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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
της 28ης Δεκεμβρίου 2015 

Αριθμός Πρακτικού 38 

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

όροφος), συνήλθε σήμερα στις 28 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., σε 
(τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 138/7-9-2014 
(ΑΔΑ:796Ω7ΛΗ-ΞΩΚ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, υπό την 
Προεδρία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνου Π. Μπακογιάννη και δυνάμει 
της υπ΄ αριθμ. (οικ.) 2221/21-12-2015 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 36/16-12-2015 της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Ρακάν Ντρούμπη, ενώπιον του 
Τριμελούς Εφετείου Λαμίας. 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Αντωνίου Αλεξίου του 
Αποστόλου, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας. 
  
ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Νικόλαου Αναγνωστόπουλου, 
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Άμφισσας. 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 237/2014 απόφασης του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Λαμίας (Τμήμα Β’ Τριμελές). 
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ΘΕΜΑ 6ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 211/2014 απόφασης του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Λαμίας (Τμήμα Β’ Τριμελές). 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 212/2014 απόφασης του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Λαμίας (Τμήμα Β’ Τριμελές). 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 1400/2015 απόφασης του 
Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 223/2014 απόφασης του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Λαμίας (Τμήμα Α’ Τριμελές). 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Διορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί ερωτήματος της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας [Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων]. 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Διορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί ερωτήματος της Διεύθυνσης 
Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας [Τμήμα Προσωπικού και 
Μισθοδοσίας]. 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Διορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί ερωτήματος της Διεύθυνσης 
Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας [Τμήμα Τεχνικό]. 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Διορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί ερωτήματος της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας [Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων]. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση των υπ΄αριθμ. πρωτ. (α) 167925/9046/11-12-2015, (β) 1815/12-12-2015, 
(γ) 171534/9184/17-12-2015, και (δ) 172521/9229/18-12-2015 αποφάσεων του Αντιπε-
ριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση 
έκτακτων φυσικών φαινομένων (χιονοπτώσεις 11-12-17-18/12/2015), Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση α) μίσθωσης, χωρίς διαγωνισμό, ιδιωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες 
αποχιονισμού ή απεγκλωβισμού – ρυμούλκησης και κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών με 
αυτεπιστασία, από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας και β) καθορισμός ημερήσιας 
αποζημίωσης αυτών, πού θα ισχύει από 1-1-2016 έως 31-12-2016. 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Καθορισμός α) του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
και συντήρηση οδικού δικτύου της Π.Ε. Ευρυτανίας», χρήσεως 2016, προϋπολογισμού 
914.727,99 € με Φ.Π.Α. και β) των ωρομισθίων – ημερομισθίων για τη μίσθωση ιδιωτικών 
μηχανημάτων και αυτοκινήτων, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 17ο: 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 Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
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ΘΕΜΑ 18ο: Εξέταση ένστασης - έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του ανοιχτού διαγωνισμού του 
έργου: «Αποκατάσταση συρματοκιβωτίων και αναχωμάτων στον Πλείστο ποταμό, θέση 
“Προσφυλιάτικα – Γεροδήμος”», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α. (εξ΄ 
αναβολής). 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Εξέταση ένστασης - έγκριση πρακτικού δημοπρασίας - κατακύρωση αποτελέσματος 
του ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή – συντήρηση τμήματος δρόμου στο Τ.Κ. 
Καινούργιου», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 90.000,00 € με Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση του φακέλου έργου και της προκήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την 
ανάθεση της μελέτης: «Μελέτη έργων άμεσης αποκατάστασης αρδευτικού καναλιού Καλαποδίου 
π. Λήλαντα Ν. Εύβοιας», συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής 384.871,58 € με Φ.Π.Α., με την 
διαδικασία του άρθρου 6 του Ν. 3316/05. 
 
ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση αποχώρησης μέλους σύμπραξης γραφείων μελετών που συμμετέχει στο 
διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης: «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) ΣΧΟΟΑΠ Δυστίων και ΣΧΟΟΑΠ Καφηρέως», προϋπολογισμού 41.811,39 € με Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Οδός Διασταύρωση  Διστόμου – 
Δαύλειας έως Σύνορα Nομού Ν.Α Βοιωτίας - Εθνικό Οδικό Δίκτυο Νομού Βοιωτίας - Συντήρηση 
του Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Ε Βοιωτίας», προϋπολογισμού 4.000.000,00 € με Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: « Κατασκευή γέφυρας Μπέλεϋ 
στον Σπερχειό ποταμό», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 150.000,00 €. 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση κατολισθήσεων 
οδού Άγ. Δημήτριος – Καλλιανοί», αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση ανάθεσης νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2015-
2016, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής διενέργειας της αριθ. 5621/10-11-2015 
διαπραγμάτευσης για τέσσερα (4) νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών 
μονάδων A΄/θμιας και B΄/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 27ο: Συμπλήρωση της αριθμ. 200/26-2-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε., περί έγκρισης δαπάνης – δέσμευση πίστωσης λόγω αναπροσαρμογής συντελεστή 
Φ.Π.Α. απο 13% σε 23% για την μεταφορά μαθητών A΄/θμιας και B΄/θμιας εκπ/σης της Π.Ε. 
Φθιώτιδας, για δυο σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017 για όλες τις κατηγορίες της Κ.Υ.Α. 
24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449/τ. Β’/14-6-2013)(Ειδικά Μαθητικά Δελτία, Ίδια Μέσα, Δημόσια 
Σύμβαση, Επιδόματα). 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δαπανών δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, σχ. έτους 
2015-16. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια και μεταφορά άλατος αποχιονισμού για τα έτη 2015-2016», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α..  
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
  
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
«Διακίνηση εγγράφων, δεµάτων προς το εσωτερικό και επείγουσας αλληλογραφίας 
(Ταχυμεταφορές)», για την κάλυψη των ταχυδρομικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. 
Εύβοιας και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του νομού, χρονικής διάρκειας από 
την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2016, προϋπολογισμού 42.000,00€ με Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση α) διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού δημόσιου διαγωνισμού για την 
ανάδειξη αναδόχου για την αποσυναρμολόγηση, συσκευασία, μεταφορά και συναρμολόγηση 
των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα μεταφερθούν σε νέα 
κτίρια, β) δαπάνης - δέσμευση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, γ) των όρων της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού. 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση παράτασης σύμβασης παροχής εργασιών δημιουργίας «BRAND NAME και 
WEB SITE» για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΔΩΡΕΕΣ - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  
 
ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση δωρεάς ενός επιτραπέζιου ηλεκτρονικού υπολογιστή από το γραφείο του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του 3ου Δημοτικού 
Σχολείου Άμφισσας. 
 
ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση παραχώρησης για δωρεάν χρήση αίθουσας στον Σύνδεσμο Εφέδρων 
Αξιωματικών Ν. Φωκίδας από την Περιφερειακή Ενότητας Φωκίδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Κων/νος Μίχος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φωκίδας). 
 
 
ΔΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δαπάνης της 1ης Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: 
«Μίσθωση μηχανημάτων για την συντήρηση του οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Αγράφων 
για τα έτη 2015-2016», χρήση 2015. 
 
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δαπάνης της 1ης Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: 
«Μίσθωση μηχανημάτων για την συντήρηση του οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου 
Καρπενησίου για τα έτη 2015-2016», χρήση 2015. 
 
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα και μελέτες του προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
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ΘΕΜΑ 39ο: Τροποποίηση - Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 487/24-4-2014 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., περί έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή 
λογαριασμών έργων, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για αγορές, επισκευές, 
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δαπάνης για το πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας και βασικής υλικής 
συνδρομής του ΤΕΒΑ για τις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φωκίδας. 
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας 
& Κοινωνικής Μέριμνας Π.Σ.Ε.). 
 

Παρόντα μέλη έξι (6) οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, Βασίλειος Φακίτσας, 
Κωνσταντίνος Καραγιάννης, Ευστάθιος Κάππος, Ιωάννης Αγγελέτος, και Αθανάσιος 
Γιαννόπουλος. 

Από την συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα, απουσίαζαν οι κ.κ. Ηλίας Μπουρμάς, 
Ιωάννης Ταγκαλέγκας και Γεώργιος Γκικόπουλος, καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών.  

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

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

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, με την συνδρομή της Φωτούλας Σφήκα, Αναπληρώτριας 
Προϊσταμένης της Δ/νσης Διοίκησης Π.Σ.Ε. 

 
Επίσης, στη συνεδρίαση παρέστησαν οι: 

1. Νικόλαος Χαρδαλιάς, Εκτελεστικός Γραμματέας Π.Σ.Ε., 
2. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας 
Π.Σ.Ε., 
3. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε., 
4. Σταύρος Τσελάς, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Σ.Ε. και, 
5. Εμμανουήλ Σπαθούλας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του τμήματος Προμηθειών της Δ/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 ανάκλησης αποφάσεων αναλήψεων υποχρεώσεων 2015, Π.Ε. 
Βοιωτίας. 

Το κατεπείγον έγκειται στο γεγονός ότι οι ανακλήσεις πρέπει υποχρεωτικά να γίνουν έως 
το τέλος του τρέχοντος έτους μετά από συνεννόηση με την ΥΔΕ Βοιωτίας που μόλις πρόσφατα 
ενημέρωσε την Υπηρεσία. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Συμψηφισμός ποσών σε λογαριασμούς του πάγιου και αρδευτικού τέλους 
Κωπαϊδικού πεδίου έτους 2015, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 Το κατεπείγον συνίσταται στο γεγονός ότι σημειώθηκαν καθυστερήσεις στις λήψεις 
αρχείων-πληρωμών από τα ΕΛΤΑ ενώ παράλληλα εντοπίστηκαν και μικρολάθη που όμως 
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πρέπει να διορθωθούν. Τελικά, επείγει η διόρθωση του 2ου χρηματικού καταλόγου ώστε να 
αποτυπωθούν σωστά στο κλείσιμο του οικονομικού έτους.  
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 

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

 
  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1744 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων αναλήψεων υποχρεώσεων 2015, Π.Ε. 
Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 5534/22-12-
2015 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού –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 ανάκληση των αποφάσεων αναλήψεων υποχρεώσεων που ελήφθησαν κατά 
το έτος 2015, Π.Ε. Βοιωτίας και οι οποίες δεν εκτελέστηκαν κατά την διάρκεια του και έως τις 30-
12-2015, είτε στο σύνολό τους, είτε εν μέρει κατά περίπτωση στους ειδικούς φορείς 071 και 073. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1745 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Συμψηφισμός ποσών σε λογαριασμούς του πάγιου και αρδευτικού τέλους 
Κωπαϊδικού πεδίου έτους 2015, Π.Ε. Βοιωτίας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 5507/21-12-
2015 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – 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 πραγματοποίηση συμψηφισμού σε λογαριασμούς του πάγιου και 

αρδευτικού τέλους για το Κωπαϊδικό πεδίο έτους 2015, Π.Ε. Βοιωτίας, όπως αποτυπώνονται 
στον παρακάτω πίνακα: 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΦΜ ΑΡ. ΧΑΡΤ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΑΡΧΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

(Μετά τον 
συμψηφισ

μό) 

1 
ΚΑΠΡΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του 
ΚΛΕΑΡΧΟΥ 

057661102 4152529422001 

Να διαγραφεί ο ένας εκ των 2 
λογαριασμών του 2ου ΧΚ 
(Αρδευτικά Τέλη) που αφορούν το 
ίδιο ακριβώς αγροτεμάχιο. Από 
λάθος εκδόθηκε ο λογαριασμός 2 
φορές. 

252,18 0 

2 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΣ του 
ΣΠΥΡΟΥ 

014211766 4282607627004 

Ο λογαριασμός του 2ου ΧΚ 
(Αρδευτικά Τέλη) να συμψηφιστεί με 
τον λογ. του 1ου ΧΚ (Πάγιο Τέλος) 
και να μηδενιστεί διότι το ποσό είναι 
το ίδιο και στους 2 λογαριασμούς. 

51,18 0 

3 
ΣΑΙΠΑΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του 
ΧΡΗΣΤΟΥ 

074897561 4192554299007 

Ο λογαριασμός του 2ου ΧΚ 
(Αρδευτικά Τέλη) να συμψηφιστεί με 
την πληρωμή του ποσού που 
σχετίζεται με τον λογ. του 1ου ΧΚ 
(Πάγιο Τέλος) . 

70,29 54,39 
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4 
ΣΑΙΠΑΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του 
ΧΡΗΣΤΟΥ 

074897561 4192553325013 

Ο λογαριασμός του 2ου ΧΚ 
(Αρδευτικά Τέλη)να συμψηφιστεί με 
την πληρωμή του ποσού που 
σχετίζεται με τον λογ. του 1ου ΧΚ 
(Πάγιο Τέλος) . 

