INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.11.06 09:04:31
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΩΖΘ57ΛΗ-0ΩΓ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραµµατεία Οικονοµικής Επιτροπής
του άρθρου 175 του Ν. 3852/2010
Ταχ. ∆/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Αρ. τηλεφ.
Αρ. FAX
E-mail

: Πλ. Ελευθερίας 3
: 35 100 Λαµία
: Ιππολύτη Μπαλκούρα
: Ζωή Σύψα
: 22313-53342
: 22313-53343
: oikon.epitropi@pste.gov.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 2ας Νοεµβρίου 2015
Αριθµός Πρακτικού 30
Στη Λαµία, στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Πλατεία Ελευθερίας 3, 1ος
όροφος), συνήλθε σήµερα στις 2 Νοεµβρίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 π.µ., σε
(τακτική) συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.
2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄/1999), όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 6 παρ.7 του ν. 3242/2004
(ΦΕΚ 102 Α΄/24.5.2004) και ισχύει, 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.) 1730/27-10-2015 πρόσκλησης του Προέδρου
αυτής, που επιδόθηκε νόµιµα σε όλα τα µέλη της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010,
για να αποφασίσει επί των κάτωθι θεµάτων της ηµερησίας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε.
ΘΕΜΑ 1ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του ∆ηµητρίου Κωνσταντόπουλου του
Ελισσαίου, ενώπιων του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Ιωάννη Ζαχαρέα του ∆ηµητρίου,
ενώπιων του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Κων/νου Ιωάννου του Νικολάου,
ενώπιων του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Χαράλαµπου Μπουζίκα του
∆ηµητρίου, ενώπιων του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
ΘΕΜΑ 5ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση ανακοπής του ∆ηµητρίου Τυµπλαλέξη του
Σπυρίδωνος, ενώπιων του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
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ΘΕΜΑ 6ο : ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Αντωνίου Οικονόµου,
ενώπιων του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας.
ΘΕΜΑ 7ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για άσκηση αγωγής σε σχέση µε τη λύση της ανώνυµης
εταιρείας µε την επωνυµία «Εµπόριο ειδών διατροφής – ψιλικών ζαχαρωδών προϊόντων
Χρήστος Χορµόβας και Υιός Α.Ε.», µε δ.τ. «ΜΑΡΚΕΤΑ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ Α.Ε.», στο Πολυµελές
Πρωτοδικείο Ευρυτανίας.
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της υπ΄αριθµ. πρωτ. 1538/22-10-2015 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φωκίδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινοµένων (πληµµυρικά φαινόµενα 22-10-2015), Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση των υπ΄αριθµ. πρωτ. 1544/23-10-2015 και 1545/23-10-2015 αποφάσεων
του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς
αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών φαινοµένων (κατολισθήσεις - πληµµυρικά φαινόµενα 23-102015), Π.Ε. Φωκίδας.
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών &
Μεταφορών Π.Σ.Ε.).
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας - κατακύρωση αποτελέσµατος του ανοιχτού
διαγωνισµού του έργου: «∆ιευθέτηση οµβρίων υδάτων στο τµήµα του οδικού δικτύου Πρασσιά
- Κέδρα - Όρια Ν. Καρδίτσας», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 98.000,00€ µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας - κατακύρωση αποτελέσµατος του ανοιχτού
διαγωνισµού του υποέργου: «Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώµατος και τεχνικών έργων
επί της υπ΄αριθµ 48 Ε.Ο. Άµφισσα – Λιδωρίκι – Όρια νοµού και Άµφισσα ∆ελφοί – Όρια
νοµού», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 140.000,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση παράτασης της προθεσµίας του έργου: «Βελτίωση συνθηκών ασφαλείας
των οδών Θήβα – Λιβαδειά, Θήβα – Ριτσώνα και Θήβα – Ερυθρές», Π.Ε. Βοιωτίας,
προϋπολογισµού 931.902,84 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση παράτασης της προθεσµίας εργασιών του έργου: «Κατασκευή δρόµου
Ραπτόπουλου – Νέου Αργυρίου», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 2.200.000,00 € µε
Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση παράτασης της προθεσµίας εργασιών του έργου: «Κατασκευή δρόµου
Χόχλια – Βράχα - Κόριτσα Κλειστού», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 3.800.000,00€ µε
Φ.Π.Α..
