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         ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

     της 22ας Φεβρουαρίου 2016 
           Αριθµός Πρακτικού 8 

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

όροφος), σήµερα στις 22 Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 π.µ., συνήλθε σε 
(τακτική) συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή που συγκροτήθηκε µε την υπ΄αριθµ. 138/7-9-2014 
(Α∆Α: 796Ω7ΛΗ-ΞΩΚ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας, υπό την 
Προεδρία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνου Π. Μπακογιάννη και δυνάµει 
της υπ΄αριθµ. οικ. 23011/330/16-2-2016 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 ηµερήσιας διάταξης: 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 1ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής των Κωνσταντίνου Κραββαρίτη του 
Γεωργίου κ.λ.π. (συνολικά 3 ενάγοντες), ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής των Βασιλικής Βαΐτση του Αντωνίου 
κ.λ.π. (συνολικά 100 ενάγοντες), ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Παναγιώτη Τσάµη του Φωτίου, 
ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της υπ΄αριθµ. 21543/21/15-2-2016 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Φθιώτιδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων για την αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινοµένων (πληµµυρικά φαινόµενα από 13/2/2016). 
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
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Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου: 
«Αποκατάσταση κατολισθαίνοντος τµήµατος οδικού δικτύου Βούλπη – Ληµέρι», Π.Ε. 
Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 500.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου: «Κατασκευή 
δρόµου Χόχλια – Βράχα – Κορίτσα (τµήµα Βράχα – Κορίτσα Κλειστού), Π.Ε. Ευρυτανίας, 
προϋπολογισµού 1.355.174,87 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου: «Κατασκευή 
κρασπεδόρειθρων στα τµήµατα του οδικού δικτύου Προυσός – Αραποκέφαλα και Προυσός – 
Καστανιά», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 125.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία για το έργο: 
«Κατασκευή δρόµου Ραπτόπουλου – Νέου Αργυρίου», Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση δηµοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση ζηµιών επαρχιακής οδού 18 
Πύργος – Πουγκάκια», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 100.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση δηµοπράτησης του έργου: «Κατασκευή αγωγού οµβρίων στην Π.Ε.Ο. 
Λαµίας – Μπράλλου – Αθήνας στην περιοχή Κόµµατος του ∆ήµου Λαµιέων», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
προϋπολογισµού 300.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση τευχών δηµοπράτησης του υποέργου: «Αποκατάσταση ζηµιών ασφαλτικού 
οδοστρώµατος και τεχνικών έργων στην εθνική οδό Ιτέας Ναυπάκτου» του έργου: «Συντήρηση 
οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015-2016 & 2017», προϋπολογισµού 450.000,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρακτικών 1 & 2 της επιτροπής διαγωνισµού του έργου: «Αποκατάσταση 
ζηµιών ασφαλτικού οδοστρώµατος επί της αριθµ. οδού 5 από Βρίζες έως Πυρά», Π.Ε. Φωκίδας, 
προϋπολογισµού 54.900,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
  
 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση πρακτικών 3 και 4 της αρµόδιας επιτροπής διαπραγµάτευσης της 16ης 
Νοεµβρίου 2015 για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. 
Εύβοιας, για τα σχολικά έτη 2015-2017. 
 
ΘΕΜΑ 14ο: ∆ιόρθωση της υπ΄αριθµ. 1663/7-12-2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης πρακτικού 2 και κατακύρωσης αποτελέσµατος της 
διαπραγµάτευσης (2ας Οκτωβρίου 2015) για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών, 
χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, για τα σχολικά έτη 2015-2017. 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση της υπ΄αριθµ. 19259/831/9-02-2016 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας περί έγκρισης τροποποιήσεων - συµπληρώσεων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών 
της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
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ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπανών δροµολόγιων µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, σχολικού 
έτους 2015-16. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου 
µειοδοτικού  διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών 
της Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισµού 90.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρακτικού 4 της επιτροπής του επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια τροφίµων για τους άστεγους και άτοµα που δεν εξασφαλίζουν 
δυνατότητα καθηµερινής σίτισης και διατροφής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», 
προϋπολογισµού 200.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας 
& Κοινωνικής Μέριµνας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρακτικού - κατακύρωση αποτελέσµατος του πρόχειρου µειοδοτικού 
δηµόσιου διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου για την αποσυναρµολόγηση, συσκευασία, 
µεταφορά και συναρµολόγηση του εξοπλισµού και των αρχείων των υπηρεσιών της Π.Ε. 
Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα µεταφερθούν σε νέα κτίρια, συνολικού 
προϋπολογισµού 60.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπανών και δέσµευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό για 
αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δαπάνης και δέσµευση πίστωσης έργου από τις ∆ηµόσιες Επενδύσεις της 
Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, 
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό, οικονοµικού έτους 2016, για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή 
υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό, οικονοµικού έτους 2016, για δαπάνες µετακίνησης, επισκευές, συντηρήσεις 
που πραγµατοποιήθηκαν κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό, οικονοµικού έτους 2016, για την επισκευή - συντήρηση και προµήθεια 
ανταλλακτικών οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
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ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων για πληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δαπάνης και δέσµευση πίστωσης για συµµετοχή της Π.Ε. Βοιωτίας στη 
συνδιοργάνωση µε την Ελληνική Οµοσπονδία Φιλάθλων Σωµατείων Αντιπτέρισης (Ε.Ο.Φ.Σ.Α.) 
του 3ου Πανελληνίου Πρωταθλήµατος Αντιπτέρισης µαθητών και µαθητριών Γενικών Λυκείων και 
ΕΠΑΛ Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Συµπλήρωση - Τροποποίηση της υπ΄αριθµ. 1429/2015 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης πίνακα Ολοκληρωµένου Πλαισίου 
∆ράσης (Ο.Π.∆) που αφορά τον Προϋπολογισµό του έτους 2016 και τον Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση της 2ης τροποποίησης του Προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2016, της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητές των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε. και κα Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης 
Οικονοµικού Π.Σ.Ε.) 
 
 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
«Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε την µέθοδο της παγιδοθεσίας µε 
παγίδες τύπου McPhail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής 
καταπολέµησης του δάκου της ελιάς, έτους 2016», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 35.061,89€ 
µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής). 
 
 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση µετακινήσεων Εντεταλµένου Περιφερειακού Συµβούλου Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητής κ. Θεµιστοκλής Χειµάρας, Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος για θέµατα 
αρµοδιότητας Τοµέα Σχεδιασµού Περιφερειακής Πολιτικής της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού). 
 
 

Παρόντα µέλη εννέα (9) οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, Ηλίας Μπουρµάς, Ιωάννης 
Ταγκαλέγκας, Βασίλειος Φακίτσας, Κωνσταντίνος Καραγιάννης, Ευστάθιος Κάππος, Ιωάννης 
Αγγελέτος, Γεώργιος Γκικόπουλος και Αδαµάντιος Γεωργούλης (αναπληρωµατικό µέλος του 
Αθανάσιου Γιαννόπουλου). 

Από την συνεδρίαση, αν και κλήθηκε νόµιµα, απουσίαζε ο κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος, ο 
οποίος αναπληρώθηκε ως ανωτέρω.  

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος 
Μπακογιάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
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Χρέη γραµµατέα άσκησε η Ιππολύτη Μπαλκούρα του Αθανασίου, κλάδου ΠΕ 
∆ιοικητικού, µε βαθµό Ε΄, που ορίσθηκε γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής µε την αριθµ. 
9460/222/27-1-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

 
Επίσης, στη συνεδρίαση παρέστησαν οι: 

1. Νικόλαος Χαρδαλιάς, Εκτελεστικός Γραµµατέας Π.Σ.Ε., 
2. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας 
Π.Σ.Ε., 
3. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών και Μεταφορών Π.Σ.Ε. και 
4. Φωτούλα Σφήκα, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ιοίκησης Π.Σ.Ε.. 

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

πρότεινε στα µέλη να συζητηθεί και το παρακάτω θέµα, ως έκτακτο: 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ: Έγκριση δαπάνης – δέσµευση πίστωσης για συµµετοχή της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας στη διοργάνωση του 1ου αγώνα πρωταθλήµατος Ελλάδος ιππικής αντοχής 
στον ιππικό όµιλο Λαµίας «Jokey Club», στην περιοχή Ροδίτσα - Λαµίας. 

Το κατεπείγον του θέµατος έγκειται στο γεγονός ότι το αίτηµα του Αθλητικού Ιππικού 
Οµίλου περιήλθε στην Περιφέρεια στις 17-2-2016, µία ηµέρα µετά την αποστολή της 
πρόσκλησης της 8ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., και επειδή η αθλητική 
εκδήλωση έχει προγραµµατιστεί για τις 27 και 28 Φεβρουαρίου 2016, πριν δηλαδή από τη 
επόµενη συνεδρίαση της 9ης Ο.Ε. που θα πραγµατοποιηθεί στις 29-2-2016, δεν υπάρχει άλλο 
χρονικό περιθώριο εισαγωγής του θέµατος. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή, µειοψηφούντων των κ.κ. Γεωργίου Γκικόπουλου και Ιωάννη 
Αγγελέτου, κατά πλειοψηφία αποδέχτηκε την πρόταση του Προέδρου και αποφάσισε το 
παραπάνω θέµα να συζητηθεί πριν από τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 271 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ: Έγκριση δαπάνης – δέσµευση πίστωσης για συµµετοχή της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας στη διοργάνωση του 1ου αγώνα πρωταθλήµατος Ελλάδος ιππικής αντοχής 
στον ιππικό όµιλο Λαµίας «Jokey Club», στην περιοχή Ροδίτσα - Λαµίας. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 24485/1022/18-2-2016 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 

1.- Σύµφωνα µε το N. 3852/10 (ΦΕΚ Α/87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» άρθρο 186 (Αρµοδιότητες 
Περιφερειών) µεταξύ των αρµοδιοτήτων που αφορούν στους τοµείς  Η. Παιδείας – Πολιτισµού – 
Αθλητισµού περιλαµβάνονται και «….11. Η συµµετοχή σε προγράµµατα πολιτιστικών και 
αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήµων. 12. Ο συντονισµός δράσεων των 
πολιτιστικών φορέων της περιφέρειας. 13. Η υλοποίηση πολιτιστικών προγραµµάτων και 
εκδηλώσεων υπερτοπικής σηµασίας. 14. Η θέσπιση βραβείων, χορηγιών και άλλων µέσων για 
την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των γραµµάτων και των τεχνών, µε παράλληλη εποπτεία και 
ενίσχυση συλλόγων και φορέων που επιδιώκουν αντίστοιχους σκοπούς. 15. Η κοινή οργάνωση 
µε τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων µε σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής 
κληρονοµιάς και τη διάδοσή της στους νέους.» 

2.- Περαιτέρω, το άρθρο 26 παρ. δ του Π.∆/τος 148/27-12-2010 (ΦΕΚ Α΄/241) του 
Οργανισµού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας «∆ιάρθρωση – Αρµοδιότητες ∆ιεύθυνσης 
Κοινωνικής Μέριµνας», ορίζει ότι: Το τµήµα Αθλητισµού και Πολιτισµού είναι αρµόδιο ιδίως για το 
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συντονισµό δράσεων των πολιτιστικών φορέων της Περιφέρειας, την υλοποίηση πολιτιστικών 
προγραµµάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σηµασίας τη θέσπιση βραβείων, χορηγιών και 
άλλων µέσων για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των γραµµάτων και των τεχνών, µε παράλληλη 
εποπτεία και ενίσχυση συλλόγων και φορέων που επιδιώκουν αντίστοιχους σκοπούς, την κοινή 
οργάνωση µε τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων, µε σκοπό την διατήρηση της τοπικής 
πολιτιστικής κληρονοµιάς και την διάδοσή της στους νέους, καθώς και την σύσφιξη σχέσεων της 
Περιφέρειας µε τις δευτεροβάθµιες και τριτοβάθµιες οργανώσεις αποδήµων, που εκπροσωπούν 
πανελλαδικά ή διεθνώς όλους τους αποδήµους. Ως Πολιτιστικές νοούνται οι εκδηλώσεις εκείνες 
οι οποίες συµβάλλουν στην προαγωγή της καλλιέργειας και της Πνευµατικής ανάπτυξης των 
συµµετεχόντων σε αυτές, καθώς και εκείνες που αποσκοπούν στη θεραπεία των γραµµάτων και 
των τεχνών (π.χ. συζητήσεις ή εκδηλώσεις για την λογοτεχνία, την πολιτιστική κληρονοµιά ενός 
τόπου, θεατρικές ή µουσικές παραστάσεις, επισκέψεις και ξεναγήσεις σε χώρους ιστορικού ή 
θρησκευτικού ενδιαφέροντος).  