41,94 31,94 

5 
ΣΑΙΠΑΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του 
ΧΡΗΣΤΟΥ 

074897561 4202566405401 

Ο λογαριασμός του 2ου ΧΚ 
(Αρδευτικά Τέλη)να συμψηφιστεί με 
την πληρωμή του ποσού που 
σχετίζεται με τον λογ. του 1ου 
ΧΚ(Πάγιο Τέλος) . 

157,5 122,46 

6 
ΣΑΙΠΑΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του 
ΧΡΗΣΤΟΥ 

074897561 4202550799003 

Ο λογαριασμός του 2ου ΧΚ 
(Αρδευτικά Τέλη)να συμψηφιστεί με 
την πληρωμή του ποσού που 
σχετίζεται με τον λογ. του 1ου 
ΧΚ(Πάγιο Τέλος) . 

42,75 33,33 

7 
ΣΑΙΠΑΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του 
ΧΡΗΣΤΟΥ 

074897561 4202550799155 

Ο λογαριασμός του 2ου ΧΚ 
(Αρδευτικά Τέλη)να συμψηφιστεί με 
την πληρωμή του ποσού που 
σχετίζεται με τον λογ. του 1ου ΧΚ 
(Πάγιο Τέλος). 

72,18 56,14 

8 
ΣΑΙΠΑΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του 
ΧΡΗΣΤΟΥ 

074897561 4182550800026 

Ο λογαριασμός του 2ου ΧΚ 
(Αρδευτικά Τέλη)να συμψηφιστεί με 
την πληρωμή του ποσού που 
σχετίζεται με τον λογ. του 1ου ΧΚ 
(Πάγιο Τέλος). 

52,02 40,08 

9 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 
ΑΡΓΥΡΙΟΣ του 
ΚΩΝ/ΝΟΥ 

050034411 4162525610014 

Ο λογαριασμός του 2ου ΧΚ 
(Αρδευτικά Τέλη)να συμψηφιστεί με 
τον λογ. του 1ου ΧΚ(Πάγιο Τέλος) 
και να μηδενιστεί διότι το ποσό είναι 
το ίδιο και στους 2 λογαριασμούς. 

14,18 0 

10 
ΓΚΑΓΚΑΡΗΣ 
ΣΕΡΑΦΕΙΜ του 
ΝΙΚΗΤΑ 

136169760 4152520881004 

Ο λογαριασμός του 2ου ΧΚ 
(Αρδευτικά Τέλη)να συμψηφιστεί με 
την πληρωμή του ποσού που 
σχετίζεται με τον λογ. του 1ου 
ΧΚ(Πάγιο Τέλος) . 

98,73 77,09 

11 
ΤΖΑΒΑΡΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ του 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

062641681 4122647365005 

Ο λογαριασμός του 2ου ΧΚ 
(Αρδευτικά Τέλη)να συμψηφιστεί με 
την πληρωμή του ποσού που 
σχετίζεται με τον λογ. του 1ου 
ΧΚ(Πάγιο Τέλος) . 

29,52 3,68 

12 
ΖΥΓΟΜΗΤΡΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 

053822795 4282604456002 

Ο λογαριασμός του 2ου ΧΚ 
(Αρδευτικά Τέλη)να συμψηφιστεί με 
την πληρωμή του ποσού που 
σχετίζεται με τον λογ. του 1ου 
ΧΚ(Πάγιο Τέλος) . 

239,8 191,72 

13 
ΖΥΓΟΜΗΤΡΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 

053822795 4282604456002 

Ο λογαριασμός του 2ου ΧΚ 
(Αρδευτικά Τέλη)να συμψηφιστεί με 
την πληρωμή του ποσού που 
σχετίζεται με τον λογ. του 1ου 
ΧΚ(Πάγιο Τέλος) . 

179,8 143,84 

14 
ΛΙΑΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

051292237 4202546180003 

Πληρώθηκε μέρος του λογαριασμού 
του 2ου ΧΚ (Αρδευτικά Τέλη)από 
τον ιδιοκτήτη (Σανδάλη Ευστάθιο 
του Αργυρίου) του ενός από τα 
κληροτεμάχια που αποτελούν την 
συγκεκριμένη ενότητα. 

212,1 118,4 

15 
ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

043259578 4182556869002 

Ο λογαριασμός του 2ου ΧΚ 
(Αρδευτικά Τέλη)να συμψηφιστεί με 
τον λογ. του 1ου ΧΚ(Πάγιο Τέλος) 
και να μηδενιστεί διότι το ποσό είναι 
το ίδιο και στους 2 λογαριασμούς. 

10,06 0 

16 
ΚΟΥΤΣΟΘΕΟΔΩΡΟ
Υ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

062482376 4192553325004 

Ο λογαριασμός του 2ου ΧΚ 
(Αρδευτικά Τέλη)να συμψηφιστεί με 
την πληρωμή του ποσού που 
σχετίζεται με τον λογ. του 1ου 
ΧΚ(Πάγιο Τέλος) . 

141,75 110,87 
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17 
ΚΟΥΤΣΟΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ του 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

014111823 4142574172004 

Ο λογαριασμός  να συμψηφιστεί με 
την πληρωμή του ποσού που 
σχετίζεται με τον λογ. του 1ου ΧΚ 
(Πάγιο Τέλος) . 

168,26 140,3 

18 
ΚΟΥΤΣΟΘΕΟΔΩΡΟ
Υ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

062482376 4192553900005 

Ο λογαριασμός να συμψηφιστεί με 
την πληρωμή του ποσού που 
σχετίζεται με τον λογ. του 1ου ΧΚ 
(Πάγιο Τέλος) . 

104,22 81,06 

19 
ΚΟΥΤΣΟΘΕΟΔΩΡΟ
Υ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

062482376 4182540475044 

Ο λογαριασμός του 2ου ΧΚ 
(Αρδευτικά Τέλη)να συμψηφιστεί με 
την πληρωμή του ποσού που 
σχετίζεται με τον λογ. του 1ου ΧΚ 
(Πάγιο Τέλος) . 

44,82 34,84 

20 
ΖΩΝΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του 
ΙΩΑΝΝΗ 

052640130 4252553919003 

Πληρώθηκε μέρος του λογαριασμού 
του 2ου ΧΚ (Αρδευτικά Τέλη) από 
την ιδιοκτήτρια (Λιάκου Παγώνα του 
Κων/νου) του ενός από τα 
κληροτεμάχια που αποτελούν την 
συγκεκριμένη ενότητα. 

325,64 315,64 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1746 

 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης 36/16-12-2015 της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα τo με αριθμ. 36/16-12-2015 πρακτικό συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1747 

 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Ρακάν Ντρούμπη, ενώπιον του 
Τριμελούς Εφετείου Λαμίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ 67696/644/16-12-
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. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τoν δικηγόρο 

Άμφισσας, κ. Νικόλαο Εμμανουήλ, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές Εφετείο 
Λαμίας, στη δικάσιμο της 12/01/2016, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να 
αποκρούσει την με αριθμό κατάθεσης 70/2013 αγωγή, που άσκησε ο Ρακάν Ντρούμπη, 
συντάσσοντας προτάσεις, 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 497 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 114,31), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 611,31 ευρώ, η οποία 
προκύπτει ως εξής:  

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

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για 1 ώρα, ποσού 80 ευρώ, για τη μελέτη φακέλου σε 
υπόθεση ενώπιον Εφετείου σε πρώτο βαθμό, λόγω της φύσης της υπόθεσης. 

- Σύνολο αμοιβής 497 ευρώ. 
  
 O κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1748 
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ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Αντωνίου Αλεξίου του 
Αποστόλου, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ 114520/1122/16-
12-2015 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 Δικαστηρίου, 

δοθέντος ότι θα εκφράσει τις απόψεις της υπηρεσιακά και θα αποστείλει το διοικητικό φάκελο, 
οπότε η υπεράσπισή της θα εκπληρωθεί επαρκώς κατά τον τρόπο αυτό. 
  
 O κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1749 

 
ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Νικόλαου Αναγνωστόπουλου, 
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Άμφισσας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ 166334/1684/16-
12-2015 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. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τoν δικηγόρο 

Λαμίας, Ιωάννη Καραγιαννόπουλο [Α.Μ.185], Λεωνίδου 26, οποίος να την εκπροσωπήσει στο 
Ειρηνοδικείο Άμφισσας, στη δικάσιμο της 18/01/2016, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την 
εντολή να αποκρούσει την με αριθμό κατάθεσης 47/2015 αγωγή, που άσκησε ο Νικόλαος 
Αναγνωστόπουλος, συντάσσοντας  προτάσεις, 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 229 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 52,67), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 281,67 ευρώ, η οποία 
προκύπτει ως εξής:  

- Παράσταση και προτάσεις 149 ευρώ [64 € παράσταση συν 85 € προτάσεις], με βάση  
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013 [ειδική διαδικασία των άρθρων 677 – 681 
ΚΠολΔ]. 

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για 1 ώρα, ποσού 80 ευρώ, για τη μελέτη φακέλου σε 
υπόθεση ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, λόγω της φύσης της υπόθεσης. 

- Σύνολο αμοιβής 229 ευρώ. 
  
 O κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 

 
 Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1750 

 
ΘΕΜΑ 5ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 237/2014 απόφασης του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Λαμίας (Τμήμα Β’ Τριμελές). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ 143768/1434/16-
12-2015 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 ασκηθεί το ένδικο μέσο της εφέσεως κατά της με αριθμό 237/2014 απόφασης του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας (Τμήμα Β’ Τριμελές). 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1751 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 211/2014 απόφασης του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Λαμίας (Τμήμα Β’ Τριμελές). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ 161452/1647/16-
12-2015 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 ασκηθεί το ένδικο μέσο της αίτησης αναιρέσεως κατά της με αριθμό 211/2014 
απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας (Τμήμα Β’ Τριμελές). 
  
 O κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1752 

 
ΘΕΜΑ 7ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 212/2014 απόφασης του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Λαμίας (Τμήμα Β’ Τριμελές). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ 161453/1648/16-
12-2015 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 ασκηθεί το ένδικο μέσο της αίτησης αναιρέσεως κατά της με αριθμό 212/2014 
απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας (Τμήμα Β’ Τριμελές). 
  
 O κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1753 

 
ΘΕΜΑ 8ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 1400/2015 απόφασης του 
Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ 168048/1710/16-
12-2015 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 ασκηθεί το ένδικο μέσο της αίτησης αναιρέσεως κατά της με αριθμό 1400/2015 
απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. 
  
 O κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1754 

 
ΘΕΜΑ 9ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 223/2014 απόφασης του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Λαμίας (Τμήμα Α’ Τριμελές). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ 169248/1729/16-
12-2015 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 
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 Να μην ασκηθεί το ένδικο μέσο της εφέσεως κατά της με αριθμό 223/2014 απόφασης του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας (Τμήμα Α’ Τριμελές). 
  
 O κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1755 

 
ΘΕΜΑ 10ο: Διορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί ερωτήματος της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας [Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων]. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ 129790/1272/16-
12-2015 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.  Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο 

Αθηνών Παναγιούλα Ανάγνου του Ευσταθίου [Α.Μ.35501], οδός Αγίας Τριάδας 56, Αγία 
Παρασκευή, η οποία, αφού λάβει υπόψη της τις σχετικές διατάξεις και μελετήσει το φάκελο της 
υπόθεσης, λάβει δε κάθε αναγκαία πληροφορία από την αρμόδια υπηρεσία [Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων], να 
συντάξει αναλυτική γνωμοδότηση απαντώντας στο ερώτημα που τίθεται με το υπ’ αριθ. πρωτ. 
1454/04.05.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 
Βοιωτίας [Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων].  

2. Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο  ποσό των 400 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 92), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 492 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 τέσσερις (4) ώρες, με ποσό 80 €/ώρα, ήτοι 4 Χ 80 
= 320 ευρώ, λόγω της φύσης της υποθέσεως.  

- Σύνολο αμοιβής 400 ευρώ. 
  
 O κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1756 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Διορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί ερωτήματος της Διεύθυνσης 
Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας [Τμήμα Προσωπικού και 
Μισθοδοσίας]. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ 159674/1617/16-
12-2015 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. Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο 

Καρπενησίου, Σπυριδούλα Σβερώνη (ΑΜ 46), η οποία αφού λάβει υπόψη της τις σχετικές 
διατάξεις και μελετήσει το φάκελο της υπόθεσης, λάβει δε κάθε αναγκαία πληροφορία από την 
αρμόδια υπηρεσία [Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας 
Ευρυτανίας - Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας], να συντάξει αναλυτική γνωμοδότηση 
απαντώντας στο ερώτημα που τίθεται με το υπ’ αριθ. πρωτ. 158621/4334/25.11.2015 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας [Τμήμα 
Προσωπικού και Μισθοδοσίας].  

2. Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο  ποσό των 160 ευρώ 
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συν ΦΠΑ 23% (= 36,80), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 196,80 ευρώ, η οποία 
προκύπτει ως εξής:  

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

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για μία (1) ώρα, με ποσό 80 €/ώρα, ήτοι 80 ευρώ,  
λόγω της φύσης της υποθέσεως.  

