∆/νσής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, (τοµεαρχών του 
προγράµµατος ∆ακοκτονίας για τους µήνες Αύγουστος-Σεπτέµβριος 
και Οκτώβριος 2015 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0716 

674,43 

14. ∆απάνη για την πληρωµή οδοιπορικών ενός (1) υπαλλήλου της  
∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών (τµήµατος ΚΤΕΟ) για την 
παρακολούθηση σεµιναρίου για απόκτηση πιστοποιητικού ελεγκτή για 
όλες τις κατηγορίες ελεγχόµενων στο ∆ηµόσιο Κ.Τ.Ε.Ο. οχηµάτων και 
πιστοποιητικού ελεγκτή οχηµάτων µεταφοράς επικίνδυνων εµπο-
ρευµάτων (ADR) και ευπαθών τροφίµων (ATP), εφόσον διενεργούνται 
τέτοιοι έλεγχοι στο Κ.Τ.Ε.Ο 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0711 

720,00 

15. δαπάνη για την πληρωµή οδοιπορικών ενός (1) υπαλλήλου της ∆/νσης 
Ανάπτυξης για την παρακολούθηση σεµιναρίου του (ΕΦΕΤ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0711 

174,54 

16. δαπάνη για την πληρωµή οδοιπορικών ενός (1) υπαλλήλου της ∆/νσης  
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής για την παρακολούθηση 
σεµιναρίου του (ΕΦΕΤ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0711 

164,58 

17. ∆απάνη για την πληρωµή σεµιναρίου ενός (1) ενός υπαλλήλου του 
ΚΤΕΟ ΦΩΚΙ∆ΑΣ µε σκοπό την ανανέωση - απόκτηση κωδικού ΚΤΕΟ 
ADR και ΑΤΡ σύµφωνα µε την αρ. 32591/3257/2001 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 703Β) (ΤΣΙΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0881 

970,00 

18. δαπάνη για την πληρωµή εξετάσεων των υπαλλήλων του ΚΤΕΟ 
ΦΩΚΙ∆ΑΣ µε σκοπό την ανανέωση - απόκτηση κωδικού ΚΤΕΟ ADR 
και ΑΤΡ σύµφωνα µε την αρ. 32591/3257/2001 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 703Β) (ΤΣΙΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0881 

369,00 

19. δαπάνη για την πληρωµή µεταφοράς συναγερµού από το παλαιό 
κτίριο στο ∆ιοικητήριο της ΠΕ Φωκίδας (ΤΖΑΜΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ)  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0869 

184,50 

20. δαπάνη για την πληρωµή Ηλεκτρολογικών εργασιών στο ∆ιοικητήριο 
της Π.Ε. Φωκίδας (Συντήρηση υαλοπινάκων ηλεκτρ. Ρεύµατος 
Υπογείου – Ισογείου (ΜΑΛΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ)  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0851 

307,50 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1556 
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ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα - µελέτες και οδοιπορικά έξοδα 
τεχνικού προσωπικού του προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 148834/8012/9-11-
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 την δαπάνη και διάθεση πίστωσης για έργα - µελέτες και οδοιπορικά έξοδα 
τεχνικού προσωπικού του προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας, ως εξής: 
 
α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΙ∆. 

ΦΟΡΕΑΣ     
ΚΑΕ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΠΟΣΟ 

1 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ Ε∆ΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 
Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ∆Α ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛ-
ΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΑΕΠ-566                                

071 
9714 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
∆.Τ.Ε.  Π.Ε. 
ΦΩΚΙ∆ΑΣ 

13.000,00 

2 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ Ε∆ΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 
Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ∆Α ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛ-
ΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΑΕΠ-066                               

071 
9714 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
∆.Τ.Ε.  Π.Ε. 
ΦΩΚΙ∆ΑΣ 

7.000,00 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1557 

 
ΘΕΜΑ 37ο: ∆ιόρθωση της υπ΄αριθµ. 39/8-1-2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης δαπανών για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 148739/7993/9-11-
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 
 ∆ιορθώνει την υπ΄αριθµ. 39/8-1-2015 απόφασή της, περί έγκρισης δαπανών για αγορές, 
επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας και συγκεκριµένα την δαπάνη µε 
α/α 12, που αφορά πληρωµή εξόδων εκτός έδρας µετακίνησης στο εσωτερικό µόνιµου 
προσωπικού, ως προς την ηµεροµηνία, από την λανθασµένη 30-6-2015, στην ορθή 30-9-2015. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1558 
 