3. - Για τις δαπάνες δηµοσίων σχέσεων των ν.π.δ.δ., ελλείψει σχετικής νοµοθεσίας, 
λαµβάνεται υπόψη η νοµολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύµφωνα µε την οποία τέτοιου 
είδους δαπάνες επιτρέπονται, εφόσον: α) εξυπηρετούν δραστηριότητες που προβλέπονται από 
τις καταστατικές τους διατάξεις ή τις λειτουργικές τους ανάγκες, β) συντελούν άµεσα ή έµµεσα 
στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών τους ή επιβάλλονται από γενικότερους κανόνες 
εθιµοτυπίας και δηµοσίων σχέσεων, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι: i) υπάρχει εγκεκριµένη 
σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό τους και ii) το ύψος της δαπάνης βρίσκεται σε λογικά 
πλαίσια.  

4. - Εν προκειµένω η Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας σε συνεργασία µε τoν Αθλητικό 
Ιππικό Όµιλο Λαµίας Jockey Club και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Φθιώτιδας 
συνδιοργανώνει τον 1ο αγώνα πρωταθλήµατος Ελλάδος Ιππικής Αντοχής. 

Πρόκειται για εκδήλωση Πανελλήνιας εµβέλειας, υπερτοπικής σηµασίας που θα 
συµβάλλει στη γνωριµία και διάδοση του αθλήµατος στην Περιφέρεια και την ενθάρρυνση των 
νέων της περιοχής να ασχοληθούν µε το άθληµα, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει τις σχέσεις της 
Περιφέρειας µε τους συµµετέχοντες αθλητές, συνοδούς κ.λπ. 

Επιπλέον, ανάλογες εκδηλώσεις πανελλήνιας εµβέλειας προωθούν και προβάλλουν την 
εικόνα της περιοχής, µέσω της δηµοσιότητας που αυτές λαµβάνουν και του κοινού που θα τις 
παρακολουθήσει, προωθώντας την ανάπτυξη του τουρισµού και της επισκεψιµότητας στην 
περιοχή. 

Η στήριξη ενός τέτοιου θεσµού υπερτοπικής σηµασίας θέτει τις βάσεις, ώστε η 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος να καταστεί το επίκεντρο ανάλογων εκδηλώσεων σε πανελλαδικό 
επίπεδο. 

Η συµµετοχή της Περιφέρειας στο συγκεκριµένο αθλητικό γεγονός είναι προφανές ότι: α) 
εξυπηρετεί δραστηριότητες που προβλέπονται από τις καταστατικές διατάξεις της,  β) συντελεί 
στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών της, υλοποιώντας δράσεις που επιβάλλονται από 
γενικότερους κανόνες εθιµοτυπίας και δηµοσίων σχέσεων, όπως αναλύθηκε παραπάνω, και  

Επιπλέον i) υπάρχει εγκεκριµένη σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό µας και ii) το 
ύψος της δαπάνης βρίσκεται σε λογικά πλαίσια.  

Θεωρούµε επιβεβληµένη και νόµιµη την συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας στον 1ο Αγώνα Πρωταθλήµατος Ελλάδος Ιππικής Αντοχής, που θα διεξαχθεί στις 27-
28 Φεβρουαρίου 2016, στη Λαµία, και την καταβολή µέρους της δαπάνης της διοργάνωσης. 
 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει τη δαπάνη – δέσµευση πίστωσης ποσού 2.500,00 € µε Φ.Π.Α., για συµµετοχή 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη διοργάνωση του 1ου αγώνα πρωταθλήµατος Ελλάδος 
ιππικής αντοχής, που θα πραγµατοποιηθεί στις 27 και 28 Φεβρουαρίου 2016 στον ιππικό όµιλο 
Λαµίας «Jokey Club», στην περιοχή Ροδίτσα – Λαµίας. 

Η συγκεκριµένη δαπάνη αφορά στην ενοικίαση χώρου διαµονής των αλόγων (µποξ)  
στην περιοχή Ροδίτσας στη Λαµία και θα βαρύνει τον ΕΦ 01.073, ΚΑΕ 0844.01 (Εκθέσεις, 
οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων). 
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Οι κ.κ. Γεώργιος Γκικόπουλος και Ιωάννης Αγγελέτος διαφώνησαν και µε την ουσία του 
θέµατος και δήλωσαν ότι δεν ψηφίζουν την ανωτέρω δαπάνη. 

 
                             Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 272 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 1ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής των Κωνσταντίνου Κραββαρίτη του 
Γεωργίου κ.λ.π. (συνολικά 3 ενάγοντες), ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. ΤΤ 87973/705/2013/ 
12-2-2016 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

∆ηµήτριο ∆ρακάκη του Νικολάου [Α.Μ.: 220], κάτοικο Λαµίας, οδός Καποδιστρίου 12, ο οποίος 
να την εκπροσωπήσει στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Λαµίας, στη δικάσιµο της 7/04/2016 ή σε 
κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την µε αριθµό καταθέσεως 
1368/ΤΜ/277/13 αγωγή που άσκησαν ο Κωνσταντίνος Κραββαρίτης του Γεωργίου κ.λ.π. 
(συνολικά 3 ενάγοντες), συντάσσοντας προτάσεις, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς, 
εξετάζοντας µάρτυρες 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 465 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 106,95), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 571,95 ευρώ, η οποία 
προκύπτει, ως εξής:  

- Παράσταση και υπόµνηµα 305 ευρώ [134 € παράσταση συν 171 € υπόµνηµα], µε βάση  
τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013. 

- Επιπλέον αµοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, µε ποσό 80 ευρώ/ ώρα, ήτοι 
συνολικού ποσού [80 Χ 2 =] 160 ευρώ, για τη µελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον 
πρωτοβαθµίου δικαστηρίου, λαµβανοµένης υπόψη και της φύσης της υπόθεσης, καθώς και του 
οικονοµικού αντικειµένου αυτής. 

 
                             Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 273 
 
ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής των Βασιλικής Βαΐτση του Αντωνίου 
κ.λ.π. (συνολικά 100 ενάγοντες), ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. οικ. 17323/177/5-2-
2016 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
1. ∆ιορίζει εκ νέου πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», σε 

αντικατάσταση της δια της υπ’ αριθµ. 1165/14.09.2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
διορισθείσας δικηγόρου Ιωάννας Καλτσή, την δικηγόρο Ειρήνη Τσούκα του Σπυρίδωνος [Α.Μ.: 
358], κάτοικο Λαµίας, οδός Ροζάκη Αγγελή 26, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονοµελές 
∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, στη δικάσιµο της 10/03/2016 ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, 
µε την εντολή να αποκρούσει την από 31/12/2007 και µε αριθµό καταθέσεως 389/2007 αγωγή 
που άσκησαν η Βασιλική Βαΐτση κ.λ.π. (συνολικά 100 ενάγοντες), συντάσσοντας υπόµνηµα, 
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά την κρίση της απαιτείται 
για την υπεράσπιση της  υποθέσεως.     

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

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

Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, µε την αιτιολογία ότι “πρόκειται για εργατική 
διαφορά και δεν πρέπει να διορισθεί δικηγόρος”. 

 
                             Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 274 
 
ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Παναγιώτη Τσάµη του Φωτίου, 
ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. ΤΤ 17439/179/12-2-
2016 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Άννα Μανδουράκη του ∆ηµητρίου [Α.Μ.: 310], κάτοικο Λαµίας, οδός Καποδιστρίου 23, η οποία 
να την εκπροσωπήσει στο Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, στη δικάσιµο της 
31/03/2016 ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την µε αριθµό 
καταθέσεως 288/2009 προσφυγή που άσκησε ο Παναγιώτης Τσάµης του Φωτίου, 
συντάσσοντας  υπόµνηµα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι 
κατά την κρίση της απαιτείται για την υπεράσπιση της  υποθέσεως.     

2. Καθορίζει την αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 368 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 84,64), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 452,64 ευρώ, η οποία 
προκύπτει, ως εξής   

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

- Επιπλέον αµοιβή χρονοχρέωσης για µία (1) ώρα, ποσού 80 ευρώ, για τη µελέτη 
φακέλου σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβαθµίου δικαστηρίου, λαµβανοµένης υπόψη της φύσης της 
υπόθεσης. 

 
                             Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 275 
 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της υπ΄αριθµ. 21543/21/15-2-2016 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Φθιώτιδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων για την αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινοµένων (πληµµυρικά φαινόµενα από 13/2/2016). 
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 21556/22/15-2-2016 
έγγραφο της Αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την υπ΄αριθµ. 21543/21/15-2-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 

Φθιώτιδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων για την αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινοµένων (πληµµυρικά φαινόµενα από 13/2/2016), και συγκεκριµένα: 
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1.- Την απευθείας µίσθωση του µε αριθµό κυκλοφορίας ΜΙΚ-3238 φορτηγού ιδιοκτησίας 
ΜΟΥΣΤΕΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, για τη µεταφορά αδρανών υλικών για την αποκατάσταση του 
οδοστρώµατος και την ενίσχυση του αναχώµατος του χειµάρρου Ίναχου στην Επ.Ο. «Σπερχειάς 
- Μάρµαρα προς Μαυρολιθάρι και Άµφισσα από Αγίου Σώστη  επαρχ. οδού 5 και δια ∆ιλόφου, 
Ανατολής και ∆άσους» και συγκεκριµένα  στην περιοχή ΤΚ Περιβολίου. 

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

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

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

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

(γ) Το µηχάνηµα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, αλυσίδες, 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 276 
 
 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου: 
«Αποκατάσταση κατολισθαίνοντος τµήµατος οδικού δικτύου Βούλπη – Ληµέρι», Π.Ε. 
Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 500.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 18100/258/8-2-2016 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) τη δηµοπράτηση του έργου: «Αποκατάσταση κατολισθαίνοντος τµήµατος οδικού 

δικτύου Βούλπη – Ληµέρι», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 500.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε 
ανοιχτή δηµοπρασία, 

β) τους όρους της διακήρυξης,  
γ) τη δαπάνη για την εκτέλεση του έργου του θέµατος από πιστώσεις των ΣΑΕΠ 566.  
2. Ορίζει την ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον 

διαγωνισµό.  
3. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάµενο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας να 

προβεί στην συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισµού. 
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                                  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 277 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου: «Κατασκευή 
δρόµου Χόχλια – Βράχα – Κορίτσα (τµήµα Βράχα – Κορίτσα Κλειστού), Π.Ε. Ευρυτανίας, 
προϋπολογισµού 1.355.174,87 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 16624/232/3-2-2016 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) τη δηµοπράτηση του έργου: «Κατασκευή δρόµου Χόχλια – Βράχα – Κορίτσα (τµήµα 

Βράχα – Κορίτσα Κλειστού), Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 1.355.174,87 € µε Φ.Π.Α., µε 
ανοιχτή δηµοπρασία, 

β) τους όρους της διακήρυξης,  
γ) τη δαπάνη για την εκτέλεση του έργου του θέµατος από πιστώσεις των ΣΑΕΠ 566.  
2. Ορίζει την ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον 

διαγωνισµό.  
3. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάµενο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας να 

προβεί στην συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισµού. 
 
                                  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 278 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου: «Κατασκευή 
κρασπεδόρειθρων στα τµήµατα του οδικού δικτύου Προυσός – Αραποκέφαλα και Προυσός – 
Καστανιά», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 125.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 18096/257/8-2-2016 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) τη δηµοπράτηση του έργου: «Κατασκευή κρασπεδόρειθρων στα τµήµατα του οδικού 

δικτύου Προυσός – Αραποκέφαλα και Προυσός – Καστανιά», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
προϋπολογισµού 125.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή δηµοπρασία, 

β) τους όρους της διακήρυξης,  
γ) τη δαπάνη για την εκτέλεση του έργου του θέµατος από το Περιφερειακό Πρόγραµµα 

και τις πιστώσεις των ΣΑΕΠ 566.  
2. Ορίζει την ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον 

διαγωνισµό.  
3. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάµενο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας να 

προβεί στην συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισµού. 
 