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών &
Μεταφορών Π.Σ.Ε.).
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
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ΘΕΜΑ 15ο ο: Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια
άλατος έτους 2016», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 160.000,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 16ο: Λήψη απόφασης επί ένστασης σχετικά µε τον πρόχειρο διαγωνισµό για την
«Προµήθεια χρώµατος διαγράµµισης», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 70.000,00 € µε
Φ.Π.Α..
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών &
Μεταφορών Π.Σ.Ε.).
ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση πρακτικού 3 – κατακύρωση αποτελέσµατος του πρόχειρου µειοδοτικού
διαγωνισµού για την «Προµήθεια και µεταφορά άλατος (χύµα) για το έτος 2015», Π.Ε.
Φωκίδας, συνολικού προϋπολογισµού 67.800,00 € µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του επαναληπτικού πρόχειρου δηµόσιου
διαγωνισµού για την «Προµήθεια ηλεκτρονικού – ψηφιακού συστήµατος ελέγχου
χρονοπαρουσίας του προσωπικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», συνολικού
προϋπολογισµού 27.665,00 πλέον Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση αποτελέσµατος του επαναληπτικού
ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού για το υποέργο: «Προµήθεια εξοπλισµού
Φυσικοθεραπευτηρίου - Νοσηλευτικού τµήµατος (Ιατρικός Εξοπλισµός) για το Θεραπευτήριο
Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας», προϋπολογισµού 126.321,00 € µε Φ.Π.Α..
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση του διορθωµένου πρακτικού 3 – κατακύρωση αποτελέσµατος του
ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισµού µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. Εύβοιας, σχολικών
ετών 2015-2016 και 2016-2017.
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση του διορθωµένου πρακτικού 1 της επιτροπής διαπραγµάτευσης της 7ης
Οκτωβρίου 2015 για την ανάθεση των άγονων τµηµάτων του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού
δηµοσίου διαγωνισµού µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. Εύβοιας, για τα σχολικά έτη 2015-2016
και 2016-2017.
ΘΕΜΑ 22ο: Τροποποίηση συµβάσεων µεταφοράς µαθητών για τα σχολικά έτη 2015-2017,
χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας.
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
∆ΑΠΑΝΕΣ
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δαπανών και δέσµευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δαπάνης και δέσµευσης πίστωσης έργων από τις ∆ηµόσιες Επενδύσεις
της Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δαπανών και δέσµευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.
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ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές,
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα - µελέτες του προγράµµατος
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα του προγράµµατος ∆ηµοσίων
Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωµή των δικαιούχων των
έργων: «Αποκατάσταση οδικού δικτύου Ν. Εύβοιας» και «Αντιπληµµυρικά Έργα» του
προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή ποσού αχρεωστήτως
εισπραχθέντος από πρόστιµο επιβολής διοικητικών κυρώσεων στην εταιρεία «ΒΑΛΕΝΤΗΣ Β.
Π. & ΣΙΑ Ε.Ε.», Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή ποσού αχρεωστήτως
εισπραχθέντος από πρόστιµο πολεοδοµίας στον Αντώνιο Βώκο του Αργυρίου, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή επιδικασθέντος ποσού
στην ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.», Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για εξόφληση λογαριασµών
έργων, Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 36ο: ∆ιόρθωση της υπ’ αριθµ. 774/16-6-2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε., περί έγκρισης δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΘΕΜΑ 37ο: Τροποποίηση της υπ΄αριθµ. 1793/11-12-2012 απόφασης της Οικονοµικής
Επιτροπής Π.Σ.Ε. (ΦΕΚ 595/31-12-2012, Τεύχος Υ.Ο.∆.∆.) περί συγκρότησης επιτροπής
διαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης: «Γεωτεχνικές εργασίες για την κατασκευή της
γέφυρας Βίστριζας», Π.Ε. Φθιώτιδας, προεκτιµηµένης αµοιβής 160.000,00 µε Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 38ο: Τροποποίηση της υπ΄αριθµ. 958/6-8-2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε. (ΦΕΚ 406/23-8-2013, Τεύχος Υ.Ο.∆.∆.) περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισµού για
την ανάθεση της µελέτης: «Μελέτη για την κατασκευή της γέφυρας Βίστριζας και προσβάσεων
αυτής», Π.Ε. Φθιώτιδας, προεκτιµηµένης αµοιβής 443.000,00 µε Φ.Π.Α..