ΘΕΜΑ 38ο: 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. 150147/4144/10-11-
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 κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει την παρακάτω δαπάνη και την δέσµευση πίστωσης από τον Τακτικό 

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

 
 

α/α 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Π/Υ 

(ποσό µε 
Φ.Π.Α. σε 
ευρώ) 
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1 δαπάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών µηχανολογικού εξοπλισµού των 
οχηµάτων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας.  
 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝ
ΗΤΟΥ 

ΑΡΙΘ. 
ΑΥΤΟΚΙ
ΝΗΤOΥ 

ΕΙ∆ΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΠΙΘ/ΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 

Εκσκαφέας
- φορτωτής 

ΚΥ 3152 
1 βαλβίδα  22/10/2015 209,10 

   ΣΥΝΟΛΟ(1) 209,10 

ισοπεδωτή
ς ΚΥ 3156 

1 
αλουµινοκελιούχ
ος µπρούντζος, 6 
ρουλεµάν, 2 
τσιµούχες    

22/10/2015 727,24 

   ΣΥΝΟΛΟ(2) 727,24 

Φορτωτής ΙΧ 
121636 

Τσιµούχα 
στροφάλου 22/10/2015 136,35 

   ΣΥΝΟΛΟ(3) 136,35 

 
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  1.072,69 

Σχετ. έγγραφο: το υπ΄αριθµ. 146935/4058/6-11-2015 της ∆/νσης ∆/κού- Οικ/κού  
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1321 

1.072,69 
ευρώ 

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

ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΙΣΟ∆ΟΥ 

ΟΧΗΜΑ ΠΟΣΟ 

Ισοπεδωτής 22/10/2015 ΚΥ 3156 4.428,00 

  ΣΥΝΟΛΟ(1) 4.428,00 

Φορτωτής 22/10/2015 ΙΧ 121636 492,00 

  ΣΥΝΟΛΟ(2) 492,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   4.920,00 

Σχετ. έγγραφο: το υπ’ αριθµ. 146935/4058/6-11-2015 της ∆/νσης ∆/κού- 
Οικ/κού  
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 0861 

4.920,00 
ευρώ 
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3  
 

 

δαπάνη για την προµήθεια λιπαντικών και λοιπών ειδών για τις ανάγκες της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ευρυτανίας.  
 

Σχετ.το υπ’ αριθµ. 146935/4058/6-11-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού -
Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1511 

ΗΜΕΡΟΜΗ
ΝΙΑ 

ΟΧΗΜΑ ΠΡΟΪΟΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

ΠΟΣΟ 

27/4/2015 ΚΥ 7411 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 85/90 20L 1 196,86 
27/4/2015 ΚΥ 3158 ΛΑ∆Ι TECTION 20/50 

20L 
1 128,11 

  ΛΑ∆Ι T68 20L LOBITOIL 2 110,00 
10/7/2015 ME 93852 ΛΑ∆Ι T68 4L CASTROL 1 12,62 
10/7/2015 KHΥ 9370 ΛΑ∆Ι ATF 1L CASTROL 2 18,00 
  ΛΑ∆Ι ATF 4L 1 21,39 
10/7/2015 ΚΗΙ 4352 ΛΑ∆Ι T68 20L LOBITOIL 1 55,00 
10/7/2015 KHI 4379 ΛΑ∆Ι T68 4L LOBITOIL 1 15,91 
10/7/2015 IX 93890 ΓΡΑΣΟ 5KG UNIL-OPAL 1 44,04 
10/7/2015 IX 121637 ΛΑ∆Ι ATF 4L 1 21,39 
  ΛΑ∆Ι ATF 1L CASTROL 1 9,00 
10/7/2015 KY 3154 ΛΑ∆Ι SAE 30 4L 1 18,63 
22/7/2015 IX 93851 ΛΑ∆Ι TECTION 15/40 

20L 
2 286,24 

  ΛΑ∆Ι TECTION 15/40 5L 1 38,57 
   ΣΥΝΟΛΟ 975,76 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  975,76 

975,76 
ευρώ 

4 δαπάνη για αµοιβή εργασιών των υδραυλικών εγκαταστάσεων όρχου οχηµάτων 
και κεντρικού καταστήµατος της Π.Ε. Ευρυτανίας  
Σχετ. έγγραφο: το υπ’ αριθµ. 146935/4058/6-11-2015 της ∆/νσης ∆/κού Οικ/κού  
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 0869 