                                  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 279 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία για το έργο: 
«Κατασκευή δρόµου Ραπτόπουλου – Νέου Αργυρίου», Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 20524/287/11-2-2016 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
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 Εγκρίνει το από 23-2-2016 πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία για το 
έργο: «Κατασκευή δρόµου Ραπτόπουλου – Νέου Αργυρίου», Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
          Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 280 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση δηµοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση ζηµιών επαρχιακής οδού 18 
Πύργος – Πουγκάκια», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 100.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 19370/451/9-2-2016 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 1. Εγκρίνει: 

α) τη δηµοπράτηση του έργου: «Αποκατάσταση ζηµιών επαρχιακής οδού 18 Πύργος – 
Πουγκάκια», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 100.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή 
δηµοπρασία, 

β) τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης,  
γ) τη δαπάνη για την εκτέλεση του έργου του θέµατος.  
2. Ορίζει την ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον 

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

στην συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισµού. 
 
          Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 281 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση δηµοπράτησης του έργου: «Κατασκευή αγωγού οµβρίων στην Π.Ε.Ο. 
Λαµίας – Μπράλλου – Αθήνας στην περιοχή Κόµµατος του ∆ήµου Λαµιέων», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
προϋπολογισµού 300.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 19070/445/9-2-2016 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 1. Εγκρίνει: 

α) τη δηµοπράτηση του έργου: «Κατασκευή αγωγού οµβρίων στην Π.Ε.Ο. Λαµίας – 
Μπράλλου – Αθήνας στην περιοχή Κόµµατος του ∆ήµου Λαµιέων», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
προϋπολογισµού 300.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή δηµοπρασία, 

β) τα τεύχη δηµοπράτησης, σύµφωνα µε τα οποία η εκτέλεση του έργου θα γίνει κατόπιν 
ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε το σύστηµα των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης κατά 
οµάδες εργασιών και έλεγχο οµαλότητας, 

γ) τη δαπάνη για την εκτέλεση του έργου του θέµατος.  
2. Ορίζει την ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον 

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

στην συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισµού. 
 
          Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 282 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση τευχών δηµοπράτησης του υποέργου: «Αποκατάσταση ζηµιών ασφαλτικού 
οδοστρώµατος και τεχνικών έργων στην εθνική οδό Ιτέας Ναυπάκτου» του έργου: «Συντήρηση 
οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015-2016 & 2017», προϋπολογισµού 450.000,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 20976/488/12-2-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) τη δηµοπράτηση του υποέργου: «Αποκατάσταση ζηµιών ασφαλτικού οδοστρώµατος 

και τεχνικών έργων στην εθνική οδό Ιτέας Ναυπάκτου» του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου 
Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015-2016 & 2017», προϋπολογισµού 450.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε 
ανοιχτή δηµοπρασία, 

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

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

δ) τη δαπάνη 450.000,00 € µε Φ.Π.Α., από το περιφερειακό πρόγραµµα από «πιστώσεις 
ΣΑΕΠ  566». 

2. Ορίζει την ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Φωκίδας ως αρχή που θα διενεργήσει την 
διαδικασία ορισµού της επιτροπής δηµοπρασίας και την δηµοπρασία. {Επειδή ο 
προϋπολογισµός του έργου είναι κάτω από το όριο της 2ης τάξης η επιτροπή θα είναι τριµελής 
(3)}. Τα τρία µέλη της µε τους αναπληρωτές τους θα είναι υπάλληλοι της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Φωκίδας και θα προκύψουν µετά από δηµόσια κλήρωση, σύµφωνα µε το άρθρο 26 
του Ν. 4024/2011. 
 
         Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 283 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρακτικών 1 & 2 της επιτροπής διαγωνισµού του έργου: «Αποκατάσταση 
ζηµιών ασφαλτικού οδοστρώµατος επί της αριθµ. οδού 5 από Βρίζες έως Πυρά», Π.Ε. Φωκίδας, 
προϋπολογισµού 54.900,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 

 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 22239/529/15-2-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει τα υπ΄αριθµ. 1/22-1-2016 και 2/28-1-2016 πρακτικά της επιτροπής 

διαγωνισµού του έργου: «Αποκατάσταση ζηµιών ασφαλτικού οδοστρώµατος επί της αριθµ. οδού 
5 από Βρίζες έως Πυρά», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 54.900,00 € µε Φ.Π.Α., που αφορούν 
στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, των οικονοµικών προσφορών και των εγγυητικών 
επιστολών των υποψηφίων αναδόχων. 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου στην εργοληπτική 
επιχείρηση «Χαράλαµπος Ψύχας», που προσέφερε έκπτωση σαράντα οκτώ τοις εκατό (48%). 

 
         Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 284 
 
 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση πρακτικών 3 και 4 της αρµόδιας επιτροπής διαπραγµάτευσης της 16ης 
Νοεµβρίου 2015 για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. 
Εύβοιας, για τα σχολικά έτη 2015-2017. 
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 21336/917/12-2-2015 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει τα υπ΄αριθµ. 3/10-2-2016 (εκ νέου διαπραγµάτευση για το τµήµα 27) και 4/12-

2-2016 (έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 2ου µειοδότη των τµηµάτων 9 &10) 

πρακτικά της αρµόδιας επιτροπής διαπραγµάτευσης της 16ης Νοεµβρίου 2015 για την ανάθεση 
υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, για τα σχολικά έτη 2015-
2017. 

2. Κατακυρώνει το τµήµα 27 στον κάτωθι συµµετέχοντα:  
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦ. ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

∆ΡΟΜ. ΤΙΜΗ 

1 ΚΡΟΚΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΕ2782 27 

ΛΕΠΟΥΡΑ-
ΚΡΙΕΖΑ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 
818 9,30 € 

 
3. Κατακυρώνει τα τµήµατα 9 & 10 στον κάτωθι συµµετέχοντα:  
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

 
ΚΥΚΛΟΦ. 

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
∆ΡΟΜ. ΤΙΜΗ 

1 ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΤΑΕ2348 9 
ΓΑΛΑΖΙΑ ΝΕΡΑ-
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 
-1 

532 11,20 € 

ΤΑΕ2348 10 
ΓΑΛΑΖΙΑ ΝΕΡΑ-
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 
-2 

533 10,90 € 

 
   Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 285 
 

ΘΕΜΑ 14ο: ∆ιόρθωση της υπ΄αριθµ. 1663/7-12-2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης πρακτικού 2 και κατακύρωσης αποτελέσµατος της 
διαπραγµάτευσης (2ας Οκτωβρίου 2015) για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών, 
χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, για τα σχολικά έτη 2015-2017. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 20841/906/12-2-2015 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
∆ιορθώνει την υπ΄αριθµ. 1663/7-12-2015 απόφασή της περί έγκρισης πρακτικού 2 και 

κατακύρωσης αποτελέσµατος της διαπραγµάτευσης (2ας Οκτωβρίου 2015) για την ανάθεση 
υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, για τα σχολικά έτη 2015-
2017, ως προς:  

1. τη στήλη «ΟΝΟΜΑ δροµολογίου» των τµηµάτων 3 (κωδ. δροµ. 284) και 5 (κωδ. δροµ 
759,786,795) στο ορθό: 

 

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ
ΜΟ 

TMH
MA 

ΚΩ∆. 
∆ροµολο
γίου 

ΟΝΟΜΑ  
∆ροµολογίου 

ΤΙΜΗ 
ΜΕΙΟ∆
ΟΤΗ (€) 

ΛΟΙΠΟΙ 
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕ
ΝΟΙ (ΤΙΜΗ €) 
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2. τη Τιµή Μειοδότη (€) του τµήµατος 31 στο ορθό  31,00 €: 

 
   Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 286 
 

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση της υπ΄αριθµ. 19259/831/9-02-2016 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας περί έγκρισης τροποποιήσεων - συµπληρώσεων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών 
της Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 21969/913/11-2-2016 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 

3 

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ 
ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ 
(Συµµετέχουν τα 
λεωφορεία µε τους 

κάτωθι αρ. 
κυκλοφορίας) 

1. ΧΑΝ 7939 
2. ΧΑΝ 9999 
3. ΧΑΤ 2190 
4. ΧΑΧ 2012 
5. ΧΑΤ 2208 
6. ΧΑΡ 2233 
7. ΧΑΤ 7200 
8. ΧΑΝ 8877 
9. ΧΑΟ 8747 
10. ΧΑΡ 3272 
11. ΧΑΤ 2299 
12. ΧΑΡ 7070 
13. ΧΑΡ 5717 
14. ΧΑΡ 4642 
15. ΧΑΤ 2097 
16. ΧΑΡ 3161 
17. ΧΑΡ 5111 
18. ΧΑΡ 7820 
19. ΧΑΟ 6080  
20. ΧΑΡ 5544 
21. ΧΑΡ 1490 
22. ΑΧΤ 3920 

3 284 
ΚΑΛΥΒΙΑ – 
ΚΑΡΥΣΤΟΣ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 
22,79  

5 

ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ 

ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ Α.Ε. 
(Συµµετέχουν τα 
λεωφορεία µε τους 

κάτωθι αρ. 
κυκλοφορίας) 
1. ΡΑΖ 3140, 
2. ΧΑΟ 5633, 
3. ΧΑΧ 5675 

5 

759 
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
(ΟΛΟ) 

40,00  

786 
ΞΗΡΟΒΡΥΣΗ-

ΟΝΤΑΘΙ-_ΡΟΣΙΑ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

45,00  

795 
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
& ΕΠΙΣΤΡ. 

45,00  

ΣΥΝΟΛΟ 130  

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ
ΜΟ 

TMHM
A 

ΚΩ∆. 
∆ροµολο
γίου 

ΟΝΟΜΑ  
∆ροµολογίου 

ΤΙΜΗ 
ΜΕΙΟ∆ΟΤ

Η (€) 

ΛΟΙΠΟΙ 
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

(ΤΙΜΗ €) 

26 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ     
(ΤΑΕ 2592) 

31 517 
ΧΩΝΙ-ΜΑΡΜΑΡΙ 

& ΕΠΙΣΤΡ. 
31,00  
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Εγκρίνει την υπ΄αριθµ. 19259/831/9-02-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας (Α∆Α:ΩΘΞΝΚ7ΛΗ-ΑΑ9), σύµφωνα µε την οποία τροποποιούνται - συµπληρώνονται τα 
παρακάτω δροµολόγια µεταφοράς µαθητών Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2015-16, ως 
εξής: 
 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ  Μ Ε  Α Λ Λ Α Γ Η  
ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

 
1. ΤΜΗΜΑ 37: Στο δροµολόγιο του αριθ. 1599/20-03-2015 διαγωνισµού µε Α/Α τµήµατος 37 

(διπλό δροµολόγιο µε ταξί & ανάδοχο τον κ. Μόσχο Γεώργιο), µε αφετηρία το Κόµµα 
(Λαµίας) και προορισµό το Ειδικό ∆ηµοτικό Σχολείο Λαµίας (Παγκράτι) προστίθεται ένα µονό 
δροµολόγιο επιστροφής για δύο ηµέρες την εβδοµάδα µε αφετηρία το Παγκράτι (Πλατεία 
Παγκρατίου - ανταπόκριση µε λεωφορείο του Αστικού ΚΤΕΛ Λαµίας Α.Ε. από το 21Ο 
∆ηµοτικό Σχολείο Λαµίας που εδρεύει στο Σταυρό) και προορισµό το Κωσταλέξη, 
προκειµένου να µεταφερθούν 2 µαθητές από το 21Ο ∆ηµοτικό Σχολείο Λαµίας, που εδρεύει 
στο Σταυρό, οι οποίοι δύο ηµέρες την εβδοµάδα (Τρίτη & Τετάρτη) θα σχολάνε στις 14:00 
(7/ωρο) λόγω προσθήκης στο σχολικό πρόγραµµα 2ης ξένης γλώσσας και θα µεταφέρονται 
µέχρι την Πλατεία του Παγκρατίου µε λεωφορείο του Αστικού ΚΤΕΛ Λαµίας Α.Ε. (σχετ. το µε 
Α.Π. 13/23-01-2016 έγγραφο του 21ου  ∆ηµοτικού Σχολείου Λαµίας). 
Σύµφωνα µε την παρ. 3iii του άρθρου 1 της αριθ. 31636/09-09-2015  (ΦΕΚ 1931/τ. Β΄/09-09-
2015) ΚΥΑ η ενεργοποίηση της προαίρεσης σε ποσοστό 50% για το νέο µονό δροµολόγιο 
είναι συµφερότερη από την επαναπροκήρυξη του (το ηµερήσιο κόστος µε έκπτωση 11% και 
προαίρεση 50% ορίζεται στα 9,07 ευρώ, ενώ σε περίπτωση επαναδηµοπράτησης το 
ηµερήσιο κόστος του επιπλέον δροµολογίου ορίζεται στα 15,48 ευρώ για την εκτέλεση 9 
επιπλέον χιλιοµέτρων από Παγκράτι στο Κωσταλέξη) & άρα συντρέχουν λόγοι δηµοσίου 
συµφέροντος.      
Ηµερήσιο κόστος του δροµολογίου επιστροφής : 9,07 ευρώ   
Νέα τιµή - ηµερήσιο κόστος σύµβασης: 27,21 (18,14 αρχ. σύµβαση+9,07 προαίρεση) (έχει 