- Σύνολο αμοιβής 160 ευρώ. 
  
 O κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1757 

 
ΘΕΜΑ 12ο: Διορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί ερωτήματος της Διεύθυνσης 
Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας [Τμήμα Τεχνικό]. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ 160613/1629/16-
12-2015 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. Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο 

Αθηνών Παναγιούλα Ανάγνου του Ευσταθίου [Α.Μ.35501], οδός Αγίας Τριάδας 56, Αγία 
Παρασκευή, η οποία αφού λάβει υπόψη της τις σχετικές διατάξεις και μελετήσει το φάκελο της 
υπόθεσης, λάβει δε κάθε αναγκαία πληροφορία από την αρμόδια υπηρεσία [Διεύθυνση 
Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας - Τεχνικό Τμήμα], να 
συντάξει αναλυτική γνωμοδότηση απαντώντας στο ερώτημα που τίθεται με το υπ’ αριθ. πρωτ. 
21240/25.11.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Φθιώτιδας [Τεχνικό Τμήμα].  

2. Καθορίζει την αμοιβή της 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 δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ώρα, ήτοι 2 Χ 80 = 
160 ευρώ,  λόγω της φύσης της υποθέσεως.  

- Σύνολο αμοιβής 240 ευρώ. 
  
 O κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1758 

 
ΘΕΜΑ 13ο: Διορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί ερωτήματος της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας [Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων]. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ 168130/1711/16-
12-2015 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. Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο 

Αθηνών, Παναγιούλα Ανάγνου του Ευσταθίου [Α.Μ.35501], οδός Αγίας Τριάδας 56, Αγία 
Παρασκευή, η οποία αφού λάβει υπόψη της τις σχετικές διατάξεις και μελετήσει το φάκελο της 
υπόθεσης, λάβει δε κάθε αναγκαία πληροφορία από την αρμόδια υπηρεσία [Διεύθυνση 
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Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων], να 
συντάξει αναλυτική γνωμοδότηση απαντώντας στο ερώτημα που τίθεται με το υπ’ αριθ. πρωτ. 
4347/09.12.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 
Βοιωτίας [Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων].  

2. Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο  ποσό των 400 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 92), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 492 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 τέσσερις (4) ώρες, με ποσό 80 €/ώρα, ήτοι 4 Χ 80 
= 320 ευρώ, λόγω της φύσης της υποθέσεως.  

- Σύνολο αμοιβής 400 ευρώ. 
  
 O κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1759 

 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση των υπ΄αριθμ. πρωτ. (α) 167925/9046/11-12-2015, (β) 1815/12-12-2015, 
(γ) 171534/9184/17-12-2015, και (δ) 172521/9229/18-12-2015 αποφάσεων του Αντιπε-
ριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση 
έκτακτων φυσικών φαινομένων (χιονοπτώσεις 11-12-17-18/12/2015), Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. (α) 167948/9055/11-
12-2015, (β) 1816/12-12-2015, (γ) 172538/9230/18-12-2015 και (δ) 172539/9231/18-12-2015  
έγγραφα της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φωκίδας 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. πρωτ. (α) 167925/9046/11-12-2015, (β) 1815/12-12-2015, (γ) 
171534/9184/17-12-2015, και (δ) 172521/9229/18-12-2015 αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Φωκίδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινομένων (χιονοπτώσεις 11-12-17-18/12/2015), Π.Ε. Φωκίδας, και συγκεκριμένα: 

 
Α. την υπ’ αριθμ. 167925/9046/11-12-2015 απόφαση, ως εξής: 
1.- Την απευθείας μίσθωση των ιδιωτικών μηχανημάτων, ιδιοκτησίας Τριβήλου 

Βασίλειου, για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας, στην περιοχή Κριάτσι- 
Αρτοτίνα-Διχωρίου. 

2.- Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας των 
μηχανήματων, που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, 
που θα υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου 
Τμήματος και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας, σε 
συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 1201/2014 (πρακτικό 26/02-12-2014, θέμα 27ο) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

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

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

(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή  
οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη  κρίση της Υπηρεσίας. 
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(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. 1815/12-12-2015, απόφαση, ως εξής: 
1.- Την απευθείας μίσθωση των ιδιωτικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας α) Κυριαζή 

Δήμητρας, για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας, στην περιοχή Δόκανο – 
Επτάλοφο,  β) Θάνου Δήμου, για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας, στην 
περιοχή Καρκαβέλια – όρια Χιονοδρομικού. 

2.- Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας των 
μηχανημάτων, που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, 
που θα υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου 
Τμήματος και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας, σε 
συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 1201/2014 (πρακτικό 26/02-12-2014, θέμα 27ο) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

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

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

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

(γ) Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, αλυσίδες, 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. 
 

Γ. την υπ’ αριθμ. 171534/9184/17-12-2015 απόφαση, ως εξής: 
1.- Την απευθείας μίσθωση των ιδιωτικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας α) Κυριαζή 

Δήμητρας, για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας, στην περιοχή Δόκανο – 
Επτάλοφο,  β) Θάνου Δήμου, για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας, στην 
περιοχή Καρκαβέλια – όρια Χιονοδρομικού. 

2.- Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας των 
μηχανημάτων, που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, 
που θα υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου 
Τμήματος και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας, σε 
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συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 1201/2014 (πρακτικό 26/02-12-2014, θέμα 27ο) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Δ. την υπ’ αριθμ. 172521/9229/18-12-2015 απόφαση, ως εξής: 
1.- Την απευθείας μίσθωση των ιδιωτικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας Τριβήλου Βασίλειου, 

για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας, στην περιοχή Κερασιά- Αρτοτίνα. 
2.- Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας των 

μηχανημάτων, που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, 
που θα υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου 
Τμήματος και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας, σε 
συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 1201/2014 (πρακτικό 26/02-12-2014, θέμα 27ο) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1760 
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ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση α) μίσθωσης, χωρίς διαγωνισμό, ιδιωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες 
αποχιονισμού ή απεγκλωβισμού – ρυμούλκησης και κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών με 
αυτεπιστασία, από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας και β) καθορισμός ημερήσιας 
αποζημίωσης αυτών, πού θα ισχύει από 1-1-2016 έως 31-12-2016. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 168874/9423/14-12-
2015 έγγραφο της Δ/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 μίσθωση, χωρίς διαγωνισμό, ιδιωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες 

αποχιονισμού ή απεγκλωβισμού – ρυμούλκησης και κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών με 
αυτεπιστασία, από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας. 

2.  την ωριαία αποζημίωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και ημερήσιας 
δαπάνης, ως εξής: 

 
1. ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ – ΥΔΡΟΦΟΡΑΣ 

  
  Η επιφυλακή του εκχιονιστικού μηχανήματος ή υδροφόρας, θα περιλαμβάνει την 

παραμονή του μηχανήματος, πλήρως εφοδιασμένου (καύσιμα, αλάτι, νερό) και εξοπλισμένου και 
παντελώς ετοίμου για εργασία, σε θέση επιφυλακής που θα ορίζεται στο σχέδιο αποχιονισμού ή 
σε άλλο σημείο που θα καθορίσει η Υπηρεσία, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή.  

Κατά τη συγκεκριμένη εργασία δεν απαιτείται η παρουσία στον τόπο επιφυλακής του  
χειριστού του μηχανήματος, έχουν όμως υπολογιστεί και συμπεριληφθεί στην τιμή μονάδος του 
παρόντος άρθρου, οι δαπάνες που απαιτούνται για την  αποθήκευση του μηχανήματος (κατά 
προτίμηση σε στεγασμένο χώρο) την φύλαξη του και την περιοδική, κατά τακτά χρονικά 
διαστήματα, προσέλευση του χειριστού του ή άλλου αρμοδίου τεχνικού, για έλεγχο του 
μηχανήματος, προκειμένου να διασφαλίζεται η επιθυμητή κατάσταση πλήρους ετοιμότητας 
καθώς και όλες οι δαπάνες κάθε είδους, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωμένη εργασία. 

Ο χρόνος μίσθωσης (απασχόλησης) για την εκτέλεση εργασιών αρχίζει με την παρουσία  
του μηχανήματος και χειριστή στις προκαθορισμένες θέσεις, από τον προϊστάμενο του Τμήματος 
Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Φθιώτιδας, και περαιώνεται μετά από εντολές 
αυτού.  

  Οι εντολές της Υπηρεσίας για έναρξη και περαίωση μίσθωσης (απασχόλησης) 
επιφυλακής, δίδονται εγγράφως μέσω τηλεομοιότυπου (FAX), μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (email) , γραπτό μήνυμα (SMS), προς τον υπεύθυνο της παροχής εργασίας.  

Σε επείγουσες περιπτώσεις οι εντολές μπορεί να δίνονται τηλεφωνικά και να 
επιβεβαιώνονται κατόπιν εγγράφως από την Υπηρεσία. 

Για την επιφυλακή του μηχανήματος υδροφόρας οι εντολές για την έναρξη της εργασίας 
την  θέση επιφυλακής και την περαίωση της εργασίας,  θα δίδονται μέσω τηλεομοιότυπου (FAX), 
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), γραπτό μήνυμα (SMS), από τον υπεύθυνο του 
Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Φθιώτιδας προς τον υπεύθυνο της παροχής εργασίας. 

Σε αυτή την περίπτωση ο υπεύθυνος του Τμήματος θα διαβιβάζει σχετική βεβαίωση 
προς το Τμήμα Συγκοινωνιακών έργων για την πιστοποίηση των εργασιών.    

Τιμή για την μίσθωση ενός αποχιονιστικού μηχανήματος ή υδροφόρας, σε συγκεκριμένη 
θέση επιφυλακής, περιλαμβανομένων όλων των δαπανών, κάθε είδους, που απαιτούνται για την 
πλήρως τελειωμένη εργασία: ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ: ΤΕΣΣΕΡΑ (4,00 €)/ώρα. 
 

2. ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ – ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ  Ή ΓΕΡΑΝΟΥ 30 t 
 

Μίσθωση επιφυλακής οχήματος απεγκλωβισμού - ρυμούλκησης ή γερανού ανυψωτικής 
ικανότητας 30t για την εκτέλεση εργασίας ρυμούλκησης οχημάτων που έχουν ακινητοποιηθεί 
στο οδικό τμήμα που διενεργείται ο αποχιονισμός και τη μεταφορά τους με ασφάλεια και χωρίς 
να προκληθούν φθορές θα περιλαμβάνει την παραμονή του μηχανήματος, πλήρως 
εφοδιασμένου (καύσιμα, κλπ) και εξοπλισμένου και παντελώς ετοίμου για εργασία, σε θέση 
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επιφυλακής που θα ορίζεται στο σχέδιο αποχιονισμού ή σε άλλο σημείο που θα καθορίσει η 
Υπηρεσία, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή.  

Ο χρόνος μίσθωσης (απασχόλησης) για την εκτέλεση εργασιών αρχίζει με την παρουσία  
του μηχανήματος και χειριστή στις προκαθορισμένες θέσεις, από τον προϊστάμενο του Τμήματος 
Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φθιώτιδας, και περαιώνεται μετά από εντολές αυτού.  

Οι εντολές της Υπηρεσίας για έναρξη και περαίωση μίσθωσης (απασχόλησης) 
επιφυλακής, δίδονται εγγράφως μέσω τηλεομοιότυπου (FAX), μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (email), γραπτό μήνυμα (SMS), προς τον υπεύθυνο της παροχής εργασίας. 

Σε επείγουσες περιπτώσεις οι εντολές μπορεί να δίνονται τηλεφωνικά και να 
επιβεβαιώνονται κατόπιν εγγράφως από την Υπηρεσία. 

Στο χρόνο μίσθωσης (απασχόλησης) του μηχανήματος περιλαμβάνονται: 
α) η παραμονή του μηχανήματος και χειριστού σε προκαθορισμένες θέσεις σε πλήρη ετοιμότητα. 
Οι θέσεις θα οριστικοποιούνται κατά περίπτωση από τη Δ/νουσα Υπηρεσία ανάλογα με τις 
υφιστάμενες ανάγκες. 
β) η ανά τακτά χρονικά διαστήματα με ευθύνη του αναδόχου ή ύστερα από εντολή της 
Υπηρεσίας, διενέργεια περιπολίας στα τμήματα ευθύνης του μηχανήματος. 

Με μέριμνα και ευθύνη αναδόχου, ο γερανός η το όχημα απεγκλωβισμού πρέπει να είναι 
σε καλή κατάσταση λειτουργίας, να διαθέτουν σε αρίστη κατάσταση ανυψωτικό εξοπλισμό και 
ανυψωτικά εξαρτήματα με όλους τους μηχανισμούς ασφαλείας και να χειρίζονται από κατάλληλα 
εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό. 