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών &
Μεταφορών Π.Σ.Ε.).
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ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση µετακινήσεων Εντεταλµένου Περιφερειακού Συµβούλου Στερεάς Ελλάδας.
(Εισηγητής κ. Θεµιστοκλής Χειµάρας, Εντεταλµένος, για θέµατα αρµοδιότητας Τοµέα
Σχεδιασµού Περιφερειακής Πολιτικής της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού,
Περιφερειακός Σύµβουλος).
Παρόντα µέλη συνολικά εννέα (9), εκ των οποίων οι πέντε (5) οι κ.κ. Κωνσταντίνος
Μπακογιάννης, Κωνσταντίνος Καραγιάννης, Ευστάθιος Κάππος, Γεώργιος Γκικόπουλος, και
Ιωάννης Αγγελέτος µε φυσική παρουσία, και τέσσερεις (4) οι κ.κ. Ιωάννης Ταγκαλέγκας,
Βασίλειος Φακίτσας, Κων/νος Βαρδακώστας (αναπληρωµατικό µέλος του Ηλία Μπουρµά) και
Αδαµάντιος Γεωργούλης (αναπληρωµατικό µέλος του Αθανάσιου Γιαννόπουλου, απουσίαζε
κατά την συζήτηση των εκτάκτων και των θεµάτων 1-22 της ηµερήσιας διάταξης), µε το
σύστηµα της τηλεδιάσκεψης.
Από την συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόµιµα, απουσίαζαν οι κ.κ. Ηλίας Μπουρµάς και
Αθανάσιος Γιαννόπουλος, οι οποίοι αναπληρώθηκαν ως ανωτέρω.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος
Μπακογιάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Χρέη γραµµατέα άσκησε η Ζωή Σύψα, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού – Λογιστικού, µε βαθµό
ΣΤ΄, που ορίσθηκε αναπληρώτρια γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής µε την αριθµ. 9460/
222/27-1-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε µε την
αριθµ. 9971/ 286/28-1-2013 όµοιά της.
Επίσης, στη συνεδρίαση παρέστησαν µε φυσική παρουσία οι:
1. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας
Π.Σ.Ε.,
2. Ευγενία Οικονόµου, Προϊσταµένη Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.,
3. Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε.,
4. Φωτούλα Σφήκα, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ιοίκησης Π.Σ.Ε., και
5. Αθανάσιος Βασιλόπουλος, Αναπληρωτής Προϊστάµενος του Τµήµατος Σχεδιασµού, Συστηµάτων και Φορέα της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Π.Σ.Ε..
Πριν από τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής
πρότεινε στα µέλη να συζητηθούν και τα παρακάτω θέµατα, ως έκτακτα:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση δαπανών και δέσµευση πίστωσης για αγορές, επισκευές,
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση δαπανών και δέσµευση πίστωσης για αγορές, επισκευές,
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για συµµετοχή
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Τουριστική Έκθεση «Philoxenia 2015», που θα
πραγµατοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη.
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση α) δαπάνης – δέσµευση πίστωσης και β) µετακίνησης εκτός
έδρας Περιφερειακού Συµβούλου στο «5ο συνέδριο της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης (DGV
V)», στο Βερολίνο.
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για κάλυψη των µετακινήσεων
και οδοιπορικών εξόδων του προσωπικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση δαπάνης και δέσµευση πίστωσης για την διοργάνωση
εκδηλώσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Φθιώτιδας, µε τίτλο «ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
1973».