805,65 
ευρώ 

5 δαπάνη για προµήθεια ηµερήσιων ηµερολογίων έτους 2016 για τις ανάγκες της 
ΠΕ Ευρυτανίας  
Σχετ. έγγραφο: το υπ’ αριθµ. 146935/4058/6-11-2015 της ∆/νσης ∆/κού Οικ/κού  
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1111 

210,00 
ευρώ 

6 δαπάνη για την προµήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισµού για τις ανάγκες της ΠΕ 
Ευρυτανίας  
Σχετ. έγγραφο: το υπ.αριθµ. 146935/4058/6-11-2015 της ∆/νσης ∆/κού Οικ/κού  
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1311 

246,00 
ευρώ 

7 δαπάνη για την προµήθεια κλειδαριών θυρών για τις ανάγκες της ΠΕ 
Ευρυτανίας  
Σχετ. έγγραφο: το υπ.αριθµ. 146935/4058/6-11-2015 της ∆/νσης ∆/κού Οικ/κού  
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1699 

292,74 
ευρώ 

8 δαπάνη για δηµοσίευση προκήρυξης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ηµόσιου 
∆ιεθνή ∆ιαγωνισµού για το έργο: «Μεταφορά µαθητών δηµοσίων σχολείων 
χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2015-2016 και 
2016-2017» (Αρ. Περίληψης ∆ιακήρυξης 57531/1592/30-04-2015) για τις 
ανάγκες της Π.Ε. Ευρυτανίας αναλυτικά: 

Σχετ. έγγραφο: το υπ’ αριθµ. 146935/4058/6-11-2015 της ∆/νσης ∆/κού -
Οικ/κού  

387,49 
ευρώ 
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Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ  073, ΚΑΕ 0841 

9 δαπάνη συνδιοργάνωσης του 16ου Πανελληνίου Επιστηµονικού και 
Επαγγελµατικού Συνεδρίου της ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ σε συνεργασία µε την ΠΑΣΥΝΟ 
– ΕΣΥ που θα πραγµατοποιηθεί στο Καρπενήσι τις 11 έως 13 ∆εκεµβρίου 2015. 
Οι συγκεκριµένες δαπάνες αποτελούν δαπάνες συνδιοργάνωσης της ΠΕ 
Ευρυτανίας και σύµφωνα µε τις παρ. 11 και 13 του άρθρου 186, κεφ. Ε, παρ. Η 
του Ν.3852/2010 απορρέουν από την συµµετοχή της σε προγράµµατα 
πολιτιστικών προγραµµάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σηµασίας. Τα έξοδα 
αφορούν το κόστος για το συνεδριακό υλικό (τσάντα, µπλόκ, στυλό, 
κονκάρδες). 
Σχετ. έγγραφο: το υπ’ αριθµ. 149682/4127/10-11-2015 της ∆/νσης ∆/κού-
Οικ/κού  
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ  073, ΚΑΕ 0844  

3.000,00 
ευρώ 

10 δαπάνη αµοιβής για τη συντήρηση και επισκευή κτηρίων για τις ανάγκες της ΠΕ 
Ευρυτανίας. 
Σχετ. έγγραφο: το υπ’ αριθµ. 150031/4138/10-11-2015 της ∆/νσης ∆/κού-
Οικ/κού  
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ  073, ΚΑΕ 0851 

11.000,00 
ευρώ 

 
 Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει όλες τις δαπάνες, πλην αυτής µε α/α 9. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1559 
 
 
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση δαπάνης και δέσµευσης πίστωσης έργων από τις ∆ηµόσιες Επενδύσεις 
της Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 149268/4113/10-11-
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 δαπάνη και δέσµευση πίστωσης για πληρωµή των παρακάτω έργων από τις 

∆ηµόσιες Επενδύσεις της Π.Ε. Ευρυτανίας, ως εξής: 
 

Α/Α  
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

 
ΠΟΣΟ σε 
ευρώ 

 
 
 
 
 
 
1 

Πληρωµή οφειλής 5ου Λογαριασµού µελέτης ωρίµανσης του έργου – 
Κατασκευή χυτά Νοµού Ευρυτανίας (π.κ. 2007ΝΑ01230001). 
Χρηµατοδότηση : ΚΑΠ  2015  
Προϋπολογισµός : 612.683,95 ευρώ 
Ποσό σύµβασης :  501.431,98 ευρώ 
Πληρωµές µέχρι σήµερα : 490.157,60 ευρώ 
Παρών λογαριασµός : 11.274,38 ευρώ 
Υπόλοιπο εγκρίσεων : 0,00 ευρώ. 
Φορέας – ΚΑΕ  : 071 – 9762 «Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων»          
   