εφαρµοστεί προαίρεση σε ποσοστό 50% & η δοθείσα έκπτωση του αναδόχου στην 
διαπραγµάτευση σε ποσοστό 11%) 

2. ΤΜΗΜΑ 46: Το δροµολόγιο του αριθ. 1599/20-03-2015 διαγωνισµού µε Α/Α τµήµατος 46 
(µονό βραδινό δροµολόγιο επιστροφής µε ταξί & ανάδοχο τον κ. Λύκο Ιωάννη), µε αφετηρία 
το 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Λαµίας-Εσπερινό Γυµνάσιο Λαµίας και προορισµό τον Άγ. Σεραφείµ-
Καινούργιο - Καµένα Βούρλα τροποποιείται σε 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Λαµίας - Εσπερινό 
Γυµνάσιο - Εσπερινό Λύκειο Λαµίας µε προορισµό τον Άγ. Σεραφείµ - Καινούργιο-
Καµένα Βούρλα - Άγναντη (προσθήκη Άγναντη & Εσπερινό Λύκειο), δεδοµένου ότι ένας 
µαθητής από το Εσπερινό Λύκειο Λαµίας άλλαξε µόνιµη κατοικία και διαµένει στα Ισιώµατα 
Άγναντης (σχετ. το αριθ Φ.27/400/25-01-2016 έγγραφο της ∆/νσης ∆/θµιας Εκπ/σης) και 
συνεπώς αυξάνεται το ηµερήσιο κόστος της σύµβασης λόγω εκτέλεσης επιπλέον 
χιλιοµέτρων (από 42 σε 58 χλµ). 
Σύµφωνα µε την παρ. 3iii του άρθρου 1 της αριθ. 31636/09-09-2015  (ΦΕΚ 1931/τ. Β΄/09-09-
2015) ΚΥΑ η ενεργοποίηση της προαίρεσης σε ποσοστό 50% για το συγκεκριµένο 
δροµολόγιο είναι συµφερότερη από την επαναπροκήρυξη του δροµολογίου (το ηµερήσιο 
κόστος µε έκπτωση 36% και προαίρεση 50% ορίζεται στα 15,70 ευρώ ενώ σε περίπτωση 
επαναδηµοπράτησης το ηµερήσιο κόστος του δροµολογίου ορίζεται στα 22,47 ευρώ) και άρα 
συντρέχουν λόγοι δηµοσίου συµφέροντος.     

 
Νέα τιµή - ηµερήσιο κόστος της σύµβασης: 47,09 ευρώ (31,39 αρχ. σύµβαση+15,70   

προαίρεση) (έχει εφαρµοστεί προαίρεση σε ποσοστό 50% & η δοθείσα έκπτωση του αναδόχου 
στην διαπραγµάτευση σε ποσοστό 36%) 
 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ  Μ Ε  Α Λ Λ Α Γ Η  
ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 
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3. ΤΜΗΜΑ 38: Το δροµολόγιο του αριθ. 1599/20-03-2015 διαγωνισµού µε Α/Α τµήµατος 38 
(διπλό δροµολόγιο µε ταξί & ανάδοχο τον κ. Γιαννάκο Κωνσταντίνο) µε αφετηρία την Ανθήλη 
(Λαµίας) και προορισµό το Ειδικό ∆ηµοτικό Σχολείο Λαµίας (Παγκράτι) τροποποιείται σε 
Ανθήλη - οδός Βασιλικών – οδός Αλύτρωτων Πατρίδων 60 (Ν. Εργατικές Κατοικίες - 
Γαλανέικα) για Ειδικό ∆ηµοτικό Σχολείο & Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο Λαµίας 
(Παγκράτι) (προσθήκη οδός Βασιλικών, οδός Αλύτρωτων Πατρίδων 60 & Ειδικό 
Επαγγελµατικό Γυµνάσιο), δεδοµένου ότι δύο (2) από τους µεταφερόµενους µαθητές 
άλλαξαν τόπο διαµονής (από την Ανθήλη στις Ν. Εργατικές Κατοικίες Αλύτρωτων Πατρίδων 
60 Γαλανέικα Λαµίας) και επίσης προέκυψε η ανάγκη για µεταφορά ενός επιπλέον µαθητή 
από την οδό Βασιλικών για το Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο Λαµίας (σχετ. το αριθ. 89/03-
02-2016 έγγραφο του Ειδικού Επαγγελµατικού Γυµνασίου Λαµίας) 
Συνεπώς πρέπει να αυξηθεί το ηµερήσιο κόστος της σύµβασης λόγω εκτέλεσης επιπλέον 
χιλιοµέτρων (από 16 σε 22 χλµ). 

 
Νέα τιµή-ηµερήσιο κόστος της σύµβασης: 32,97 ευρώ (27,48 αρχ. σύµβαση+ 5,49 

προαίρεση σε ποσοστό 20%) (έχει εφαρµοστεί προαίρεση σε ποσοστό 20% & η δοθείσα 
έκπτωση του αναδόχου στον ανοικτό διαγωνισµό σε ποσοστό 11%) 

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

  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 287 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπανών δροµολόγιων µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, σχολικού 
έτους 2015-16. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 21953/912/11-2-2016 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες δροµολογίων µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, 

σχολικού έτους 2015-16, ως εξής:  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ  
ΣΕΠΤ2015 - ΟΚΤ 2015  Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΦΟΡΕAΣ 073 ΚΑΕ 0821 

                            ΑΡΙΘΜ. 5864/23-11-2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΗΜΕΡΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
23% 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ ΑΝΑ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΜ 53 Σεπ-15 12 91,58 1.098,96 

€ 
252,76 

€   
ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΜ 53 Οκτ-15 21 91,58 1.923,18 
€ 

442,33 
€ 3.717,23 € 3.717,23 € 

        3.717,23 € 3.717,23 € 

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

 
  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 288 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου 
µειοδοτικού  διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών 
της Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισµού 90.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. οικ. 18603/810/8-2-
2016 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. το υπ΄αριθµ. 2/3-2-2016 πρακτικό της επιτροπής του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου 

µειοδοτικού  διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών 
της Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισµού 90.000,00 € µε Φ.Π.Α., που αφορά στην αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών συµµετοχής και της τεχνικής προσφοράς του µοναδικού υποψηφίου «Φλώρου 
Ιωάννη του Νικολάου», 

2. τη συνέχιση του διαγωνισµού στο επόµενο στάδιο αξιολόγησης της οικονοµικής 
προσφοράς µε τον «Φλώρο Ιωάννη του Νικολάου - ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ», αφού η 
προσφορά του κρίνεται πλήρης. 

 
  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 289 

 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρακτικού 4 της επιτροπής του επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια τροφίµων για τους άστεγους και άτοµα που δεν εξασφαλίζουν 
δυνατότητα καθηµερινής σίτισης και διατροφής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», 
προϋπολογισµού 200.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας 
& Κοινωνικής Μέριµνας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 95/16-2-2016 έγγραφο 
της ∆/νσης Κοινωνικής Μέριµνας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθµ. 4/16-2-2016 πρακτικό – γνωµοδότηση της επιτροπής του 

επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια τροφίµων για τους 
άστεγους και άτοµα που δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθηµερινής σίτισης και διατροφής στην 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισµού 200.000,00 € µε Φ.Π.Α., σχετικά µε την 
µετάθεση του συµβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης των υλικών κατόπιν αιτήµατος της 
αναδόχου εταιρείας «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΕΚΑΣ Α.Ε.». 
 2. Μεταθέτει τον συµβατικό χρόνο φόρτωσης - παράδοσης των υλικών στην µειοδότρια 
εταιρεία «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΕΚΑΣ Α.Ε.», 8Οχ.λ.µ. Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, Α.Φ.Μ. 
093252125, ∆.Ο.Υ. Κορίνθου, για ένα µήνα, ήτοι µέχρι 21-03-2016, χωρίς την επιβολή 
κυρώσεων, αφού λόγοι σοβαροί (οι εκτεταµένες συγκεντρώσεις των αγροτών δυσκολεύουν τη 
διακίνηση των προϊόντων) καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των 
συµβατικών ειδών.  

 
  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 290 

 
 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρακτικού - κατακύρωση αποτελέσµατος του πρόχειρου µειοδοτικού 
δηµόσιου διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου για την αποσυναρµολόγηση, συσκευασία, 
µεταφορά και συναρµολόγηση του εξοπλισµού και των αρχείων των υπηρεσιών της Π.Ε. 
Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα µεταφερθούν σε νέα κτίρια, συνολικού 
προϋπολογισµού 60.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 22875/947/16-2-2016 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το από 16-2-2016 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού για την ανάδειξη 

αναδόχου για την αποσυναρµολόγηση, συσκευασία, µεταφορά και συναρµολόγηση του 
εξοπλισµού και των αρχείων των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
που θα µεταφερθούν σε νέα κτίρια, συνολικού προϋπολογισµού 60.000,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
του αναδειχθείσας µειοδότριας εταιρείας του ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, µε διακριτικό 
τίτλο «ALPHA ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ». 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του πρόχειρου µειοδοτικού δηµόσιου διαγωνισµού στην 
ατοµική εταιρεία του ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, µε διακριτικό τίτλο «ALPHA 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ», σύµφωνα µε την οικονοµική της προσφορά που ανέρχεται στο ποσό των 
34.490,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

 
  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 291 

 
 
∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπανών και δέσµευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό για 
αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 20871/473/12-2-2016 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την κάλυψη δεσµεύσεων και την πληρωµή δαπανών από τον τακτικό 

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

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Π/Υ (ποσό 
µε Φ.Π.Α. 
σε ευρώ) 

1 δαπάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών µηχανολογικού εξοπλισµού των 
οχηµάτων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας.  
 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤ

ΟΥ 

ΑΡΙΘ. 
ΑΥΤΟΚΙ
ΝΗΤOΥ 

ΕΙ∆ΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΠΙΘ/ΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 

Επιβατικό ΚΗΥ 9365 Φίλτρο λαδιού, 
αντιψυκτικό, 
θερµοστάτης, 

8/1/2016 143,91 

4.975,38 
ευρώ 
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µπουζί, ιµάντας 
εκκεντροφόρου,  
σετ φλαντζών 

Ηµιφορτηγό ΚΗΥ 
3753 

Αντλία βενζίνης, 
φίλτρο βενζίνης, 
καπάκι διανοµέα, 
ράουλο, µπουζί 

8/1/2016 216,48 

Ηµιφορτηγό ΚΗΥ 
3753 

Κόλλα συγκόλληση 
µετάλλων, 
ρουλεµάν τροχών, 
τακάκια 

15/1/2016 202,95 

   ΣΥΝΟΛΟ (1) 563,34 
Εκχιονιστικό ΙΧ 93852 λάµες 8/1/2016 319,80 
Ισοπεδωτής ΚΥ 3156 Λάµες,  στεγανά, 

µαρκούτσι 8/1/2016 384,37 

φορτηγό ΚΗΥ 9376 Μοτέρ υδραυλικού 
ανέµης 13/1/2016 221,40 

   ΣΥΝΟΛΟ (2) 925,57 

φορτωτής ΙΧ 93851 Τζάµι πόρτας και 
κόλλες 18/1/2016 209,10 

προωθητής ΚΥ 456 2 Φίλτρα αέρος 19/1/2016 147,97 
προωθητής ΚΥ 456 10 Βίδες πέδιλων  19/1/2016 61,13 
προωθητής ΚΥ 456 2 µαρκούτσια 20/1/2016 45,02 

   ΣΥΝΟΛΟ (3) 463,22 
Εκσκαφέας-
φορτωτής  

ΙΧ 
121637 2 µπαταρίες 7/1/2016 250,00 

φορτηγό  ΚΗΙ 4379 Μπαταρία, πόλος, 
καλώδιο 7/1/2016 114,00 

Ηµιφορτηγό ΚΗΥ 9375 Αυτόµατος και 
ρουλεµάν δυναµό 19/1/2016 131,00 

   ΣΥΝΟΛΟ (4) 495,00 

Εκχιονιστικό
λεπίδες 

ΚΗΥ 
9400 

Φίλτρο, σετ 
κονφλέρ, τσιµούχα, 
αρθρώσεις, 
βάκτρο, βίδες και 
παξιµάδια, 
σωλήνες, 
στηρίγµατα, 
σιδεροσωλήνας, 
λαµαρίνα, 
κοιλοδοκός, λάµα, 
συρµατόσχοινο  

12/1/2016 773,88 

   ΣΥΝΟΛΟ (5) 773,88 

Εκχιονιστικό
λεπίδες 

ΚΗΥ 
9400 

Βίδες 20*130-
12*40-10*40-
6*120, παξιµάδια 
µ20-µ6 ασφαλείας, 
παξιµάδια µ10- 
µ12, σωλήνας 
extraflex-1/2R2, 
άκρα PSI, άκρα 
Ν35-22, κυάθια , 

7/1/2016 970,90 

ΑΔΑ: 6ΡΡ37ΛΗ-4ΨΔ



20 
 

κυάθια 1/2R2, 
φίλτρο ΤΒ, 
λάστιχα, υγρά 
φρένου, ροδέλες 
µ6 ΒΤ, καθρέφτης 
P2, κατσαβίδι, 
τακάκια, τσιµούχα.     