           Στον υποχρεωτικό εξοπλισμό τους περιλαμβάνονται: 
- Περιστρεφόμενοι φάροι κινδύνου κίτρινου φωτός, δύο εμπρός και-ένα πίσω 
- Προβολείς εργασίας εμπρός και πίσω 
- Αντιολισθητικές αλυσίδες (4 ζεύγη) 
Τιμή για μία ώρα μίσθωσης επιφυλακής γερανού ανυψωτικής ικανότητας 30t ή οχήματος 

απεγκλωβισμού – ρυμούλκησης οχημάτων και τη μεταφοράς τους όπως περιγράφεται ανωτέρω, 
περιλαμβανομένων όλων των δαπανών, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωμένη εργασία: 
ΤΙΜΗ  ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΝΤΑ (30,00€)/ώρα. 
    

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1761 
 

ΘΕΜΑ 16ο: Καθορισμός α) του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
και συντήρηση οδικού δικτύου της Π.Ε. Ευρυτανίας», χρήσεως 2016, προϋπολογισμού 
914.727,99 € με Φ.Π.Α. και β) των ωρομισθίων – ημερομισθίων για τη μίσθωση ιδιωτικών 
μηχανημάτων και αυτοκινήτων, Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 171331/3018/17-12-
2015 έγγραφο της Δ/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. Να εκτελεστεί το έργο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και συντήρηση οδικού 

δικτύου της Π.Ε. Ευρυτανίας», χρήσεως 2016, προϋπολογισμού 914.727,99 € με Φ.Π.Α. στο 
σύνολό του απολογιστικά με ύψος δαπάνης αυτό που θα αναφέρεται στα ΚΑΠ 2016 και ΣΑΕΠ 
566 αποχιονισμών ή αυτό που θα καθοριστεί σε μελλοντικές τροποποιήσεις αυτής, με 
μηχανήματα του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. και σε περίπτωση που αυτά δεν 
επαρκούν με ιδιωτικά μηχανήματα είτε κατόπιν διαγωνισμού που θα γίνει μετά από σχετική 
πρόβλεψη και εκτίμηση των κατά περιοχή ενδεχομένων αναγκών είτε με απ’ ευθείας μίσθωση 
όταν η εκτιμώμενη δαπάνη είναι σχετικά μικρή και δεν ξεπερνά το ποσό των 20.000,00 ευρώ 
πλέον το Φ.Π.Α. κατά περίπτωση, και για τις περιπτώσεις εκείνες που δεν θα μπορούν να 
καλυφθούν με τα μηχανήματα που θα μισθωθούν μετά από διαγωνισμό.  

2. Εγκρίνει κάθε μορφής διαγωνισμό (πρόχειρο, προφορικό ή τακτικό), για την ανάδειξη 
εργολάβων επί μέρους εργασιών με υλικά ή χωρίς, (για την προμήθεια υλικών, ισχύουν οι 
κείμενες διατάξεις Ν. 3669/08) ή με απ’ ευθείας ανάθεση κατασκευής μικροτεχνικών από 

ΑΔΑ: 665Ι7ΛΗ-ΞΧΩ



18 

 

σκυρόδεμα καθώς και διάστρωση ασφαλτοταπήτων σε σημεία με καθιζήσεις για αποκατάσταση 
του οδοστρώματος λόγω σοβαρού επικειμένου κινδύνου όταν η εκτιμώμενη δαπάνη είναι 
σχετικά μικρή και δεν ξεπερνά το ποσό των 20.000,00 ΕΥΡΩ πλέον τον Φ.Π.Α. κατά περίπτωση. 

Ο καθορισμός ωρομισθίων – ημερομισθίων για τη μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων και 
αυτοκινήτων ορίζεται, ως εξής:     

 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (Για κάθε ώρα εργασίας) 

1. Προωθητήρες D6 ή D7 έως 140 HP                                          35,00 ΕΥΡΩ 
2. Προωθητήρες D7                                                                           45,00 ΕΥΡΩ 
3. Προωθητήρες D8                                                                           60,00 ΕΥΡΩ 
4. Προωθητήρες D9                                                                          70,00 ΕΥΡΩ 
5. Διαμορφωτήρες    38,00 ΕΥΡΩ 
6. Εκσκαφέας – φορτωτής 70 ΗΡ και άνω                                          35,00 ΕΥΡΩ 
7. Εκσκαφέας έως 120 ΗΡ                                                                  40,00 ΕΥΡΩ 
8. Εκσκαφέας από 121 ΗΡ και άνω                                                 55,00 ΕΥΡΩ 
9. Φορτωτές έως 90ΗΡ                                                                      30,00 ΕΥΡΩ 
10. Φορτωτές από 91 ΗΡ έως 110 ΗΡ                                                  35,00 ΕΥΡΩ 
11. Φορτωτές από 111 ΗΡ έως 140 ΗΡ      38,00 ΕΥΡΩ                                                    
12. Φορτωτές από 141 ΗΡ έως 160 ΗΡ                                             40,00 ΕΥΡΩ 
13. Φορτωτές από 161 ΗΡ έως 180 ΗΡ                                             43,00 ΕΥΡΩ 
14. Φορτωτές από 181 ΗΡ και άνω                                                     47,00 ΕΥΡΩ 
15. Αεροσυμπιεστής 160κπ με 2 κρουστικά                                        30,00 ΕΥΡΩ 
16. Δονητικός οδοστρωτήρας έως 80 ΗΡ                                             25,00 ΕΥΡΩ 
17. Ανυψωτικός γερανός                                                                       40,00 ΕΥΡΩ 
18. Καλαθοφόρο   40,00 ΕΥΡΩ 
19. Εκχιονιστικό         80,00 ΕΥΡΩ 
20. Αλατοδιανομέας - λεπίδα                                                            45,00 ΕΥΡΩ 
21. Βαγοτρίλ (Αεροσυμπιεστής) 60,00 ΕΥΡΩ 

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1762 
 
ΘΕΜΑ 17ο: 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 Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 172118/5498/ Φ. 
Μηχ/των/17-12-2015 έγγραφο της Δ/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 104.772,63 € για την πληρωμή των εκτάκτων αναγκών για το 
έργο: «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό & Επαρχιακό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας, για την χρονική περίοδο 2015-2017», του προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων ΣΑΕΠ 566, με κωδικό έργου 2014ΕΠ56600011, ως εξής: 
 

A/A ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

με ΦΠΑ (σε €) 

1 
ΣΦΥΡΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 
16/3/15-20/3/15  

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ & 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΑΝΤΑΚΙΩΝ ΕOΔ 
ΜΕΤΟΧΙ - ΚΥΜΗ 

2.644,50 
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2 
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  6/5/15-
9/5/15 

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟΔ 
ΖΑΡΑΚΕΣ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ 
ΤΣΑΚΑΙΩΝ 

4.428,00 

3 
ΚΟΥΤΣΑΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
20/4/15-26/4/15 

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟΔ 
ΣΤΡΟΠΩΝΕΣ - ΜΕΤΟΧΙ 

4.137,72 

4 
ΚΟΙΝ. ΚΛΗΡ. Ι. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
13/3/15-18/3/15 

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟΔ ΑΓ. 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΛΤΡΑ 

9.416,88 

5 
ΚΟΙΝ. ΚΛΗΡ. Ι. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
1/4/15-30/4/15 

ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ & ΑΠΟΚ/ΣΗ 
ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟΔΛ. ΑΙΔΗΨΟΥ – 
ΡΟΒΙΕΣ  

15.827,64 

6 
ΑΦΟΙ ΧΑΛΙΟΥΛΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ  
10/3/15 – 12/3/15  

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟΔ 
ΠΡΟΚΟΠΙ ΜΑΝΤΟΥ ΚΥΜΑΣΙ  

4.287,78 

7 
ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
10/3/15-12/3/15 

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟΔ ΡΟΒΙΕΣ 
- ΜΑΡΟΥΛΙ 

2.029,50 

8 
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
9/3/15- 11/3/15 

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟΔ 
ΠΡΟΚΟΠΙ - ΠΗΛΙ 

1.033,20 

9 
ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε. 13/2/15 -20/2/15 
 

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟΔ 
ΠΟΛΥΛΟΦΟΣ – Ι.Μ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

12.068,76 

10 
ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  
13/3/15-16/3/15 
 

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟΔ 
ΠΑΠΑΔΕΣ – ΒΑΣΙΛΙΚΑ  

4.083,60 

11 
ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
9/3/15 – 20/3/15  
 

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟΔ ΒΟΥΤΑΣ 
– ΚΟΚ/ΜΗΛΙΑ  

        10.076,16  

12 
ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
18/2/15 – 4/3/15  

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ & ΑΡΣΗ 
ΚΑΤ/ΣΕΩΝ ΕΟΔ ΜΟΝΟΚΑΡΥΑ – 
ΜΗΛΙΕΣ – ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗΣ  

6.888,00 

13 
 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
9/9/15- 17/9/15 

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟΔ 
ΖΑΡΑΚΕΣ - ΣΤΥΡΑ 

7.367,70 

14 
ΙΩΑΝΝΑ Φ.ΠΕΤΡΟΥ &ΣΙΑ ΟΕ 
9/9/15-17/9/15 

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΑΤΤΑΛΗ – ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ 
& ΡΙΤΣΩΝΑ  

7.602,63 

15 
ΚΑΠΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
7/9/15  

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΗ ΡΙΤΣΩΝΑ 295,20 

16. 
ΚΑΠΡΗ ΘΑΛΕΙΑ      
7/9/15 

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΗ ΡΙΤΣΩΝΑ 295,20 

17. 
ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
2/10/15-9/10/15 

ΑΝΤΙΠΛ/ΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ 
ΠΟΤΑΜΟ ΞΗΡΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 

12.290,16 

    

                                                                                         ΣΥΝΟΛΟ  (104.772,63 €) 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1763 

 
 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Εξέταση ένστασης - έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του ανοιχτού διαγωνισμού του 
έργου: «Αποκατάσταση συρματοκιβωτίων και αναχωμάτων στον Πλείστο ποταμό, θέση 
“Προσφυλιάτικα – Γεροδήμος”», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α. (εξ΄ 
αναβολής). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. ΤΤ 162823/1660/15-
12-2015 παροχή γνώμης – εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε στην οποία ανατέθηκε δια 
της υπ΄αριθμ. 1626/2015 απόφασής της, να παράσχει σχετική γνώμη επι της από 16-10-2015 
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ενστάσεως της εργοληπτικής επιχείρησης «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΡΟΛΑΠΑΣ» προς την Επιτροπή, η 
οποία και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 
 

αποφασίζει ομόφωνα 
Αναβάλει την λήψη απόφασης του θέματος, προκειμένου να μπορέσει ο ενιστάμενος να 

παραβρεθεί στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για να καταθέσει τις απόψεις του. 
                                                                                                                                                                                  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1764 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Εξέταση ένστασης - έγκριση πρακτικού δημοπρασίας - κατακύρωση αποτελέσματος 
του ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή – συντήρηση τμήματος δρόμου στο Τ.Κ. 
Καινούργιου», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 90.000,00 € με Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 168683/9393/14-12-
2015 έγγραφο της Δ/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. Απορρίπτει ως αβάσιμη την από 2-11-2015 ένσταση της Ε/Ε «Αφοί Τσώμου Ο.Ε.» 

κατά του από 29-10-2015 πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή – συντήρηση 
τμήματος δρόμου στο Τ.Κ. Καινούργιου», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 90.000,00 € με 
Φ.Π.Α., για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο από 26-11-2015 γνωμοδοτικό 
σημείωμα της επιτροπής διαγωνισμού. 