Ανάδοχος: Κ/ΞΙΑ 1. ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.   
2. ΕΠΕΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΕ. 
3. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ. 
4 ΛΩΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
5. ΤΑΡΝΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ 
6. ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
7. ΚΑΜΠΟΣΙΩΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

 
 
 
 
 

11.274,38 
ευρώ 
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8. ΚΑΡΚΑΖΗ  ΑΝΝΑ 
9. ΚΟΤΣΑΪΛΙ∆ΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 
10. ΚΕΝΤΕΡΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1560 

 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για εξόφληση οφειλών, Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 5528/10-11-2015 
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 δέσµευση πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για εξόφληση οφειλών, Π.Ε. 

Φθιώτιδας ως εξής:  
 

α/α Τίτλος έργου Ειδικός 
φορέας/ ΚΑΕ 

Προµηθευτής 
 

Ποσό 

1 Μελέτη ανάδειξης βυζαντινών – 
µεταβυζαντινων µνηµείων 
Νοµού 
 
Χρηµατοδότηση:  ΣΑΜΠ366 
 

01.071 
ΚΑΕ 9362 

Βάιος Βαρελάς, ∆. 
Μπαλαδήµας, Φ. Γεροντάκης, 

Σερ. Καστάνης, Ευαγ. 
Μανώλης, Κ. Καµπάς, ∆. 

Μπάτσιαρης 

20.000,00 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1561 

 
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για τα τέλη κυκλοφορίας 
έτους 2016 όλων των υπηρεσιακών οχηµάτων της Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ.150219/5623/10-11- 
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 δέσµευση πίστωσης και πληρωµή δαπάνης, συνολικού ποσού 12.000,00€, 

για την πληρωµή τελών κυκλοφορίας έτους 2016 όλων των υπηρεσιακών οχηµάτων της Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 

Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0899.         
   

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1562 
 
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δαπάνης και δέσµευση πίστωσης για την ασφάλιση οχηµάτων, σκάφους 
και µηχανηµάτων έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για το έτος 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. 5624/10-11-2015 
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 δαπάνη και δέσµευση πίστωσης ποσού 24.000,00 € (µε Φ.Π.Α.), για την 

ασφάλιση οχηµάτων, σκάφους και µηχανηµάτων έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας 
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Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2016, που βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία, όπως αποτυπώνονται 
στον παρακάτω πίνακα: 

 

OXHMATA – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΑΡΚΑ ΕΙ∆ΟΣ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΥΒΙΚΑ ΦΟΡ/Κ
Η ΙΣΧΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
1ης Α∆ΕΙΑΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
1 ΚΗΙ 4294 OPEL I.X. 1400 10 28/04/2004 
2 ΚΗΙ 1321 PEUGEOT I.X. 1600 10 05/06/2000 
3 ΚΗΙ 4292 MITSUBISHI ΤΖΙΠ 2000 14 22/01/2004 
4 ΚΗΗ 2715 CHRYSLER ΤΖΙΠ 2500 17 26/03/2008 
5 ΚΗΗ 2716 NISSAN Ι.Χ. 1600 11 27/03/2008 
6 ΚΗΙ 1353 STAYER ΦΟΡΤΗΓΟ  58 30/12/1987 
7 ΚΗΙ 1361 MITSUBISHI Ι.Χ.  15 03/08/1995 
8 ΚΗΙ 1352 MERCENTES ΦΟΡΤΗΓΟ  36 10/11/1995 
9 ΚΗΗ 2779 SCANIA ΦΟΡΤΗΓΟ  51 26/11/1996 

10 ΚΗΗ 5926 SCANIA ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ  66 28/01/1987 
11 ΚΥ 5574 SHM 4NA ∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ  136 30/11/1994 
12 ΚΥ 5593 SHM ∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ  181 08/09/2004 
13 ΚΥ 5594 SHM ∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ  181 08/09/2004 
14 ΙΧ 109801 SHM ∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ  164 20/05/2009 
15 ΚΥ 5575 SHM 4NA ∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ  136 07/09/1995 
16 ΚΥ 5577 SHM 5NB ∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ  179 05/11/1996 
17 ΚΥ 5582 SHM 5NB ∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ  179 20/11/1997 