   ΣΥΝΟΛΟ (6) 970,90 

Εκχιονιστικό
λεπίδες 

ΚΗΥ 
9400 

Άκρα, κυάθια, 
µαστός, κυάθια, 
ναυτικά, λάστιχα, 
υγρά φρένου,  
σωλήνας, 
κολλιέδες, µαστοί, 
ταχυσύνδεσµοι, 
ταφ, σωλήνες,  
τσιµούχα, γάντζος, 
λάµες, σύνδεσµος, 
βάκτρο χρωµέ, 
βίδες και παξιµάδια 
λαµών.  

11-12/1/2016 783,47 

   ΣΥΝΟΛΟ (7) 783,47 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  4.975,38 
 
Σχετ. έγγραφα: τα υπ΄αριθµ. 16894/416/4-2-2016, 17036/424/5-2-2016, 
17923/437/8-2-2016 της ∆/νσης ∆/κού Οικ/κού  
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1321 

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

ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΙΣΟ∆ΟΥ 

ΟΧΗΜΑ ΠΟΣΟ 

Ηµιφορτηγό 8/1/2016 ΚΗΥ 9389 430,50 

  ΣΥΝΟΛΟ (1) 430,50 

Επιβατικό 8/1/2016 ΚΗΥ 9365 246,00 

Ηµιφορτηγό 8/1/2016 ΚΗΥ 3753 270,60 

Ισοπεδωτής 11/1/2016 ΚΥ 460 369,00 

  ΣΥΝΟΛΟ (2) 885,60 

φορτηγό 12/1/2016 ΚΗΥ 9373 319,80 

  ΣΥΝΟΛΟ (3) 319,80 

Εκσκαφέας-φορτωτής  14/1/2016 ΙΧ 121637 467,40 

  ΣΥΝΟΛΟ (4) 467,40 

Εκχιονιστικό-λεπίδες 19/1/2016 ΚΗΥ 9390 910,20 

  ΣΥΝΟΛΟ (5) 910,20 

φορτηγό 20/1/2016 ΚΗΙ 4379 405,90 

  ΣΥΝΟΛΟ (6) 405,90 

9.232,00 
ευρώ 
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Εκχιονιστικό-λεπίδες 21/1/2016 ΚΗΥ 9400 467,40 

  ΣΥΝΟΛΟ (7) 467,40 

Εκχιονιστικό-λεπίδες 22/1/2016 ΚΗΥ 9400 528,90 

  ΣΥΝΟΛΟ (8) 528,90 

Εκχιονιστικό-λεπίδες 26/1/2016 ΚΗΥ 9400 664,20 

  ΣΥΝΟΛΟ (9) 664,20 

φορτωτής 14/1/2016 ΚΥ 7411 307,50 

Ηµιφορτηγό 15/1/2016 ΚΗΥ 3753 147,60 

  ΣΥΝΟΛΟ (10) 455,10 

Ηµιφορτηγό 19/1/2016 ΚΗΥ 9375 130,00 

  ΣΥΝΟΛΟ (11) 130,00 

Φορτηγό 14/1/2016 ΚΗΥ 9376 430,50 

Φορτηγό 15/1/2016 ΚΗΥ 9376 184,50 

  ΣΥΝΟΛΟ (12) 615,00 

Ισοπεδωτής 8/1/2016 ΚΥ 3156 897,90 

Εκχιονιστικό-λεπίδες 13/1/2016 ΚΗΥ 9371 49,20 

  ΣΥΝΟΛΟ (13) 947,10 
Εκχιονιστικό 11/1/2016 ΙΧ 93852 467,40 

Ισοπεδωτής 12/1/2016 ΚΥ 3156 270,60 

Εκσκαφέας-φορτωτής 13/1/2016 ΚΥ 3152 196,80 

  ΣΥΝΟΛΟ (14) 934,80 
προωθητής 12/1/2016 ΚΥ 456 147,60 

προωθητής 14/1/2016 ΚΥ 456 209,10 

προωθητής 19/1/2016 ΚΥ 456 159,90 

προωθητής 20/1/2016 ΚΥ 456 209,10 

  ΣΥΝΟΛΟ (15) 725,70 
Επισκευή κοµπρεσέρ 
συνεργείου 

16/12/2015  344,40 

  ΣΥΝΟΛΟ (16) 344,40 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   9.232,00 
Σχετ. έγγραφα: τα υπ΄αριθµ. 16894/416/4-2-2016,17036/424/5-2-2016 της 
∆/νσης ∆/κού Οικ/κού  
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 0861 

3 δαπάνη για την αµοιβή ετήσιας συνδροµής εφηµερίδων οικονοµικού έτους 2016 
της Π.Ε. Ευρυτανίας και συγκεκριµένα: 

1) Ευρυτανικά Νέα αµοιβή: 150,00€ 
2) Ευρυτανικός Παλµός αµοιβή: 150,00€ 

 
Σχετ. έγγραφο: το υπ΄αριθµ. 20348/462/11-2-2016 της ∆/νσης ∆/κού Οικ/κού  
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ  073, ΚΑΕ 1121 

300,00 
ευρώ 

4 δαπάνη για την προµήθεια στεφανιών, ποτών, ξηρών καρπών, γλυκισµάτων και 
τοποθέτηση µικροφωνικών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες  της Π.Ε. Ευρυτανίας 
εν όψει εορτασµού της 25ης Μαρτίου 2016   
Σχετ. έγγραφο: το υπ΄αριθµ. 20348/462/11-2-2016 της ∆/νσης ∆/κού Οικ/κού  

750,00 
ευρώ 
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Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ  073, ΚΑΕ 5161 
5 δαπάνη για την προµήθεια ενός εκτυπωτή για τις ανάγκες  του ΚΕ.∆.∆.Υ. της ΠΕ 

Ευρυτανίας. 

Σχετ. έγγραφο: το υπ΄αριθµ. 20348/462/11-2-2016 της ∆/νσης ∆/κού Οικ/κού  
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073, ΚΑΕ 1723 

128,00 
ευρώ 

6 δαπάνη για την προµήθεια κλειδαριάς πόρτας στο τµήµα Κτηνιατρικής της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ευρυτανίας  

Σχετ. έγγραφο: το υπ΄αριθµ. 20348/462/11-2-2016 της ∆/νσης ∆/κού Οικ/κού  
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073, ΚΑΕ 1699 

50,00 
ευρώ 

7 δαπάνη  για την αµοιβή για τη συντήρηση και επισκευή κτηρίων για τις ανάγκες 
της ΠΕ Ευρυτανίας. 

Σχετ. έγγραφο: το υπ΄αριθµ. 17939/438/8-2-2016 της ∆/νσης ∆/κού Οικ/κού  
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073, ΚΑΕ 0851 

12.500,00 
ευρώ 

8 δαπάνες για τις προµήθειες τροφίµων και βασικής υλικής συνδροµής του έργου: 
«Αποκεντρωµένες Προµήθειες τροφίµων και βασικής υλικής συνδροµής, 
διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών µέτρων 2015-2016» που 
απαιτείται  στα πλαίσια του Επιχειρησιακού προγράµµατος «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ» και συγχρηµατοδοτείται από το Τ.Ε.Β.Α. 

Σχετ. έγγραφο: το υπ΄αριθµ. 17944/439/8-2-2016 της ∆/νσης ∆/κού Οικ/κού  
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 071, ΚΑΕ 9475 

251.494,48 
ευρώ 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 292 

 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δαπάνης και δέσµευση πίστωσης έργου από τις ∆ηµόσιες Επενδύσεις της 
Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 17954/440/11-2-2016 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τη δαπάνη και δέσµευση πίστωσης έργου από τις ∆ηµόσιες Επενδύσεις της 

Π.Ε. Ευρυτανίας, ως εξής: 
 
Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ σε ευρώ 
1 3η εντολή πληρωµής  του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ». 
Χρηµατοδότηση : ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. – 2014ΣΕ04800000 
(πρώην ΟΣΚ. ΑΕ) 
 
Προϋπολογισµός : 500.000,00 ευρώ 
Ποσό σύµβασης : 335.707,81 ευρώ 
Πληρωµές µέχρι σήµερα : 327.330,19 ευρώ  
Παρών λογαριασµός : 8.377,62 ευρώ  
Υπόλοιπο εγκρίσεων : 0,00 ευρώ 
Φορέας – ΚΑΕ  : 071 – 9483 «Ανέγερση, προσθήκη και 
αποπεράτωση σχολικών κτιρίων».  
Ανάδοχος  : Κ/Ξ ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ – ΠΑΝΑΓΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

 
8.377,62 ευρώ 

 
  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 293 
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ΘΕΜΑ 22ο: 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. 21461/625/15-2-2016 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει 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 προµήθειας δύο (2) µελανιών για τον 
εκτυπωτή LASERJET P3005DN του τµήµατος Περιβάλλοντος και 
Υδροοικονοµίας της ΠΕ Φωκίδας (ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜ. & ΣΙΑ ΕΤΕ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111 

340,00 

2.  
δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τις 
ανάγκες της Α/βάθµιας Εκπ/σης (∆ΡΙΒΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1311 

123,05 

3.  
δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας ενός (1) καθρέπτη οδηγού για το 
ΚΗΗ 1629 οχήµατος της ΠΕ Φωκίδας (ΣΚΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321 

312,00 

4.  
δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας ανταλλακτικών του ΚΗΗ 1629 
οχήµατος της ΠΕ Φωκίδας (ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321 

140,84 

5.  
δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας ανταλλακτικών για το service του 
ΚΗΥ 7901 οχήµατος της ΠΕ Φωκίδας (ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321 

110,23 

6.  
δαπάνη για την πληρωµή αποζηµίωση του Γεωργίου Σκοπελίτη µετά 
την αριθµ. 1400/2015 τελεσίδικη απόφαση ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 071 ΚΑΕ  0892           

50.000,00 

7.  
δαπάνη για την πληρωµή οδοιπορικών ενός (1) υπαλλήλου ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων για την παρακολούθηση σεµιναρίου  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0711 

201,48 

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

712.18 

9.  δαπάνη για την πληρωµή λογαριασµών ∆ΕΗ  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0832         

2329,73 

10. 

δαπάνη για την πληρωµή εργασίας (εξαγωγή και τοποθέτηση 
καθρέπτη) του ΚΗΗ 1629 οχήµατος της ΠΕ Φωκίδας (ΣΚΟΥΤΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861 

36,90 

11. 
δαπάνη για την πληρωµή εργασίας (service) του ΚΗΗ 1629 οχήµατος 
της ΠΕ Φωκίδας (ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861 

73,80 

12. 
δαπάνη για την πληρωµή εργασίας (service) του ΚΗΥ 7901 οχήµατος 
της ΠΕ Φωκίδας (ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861 

75,65 

              
  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 294 

 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό, οικονοµικού έτους 2016, για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή 
υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 22576/939/16-2-2016 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει την πληρωµή δαπάνης και τη σχετική δέσµευση πίστωσης για δαπάνες, αγορές, 

επισκευές, συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν κατά 
το Οικονοµικό Έτος 2016, Π.Ε. Φθιώτιδας, ως κατωτέρω:  
 

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή 
ΚΑΕ 

ΠΟΣΟ 
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝΑ

ΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 
ΕΤΟΥΣ 2016 

∆ΕΣΜΕΥΘΕΝ ΠΟΣΟ 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

1 

Προµήθεια υλικών 
για την 
ανακατασκευή της 
τέντας στην εξέδρα 
των επισήµων κατά 
τον εορτασµό των 
Εθνικών επετείων 

 
 
 
02.01.073.1699.01 

Λοιπές 
προµήθειες  

800,00 15.000,00 12.000,00   

2 

Προµήθεια µοκέτας 
για την εξέδρα των 
επισήµων κατά τον 
εορτασµό των 
εθνικών επετείων 

 
 
02.01.073.1699.01 

Λοιπές 
προµήθειες  

700,00     1.500,00 

3 

Επισκευή-
τροποποίηση 
εξέδρας επισήµων 
κατά τον εορτασµό 
των Εθνικών 
επετείων 

 
 
 
02.01.073.0899.01 

Λοιπές 
δαπάνες και 
ειδικές 
αµοιβές     400,00 131.180,00 64.750,00 66.030,00 

4 

Προµήθεια 
ανταλλακτικών ΜΕ 
5576 προωθητήρα-
µπουλντόζα 
Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας 

02.01.073.1321.01 

Προµήθεια 
ειδών 
συντήρησης 
& επισκευής  
µεταφορικών 
µέσων 
ξηράς γενικά      

7.000,00 85.000,00 72.500,00   

5 

Προµήθεια 
ανταλλακτικών ΜΕ 
5594 Γκρέϊντερ 
Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας 

02.01.073.1321.01 

Προµήθεια 
ειδών 
συντήρησης 
& επισκευής  
µεταφορικών 
µέσων 
ξηράς γενικά      

5.000,00     500,00 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ 13.900,00 231.180,00 149.250,00 68.030,00 
 

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει τις ανωτέρω δαπάνες, πλην εκείνων µε 
α/α 1, 2, και 3, τις οποίες θεωρεί µεγάλες και όχι σωστά ιεραρχηµένες. 
 