2. Εγκρίνει το από 29-10-2015 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού που αφορά 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 «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», που προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα ένα 
τοις εκατό (51,00%). 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1765 

 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση του φακέλου έργου και της προκήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την 
ανάθεση της μελέτης: «Μελέτη έργων άμεσης αποκατάστασης αρδευτικού καναλιού Καλαποδίου 
π. Λήλαντα Ν. Εύβοιας», συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής 384.871,58 € με Φ.Π.Α., με την 
διαδικασία του άρθρου 6 του Ν. 3316/05. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 171187/5467/ 
Φ.Ε./16-12-2015 έγγραφο της Δ/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: 
1. τα συμβατικά τεύχη της μελέτης: «Μελέτη έργων άμεσης αποκατάστασης αρδευτικού 

καναλιού Καλαποδίου π. Λήλαντα Ν. Εύβοιας», συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής 384.871,58 
€ με Φ.Π.Α., με την διαδικασία του άρθρου 6 του Ν. 3316/05 και τα οποία αποτελούνται από: 
 α1. το Φάκελο Έργου, ο οποίος περιλαμβάνει: 

 το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου 

 την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου 

 το πρόγραμμα του απαιτούμενων μελετών 

 την απαιτούμενη δαπάνη με τις επί μέρους προεκτιμώμενες αμοιβές των μελετών και 
 α2. τη Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

2. την προκήρυξη και τη δημοπράτηση της μελέτης με τα αντίστοιχα τεύχη του διαγωνισμού. 
3. Ορίζει την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευβοίας ως την αρχή που θα διενεργήσει τον 

διαγωνισμό. 
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4. Εξουσιοδοτεί τον προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευβοίας να προβεί στη 
συγκρότηση της επιτροπής για την αξιολόγηση των μελετητών (τα μέλη θα προκύψουν από 
κλήρωση). 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1766 

 
ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση αποχώρησης μέλους σύμπραξης γραφείων μελετών που συμμετέχει στο 
διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης: «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) ΣΧΟΟΑΠ Δυστίων και ΣΧΟΟΑΠ Καφηρέως», προϋπολογισμού 41.811,39 € με Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 4177/18-12-2015 
έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 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 αποχώρηση της Μαρίνας Σανοζίδου, μέλους σύμπραξης του γραφείων 

μελετών «ΣΑΝΟΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ - ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ», που συμμετέχει στο διαγωνισμό 
για την ανάθεση της μελέτης: «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) 
ΣΧΟΟΑΠ Δυστίων και ΣΧΟΟΑΠ Καφηρέως», προϋπολογισμού 41.811,39 € με Φ.Π.Α., χωρίς 
αναπλήρωσή της, και τη συνέχιση συμμετοχής στην περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού, 
μόνο του μέλους της σύμπραξης Παναγιώτας Αμπλιανίτη.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1767 

 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Οδός Διασταύρωση  Διστόμου – 
Δαύλειας έως Σύνορα Nομού Ν.Α Βοιωτίας - Εθνικό Οδικό Δίκτυο Νομού Βοιωτίας - Συντήρηση 
του Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισμού 4.000.000,00 € με Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 4346/11-12-2015 
έγγραφο της Δ/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 
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας, με αναθεώρηση, του έργου: «Οδός Διασταύρωση  

Διστόμου – Δαύλειας έως Σύνορα Nομού Ν.Α Βοιωτίας - Εθνικό Οδικό Δίκτυο Νομού Βοιωτίας - 
Συντήρηση του Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισμού 4.000.000,00 € με 
Φ.Π.Α. έως την 30-6-2016, χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ». 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1768 

 
ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: « Κατασκευή γέφυρας Μπέλεϋ 
στον Σπερχειό ποταμό», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 150.000,00 €. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 170095/4888/17-11-
2015 έγγραφο της Δ/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 προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή γέφυρας Μπέλεϋ στον 

Σπερχειό ποταμό», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 150.000,00 €, έως 31-3-2016, χωρίς 
υπαιτιότητα του αναδόχου. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1769 

 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση κατολισθήσεων 
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οδού Άγ. Δημήτριος – Καλλιανοί», αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 168239/4860/18-12-
2015 έγγραφο της Δ/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: «Αποκατάσταση 

κατολισθήσεων οδού Άγ. Δημήτριος – Καλλιανοί», αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων  
Π.Σ.Ε. κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι 31-5-2016 «με αναθεώρηση», σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 8 (α) του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1770 

 
 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση ανάθεσης νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2015-
2016, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 167160/9017/9-12-
2015 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – 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 ανάθεση νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2015-2016, 

Π.Ε. Φωκίδας «Αμυγδαλιά – στάση Καρανάσος (στο ύψος Μαλανδρίνου)», στο ΚΤΕΛ Ν. 
ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε., έναντι του ποσού των 24,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., το οποίο θα μεταφέρει έναν 
(1) μαθητή από την ανωτέρω περιοχή στην στάση, προκειμένου να μεταβεί σε μισθωμένο 
Λεωφορείο στό ΕΠΑ.Λ Άμφισσας.  

           Τα χαρακτηριστικά του παρακάτω δρομολογίου είναι τα εξής: 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1771 
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ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής διενέργειας της αριθ. 5621/10-11-2015 
διαπραγμάτευσης για τέσσερα (4) νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών 
μονάδων A΄/θμιας και B΄/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.) 172875/6404/ 
18-12-2015 έγγραφο της Δ/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. 2/16-12-2015 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας της αριθ. 

5621/10-11-2015 διαπραγμάτευσης για τέσσερα (4) νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών των 
δημόσιων σχολικών μονάδων A΄/θμιας και B΄/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 αξιολόγηση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης των υποψηφίων αναδόχων. 
 2. Κατακυρώνει τον διαγωνισμό κατά τμήμα στους παρακάτω μειοδότες, σύμφωνα με την 
προσφορά τους, και των οποίων τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ήταν πλήρη. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
 

α/α 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Επώνυμο Όνομα 

1 ΚΑΜΗΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΟ 18 45,23 € 
2 ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΟ 20 10,31 € 

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1772 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Συμπλήρωση της αριθμ. 200/26-2-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε., περί έγκρισης δαπάνης – δέσμευση πίστωσης λόγω αναπροσαρμογής συντελεστή 
Φ.Π.Α. απο 13% σε 23% για την μεταφορά μαθητών A΄/θμιας και B΄/θμιας εκπ/σης της Π.Ε. 
Φθιώτιδας, για δυο σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017 για όλες τις κατηγορίες της Κ.Υ.Α. 
24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449/τ. Β’/14-6-2013)(Ειδικά Μαθητικά Δελτία, Ίδια Μέσα, Δημόσια 
Σύμβαση, Επιδόματα). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 166139/6236/09-12-
2015 έγγραφο της Δ/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) την συμπλήρωση της αριθμ. 200/26-2-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

Π.Σ.Ε., περί έγκρισης δαπάνης – δέσμευση πίστωσης ποσού 707.964,60€ πλέον του αρχικού 
συνολικού προϋπολογισμού 8.000.000,00€ λόγω αναπροσαρμογής συντελεστή Φ.Π.Α. απο 
13% σε 23% για την μεταφορά μαθητών A΄/θμιας και B΄/θμιας εκπ/σης της Π.Ε. Φθιώτιδας, για 
δυο σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017 για όλες τις κατηγορίες της Κ.Υ.Α. 24001/11-6-2013 
(ΦΕΚ 1449/τ. Β’/14-6-2013)(Ειδικά Μαθητικά Δελτία, Ίδια Μέσα, Δημόσια Σύμβαση, Επιδόματα), 
το οποίο αναλύεται ως εξής: 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ,  - ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ, - ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 

2015 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 

2016 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 

2017 
ΣΥΝΟΛΑ 

Αρχικό με   Σχολ έτος 2015-16 & 
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13%:273.356,77€ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΠΑ: 

24.190,86 € 
Τελικό με 

23%:297.547,63 € 
(ΣΕΠΤ 2015-ΔΕΚ 

2015) 

Σχολ. Έτος 2016-17 
------------- 

Αρχικό με13%: 
1.789.639,50 € 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΠΑ: 
158.375,18 € 

Τελικό με 
23%:1.948.014,68 € 

 
 Αρχικό με13%: 

560.000,00 € 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΠΑ: 

49.557,52€ 
Τελικό με 

23%:609.557,52 € 
(ΙΑΝ 2016-ΙΟΥΝ 2016) 

 

 Αρχικό με13%: 
370.170,68 € 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΠΑ: 
32.758,47 € 
Τελικό με 

23%:402.929,15 € 
( ΣΕΠΤ 2016-ΔΕΚ 2016) 

 

  Αρχικό με13%: 
586.112,05 € 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΠΑ: 
51.868,32 € 
Τελικό με 

23%:637.980,37 € 
(ΙΑΝ 2017-ΙΟΥΝ 2017) 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 

2015 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 

2016 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 

2017 
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 

Αρχικό με 13%: 
1.064.633,23 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΠΑ: 
94.215,33 € 
Τελικό με 

23%:1.158.848,56 € 
(ΣΕΠΤ 2015-ΔΕΚ 

2015) 

  Σχολ έτος 2015-16 
& Σχολ. Έτος 2016-

17 
----------------- 

Αρχικό με 13%: 
6.210.360,50€ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΠΑ: 
549.589,42 € 

Τελικό με 
23%:6.759.949,92 € 

 

 Αρχικό με 13%: 
1.419.510,97€ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΠΑ: 
125.620,44 € 

Τελικό με 
23%:1.545.131,41€ 

(ΙΑΝ 2016-ΙΟΥΝ 2016) 

 

 Αρχικό με13%: 
1.064.633,23 € 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΠΑ: 
94.215,33 € 
Τελικό με 

23%:1.158.848,56€ 
(ΣΕΠΤ 2016-ΔΕΚ 2016) 

 

  Αρχικό με13%: 
2.661.583,07  € 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΠΑ: 
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235.538,32 € 
Τελικό με 

23%:2.897.121,39 € 
( ΙΑΝ 2017-ΙΟΥΝ 2017) 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ  0821 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 

2015 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 

2016 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 

2017 
ΣΥΝΟΛΑ 

Αρχικό με13%: 
1.337.990,00€ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΠΑ: 
118.406,19€ 

Τελικό με 23%: 
1.456.396,19€ 

Αρχικό με13%: 
3.414.314,88€ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΠΑ: 
302.151,76€ 

Τελικό με 23%: 
3.716.466,64€ 

Αρχικό με13%: 
3.247.695,12€ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΠΑ: 
287.406,65€ 

Τελικό με 23%: 
3.535.101,77€ 

Αρχικό με13%: 
8.000.000,00€ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΠΑ: 
707.964,60€ 
Τελικό με 

23%:8.707.964,60€ 
 
Η κατανομή κατ΄ έτος της παραπάνω δαπάνης είναι: 
 

Για το οικονομικό έτος 2015(ΚΑΕ 0821) 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ  
ΦΠΑ  ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2015 

ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΦΠΑ ΑΠΟ 
13% ΣΕ 23% 

1.184.061,95 € 13%  1.337.990,00€  
1.184.061,95 € 23%  1.456.396,19 € 118.406,19 € 

 

Για το οικονομικό έτος 2016(ΚΑΕ 0821) 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ  
ΦΠΑ  ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2016 

ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΦΠΑ ΑΠΟ 
13% ΣΕ 23% 

3.021.517,59€ 13%  3.414.314,88 €  
3.021.517,59€ 23%  3.716.466,64 € 302.151,76 € 

 

Για το οικονομικό έτος 2017(ΚΑΕ 0821) 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ  
ΦΠΑ  ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2017 

ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΦΠΑ ΑΠΟ 
13% ΣΕ 23% 

2.874.066,48 € 13%  3.247.695,12 €  
2.874.066,48 € 23%  3.535.101,77 € 287.406,65 € 

 

Σύνολο Για τα οικονομικά έτη 2015,2016, 2017(ΚΑΕ 0821) 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ  
ΦΠΑ  ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2017 

ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΦΠΑ ΑΠΟ 
13% ΣΕ 23% 

7.079.646,02 € 13%  8.000.000,00 €  
7.079.646,02 € 23%  8.707.964,60 € 707.964,60 € 

 
Οι συγκεκριμένες δαπάνες αφορούν το κόστος μεταφοράς μαθητών χωρικής 

αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας ύστερα από τη τήρηση της διαδικασίας που προβλέπει η αριθμ. 
24001/2013 ΚΥΑ και την ιεράρχηση των κατηγοριών κατά σειρά προτεραιότητας ως εξής: (1) 
Ειδικά Μαθητικά Δελτία, (2) Ίδια Μέσα, (3) Δημόσια σύμβαση και (4) Επιδόματα.  
 

Β) Τη συμπλήρωση του προϋπολογισμού με ποσό 549.589,42€ λόγω της 
αναπροσαρμογής του ΦΠΑ από 13% σε 23%  του δημόσιου διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για τη μεταφορά μαθητών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Φθιώτιδας για δύο σχολικά έτη 2015-
2016 και 2016-2017 με δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ  με 
Δημόσια Σύμβαση Υπηρεσιών (μαθητικά δρομολόγια ΚΤΕΛ, σχολικά λεωφορεία, ΤΑΧΙ, όπως 
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αναφέρονται στο κεφάλαιο Γ΄ του άρθρου 2 της ΚΥΑ μεταφορά μαθητών με δημόσια σύμβαση 
υπηρεσιών), μεταφορά μαθητών ΣΜΕΑ (άρθρο 1 παρ. 3) και μεταφορά μαθητών ΕΠΑΛ, 
μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων (άρθρο 1 παρ. 4)  και τα σχετικά  έγγραφα της Δ/νσης 
Ανάπτυξης Π.Ε. Φθιώτιδας, ως εξής: 

Ο αρχικός συνολικός προϋπολογισμός του συγκεκριμένου διαγωνισμού ανέρχεται στο 
ποσό των 4.140.240,34 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% (ήτοι 3.663.929,50€  + ΦΠΑ 13%) 
πλέον δικαιωμάτων προαίρεσης 50%  και αξίας 2.070.120,17 €  (1.831.964,75 €  + ΦΠΑ 13%), 
ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 6.210.360,50€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% (ήτοι   
5.495.894,25€ + ΦΠΑ 13%).  