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Έγκριση µετακίνησης εκτός έδρας Αντιπεριφερειάρχη και Περιφερειακής
Συµβούλου στην έκθεση «Philoxenia 2015», στη Θεσσαλονίκη.
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Έγκριση µετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας
στο «5ο ετήσιο συνέδριο της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης (DGV V)», στο Βερολίνο.
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9ο: Καθορισµός αµοιβής δικηγόρου για παράσταση στο Μονοµελές
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης [υπόθεση «Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης»].
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 10ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», ενώπιων του Μονοµελούς Εφετείου Λαµίας [έφεση του Πέτρου Παπαγεωργίου του
∆ηµητρίου].
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 11ο: Έγκριση τροποποίησης δροµολογίου µεταφοράς µαθητών, σχολικού
έτους 2015 – 2016, Π.Ε. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 12ο: Έγκριση τροποποιήσεων – συµπληρώσεων - καταργήσεων
δροµολογίων µεταφοράς µαθητών, σχολικού έτους 2015-2016, Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 13ο: Έγκριση της υπ΄αριθµ. 5300/23-10-2015 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, περί τροποποιήσεων - συµπληρώσεων - καταργήσεων δροµολογίων
µεταφοράς µαθητών, σχολικού έτους 2015-2016, Π.Ε. Φθιώτιδας.
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1430
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση δαπανών και δέσµευση πίστωσης για αγορές, επισκευές,
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 143236/3990/29-102015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη και την διάθεση πίστωσης ποσού 500,00 € για την φιλοξενία
Ρώσων δηµοσιογράφων που θα επισκεφθούν το Καρπενήσι στις 4 Νοεµβρίου, για θέµατα
αναπτύξεως και προβολής των Ι. Μονών και Ι. Προσκυνηµάτων της χώρας στα πλαίσια
προγράµµατος προσκυνηµατικών περιηγήσεων σε συνεργασία µε την Ι. Σύνοδο της εκκλησίας
της Ελλάδας.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0845, Ε.Φ. 073.
Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος µε την αιτιολογία ότι πρόκειται για περιττή
δαπάνη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1431
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση δαπανών και δέσµευση πίστωσης για αγορές, επισκευές,
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 4554/30-10-2015
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη (ανάληψη υποχρέωσης - δέσµευση πίστωσης) ποσού 889,50€
(521,50€ αεροπορικά εισιτήρια και 368,00€ έξοδα διαµονής) για την συµµετοχή του
Περιφερειακού Συµβούλου Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, Γεωργίου Αναστασίου στην 5η
Ελληνογερµανική συνέλευση (DGV V), η οποία θα πραγµατοποιηθεί στις 4/11/2015 6/11/2015 στο Βερολίνο.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0717 (Έξοδα µετακίνησης λοιπών
προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα).
Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, µε την αιτιολογία ότι, «πρόκειται για περιττή
δαπάνη για µια άνευ ουσίας εκδήλωση».
Ο κ. Ιωάννης Αγγελέτος καταψήφισε.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1432
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για συµµετοχή
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Τουριστική Έκθεση «Philoxenia 2015», που θα
πραγµατοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 144185/5399/30-102015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δέσµευση πίστωσης και πληρωµής δαπάνης συνολικού ποσού είκοσι
πέντε χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (25.700,00 €), για την υλοποίηση δράσεων του
προγράµµατος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2015, για την
συµµετοχή της Περιφέρειας στην Τουριστική Έκθεση «Philoxenia 2015», που θα πραγµατοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από 12 Νοεµβρίου έως 15 Νοεµβρίου.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ειδικό φορέα 071 και ΚΑΕ 9899, η οποία αναλύεται ως
ακολούθως:
α) Ενοικίαση περιπτέρου: 7.700 €.
β) Σχεδιασµός και κατασκευή περιπτέρου µέχρι το ποσό των 18.000 €.
Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, µε την αιτιολογία ότι, «τα χρήµατα είναι πάρα
πολλά για την συγκεκριµένη έκθεση και δεν έχει επιβεβαιωθεί η αποτελεσµατικότητά της».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1433
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση α) δαπάνης – δέσµευση πίστωσης και β) µετακίνησης εκτός
έδρας Περιφερειακού Συµβούλου στο «5ο συνέδριο της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης (DGV
V)», στο Βερολίνο.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 144643/5413/30-102015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
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Εγκρίνει:
α) την µετακίνηση εκτός έδρας του Περιφερειακού Συµβούλου κ. Κωνσταντίνου
Αποστολόπουλου για την συµµετοχή του στην 5η Ελληνογερµανική Συνέλευση (DGV V), που
θα πραγµατοποιηθεί στις 4 – 6 Νοεµβρίου 2015 στο Βερολίνο.
β) την δαπάνη – δέσµευση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για έξοδα µετακίνησης
(αεροπορικά εισιτήρια, διαµονή, διατροφή και λοιπά έξοδα) του Περιφερειακού Συµβούλου κ.
Κωνσταντίνου Αποστολόπουλου για την συµµετοχή του στην ανωτέρω εκδήλωση.
Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΕΦ 01 073 ΚΑΕ 0717.
Οι κ.κ. Γεώργιος Γκικόπουλος και Ιωάννης Αγγελέτος καταψήφισαν.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1434
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για κάλυψη των µετακινήσεων
και οδοιπορικών εξόδων του προσωπικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 91410/3360/2-112015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη και διάθεση πίστωσης ποσού 12.000,00€ από τον Ε.Φ. 01.071
ΚΑΕ 9417, για τις µετακινήσεις του προσωπικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και
οδοιπορικών εξόδων όσων µετακινούνται στο εσωτερικό, οικ. έτους 2015 (Χρηµατοδότηση:
ΣΑΕΠ 566).
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1435
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση δαπάνης και δέσµευση πίστωσης για την διοργάνωση
εκδηλώσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Φθιώτιδας, µε τίτλο «ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
1973».
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 144642/5412/30-102015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Επειδή, η Π.Ε. Φθιώτιδας διοργανώνει εκδηλώσεις µε αφορµή την 42η επέτειο του
Πολυτεχνείου, που περιλαµβάνουν έκθεση φωτογραφίας και οργάνωση συζητήσεων µε µέλη
της συντονιστικής επιτροπής του Πολυτεχνείου από 11 - 17 Νοέµβρη. Επίσης θα τιµήσει τον
Φθιώτη φωτορεπόρτερ κ. Βασίλη Καραγιώργο για την δωρεάν παραχώρηση των δικαιωµάτων
των φωτογραφιών του, από την εξέγερση του Πολυτεχνείου στην Περιφέρεια. Η έκθεση θα είναι
η µοναδική που θα γίνει σε όλη την Φθιώτιδα και την οποία θα επισκεφτούν όλα τα σχολεία
βάση προγράµµατος σε συνεργασία µε τις ∆/νσεις Α/βαθµιας και Β/βαθµιας εκπαίδευσης.
Επιπλέον όλο το φωτογραφικό υλικό, όπως και ολόκληρη η υποδοµή θα παραµείνει στην
ιδιοκτησία της Περιφέρειας για µελλοντική χρήση, χωρίς κόστος όπως αναλυτικά προβλέπεται
στην επισυναπτόµενη εισήγηση αλλά και το συµφωνητικό παραχώρησης µη αποκλειστικής
χρήσης που αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας.
Τέτοιες επετειακές εκδηλώσεις είναι ιδιαίτερα σηµαντικές, αφού σε αυτές συµµετέχουν
µαθητικές κοινότητες, εκπρόσωποι φορέων και πλήθος κόσµου, στοχεύουν να µεταδώσουν
µήνυµα ειρήνης, συναδέλφωσης και συνεργασίας σ΄ όλους τους λαούς, ξεπερνώντας τα στενά
τοπικά πλαίσια της περιοχής και της χώρας, εµπνέοντας το αίσθηµα ελευθερίας και
αναδεικνύοντας τα µηνύµατα του Πολυτεχνείου. Και επιπλέον παραµένει στην ιδιοκτησία της
περιφέρειας για µελλοντική χρήση ένα πλούσιο φωτογραφικό υλικό που πλέον θα
χρησιµοποιείται χωρίς επιπλέον κόστος.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
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αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη και δέσµευση πίστωσης ποσού 8.179,00€ (µαζί µε το Φ.Π.Α.) για
την διοργάνωση εκδηλώσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Φθιώτιδας, µε τίτλο
«ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 1973», που θα πραγµατοποιηθούν από 11-17 Νοέµβρη στη Λαµία.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του έτους 2015
και τον κωδικό 0844 «Εκθέσεις οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων» της Π.Ε.