  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 295 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό, οικονοµικού έτους 2016, για δαπάνες µετακίνησης, επισκευές, συντηρήσεις 
που πραγµατοποιήθηκαν κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη, Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 22004/917/15-2-2016 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
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αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει την πληρωµή δαπάνης και τη σχετική δέσµευση πίστωσης για δαπάνες 

µετακίνησης λοιπών προσώπων, επισκευές και συντηρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν κατά τα 
παρελθόντα οικονοµικά έτη, Π.Ε. Φθιώτιδας, ως κατωτέρω:  
 

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ 
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝΑΜΟΡΦ

ΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2016 

∆ΕΣΜΕΥΘΕΝ 
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

1 

Προµήθεια 
ηλεκτρολογικού 

υλικού 
παρελθόντων 
οικονοµικών 

ετών 

02.01.073.1311.02 

Προµήθεια 
ειδών 

συντήρησης 
και επισκευής 
εγκαταστάσεων 

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 

2 

Έξοδα 
µετακίνησης 
λοιπών 

προσώπων 
από το 

εσωτερικό στο 
εξωτερικό & 
αντίστροφα 
παρελθόντων 
οικονοµικών 

ετών 

02.01.073.0717.02 

Έξοδα 
µετακίνησης 
λοιπών 

προσώπων 
από το 

εσωτερικό στο 
εξωτερικό & 
αντίστροφα 

6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 

 
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι δεν ψηφίζει τη δαπάνη µε α/α 2, προτού 

αποσαφηνιστεί ποιοι έκαναν ταξίδια στο εξωτερικό τα προηγούµενα χρόνια και γιατί δεν 
πληρώθηκαν. 

 
  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 296 

 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό, οικονοµικού έτους 2016, για την επισκευή - συντήρηση και προµήθεια 
ανταλλακτικών οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 22003/916/15-2-2016 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
Α. τη σχετική δέσµευση πίστωσης για την επισκευή - συντήρηση και προµήθεια 

ανταλλακτικών οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας που πρόκειται να 
πραγµατοποιηθούν κατά το Οικονοµικό Έτος 2016, ως κατωτέρω:  
 

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ 
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 

ΕΤΟΥΣ 2016 

∆ΕΣΜΕΥΘΕΝ 
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ 

ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

1 

Προµήθεια 
ανταλλακτικών 
µεταφορικών 

µέσων περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας 

02.01.073.1321.01 

Προµήθεια 
ειδών 

συντήρησης & 
επισκευής  

µεταφορικών 
µέσων ξηράς 

20.000,00 85.000,00 52.500,00 12.500,00 
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γενικά 

2 

Επισκευή-
συντήρηση 
(εργασία) 

µεταφορικών 
µέσων ΠΣΕ 

02.01.073.0861.01 

Αµοιβές για 
συντήρηση και 

επισκευή 
µεταφορικών 
µέσων ξηράς 

γενικά 

10.000,00 40.000,00 20.000,00 10.000,00 

3 

Επισκευή-
συντήρηση κτιρίου 

εργοταξίου 
µηχανηµάτων 
οχηµάτων της 
Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας 
ΠΕ Φθιώτιδας 

02.01.073.0851.01  
Αµοιβές για 
συντήρηση & 
επισκευή 

κτιρίων γενικά 500,00 9.000,00 0,00 8.500,00 

4 

Προµήθεια 
ηλεκτρολογικού 

υλικού για το κτίριο 
του εργοταξίου 
µηχανηµάτων 
οχηµάτων της 
Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας 

02.01.073.1311.01  
Προµήθεια 
ειδών 

συντήρησης 
και επισκευής 
εγκαταστάσεων 

450,00 9.000,00 1.000,00 7.550,00 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ 43.000,00 140.000,00 44.500,00 44.500,00 
 

Β. την πληρωµή δαπάνης για την επισκευή - συντήρηση και προµήθεια ανταλλακτικών 
οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν 
κατά το Οικονοµικό Έτος 2016, ως κατωτέρω: 
 

1 

∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για το ME 109801 
διαµορφωτήρα για τον έλεγχο συστήµατος τροφοδοσίας της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ποσού 228,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από 
την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-0861. 

228,00 
ευρώ 

    2 

∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για ΚΗΙ 1352 φορτηγό για 
επισκευή αντλίας χορτοκοπτικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
ποσού 738,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-
0861. 

738,00 
ευρώ 

    3 
∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για ΜΕ 5581 επισκευή 
µπουκάλας ελπίστριας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ποσού 
454,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-0861 

 
454,00 
ευρώ 

    4 
∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για ΚΗΗ 2784 φορτηγό αλλαγή 
ταινίας αλατιέρας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ποσού 
486,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-0861 

 
486,00 
ευρώ 

    5 
∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών ΚΗΙ 1353 επισκευή µοτέρ 
αλατιέρας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ποσού 345,00 ευρώ 
µε ΦΠΑ, από την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-0861. 

345,00 
ευρώ 

    6 

∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών ΜΕ 5588 πολυµηχάνηµα  
αλλαγή µπαλάκια από καµπίνα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
ποσού 203,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-
0861. 

203,00 
ευρώ 

    7 

∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για ΚΗΙ 4292 επιβατικό   
καθαρισµός πολλαπλής αλλαγή συνεµπλόκ ανάρτησης της Περιφέ-
ρειας Στερεάς Ελλάδας, ποσού 160,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από την 
πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-0861,  

 
160,00 
ευρώ 
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    8 

∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών ΚΗΗ 2713 φορτηγάκι αλλαγή 
δίσκο πλατό βολάν σετ συµπλέκτη της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, ποσού 554,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από την πίστωση του 
ΕΦ01073 ΚΑΕ-0861. 

 
554,00 
ευρώ 

9 
∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για ΚΥ 9841 επιβατικό αλλαγή 
ιµάντα βαλβίδα και αισθητήρα  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
ποσού 240,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ 
0861 

 

240,00 
ευρώ 

  10 
∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών ΚΗΙ 5926 πλατφόρµα εξαγωγή 
διαφορικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ποσού 431,00 ευρώ 
µε ΦΠΑ, από την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-0861 

 
431,00 
ευρώ 

  11 

∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών ΚΗΗ 2786 φορτηγό εξαγωγή 
και αντικατάσταση αντλίας υδραυλικού της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, ποσού 308,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από την πίστωση του 
ΕΦ01073 ΚΑΕ-0861 

308,00 
ευρώ 

  12 

∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών το ΜΕ 91690 εκχιονιστικό 
επισκευή διακοπτών αλατιέρας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
ποσού 110,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-
0861 

110,00 
ευρώ 

  13 

∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών µηχανουργείου για το ΚΗΗ 
φορτηγό 2784 επισκευή ηλεκτρικών καλωδίων  της Περιφέρειας 
Στερεάς  Ελλάδας, ποσού 185,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από την πίστωση 
του ΕΦ01073 ΚΑΕ-0861 

 
185,00 
Ευρώ 

  14 

∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών µηχανουργείου για το ΚΗΗ 
2787 φορτηγό  επισκευή µηχανή αλατιέρας µίζα της Περιφέρειας 
Στερεάς  Ελλάδας, ποσού 45,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από την πίστωση 
του ΕΦ01073 ΑΕ-0861 

 
45,00 
ευρώ 

 

  15 

∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών µηχανουργείου για το ΚΥ 9841 
επιβατικό επισκευή µπράτσου καθαριστήρα παρµπρίζ της 
Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας, ποσού 60,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από 
την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-0861  

 
60,00 
ευρώ 

  16 

∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών µηχανουργείου για το ΜΕ 5572 
φορτωτής  εξαγωγή – τοποθέτηση µίζας της Περιφέρειας Στερεάς  
Ελλάδας, ποσού µε ΦΠΑ 70,00 ευρώ, από την πίστωση του 
ΕΦ01073 ΚΑΕ-0861 

 
 

70,00 
ευρώ 

  17 

∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών µηχανουργείου  για το    ΚΗΗ 
2785  φορτηγό επισκευή δυναµό της Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας  
ποσού 85,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-
0861 

85,00 
ευρώ 

  18 

∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών  για το ΚΗΗ2787 φορτηγό   
εξαγωγή τοποθέτηση κοµπρισέρ της Περιφέρειας Στερεάς  
Ελλάδας, ποσού 123,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από την πίστωση του 
ΕΦ01073 ΚΑΕ-0861  

 
123,00 
ευρώ 

  19 

∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών  για το  ΚΗΗ  2784 φορτηγό 
αλλαγή βαλβίδας φρένων αλλαγή τρόµπα φερµουίτ  της 
Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας, ποσού 130,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από 
την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-0861  

 
130,00 
ευρώ 

  20 

∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για το ΚΗΙ1352 φορτηγό 
εξαγωγή τοποθέτηση δαγκάνας της Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας, 
ποσού 246,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-
0861  

 
246,00 
ευρώ 

  21 
∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για το ΚΗΙ 5926 πλατφόρµα  
επισκευή ελαστικών της Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας, ποσού 
520,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-0861  

 
520,00 
ευρώ 

  22 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για το ΜΕ 91690 εκχιονιστικό   
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επισκευή ελαστικών της Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας, ποσού 
308,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-0861  

308,00 
ευρώ 

  23 

∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών  για το  ΜΕ 109801    
διαµορφωτήρας (γκρέϊτερ) επισκευή ελαστικών της Περιφέρειας 
Στερεάς  Ελλάδας, ποσού 650,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από την πίστωση 
του ΕΦ01073 ΚΑΕ-0861  

 
650,00 
ευρώ 

  24 
∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για το ΜΕ 91712 φορτωτής 
επισκευή ελαστικών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ποσού 
290,00ευρώ µε ΦΠΑ, από την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-0861  

 
290,00 
ευρώ 

  25 
∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για το ΚΗΗ 2712 φορτηγάκι  
επισκευή αντλίας πετρελαίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  
ποσού 560,00 µε ΦΠΑ, από την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-0861  

 
560,00 
ευρώ 

  26 

∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για το ΜΕ 109801 
διαµορφωτήρας (γκρέϊτερ) επισκευή αντλίας πετρελαίου της 
Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας, ποσού 590,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από 
την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-0861 

 
590,00 
ευρώ 

 
  27 
 

∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για το ΚΗΙ 4292 επιβατικό   
επισκευή εξάτµισης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ποσού 
130,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-0861  

 
130,00 
ευρώ 

 
  28 
 

∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για το ΚΗΗ 2786 φορτηγό  
επισκευή εξάτµισης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ποσού 
240,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-0861  

 
240,00 
ευρώ 

 
  29 

∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για το ΚΗΗ 2715 επιβατικό   
πλύσιµο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ποσού 25,00 ευρώ µε 
ΦΠΑ, από την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-0861 

 
25,00 
ευρώ 

 
  30 

∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για το ΚΗΗ 2721 επιβατικό 
σέρβις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ποσού 60,00 ευρώ µε 
ΦΠΑ, από την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-0861  

60,00 
ευρώ 

 
  31 

∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για το ΚΗΙ 3878 επιβατικό  
εξαγωγή τοποθέτηση µπουζί της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  
ποσού 20,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-
0861 

 
20,00 
ευρώ 

 
  32 

∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για το ΚΗΗ 2715 επιβατικό 
σέρβις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ποσού 100,00 ευρώ µε 
ΦΠΑ, από την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-0861  