Με την μετάταξη του ΦΠΑ στο 23% ο νέος προϋπολογισμός διαμορφώνεται στο ποσό 
των 4.506.633,29€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (ήτοι 3.663.929,50€  + ΦΠΑ 23%) πλέον 
δικαιωμάτων προαίρεσης 50% και αξίας 2.253.316,64€ (1.831.964,75€ + ΦΠΑ 23%), ήτοι 
συνολικού προϋπολογισμού 6.759.949,93€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (ήτοι   
5.495.894,25€ + ΦΠΑ 23%). 

 

Π/Υ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΣΧΟΛΙΚΑ 
ΕΤΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 13% ΜΕ ΦΠΑ 23% 

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΛΟΓΩ 

ΑΥΞΗΣΗΣ ΦΠΑ 

ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ 3.663.929,50 € 4.140.240,34 € 4.506.633,29 € 366.392,95 € 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

50% 1.831.964,75 € 2.070.120,17 € 2.253.316,64 € 183.196,48 € 

ΣΥΝΟΛΟ 5.495.894,25 € 6.210.360,50 € 6.759.949,93 € 549.589,43 € 
 

Τα δικαιώματα προαίρεσης αφορούν: 
  ι) ποσό 901.326,66 € (732.785,90€ + ΦΠΑ 23%) που αντιστοιχεί σε δικαίωμα 
προαίρεσης με ποσοστό 20% λόγω αλλαγής δρομολογίων  και  

ii) ποσό 1.527.748,68 € (1.242.072,10 €  + ΦΠΑ 23%) που αντιστοιχεί σε δικαίωμα 
προαίρεσης με ποσοστό 30% λόγω δυνατότητας παράτασης μέχρι 3 μήνες για την ολοκλήρωση 
νέου διαγωνισμού. 
 

Β1) Τη συμπλήρωση του προϋπολογισμού του διαγωνισμού, ως εξής: 
Η κατανομή κατ΄ έτος της παραπάνω δαπάνης είναι: 

 

Για το οικονομικό έτος 2015 (ΚΑΕ 0821) 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ  
ΦΠΑ  ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2015 

ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΦΠΑ 
ΑΠΟ 13% ΣΕ 23% 

942.153,30 € 13%  1.064.633,23 €  
942.153,30 € 23%  1.158.848,56 €   94.215,33 € 

 

Για το οικονομικό έτος 2016 (ΚΑΕ 0821) 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ  
ΦΠΑ  ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 

2016 
ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΦΠΑ 

ΑΠΟ 13% ΣΕ 23% 
2.198.357,70 €  13%  2.484.144,20 €  
2.198.357,70 €  23%  2.703.979,97 € 219.835,77 € 

-  

Για το οικονομικό έτος 2017 (ΚΑΕ 0821) 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ  
ΦΠΑ  ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 

2017 
ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΦΠΑ 
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ΑΠΟ 13% ΣΕ 23% 
2.355.383,25 €  13%  2.661.583,07 €  
2.355.383,25 €  23%  2.897.121,39 € 235.538,32 € 

 

Σύνολο Για τα οικονομικά έτη 2015,2016,2017 (ΚΑΕ 0821) 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ  
ΦΠΑ  ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 

2017 
ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΦΠΑ 

ΑΠΟ 13% ΣΕ 23% 
5.495.894,25 € 13%  6.210.360,50 €  
5.495.894,25 € 23%  6.759.949,92 € 549.589,42 € 

 
Η συγκεκριμένη δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας και θα πληρωθεί από τον Ειδικό Φορέα 01.073 ΚΑΕ 0821.            
                                             

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1773 
 

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δαπανών δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, σχ. έτους 
2015-16. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 172873/6402/18-12-
2015 έγγραφο της Δ/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 Π.Ε. Φθιώτιδας, 

σχ. έτους 2015-16, ως εξής:  
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤ. 2015 – ΟΚΤ. 2015  Π.Ε. 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕAΣ 073 ΚΑΕ 0821 ΑΡΙΘΜ. 6154/07-12-2015 & 6250/10-12-2015 
ΕΓΓΡΑΦAΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΗΜΕΡΕ

Σ 

ΗΜΕΡΗ
ΣΙΟ 

ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ 23% 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
ΜΕ ΦΠΑ 

KOΛΙΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
(ΤΜ54) 

09/15-
10/15 

33 88,95 
2.935,35 € 675,13 € 3.610,48 € 

ΒΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΤΜ 
79) .09/15 

9 19,82 
178,38 € 41,03 €   

ΒΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΤΜ 
79) .10/15 

13 19,82 
257,66 € 59,26 € 770,32 € 

ΒΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΤΜ 
79) .10/15 

8 23,78 
190,24 € 43,76 €   

ΠΟΛΙΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΤΜ 
32) 

09/15-
10/15 

29 17,26 
500,54 € 115,12 €   

ΠΟΛΙΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΤΜ 
33) 

09/15-
10/15 

29 37,48 
1.086,92 € 249,99 € 2.610,01 € 

ΠΟΛΙΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΤΜ 
34) 

09/15-
10/15 

25 21,38 
534,50 € 122,94 €   

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΤΜ40) 

09/15-
10/15 

33 69,37 
2.289,21 € 526,52 € 2.815,73 € 
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ΤΣΙΛΟΦΥΤΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΤΜ49) 

09/15-
10/15 

29 24,53 
711,37 € 163,62 € 874,99 € 

ΣΤΑΘΑΡΑΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΤΜ48) 

09/15-
10/15 

29 23,82 
690,78 € 158,88 € 849,66 € 

ΜΠΕΚΕΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
(ΤΜ 7) .09/15 

12 196,92 
2.363,04 € 543,50 €   

ΜΠΕΚΕΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
(ΤΜ 7) .10/15 

21 196,65 
4.129,65 € 949,82 € 7.986,01 € 

ΜΠΕΛΛΟΣ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ (ΤΜ 71) .09/15 

12 19,91 
238,92 € 54,95 €   

ΜΠΕΛΛΟΣ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ (ΤΜ 71) .10/15 

11 19,91 
219,01 € 50,37 € 940,34 € 

ΜΠΕΛΛΟΣ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ (ΤΜ 71) .10/15 

11 27,87 
306,57 € 70,51 €   

ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΜ 
39) 

09/15-
10/15 

33 18,42 
607,86 € 139,81 €   

ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΜ 
42) 

09/15-
10/15 

34 31,88 
1.083,92 € 249,30 € 2.080,89 € 

ΕΛΛΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΤΜ 
43) 

09/15-
10/15 

34 43,88 
1.491,92 € 343,14 € 1.835,06 € 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΤΜ 
75) 

09/15-
10/15 

33 23,44 
773,52 € 177,91 € 951,43 € 

ΑΧΜΑΤΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
(ΤΜ 72) 

09/15-
10/15 

34 24,82 
843,88 € 194,09 €   

ΑΧΜΑΤΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
(ΤΜ 77) 

09/15-
10/15 

14 34,84 
487,76 € 112,18 € 1.637,92 € 

ΤΕΜΠΛΑΛΕΞΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΤΜ 22) 

09/15-
10/15 

33 79,97 
2.639,01 € 606,97 € 3.245,98 € 

ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
(ΤΜ50) 

09/15-
10/16 

34 31,00 
1.054,00 € 242,42 € 1.296,42 € 

ΤΣΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
(ΤΜ56) 

09/15-
10/16 

34 47,93 
1.629,62 € 374,81 € 2.004,43 € 

ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΤΜ 
35) 

09/15-
10/15 

33 31,85 
1.051,05 € 241,74 €   

ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΤΜ 
44) 

09/15-
10/15 

34 30,67 
1.042,78 € 239,84 € 2.575,41 € 

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ 
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΑΕ(ΤΜ1,2,3,4,5,6) .09/15 

    
66.607,76 15.319,78 

 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ 
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΑΕ(ΤΜ1,2,3,4,5,6) .10/15 

    
121.898,70 28.036,70 231.862,94 € 

      
267.948,02 € 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1774 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια και μεταφορά άλατος αποχιονισμού για τα έτη 2015-2016», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α..  
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 170639/3013/16-12-
2015 έγγραφο της Δ/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 από 15-12-2015 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου μειοδοτικού 

διαγωνισμού για την «Προμήθεια και μεταφορά άλατος αποχιονισμού για τα έτη 2015-2016», 
Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής των υποψήφιων προμηθευτών. 

2. Ορίζει την 12η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., για την 
αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς με τον μοναδικό συμμετέχοντα, ήτοι την εταιρεία 
«ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ». 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1775 

 
 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
«Διακίνηση εγγράφων, δεµάτων προς το εσωτερικό και επείγουσας αλληλογραφίας 
(Ταχυμεταφορές)», για την κάλυψη των ταχυδρομικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. 
Εύβοιας και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του νομού, χρονικής διάρκειας από 
την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2016, προϋπολογισμού 42.000,00€ με Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 169720/7439/ 
15-12-2015 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - 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. το από 9-12-2015 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για 

την «Διακίνηση εγγράφων, δεµάτων προς το εσωτερικό και επείγουσας αλληλογραφίας 
(Ταχυμεταφορές)», για την κάλυψη των ταχυδρομικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. 
Εύβοιας και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του νομού, χρονικής διάρκειας από 
την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2016, συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00€ με 
Φ.Π.Α. (και όχι 42.000,00€ όπως εκ παραδρομής ανεγράφη στον τίτλο του θέματος), που αφορά 
στην αξιολόγηση της μοναδικής τεχνικής - οικονομικής προσφοράς, για το Παράρτημα Α΄, που 
αφορά στην διακίνηση εγγράφων, δεµάτων προς το εσωτερικό για την κάλυψη των 
ταχυδρομικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας 
εκπαίδευσης του νομού, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2016, 
που κατατέθηκε από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ Α.Ε.)», και ανέρχεται 
συνολικά στο ποσό των 33.901,16 €.  

 2. τη συνέχιση του διαγωνισμού για το Παράρτημα Α΄, με τον μοναδικό συμμετέχοντα, 
ήτοι τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ Α.Ε.), στο στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών 
του άρθρου 10 της διακήρυξης, βάσει του άρθρου 6 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007. 

3. την επανάληψη του διαγωνισμού για το Παράρτημα Β’, που αφορά στην διακίνηση 
επείγουσας αλληλογραφίας (Ταχυμεταφορές) των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των Δ/νσεων 
Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του νομού, προϋπολογισμού 8.000 € συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α., για ένα έτος, διότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1776 

 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση α) διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού δημόσιου διαγωνισμού για την 
ανάδειξη αναδόχου για την αποσυναρμολόγηση, συσκευασία, μεταφορά και συναρμολόγηση 
των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα μεταφερθούν σε νέα 
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κτίρια, β) δαπάνης - δέσμευση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, γ) των όρων της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 172875/6404/ 
18-12-2015 έγγραφο της Δ/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: 

1. την διενέργεια πρόχειρου δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την 
αποσυναρμολόγηση, συσκευασία, μεταφορά και συναρμολόγηση των υπηρεσιών της Π.Ε. 
Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα μεταφερθούν σε νέα κτίρια (στο νέο 
διοικητήριο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (πρώην ΜΕΡΥΠ) & κεντρικό κτίριο της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Πλατεία Ελευθερίας 13), με κριτήριο κατακύρωσης τη προσφορά 
με την χαμηλότερη τιμή. 

2. την δαπάνη – δέσμευση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (23%). 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0829.01 περί λοιπών μεταφορών.  
3. τους όρους του σχετικού διαγωνισμού, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο συνημμένο 

σχέδιο της διακήρυξης. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1777 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση παράτασης σύμβασης παροχής εργασιών δημιουργίας «BRAND NAME και 
WEB SITE» για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 171204/6361/18-12-
2015 έγγραφο της Δ/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 παράταση της από 21-9-2015 σύμβασης παροχής εργασιών δημιουργίας 
«BRAND NAME και WEB SITE» για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
με την ατομική εταιρία του «ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΙΩΤΗ», για έξι (6) μήνες, ήτοι από 1/1/2016 μέχρι 
30/06/2016, σύμφωνα με το άρθρο 1 της σύμβασης, με τους ίδιους όρους. 
 Η παρούσα αναφέρεται σε παράταση του χρόνου της σύμβασης και σε καμία περίπτωση 
δεν αφορά υπέρβαση ποσού δέσμευσης. 

Η αντίστοιχη δέσμευση πίστωσης που έχει γίνει στο έτος 2015 είναι η αριθ. 717/11-02-
2015 (ΑΔΑ: ΩΘΘΓ7ΛΗ-9Δ2) της Υ.Δ.Ε. Φθιώτιδας. 