Φθιώτιδας, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
Περιγραφή ∆απάνης
ποσό
∆απάνη για µακέτα και αναπαραγωγή αφίσας - Baner
738,00
τετραχρωµία 35Χ50
∆απάνη για µακέτα και αναπαραγωγή προσκλήσεων τετρα615,00
χρωµία
∆απάνη για ηχητική κάλυψη εκδήλωσης και συζητήσεων για 7
615,00
ηµέρες
∆απάνη για µακέτα και αναπαραγωγή τρίπτυχου τετραχρωµία
1.599,00
που θα διατεθεί στους επισκέπτες της έκθεσης
∆απάνη για αναπαραγωγή ψηφιακού Αρχειακού Υλικού που
3.936,00
διατίθεται δωρεάν από τον Φωτορεπόρτερ Βασίλη Καραγεώργο
µε ψηφιακή επεξεργασία και εκτύπωση τουλάχιστον 60 εικόνων
µεγάλων διαστάσεων µε θέµα το «ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ‘73» που θα
παραµείνουν στην ιδιοκτησία της Π.Ε. Φθιώτιδας για µελλοντική
χρήση σε παρόµοιες εκθέσεις
∆απάνη για αναψυκτικά κλπ 7 ηµερών φιλοξενίας της έκθεσης
369,00
Τιµητική πλακέτα
184,00
∆απάνες φιλοξενίας για δύο βραδιές (για τις ανάγκες στησίµατος
123,00
της έκθεσης και πραγµατοποίησης της εκδήλωσης) του
τιµώµενου καλλιτέχνη
ΣΥΝΟΛΟ ∆απανών
8.179,00€
Οι κ.κ. Γεώργιος Γκικόπουλος και Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσαν ότι ψηφίζουν λευκό.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1436
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Έγκριση µετακίνησης εκτός έδρας Αντιπεριφερειάρχη και Περιφερειακής
Συµβούλου στην έκθεση «Philoxenia 2015», στη Θεσσαλονίκη.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Φ.ΣΤ/144195/1116/
30-10-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ια Βίου Μάθησης Απασχόλησης Εµπορίου & Τουρισµού
Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος
πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την µετακίνηση εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισµού, Αθλητισµού και
Πολιτισµού κ. Ηλία Σανίδα και της Περιφερειακής Συµβούλου κ. Αφροδίτης Μηλίδου –
Θαλασσινού για την συµµετοχή τους στην τουριστική έκθεση «Philoxenia 2015» στην
Θεσσαλονίκη, η οποία θα διεξαχθεί από 12 έως 15 Νοεµβρίου 2015.
Η κάλυψη των δαπανών µετακίνησης, διαµονής και εκτός έδρας θα βαρύνουν τον
εγκεκριµένο προϋπολογισµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Ε.Φ. 01 073 και ΚΑΕ 0711.
Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1437
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Έγκριση µετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας
στο «5ο ετήσιο συνέδριο της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης (DGV V)», στο Βερολίνο.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 144410/6180/30-102015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει:
1. την µετακίνηση εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας κ. Φάνη Σπανού,
για να παραστεί στο «5ο ετήσιο συνέδριο της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης (DGV V)», που θα
πραγµατοποιηθεί στις 4 – 6 Νοεµβρίου 2015 στο Βερολίνο.
2. την δαπάνη και διάθεση πίστωσης 1.000,00 € για τα έξοδα µετακίνησης και διαµονής
του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας κ. Φάνη Σπανού στο Βερολίνο.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0717 του
προϋπολογισµού της Π.Ε. Ευβοίας, έτους 2015.