 
100,00 
ευρώ 

  33 
 

∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών  για το  ΚΗΗ 2713 επιβατικό 
πλύσιµο καθάρισµα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ποσού 
30,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-0861 

 
30,00 
ευρώ 

 
  34 

∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για το ΚΗΗ 3712 επιβατικό   
πλύσιµο καθάρισµα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ποσού 
30,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-0861,  

 
30,00 
ευρώ 

 
  35 

∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για το ΚΗΗ 4292 επιβατικό  
πλύσιµο Καθάρισµα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ποσού 
30,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-0861  

 
30,00 
ευρώ 

 
  36 

∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για το ΚΥ 9841 επιβατικό  
πλύσιµο Καθάρισµα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ποσού 
30,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-0861  

 
30,00 
ευρώ 

 
  37 

∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για το ΚΗΙ 1352 φορτηγό   
σπείρωµα σε πλάκες  για χορτοκοπτικό της Περιφέρειας Στερεάς  
Ελλάδας, ποσού 185,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από την πίστωση του 
ΕΦ01073 ΚΑΕ-0861  

 
185,00 
ευρώ 

  38 
∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για το ΜΕ 91690 εκχιονιστικό 
επισκευή  αλατιέρας  της Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας, ποσού 
185,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-0861  

 
185,00 
ευρώ 

  39 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για το ΚΗΙ 1352 φορτηγό    
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επισκευή µπουκάλας χορτοκοπτικού της Περιφέρειας 
Στερεάς  Ελλάδας, ποσού 492,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από την πίστωση 
του ΕΦ01073 ΚΑΕ-0861 

492,00 
ευρώ 

  40 

∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για το ΜΕ 9592  
φορτωτής ξετρύπηµα λαµών για λεπίδα εκχιονισµού της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ποσού 247,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από 
την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-1321 

 
247,00 
ευρώ 

 
  41 

∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών ΚΗΙ 1352 φορτηγό 
αντλία κίνησης χορτοκοπτικής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  
ποσού 811,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-
1321 

 
811,00 
ευρώ 

  42 

∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για το ΜΕ 5581 
προωθητήρας (µπουλντόζα)  αλλαγή στεγανά µπουκάλας – βίδες 
και λάµες και µαχαιριού  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ποσού 
352,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-1321 

 
352,00 
ευρώ 

  43 

∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΜΕ 5572 φορτωτής 
ερπυστριοφόρος ραούλο πύρος σύνδεση – βίδες για πέδιλα της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ποσού 845,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από 
την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-1321 

 
845,00 
ευρώ 

  44 

∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΜΕ 91690 
εκχιονιστικό τσιµούχα ρολεµάν αλατιέρας – βίδες για τις λάµες της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ποσού 143,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από 
την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-1321 

 
143,00 
ευρώ 

  45 

∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΜΕ 109801 
διαµορφωτήρας (γρείτερ) φίλτρο πετρελαίου νεροπαγίδα θερµο-
στάτη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ποσού 248,00 ευρώ µε 
ΦΠΑ, από την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-1321, 

 
248,00 
ευρώ 

  46 
∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΚΗΗ 2786 φορτηγό   
αλυσίδες τροχών για χιόνι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ποσού 
431,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-1321, 

 
431,00 
ευρώ 

  47 
∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΚΗΙ 4292 επιβατικό 
συνεµπλόκ φλάντζα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ποσού 109,00 
ευρώ µε ΦΠΑ, από την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-1321 

 
109,00 
ευρώ 

  48 
∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών ΚΗΙ 2713 φορτηγάκι  
βολάν δίσκο πλατό σετ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ποσού 
998,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-1321 

 
998,00 
ευρώ 

  49 

∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΚΥ 9841 επιβατικό 
ιµάντας χρονισµού – βαλβίδα – αισθητήρας της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, ποσού 755,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από την πίστωση 
του ΕΦ01073 ΚΑΕ-1321 

 
755,00 
ευρώ 

  50 

∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΚΗΙ πλατφόρµα  
5926 ρουλεµάν κορώνας τσιµούχα για διαφορικό  της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, ποσού 404,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από την πίστωση 
του ΕΦ01073 ΚΑΕ-1321 

 
404,00 
ευρώ 

  51 

∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για δυναµό για το  ΚΗΗ 
2786 φορτηγό αντλία τιµονιού  -  ιµάντα κινητήρα  της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, ποσού 652,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από την πίστωση 
του ΕΦ01073 ΚΑΕ-1321 

 
652,00 
ευρώ 

  52 
∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΚΗΗ 2787 φορτηγό 
ταινία για αλατιέρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ποσού 
450,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-1321 

450,00 
ευρώ 

  53 
∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΚΗΗ 2784 φορτηγό  
ταινία για Αλατιέρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ποσού 
450,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-1321 

 
450,00 
ευρώ 

  54 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΚΗΗ 2787 φορτηγό  
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αλλαγή µίζας αλατιέρας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ποσού 
250,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-1321, 

250,00 
ευρώ 

  55 

∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΚΥ 9841 επιβατικό  
σετ καθαριστήρες επισκευή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  
ποσού 50,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-
1321 

 
50,00 
ευρώ 

  56 

∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΚΗΗ 2785 φορτηγό 
αυτόµατο ρουλεµάν ανόρθωση για δυναµό της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, ποσού 75,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από την πίστωση του 
ΕΦ01073 ΚΑΕ-1321 

 
75,00 
Ευρώ 

 

  57 
∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΚΗΗ 2787 αλλαγή 
κοµπρεσέρ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ποσού 738,00 ευρώ 
µε ΦΠΑ, από την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-1321 

 
738,00 
ευρώ 

  58 

∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΚΗΗ 2784 αλλαγή 
βαλβίδα δίσκοπτη -  τρόµπα φρένων  -  φερµουίτ  της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, ποσού 820,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από την πίστωση 
του ΕΦ01073 ΚΑΕ-1321 

 
820,00 
ευρώ 

  59 
∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών ΚΗΙ 1352 φορτηγό 
αλλαγή δαγκάνα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ποσού 996,00 
ευρώ µε ΦΠΑ, από την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-1321, 

 
996,00 
ευρώ 

  60 

∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών ΚΗΙ 5926 πλατφόρµα  
αλλαγή  ζάντες βαρέου τύπου τεµ.2  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  
ποσού 650,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-
1321 

 
650,00 
ευρώ 

  61 

∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΚΗΗ φορτηγάκι  
2712 ανταλλακτικό αντλίας πετρελαίου της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, ποσού 885,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από την πίστωση του 
ΕΦ01073 ΚΑΕ-1321 

 
885,00 
ευρώ 

  62 

∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΜΕ 109801 
διαµορφωτήρας (γκρείτερ) ανταλλακτικά αντλίας πετρελαίου της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ποσού 920,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από 
την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-1321 

 
920,00 
ευρώ 

  63 
∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΚΗΗ 2721 επιβατικό  
αλλαγή µπαταρίας τεµ 1 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ποσού 
117,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-1321 

 
117,00 
ευρώ 

 
  64 
 

∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για το ΚΗ 2786 φορτηγό  
αλλαγή µπαταρίας τεµ 2 της Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας, ποσού 
600,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-0861  

 
600,00 
ευρώ 

 
  65 
 

∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών  για το ΚΗΗ 2787 φορτηγό  
αλλαγή µπαταριών τεµ 2. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ποσού 
600,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-0861  

600,00 
ευρώ 

  66 
∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών ΚΗΙ 3878 επιβατικό   
αλλαγή µπουζί της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ποσού 35,00 
ευρώ µε ΦΠΑ, από την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-1321 

 
35,00 
ευρώ 

  67 
∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΚΗΗ 2715 επιβατικό  
σέρβις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ποσού 140,00 ευρώ µε 
ΦΠΑ, από την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-1321 

 
140,00 
ευρώ 

  68 

∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΚΗΙ 1352 φορτηγό  
πλάκες και γλίστρες για χορτοκοπτικό της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, ποσού 308,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από την πίστωση του 
ΕΦ01073 ΚΑΕ-1321 

 
308,00 
ευρώ 

  69 
∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών ΜΕ 5579 κλαρκ  
προέκταση πιρούνια της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ποσού 
369,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-1321 

 
369,00 
ευρώ 

ΑΔΑ: 6ΡΡ37ΛΗ-4ΨΔ



31 
 

  70 

∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΜΕ 91690 
εκχιονιστικό ενισχυτική λάµα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  
ποσού 210,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-
1321 

 
210,00 
ευρώ 

  71 

∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΚΗΙ 1352 φορτηγό 
κατασκευή πλέγµατος για αλατιέρα της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, ποσού 554,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από την πίστωση του 
ΕΦ01073 ΚΑΕ-1321 

 
554,00 
ευρώ 

  72 
∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΜΕ 5592  φορτωτής   
ξετρύπηµα λαµών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ποσού 
308,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-1321 

 
308,00 
ευρώ 

  73 

∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΜΕ 91690 
εκχιονιστικό κατασκευή τάπας ρεζερβουάρ της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, ποσού 123,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από την πίστωση του 
ΕΦ01073 ΚΑΕ-1321 

 
123,00 
ευρώ 

  74 
∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΚΗΗ2721 επιβατικό  
για σέρβις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ποσού 175,00 ευρώ 
µε ΦΠΑ, από την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-1321 

 
175,00 
ευρώ 

  75 
∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΚΗΗ 2784 φορτηγό  
αλλαγή αυτόµατο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ποσού 65,00 
ευρώ µε ΦΠΑ, από την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-1321 

 
65,00 
ευρώ 

  76 

∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΚΗΗ 2779 φορτηγό 
αλλαγή µάκτρα καθαριστήρων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  
ποσού 36,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-
1321 

 
36,00 
ευρώ 

  77 

∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΚΗΗ 2787 φορτηγό 
µάκτρα καθαριστήρων τενόρος βαλβίδα της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, ποσού 120,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από την πίστωση του 
ΕΦ01073 ΚΑΕ-1321 

 
120,00 
ευρώ 

  78 

∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΚΗΙ 1353 φορτηγό 
µάκτρα καθαριστήρων γεννήτρια διπλή βαλβίδα λαδιού της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ποσού 404,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από 
την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-1321 

 
404,00 
ευρώ 

  79 

∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΜΕ 91690 
εκχιονιστικό µάκτρα καθαριστήρων 4 προβολής µε σχάρα και 
λάµπες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ποσού 215,00 ευρώ µε 
ΦΠΑ, από την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-1321 

 
215,00 
ευρώ 

  80 

∆απάνη για την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το κτίριο του 
εργοταξίου µηχανηµάτων οχηµάτων της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, ποσού 430,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από την πίστωση του 
ΕΦ01073 ΚΑΕ-1311 

 
430,00 
ευρώ 

  81 
∆απάνη για παροχή υπηρεσιών για το κτίριο του εργοταξίου 
µηχανηµάτων οχηµάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ποσού 
310,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-0851 

 
310,00 
ευρώ 

 
  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 297 

 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων για πληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 22026/918/15-2-2016 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αποφασίζει οµόφωνα 
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Εγκρίνει τη δέσµευση πίστωσης και την πληρωµή δαπάνης από το Πρόγραµµα 
∆ηµοσίων Επενδύσεων για πληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. Φθιώτιδας, σύµφωνα µε το 
άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, ως εξής: 

  
Τίτλος έργου Ειδικός φορέας/ 

ΚΑΕ 
Προµηθευτής 

 
Ποσό 

1 Μελέτη ανάδειξης Βυζαντινών – 
µεταβυζαντινών µνηµείων Νοµού 
 
Χρηµατοδότηση: ΣΑΜΠ366 

01.071.ΚΑΕ 9362 ∆ιάφορα 
µελετητικά 
γραφεία 

20.000,00 

2 Μελέτη βελτίωσης οδού Αµφίκλεια – 
χιονοδροµικό κέντρο Παρνασσού 
 
Χρηµατοδότηση: ΣΑΜΠ366 

01.071.ΚΑΕ 9362 ∆ιάφορα 
µελετητικά 
γραφεία 

49.240,70 

3 Μελέτη κατασκευής αρδευτικού 
δικτύου στην κτηµατική περιφέρεια 
Περιβολίου Ξυνιάδας 
 
Χρηµατοδότηση: ΣΑΜΠ366 

01.071.ΚΑΕ 9362 ∆ιάφορα 
µελετητικά 
γραφεία 

21.000,00 

4 Μελέτη κατασκευής υπόγειου 
αρδευτικού δικτύου στην κτηµατική 
περιφέρεια Λιανοκλαδίου 
 