Η δαπάνη αφορά τον Ειδικό Φορέα 01071 ΚΑΕ 9899.01 και η πληρωμή θα γίνει από το 
αδιάθετο ποσό της κατανομής για το οικονομικό έτος 2015 (717/11-2-2015 απόφαση δέσμευσης 
Υ.Δ.Ε. Φθιώτιδας). 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1778 

 
 
ΔΩΡΕΕΣ - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  
 
ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση δωρεάς ενός επιτραπέζιου ηλεκτρονικού υπολογιστή από το γραφείο του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του 3ου Δημοτικού 
Σχολείου Άμφισσας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 1847/17-12-2015 
έγγραφο του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας  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 
 Εγκρίνει την δωρεά ενός επιτραπέζιου ηλεκτρονικού υπολογιστή (κεντρική μονάδα - 
πληκτρολόγιο – οθόνη – ποντίκι) από το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας για την 
κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του 3ου Δημοτικού Σχολείου Άμφισσας. 

Η δωρεά πραγματοποιείται ελλείψει επαρκούς εξοπλισμού στο 3ο δημοτικό σχολείο 
Άμφισσας, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών εντός του σχολικού προγράμματος. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1779 
 

ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση παραχώρησης για δωρεάν χρήση αίθουσας στον Σύνδεσμο Εφέδρων 
Αξιωματικών Ν. Φωκίδας από την Περιφερειακή Ενότητας Φωκίδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Κων/νος Μίχος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φωκίδας). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 1818/17-12-2015 
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 κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει την παραχώρηση για δωρεάν χρήση της αίθουσας βοηθητικού χώρου περίπου 

12τ.μ., δίπλα στο χώρο του κυλικείου, στο ισόγειο του κτιρίου της Π.Ε Φωκίδας, στο Σύνδεσμο 
Εφέδρων Αξιωματικών Ν. Φωκίδας, προς εκπλήρωση του σκοπού του συλλόγου τους, ελλείψει 
δικού τους γραφείου. 

Η ανωτέρα δωρεά του χώρου προτείνεται να είναι για δέκα (10) έτη, και παραχωρείται 
αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση του σκοπού του συλλόγου όπως περιγράφεται στο 
καταστατικό τους. Το Δ.Σ. του Συνδέσμου των Εφέδρων Αξιωματικών Ν. Φωκίδος ευθύνεται για 
οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στον συγκεκριμένο χώρο, την άμεση αποκατάσταση αυτών και τη 
διατήρηση της καθαριότητας του χώρου. 
  

Μειοψήφισε ο κ. Ιωάννης Αγγελέτος. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1780 
 
 
ΔΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δαπάνης της 1ης Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: 
«Μίσθωση μηχανημάτων για την συντήρηση του οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Αγράφων 
για τα έτη 2015-2016», χρήση 2015. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 172606/3033/18-12-
2015 έγγραφο της Δ/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 την δαπάνη της 1ης Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση 
μηχανημάτων για την συντήρηση του οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Αγράφων για τα έτη 
2015-2016», χρήση 2015, ως κάτωθι: 
 

Α/Α Τίτλος Έργου 
Ειδικός 
Φορέας 

Προμηθευτής
/ Ανάδοχος 

Ημερομηνίες 
εργασιών 

Ποσό 

1 

1η εντολή πληρωμής του έργου 
«Μίσθωση μηχανημάτων για την 
συντήρηση του οδικού δικτύου 
στα όρια του Δήμου Αγράφων 

2014ΕΠ56
600015 

ΑΦΟΙ Γ. 
ΤΣΙΤΣΑΝΗ 

Ο.Ε. 

13-11-2015 
ΕΩΣ 

13-12-2015 
12.398,40 € 
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για τα έτη 2015-2016», ΧΡΗΣΗ: 
2015, για εργασίες εκσκαφών για 
την αποκατάσταση της 
βατότητας του καταστρώματος 
στο τμήμα του οδικού δικτύου 
Ραπτόπουλο – Πρασιά 
(Παραλλαγή υφιστάμενου 
καταστρώματος) 
       
Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισμός:12.398,40 € 
Ποσό σύμβασης: 12.398,40 € 
Πληρωμές μέχρι σήμερα: - 
Παρόν λογαριασμός:12.398,40€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2 

1η εντολή πληρωμής του έργου 
«Μίσθωση μηχανημάτων για την 
συντήρηση του οδικού δικτύου 
στα όρια του Δήμου Αγράφων 
για τα έτη 2015-2016», ΧΡΗΣΗ: 
2015, για εργασίες άρσης 
προϊόντων εκσκαφών για την 
αποκατάσταση της βατότητας 
του καταστρώματος στο τμήμα 
του οδικού δικτύου Ραπτόπουλο 
– Πρασιά (Παραλλαγή 
υφιστάμενου καταστρώματος)   
         
Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισμός: 13.874,40 € 
Ποσό σύμβασης: 13.874,40 € 
Πληρωμές μέχρι σήμερα: - 
Παρόν λογαριασμός:13.874,40€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014ΕΠ56
600015 

ΑΦΟΙ Γ. 
ΤΣΙΤΣΑΝΗ 

Ο.Ε. 

13-11-2015 
ΕΩΣ 

15-12-2015 
13.874,40 € 

3 

1η εντολή πληρωμής του έργου 
«Μίσθωση μηχανημάτων για την 
συντήρηση του οδικού δικτύου 
στα όρια του Δήμου Αγράφων 
για τα έτη 2015-2016», ΧΡΗΣΗ: 
2015, για εργασίες διευθέτησης 
κοίτης στον ποταμό Γρανιτσιώτη 
και των χειμάρρων που 
καταλήγουν σε αυτόν 
         
Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισμός: 13.284,00 € 
Ποσό σύμβασης: 13.284,00 € 
Πληρωμές μέχρι σήμερα: - 
Παρόν λογαριασμός:13.284,00€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014ΕΠ56
600015 

ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

13-11-2015 
ΕΩΣ 

15-12-2015 
13.284,00 € 

4 

1η εντολή πληρωμής του έργου 
«Μίσθωση μηχανημάτων για την 
συντήρηση του οδικού δικτύου 
στα όρια του Δήμου Αγράφων 
για τα έτη 2015-2016», ΧΡΗΣΗ: 
2015, για εργασίες άρσης 

2014ΕΠ56
600015 

ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

13-11-2015 
ΕΩΣ 

11-12-2015 
12.024,48 € 
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καταπτώσεων στο οδικό δίκτυο 
Κάτω Ποταμιά – Τοπόλιανα – 
Βαλαώρα – Βούλπη 
         
Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισμός: 12.024,48 € 
Ποσό σύμβασης: 12.024,48 € 
Πληρωμές μέχρι σήμερα: - 
Παρόν λογαριασμός:12.024,48€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

5 

1η εντολή πληρωμής του έργου 
«Μίσθωση μηχανημάτων για την 
συντήρηση του οδικού δικτύου 
στα όρια του Δήμου Αγράφων 
για τα έτη 2015-2016», ΧΡΗΣΗ: 
2015, για εργασίες καθαρισμού 
δρόμων, άρσης καταπτώσεων 
στο οδικό δίκτυο Φουσιανά - 
Κέδρα 
         
Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισμός: 7.193,04 € 
Ποσό σύμβασης: 7.193,04 € 
Πληρωμές μέχρι σήμερα: - 
Παρόν λογαριασμός: 7.193,04 € 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014ΕΠ56
600015 

ΚΑΚΟΣ 
ΘΩΜΑΣ 

11-11-2015 
ΕΩΣ 

29-11-2015 
7.193,04 € 

6 

1η εντολή πληρωμής του έργου 
«Μίσθωση μηχανημάτων για την 
συντήρηση του οδικού δικτύου 
στα όρια του Δήμου Αγράφων 
για τα έτη 2015-2016», ΧΡΗΣΗ: 
2015, για εργασίες α) άρσης 
καταπτώσεων στο οδικό δίκτυο 
Τσούκα – Τριπόταμος και β) 
άρσης καταπτώσεων και 
καθαρισμός τεχνικών στο οδικό 
δίκτυο Παλαιοκατούνα – Γέφυρα 
Τατάρνας 
         
Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισμός: 5.854,80 € 
Ποσό σύμβασης: 5.854,80 € 
Πληρωμές μέχρι σήμερα: - 
Παρόν λογαριασμός: 5.854,80 € 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014ΕΠ56
600015 

ΛΑΘΥΡΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

12-11-2015 
ΕΩΣ 

30-11-2015 
5.854,80 € 

7 

1η εντολή πληρωμής του έργου 
«Μίσθωση μηχανημάτων για την 
συντήρηση του οδικού δικτύου 
στα όρια του Δήμου Αγράφων 
για τα έτη 2015-2016», ΧΡΗΣΗ: 
2015, για εργασίες άρσης 
καταπτώσεων στο οδικό δίκτυο 
Τσούκα – Τριπόταμος και 
Παλαιοκατούνα – Γέφυρα 
Τατάρνας 
         

2014ΕΠ56
600015 

ΛΑΘΥΡΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

12-11-2015 
ΕΩΣ 

30-11-2015 
6.356,64 € 
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Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισμός: 6.356,64 € 
Ποσό σύμβασης: 6.356,64 € 
Πληρωμές μέχρι σήμερα: - 
Παρόν λογαριασμός: 6.356,64 € 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

8 

1η εντολή πληρωμής του έργου 
«Μίσθωση μηχανημάτων για την 
συντήρηση του οδικού δικτύου 
στα όρια του Δήμου Αγράφων 
για τα έτη 2015-2016», ΧΡΗΣΗ: 
2015, για εργασίες άρσης 
καταπτώσεων για την 
αποκατάσταση της βατότητας 
του καταστρώματος στο τμήμα 
του οδικού δικτύου Λεπιανά – 
Γέφυρα Τέμπλας και Δαφνούλα 
– Νέο Αργύρι 
         
Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισμός: 12.398,40 € 
Ποσό σύμβασης: 12.398,40 € 
Πληρωμές μέχρι σήμερα: - 
Παρόν λογαριασμός:12.398,40€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014ΕΠ56
600015 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

17-11-2015 
ΕΩΣ 

09-12-2015 
12.398,40 € 

9 

1η εντολή πληρωμής του έργου 
«Μίσθωση μηχανημάτων για την 
συντήρηση του οδικού δικτύου 
στα όρια του Δήμου Αγράφων 
για τα έτη 2015-2016», ΧΡΗΣΗ: 
2015, για εργασίες άρσης 
καταπτώσεων στο οδικό δίκτυο 
Λεπιανά – Δαφνούλα – Νέο 
Αργύρι 
         
Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισμός: 12.988,80 € 
Ποσό σύμβασης: 12.988,80 € 
Πληρωμές μέχρι σήμερα: - 
Παρόν λογαριασμός:12.988,80€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014ΕΠ56
600015 

ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ

ΟΣ 

13-11-2015 
ΕΩΣ 

17-12-2015 
12.988,80 € 

10 

1η εντολή πληρωμής του έργου 
«Μίσθωση μηχανημάτων για την 
συντήρηση του οδικού δικτύου 
στα όρια του Δήμου Αγράφων 
για τα έτη 2015-2016», ΧΡΗΣΗ: 
2015, για εργασίες άρσης 
καταπτώσεων στο τμήμα του 
οδικού δικτύου Τρίδενδρο – 
Τροβάτο 
         
Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισμός: 8.118,00 € 
Ποσό σύμβασης: 8.118,00 € 
Πληρωμές μέχρι σήμερα: - 
Παρόν λογαριασμός: 8.118,00 € 

2014ΕΠ56
600015 

ΧΑΝΤΖΟΠΟΥ
ΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

16-11-2015 
ΕΩΣ 

02-12-2015 
8.118,00 € 

ΑΔΑ: 665Ι7ΛΗ-ΞΧΩ



35 

 

Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 
ΣΥΝΟΛΟ 104.490,96 € 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1781 

 
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δαπάνης της 1ης Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: 
«Μίσθωση μηχανημάτων για την συντήρηση του οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου 
Καρπενησίου για τα έτη 2015-2016», χρήση 2015. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 172610/3034/18-12-
2015 έγγραφο της Δ/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 την δαπάνη της 1ης Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση 

μηχανημάτων για την συντήρηση του οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Καρπενησίου για τα 
έτη 2015-2016», χρήση 2015, ως κάτωθι: 

 

Α/Α Τίτλος Έργου 
Ειδικός 
Φορέας 

Προμηθευτής
/ Ανάδοχος 

Ημερομηνίες 
εργασιών 

Ποσό 

1 

1η εντολή πληρωμής του έργου 
«Μίσθωση μηχανημάτων για την 
συντήρηση του οδικού δικτύου 
στα όρια του Δήμου 
Καρπενησίου για τα έτη 2015-
2016», ΧΡΗΣΗ: 2015, για 
εργασίες άρσης καταπτώσεων 
στο τμήμα του οδικού δικτύου 
Αγία Τριάδα – Αγία Παρασκευή 
– Παυλόπουλο 
         
Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισμός: 8.226,24 € 
Ποσό σύμβασης: 8.226,24 € 
Πληρωμές μέχρι σήμερα: - 
Παρόν λογαριασμός: 8.226,24 € 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014ΕΠ56
600015 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