18 ΚΥ 5595 DEMAN DIANA 
105 ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ  32,80 28/03/2005 

19 ΚΥ 5573 JCB ΜΗΧΑΝΗΜΑ  85 05/04/1993 
20 ME 91690 RENAULT MHXANHMA  215 13/10/2006 
21 KHH 2713 MAZDA ΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4 2500 17 11/03/2008 
22 ΚΗΗ 2712 MAZDA ΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4 2500 17 11/03/2008 
23 ME 91712 HYUNDAI MHXANHMA  164 02/02/2007 
24 ΚΗΗ 2773 NISSAN ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1998 14 01/11/2005 
25 ΚΗΗ 2774 ΤΟΥΟΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1598 11 26/06/2003 
26 ΚΗΗ 2784 THOMAS ΦΟΡΤΗΓΟ  122 28/03/1998 

27 ΚΥ 5567 CASE 
W20C1985 ΦΟΡΤΩΤΗΣ  33 10/04/2001 

28 ΚΥ 5584 GAP DEMAN 
DIA ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ  170 12/08/1998 

29 KY 5583 IVECO ΣΑΡΩΘΡΟ  180 12/08/1998 
30 ΚΗΗ 2786 IVECO ΦΟΡΤΗΓΟ  57 03/02/2000 

31 ΚΥ 5588 FOREDILL ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜ
Α  113 05/12/2001 

32 ΚΥ 5592 FOREDILL 2314 ΦΟΡΤΩΤΗΣ  106 22/03/2004 
33 KY 5590 NISSAN ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ  136 04/09/2002 
34 ΚΗΗ 2787 IVECO ΦΟΡΤΗΓΟ  35 20/03/2003 

35 ΚΗΗ 2785 NISSAN ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 
ΚΟΙΝΟ 3000 18 04/04/2001 

36 ΚΗΗ 2783 NISSAN ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 
ΚΟΙΝΟ 3000 18 23/04/2003 

37 ΚΗΗ 2721 BMW I.X. 2500 14 30/05/2008 
38 KHH 2717 HYUNDAI I.X. 2000 14 15/04/2008 
39 KHI 1320 TOYOTA E.I.X. 2000 14 31/05/2000 
40 ZKZ 8068 NISSAN E.I.X. 2000 14 18/12/2003 
41 KY 9841 OPEL E.I.X. 2200 15 07/01/2002 
42 KY 9818 BMW E.I.X. 2000 14 02/09/2002 
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43 KHI 3411 RENAULT E.I.X. 1400 10 05/02/2002 
44 KHI 3878 SCODA E.I.X. 1600 13 04/05/2007 
45 ΚΗΗ 9364 NISSAN E.I.X. 1300 9 22/01/1985 

ΣΚΑΦΟΣ 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΚΑΦΟΥΣ  ΕΙ∆ΟΣ HP  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
1ης Α∆ΕΙΑΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

1 ΦΘΙΩΤΙΣ 
Τ.Σ.270  

ΣΚΑΦΟΣ 
ΦΟΥΣΚΩΤΟ 
ΜΗΚΟΥΣ 7m 

200  
20/09/2010 

(Έτος κατ/υής 
2009) 

 
Η επιλογή της αναδόχου ασφαλιστικής εταιρείας θα γίνει µετά από ανοικτή πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, µε σφραγισµένες έγγραφες προσφορές, µε κριτήριο τη συνολικά 
οικονοµικότερη προσφορά. 

Η ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα απευθύνεται σε ασφαλιστικές 
εταιρείες οι οποίες µετέχουν στον «φιλικό διακανονισµό» και η προσφορά τους θα είναι ενιαία για 
όλα τα οχήµατα, τα µηχανήµατα έργου και το σκάφος. 

Η συγκεκριµένη δαπάνη θα βαρύνει τον ΕΦ 01.073, ΚΑΕ 0899.01. (Λοιπές δαπάνες και 
ειδικές αµοιβές). 

 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1563 

 
 
 
Περατωθέντων των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης 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                           Ζωή  Σύψα          
 
       Iωάννης Ταγκαλέγκας  
 

Κων/νος Καραγιάννης 
 

Ευστάθιος Κάππος 
 
     Βασίλειος Φακίτσας 
 
     Γεώργιος Γκικόπουλος 
 

Ιωάννης Αγγελέτος 
 
Αθανάσιος Γιαννόπουλος 
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