Χρηµατοδότηση: ΣΑΜΠ366 

01.071. 
ΚΑΕ 9459 

∆ιάφορα 
µελετητικά 
γραφεία 

75.256,26 

5 Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού 
δρόµου ∆άφνη – όρια Ν. Φωκίδας 
 
Χρηµατοδότηση: ΣΑΜΠ366 

01.071. 
ΚΑΕ 9362 

∆ιάφορα 
µελετητικά 
γραφεία 

1.000,00 

6 Επισκευή – συντήρηση τµήµατος 
δρόµου τ.κ. Καινούργιου 
 
Χρηµατοδότηση: ΚΑΠ 
Προϋπολογισµός: 90.000,00 € 

01.071. 
ΚΑΕ 9771 

Υπό 
∆ηµοπράτηση 

90.000,00 

7 Εξόφληση οφειλών των 
προηγουµένων ετών από 
εκτελεσθείσες εργασίες, δικαστικές 
αποφάσεις, αναθεωρήσεις, ΟΚΩ 
διαφόρων έργων κλπ (αφορά 
δαπάνες για «αντιπληµµυρικά έργα 
Βίστριζας – αποκατάσταση 
αναχωµάτων Σπερχειού» η οποία 
οφείλεται σε αποκατάσταση ζηµιών 
από ανωτέρα βία)» 
 
Χρηµατοδότηση: ΚΑΠ 
 

01.071. 
ΚΑΕ 9779 

Χρήστος 
Λεβεντάκος 

27.306,02 

   
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 298 

 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δαπάνης και δέσµευση πίστωσης για συµµετοχή της Π.Ε. Βοιωτίας στη 
συνδιοργάνωση µε την Ελληνική Οµοσπονδία Φιλάθλων Σωµατείων Αντιπτέρισης (Ε.Ο.Φ.Σ.Α.) 
του 3ου Πανελληνίου Πρωταθλήµατος Αντιπτέρισης µαθητών και µαθητριών Γενικών Λυκείων και 
ΕΠΑΛ Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 565/15-2-2016 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Βοιωτίας προς την 
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
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 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τη δαπάνη και δέσµευση πίστωσης ποσού χιλίων ευρώ (1.000) µε Φ.Π.Α. από 

την εγγεγραµµένη πίστωση στον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας –
Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας (Ε.Φ 073 ΚΑΕ 0844), για τη συµµετοχή της Π.Ε. Βοιωτίας στη 
συνδιοργάνωση µε την Ελληνική Οµοσπονδία Φιλάθλων Σωµατείων Αντιπτέρισης (Ε.Ο.Φ.Σ.Α.) 
του 3ου Πανελληνίου Πρωταθλήµατος Αντιπτέρισης  µαθητών και µαθητριών Γενικών Λυκείων 
και ΕΠΑΛ Ελλάδας, που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κλειστό Γυµναστήριο Λιβαδειάς, από τη 
∆ευτέρα 29/2/2016 έως και την Τρίτη 01/03/2016. 

 
  Ο προϋπολογισµός θα ανέλθει στο ποσό των 2.790,00 ευρώ, εκ του οποίου η 

Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας θα καλύψει τις παρακάτω δαπάνες: 
 

1. Αφίσες – προσκλήσεις-διαπιστεύσεις-προγράµµατα 400,00 
2. Ηχητική κάλυψη 600,00 
 Σύνολο   1.000,00 

                                                                                                           
  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 299 

 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 21873/938/15-2-2016 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

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

Α/Α Αιτιολογία Συνολικό 
ποσό € 

1. Προµήθεια ανταλλακτικών για το KHH 6117 όχηµα (εκχιονιστικό) της ∆ΤΕ 
της Π.Ε. Ευβοίας, από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1321 (σχετ. αρ. 
πρωτ. 18821/374/9-2-2016 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Ευβοίας). 

60,00 

2. Προµήθεια τριών (3) καθισµάτων γραφείου για τις ανάγκες της ∆/νσης 
Ανάπτυξης της Π.Ε. Ευβοίας, από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1711 
(σχετ. αρ. πρωτ. 949/9-2-2016 έγγραφο της ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. 
Ευβοίας). 

424,35 

3. Προµήθεια ενός (1) φωτοτυπικού µηχανήµατος Konica Minolta bizhub 185 
για τις ανάγκες του Τµήµατος Μεταφορών και Επικοινωνιών Ιστιαίας της 
ΠΕ Ευβοίας, από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1713 (σχετ. αρ. πρωτ. 
17637/50/8-2-2016 έγγραφο του Τµήµατος Πληροφορικής της Π.Ε. 
Ευβοίας). 

570,00 

4. Εργασία συντήρησης και επισκευής για το KHH 6117 όχηµα (εκχιονιστικό) 
της ∆ΤΕ της Π.Ε. Ευβοίας, από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0861 
(σχετ. αρ. πρωτ. 18815/373/9-2-2016 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Ευβοίας). 

24,00 

   
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 300 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Συµπλήρωση - Τροποποίηση της υπ΄αριθµ. 1429/2015 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης πίνακα Ολοκληρωµένου Πλαισίου 
∆ράσης (Ο.Π.∆) που αφορά τον Προϋπολογισµό του έτους 2016 και τον Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 22002/915/15-2-2016 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Συµπληρώνει - τροποποιεί την υπ΄αριθµ. 1429/2015 απόφασή της που αφορά την 

έγκριση του πίνακα 5β του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆) του Προϋπολογισµού 
έτους 2016 και τον Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προκειµένου να 
προστεθεί ένας (1) ΚΑΕ δεκτικός έκδοσης Χ.Ε.Π  και συγκεκριµένα: 
 

ΚΑΕ Περιγραφή 

0721 
 
 

0722 
 
 

0716 
 

0719 

Ηµερήσια αποζηµίωση µετακινουµένων στο εσωτερικό και εξωτερικό εκτός όσων 
εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715,0716,0717 
 
Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό εκτός όσων εκτός όσων 
εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715,0716,0717 
 
∆απάνες µετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό  
 
Λοιπά έξοδα µετακίνησης εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715,0716,0717 
 

 
Η εν λόγω τροποποίηση αυτή κρίνεται αναγκαία για την εύρυθµη λειτουργία της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 

  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 301 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση της 2ης τροποποίησης του Προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2016, της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητές των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε. και κα Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης 
Οικονοµικού Π.Σ.Ε.) 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 22001/914/15-2-2016 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει τη 2η Τροποποίηση του Προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2016, της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όπως αναλύεται στην εισηγητική έκθεση της ∆/νσης Οικονοµικού 
Π.Σ.Ε. και αποτυπώνεται στους πίνακες Εσόδων - Εξόδων  των Περιφερειακών Ενοτήτων, οι 
οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 
 Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος έδωσε αρνητική ψήφο, διότι διαφωνεί πολιτικά µε τον τρόπο 
υλοποίησης του προϋπολογισµού και µε την υποταγή της Περιφερειακής Αρχής στην 
συνεχιζόµενη υποχρηµατοδότηση.  
 Ο κ. Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
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  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 302 
 
 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
«Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε την µέθοδο της παγιδοθεσίας µε 
παγίδες τύπου McPhail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής 
καταπολέµησης του δάκου της ελιάς, έτους 2016», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 35.061,89€ 
µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 501/10-2-2016 
έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) τη διενέργεια πρόχειρου δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την επιλογή 

αναδόχου/ων για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε τη 
µέθοδο της παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου McPhail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του 
Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του δάκου της Ελιάς, έτους 2016», Π.Ε. Φωκίδας, 
µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο επιλογής την χαµηλότερη τιµή ανά παγίδα και 
µεταχείριση (αλλαγή κ.λ.π.), προϋπολογισµού 35.061,89 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 
23%,      

β) τους όρους της προκήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού, 
γ) τη δαπάνη για την εν λόγω παροχή υπηρεσίας. 
2. Ορίζει ως υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & 

Κτηνιατρικής Π.Ε. Φωκίδας. 
 

  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 303 
 
 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση µετακινήσεων Εντεταλµένου Περιφερειακού Συµβούλου Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητής κ. Θεµιστοκλής Χειµάρας, Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος για θέµατα 
αρµοδιότητας Τοµέα Σχεδιασµού Περιφερειακής Πολιτικής της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. οικ. 19323/254/9-2-
2016 έγγραφο της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. (Τµήµα Σχεδιασµού 
Περιφερειακής Πολιτικής) προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του 
παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τις µετακινήσεις του Εντεταλµένου για θέµατα αρµοδιότητας Τοµέα Σχεδιασµού 

Περιφερειακής Πολιτικής της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφερειακού 
Συµβούλου κ. Θεµιστοκλή Χειµάρα, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν τις ακόλουθες ηµεροµηνίες: 
 

1. Στις 27 Νοεµβρίου 2015 - Χαλκίδα  
Τεχνική Σύσκεψη µε κ. Περιφερειάρχη στο ∆ιοικητήριο της Π.Ε. Ευβοίας για προετοιµασία 
έργων Ε.Σ.Π.Α 2014 - 2020. 
2. Στις 1 ∆εκεµβρίου 2015 - Αθήνα  

ΑΔΑ: 6ΡΡ37ΛΗ-4ΨΔ



36 
 

Συνάντηση και παρουσίαση δυνατοτήτων συνεργασίας µε την Αναπτυξιακή Τράπεζα του 
Συµβουλίου της Ευρώπης στην έδρα της Ενώσεως Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) ως 
εκπρόσωπος του κ. Περιφερειάρχη. 
3. Στις 10 ∆εκεµβρίου 2015 - Αθήνα   
Συνάντηση µε Υπουργό κα Φωτίου για την διαβούλευση του ΕΚΤ µε τις Περιφέρειες της 
χώρας µαζί µε τον κ. Περιφερειάρχη. 
4. Στις 16 ∆εκεµβρίου 2015 - Οινόφυτα 
Συµµετοχή στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου. 
5. Στις 17 ∆εκεµβρίου 2015 - Αθήνα   
Συνάντηση µε Υπουργό κα Φωτίου µαζί µε τον κ. Περιφερειάρχη. 
6. Στις 22 ∆εκεµβρίου 2015 - Αθήνα   
Συνάντηση µε την ∆ιοίκηση της ∆ΕΠΑ και µε το Ίδρυµα Νιάρχος από κοινού µε τον κ. 
Περιφερειάρχη και στη συνέχεια τεχνική σύσκεψη εξειδίκευσης του ΕΚΤ 2014-2020 µε την 
σύµβουλο της Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την ΕΥΣΕΚΤ κα Καΐλα. 
7. Στις 21 Ιανουαρίου 2016 - Χαλκίδα  
Τεχνική συνάντηση οµάδας ΕΣΠΑ. 
8. Στις 26 Ιανουαρίου 2016 - Αθήνα   
Συνάντηση µε τους συνεργάτες της Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το πρόγραµµα 
Επισιτιστικής Βοήθειας ΤΕΒΑ και για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο του ΠΕΠ Στερεάς 
Ελλάδας. 
9. Στις 29 Ιανουαρίου 2016 - Αθήνα   
Συνάντηση εργασίας µε την ∆ΕΠΑ σχετικά µε το έργο του Φυσικού Αερίου στη Στερεά 
Ελλάδα µαζί µε τον κ. Περιφερειάρχη. 
10. Στις 2 Φεβρουαρίου 2016 - Λιβαδειά   
Συνάντηση µε τους κοινωνικούς εταίρους της Κοινωνικής Σύµπραξης ΠΕ Βοιωτίας για τον 
συντονισµό της τελικής φάσης του Επισιτιστικού Προγράµµατος ΤΕΒΑ. 
11. Στις 3 Ιανουαρίου 2016 - Χαλκίδα  
Συνάντηση µε τους κοινωνικούς εταίρους της Κοινωνικής Σύµπραξης ΠΕ Ευβοίας για τον 
συντονισµό της τελικής φάσης του Επισιτιστικού Προγράµµατος ΤΕΒΑ. 

 
  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 304 

 
Περατωθέντων των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης και του εκτάκτων λύεται η παρούσα 

συνεδρίαση. Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάµενα µέλη, ως 
ακολούθως: 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ              ΤΑ ΜΕΛΗ               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης      Ηλίας Μπουρµάς                  Ιππολύτη Μπαλκούρα 
            

Ιωάννης Ταγκαλέγκας   
                 
               Βασίλειος Φακίτσας 

 
Κων/νος Καραγιάννης 

 
Ευστάθιος Κάππος 
 
Ιωάννης Αγγελέτος 

      
Γεώργιος Γκικόπουλος 

      
     Αδαµάντιος Γεωργούλης 
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