12-11-2015 
ΕΩΣ 

06-12-2015 
8.226,24 € 

2 

1η εντολή πληρωμής του έργου 
«Μίσθωση μηχανημάτων για την 
συντήρηση του οδικού δικτύου 
στα όρια του Δήμου 
Καρπενησίου για τα έτη 2015-
2016», ΧΡΗΣΗ: 2015, για 
εργασίες άρσης καταπτώσεων 
στο τμήμα του οδικού δικτύου 
Δομνίστα – Στάβλοι – Άμπλιανη 
         
Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισμός: 16.777,20 € 
Ποσό σύμβασης: 16.777,20 € 
Πληρωμές μέχρι σήμερα: - 
Παρόν λογαριασμός:16.777,20€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014ΕΠ56
600015 

ΚΑΤΣΑΡΗΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

12-11-2015 
ΕΩΣ 

14-12-2015 
16.777,20 € 

3 
1η εντολή πληρωμής του έργου 
«Μίσθωση μηχανημάτων για την 
συντήρηση του οδικού δικτύου 

2014ΕΠ56
600015 

ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ

ΝΟΣ 

12-11-2015 
ΕΩΣ 

30-11-2015 
9.200,40 € 
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στα όρια του Δήμου 
Καρπενησίου για τα έτη 2015-
2016», ΧΡΗΣΗ: 2015,  για 
εργασίες καθαρισμού κοίτης 
ποταμού Καρπενησιώτη 
         
Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισμός: 9.200,40 € 
Ποσό σύμβασης: 9.200,40 € 
Πληρωμές μέχρι σήμερα: - 
Παρόν λογαριασμός: 9.200,40 € 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

4 

1η εντολή πληρωμής του έργου 
«Μίσθωση μηχανημάτων για την 
συντήρηση του οδικού δικτύου 
στα όρια του Δήμου 
Καρπενησίου για τα έτη 2015-
2016», ΧΡΗΣΗ: 2015,  για 
εργασίες άρσης καταπτώσεων 
στο τμήμα του οδικού δικτύου 
Δομνίστα – Στάβλοι – Άμπλιανη 
         
Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισμός: 7.852,32 € 
Ποσό σύμβασης: 7.852,32 € 
Πληρωμές μέχρι σήμερα: - 
Παρόν λογαριασμός: 7.852,32 € 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014ΕΠ56
600015 

ΚΟΛΟΚΩΤΣΙ
ΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΟΣ 

12-11-2015 
ΕΩΣ 

04-12-2015 
7.852,32 € 

5 

1η εντολή πληρωμής του έργου 
«Μίσθωση μηχανημάτων για την 
συντήρηση του οδικού δικτύου 
στα όρια του Δήμου 
Καρπενησίου για τα έτη 2015-
2016», ΧΡΗΣΗ: 2015, για 
εργασίες διευθέτησης κοίτης 
στον ποταμό Χαλικόρεμα και 
των χειμάρρων που καταλήγουν 
σε αυτόν 
         
Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισμός: 15.153,60 € 
Ποσό σύμβασης: 15.153,60 € 
Πληρωμές μέχρι σήμερα: - 
Παρόν λογαριασμός:15.153,60€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014ΕΠ56
600015 

ΚΟΥΤΡΟΥΜ
ΠΑΣ 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

13-11-2015 
ΕΩΣ 

12-12-2015 
15.153,60 € 

6 

1η εντολή πληρωμής του έργου 
«Μίσθωση μηχανημάτων για την 
συντήρηση του οδικού δικτύου 
στα όρια του Δήμου 
Καρπενησίου για τα έτη 2015-
2016», ΧΡΗΣΗ: 2015, για 
εργασίες καθορισμού δρόμων 
στο οδικό δίκτυο Φουρνά – 
Βράχα - Κλειστός 
         
Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566 

2014ΕΠ56
600015 

ΜΠΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

11-11-2015 
ΕΩΣ 

01-12-2015 
7.104,48 € 
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Προϋπολογισμός: 7.104,48 € 
Ποσό σύμβασης: 7.104,48 € 
Πληρωμές μέχρι σήμερα: - 
Παρόν λογαριασμός: 7.104,48 € 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

7 

1η εντολή πληρωμής του έργου 
«Μίσθωση μηχανημάτων για την 
συντήρηση του οδικού δικτύου 
στα όρια του Δήμου 
Καρπενησίου για τα έτη 2015-
2016», ΧΡΗΣΗ: 2015,  για 
εργασίες άρσης καταπτώσεων 
στο τμήμα του οδικού δικτύου 
Πρόδρομος – Ροσκά – 
Καστανούλα 
         
Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισμός: 13.962,96 € 
Ποσό σύμβασης: 13.962,96 € 
Πληρωμές μέχρι σήμερα: - 
Παρόν λογαριασμός:13.962,96€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014ΕΠ56
600015 

ΣΙΔΗΡΟΜΠΕ
ΤΟΝ 

16-11-2015 
ΕΩΣ 

18-12-2015 
13.962,96 € 

8 

1η εντολή πληρωμής του έργου 
«Μίσθωση μηχανημάτων για την 
συντήρηση του οδικού δικτύου 
στα όρια του Δήμου 
Καρπενησίου για τα έτη 2015-
2016», ΧΡΗΣΗ: 2015, για 
εργασίες άρσης καταπτώσεων 
στο τμήμα του οδικού δικτύου 
Βελωτά – Σαρκίνη – Αγαλιανός 
         
Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισμός:  8.265,60 € 
Ποσό σύμβασης: 8.265,60 € 
Πληρωμές μέχρι σήμερα: - 
Παρόν λογαριασμός: 8.265,60 € 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014ΕΠ56
600015 

ΦΕΓΓΟΥΛΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

16-11-2015 
ΕΩΣ 

08-12-2015 
8.265,60 € 

ΣΥΝΟΛΟ 86.542,80 € 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1782 
 
ΘΕΜΑ 37ο: 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. 172550/7531/18-12-
2015 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - 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 παρακάτω δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης για αγορά, επισκευή, 

συντήρηση ή παροχή υπηρεσίας για τις ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής: 
 

Α/Α Αιτιολογία Συνολικό 
ποσό € 

1.  Προμήθεια γλυκών και βασιλόπιτας για εθιμοτυπική εκδήλωση που θα 150,00 
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πραγματοποιηθεί στο Διοικητικό Μέγαρο για όλους τους υπαλλήλους της 
ΠΕ Ευβοίας στα πλαίσια της έλευσης του νέου έτους, από την πίστωση του 
Ε.Φ 02073, ΚΑΕ 0845 (σχετ. υπ’ αριθ. 613/170451/15-12-2015 έγγραφο 
του Γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευβοίας) 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1783 

 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα και μελέτες του προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 170289/7456/15-12-
2015 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - 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 Δημοσίων Επενδύσεων, 
Π.Ε. Εύβοιας (Ε.Φ. 02071), ως εξής:  

 

α/α Τίτλος Έργου Ανάδοχος / Προμηθευτής Ποσό σε 
€ 

Κ.Α.Ε 

 
 
 
 
 

1 

7ος λογαριασμός της μελέτης 
«Αντιμετώπιση καταπτώσεων  - 
κατολισθήσεων επί της Δημοτικής 
Οδού Στόμιο – διασταύρωση με 
Ε.Ο. (Οξύλιθος  - Πλατάνα).  
Σχετ: αρ. πρωτ. 84453/2557/15-
12-2015 έγγραφο της ΔΤΕ της ΠΕ 
Ευβοίας  

 
ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

Ε.Π.Ε.- ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -  ANALYSIS  

E.E. - ΜΠΡΕΣΙΑΚΑΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΚΟΥΣΤΕΛΛΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
 

31.643,82 

 
 

9459 

 

 Προϋπολογισμός έργου:   393.517,68   
 Πληρωμές μέχρι σήμερα:  320.400,61 
 Παρόντας λογαριασμός:      31.643,82 
 Σύνολο:                               352.044,43   
 Υπόλοιπο:                             41.473,24  

2 2010ΕΠ56600000 
Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης & οδοιπορικά 
έξοδα και αμοιβές υπαλλήλων (ΠΙΝ.Ο) (π.κ. 
2066026) 

5.000,00 9417 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1784 

 
ΘΕΜΑ 39ο: Τροποποίηση - Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 487/24-4-2014 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., περί έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή 
λογαριασμών έργων, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 172551/7532/18-12-
2015 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - 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 την υπ΄αριθμ. 487/24-4-2014 (πρακτικό 12/2014, θέμα 48ο) απόφασή της, 

και την δαπάνη με α/α 8, που αφορά δέσμευση πίστωση για την δημοπράτηση του 4ου 

υποέργου με τίτλο: Τεχνικές εργασίες – επισκευές – παρεμβάσεις Η/Μ και κτιριακών 
εγκαταστάσεων χρήσης Π.Ε. Εύβοιας, ως προς το ποσό, από το 24.000,00 € που αρχικά είχε 
εγκριθεί, στο ποσό των 21.015,00 € στον ΚΑΕ 9729. 

2. Συμπληρώνει την ανωτέρω απόφασή της, και στην δαπάνη με α/α 8, την δέσμευση 
πίστωσης για την δημοπράτηση 5ου υποέργου με τίτλο: «Συντήρηση στεγανοποίησης 
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Διοικητηρίου της Π.Ε. Ευβοίας», ποσού 2.985,00 € στον ΚΑΕ 9729, και εγκρίνει την ισόποση 
δέσμευση πίστωση για την πληρωμή του. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1785 

 
ΘΕΜΑ 40ο: 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. 172263/9218/18-12-
2015 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - 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 για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή 

υπηρεσιών από τον τακτικό προϋπολογισμό της Π.Ε. Φωκίδας, ως κατωτέρω: 
 

Α/Α Αιτιολογία Ποσό 

1.  Δαπάνη για την πληρωμή υπερωριακής αποζημίωσης τεσσάρων (4) 
υπαλλήλων της Δ/νσης της Π.Ε. Φωκίδας στα πλαίσια του προγράμματος 
δακοκτονίας έτους 2015, μηνός Δεκεμβρίου 2015  
Δέσμευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0511 

535,97 

2.  Δαπάνη για την πληρωμή οδοιπορικών είκοσι δύο (22) υπαλλήλων, της 
Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού, της Δ/νσης Υγείας και Κοιν Πρόνοιας, της 
Δ/νσης Ανάπτυξης, της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής του 
τμήματος Πολιτικής Προστασίας για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και 
Δεκέμβριο 2015. 
Δέσμευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0711 

5.349,17 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1786 

 
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 6372/17-12-2015 
έγγραφο της Δ/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 τη δέσμευση πίστωσης και την πληρωμή δαπάνης για αγορές, επισκευές, 

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

 

1 Δέσμευση πίστωσης και πληρωμή δαπάνης για την πληρωμή 
μισθωμάτων όλων των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0813 

60.000,00 

2 Δέσμευση πίστωσης και πληρωμή δαπάνης για επιχορήγηση 
σε Ιδρύματα προστασίας Ανηλίκων και Ενηλίκων της Π.Ε. 
Φθιώτιδας  
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 2551 

     6.000,00 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1787 
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ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δαπάνης για το πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας και βασικής υλικής 
συνδρομής του ΤΕΒΑ για τις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φωκίδας. 
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας 
& Κοινωνικής Μέριμνας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 135/172955/18-12-
2015 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και 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 δαπάνη για το πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας και βασικής υλικής 
συνδρομής του ΤΕΒΑ για τις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, ως 
κάτωθι: 
 

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

1. Π.Ε. Ευβοίας: Πληρωμή δαπάνης για το Πρόγραμμα 
Επισιτιστικής Βοήθειας προς τους Απόρους ύστερα από την 
αριθμ. Δ23/οικ. 45101/3206 Κ.Υ.Α.  
Δέσμευση πίστωσης: ΚΑΕ 9475  

42.334,81 

2. Π.Ε. Ευρυτανίας: Πληρωμή δαπάνης για το Πρόγραμμα 
Επισιτιστικής Βοήθειας προς τους Απόρους ύστερα από την 
αριθμ. Δ23/οικ. 45101/3206 Κ.Υ.Α.  
Δέσμευση πίστωσης: ΚΑΕ 9475 

6.366,95 

3. Π.Ε. Φωκίδας: Πληρωμή δαπάνης για το Πρόγραμμα 
Επισιτιστικής Βοήθειας προς τους Απόρους ύστερα από την 
αριθμ. Δ23/οικ. 45101/3206 Κ.Υ.Α.  
Δέσμευση πίστωσης: ΚΑΕ 9475 

7.140,50 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1788 

 
 
 
 

Περατωθέντων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης λύεται η παρούσα συνεδρίαση. Το 
πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάμενα μέλη, ως ακολούθως: 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              ΤΑ ΜΕΛΗ               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης Βασίλειος Φακίτσας                     Ζωή  Σύψα 
 
       Κων/νος Καραγιάννης 
 

Ευστάθιος Κάππος 
 

Ιωάννης Αγγελέτος 
 

     Αθανάσιος Γιαννόπουλος 
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