Οι κ.κ. Γεώργιος Γκικόπουλος και Ιωάννης Αγγελέτος καταψήφισαν.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1438
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9ο: Καθορισµός αµοιβής δικηγόρου για παράσταση στο Μονοµελές
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης [υπόθεση «Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης»].
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 144635/1468/
30-10-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
1. Καθορίζει την αµοιβή του διορισµένου µε την υπ’ αριθµ. 1005/26-8-2014 απόφασή
της, πληρεξούσιου δικηγόρου Άµφισσας κ. Νικόλαου Εµµανουήλ του Γεωργίου, ο οποίος θα
εκπροσωπήσει την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, µε βάση την υπ’ αριθµ. 376/2015 απόφασή της, στα ποσά που αναφέρονται στην
από 30-10-2015 αίτησή του (αριθµ. πρωτ. Νοµικής Υπηρεσίας 144635/1468/30-10-2015), και
συγκεκριµένα:
- στο ποσό των εφτακοσίων (700,00) ευρώ, στο οποίο εκτός από την αµοιβή του για τις
προβλεπόµενες (2) ώρες για τη µελέτη του φακέλου και για τη σύνταξη των προτάσεων και
αντικρούσεων και για την παράστασή του ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης συµπεριλαµβάνονται και οι εισφορές – κρατήσεις που υποχρεούται να προκαταβάλει
στον ∆ικηγορικό Σύλλογο Άµφισσας, πλέον Φ.Π.Α. (23%), επί του ως άνω ποσού.
2. Εγκρίνει τον τρόπο µετακίνησης του ανωτέρω δικηγόρου στο Μονοµελές Πρωτοδικείο
Θεσσαλονίκης, στη δικάσιµο της 6-11-2015 µε ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητο, καθώς και την
καταβολή σε αυτόν, πλέον της ως άνω ορισθείσας αµοιβής, των οδοιπορικών εξόδων που
απαιτούνται για την εκτός έδρας µετακίνησή του από την Άµφισσα στη Θεσσαλονίκη και από τη
Θεσσαλονίκη στην Άµφισσα, µε ποσό 0,35 λεπτά του ευρώ ανά χιλιόµετρο, σύµφωνα µε την
επίσηµη χιλιοµετρική απόσταση, µε βάση την υπ’ αριθµ. 376/2015 απόφασή της.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1439
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 10ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», ενώπιων του Μονοµελούς Εφετείου Λαµίας [έφεση του Πέτρου Παπαγεωργίου του
∆ηµητρίου].
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 144636/1469/
30-10-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
1. ∆ιορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο
Άµφισσας, κ. Νικόλαο Εµµανουήλ του Γεωργίου (Α.Μ. 26), κάτοικο Ιτέας, Καποδιστρίου 82, ο
οποίος, να την εκπροσωπήσει στο Μονοµελές Εφετείο Λαµίας, στη δικάσιµο της 10/11/2015, ή
σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την µε αριθµό καταθέσεως
89/2015 έφεση, που άσκησε ο Πέτρος Παπαγεωργίου του ∆ηµητρίου, συντάσσοντας
προτάσεις, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά τη κρίση
του απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
2. Καθορίζει την αµοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθµ. 376/2015
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 448 ευρώ
συν ΦΠΑ 23% (= 103,04), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 551,04 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και υπόµνηµα 288 ευρώ [149€ παράσταση συν 139€ υπόµνηµα], µε
βάση τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αµοιβή χρονοχρέωσης για 2 ώρες Χ 80 = 160 ευρώ, λόγω της φύσης της
υποθέσεως.
- Σύνολο αµοιβής 551,04 ευρώ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1440
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 11ο: Έγκριση τροποποίησης δροµολογίου µεταφοράς µαθητών, σχολικού
έτους 2015 – 2016, Π.Ε. Βοιωτίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 4531/30-10-2015
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
1. Τροποποιεί το υπ’ άριθµ. 11 δροµολόγιο µεταφοράς µαθητών, σχολικού έτους 2015
– 2016, Π.Ε. Βοιωτίας, το οποίο έχει εγκριθεί µε την υπ΄αριθµ. 1155/14-9-2015 (πρακτικό
23/2015) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, από Ορχοµενό - Λιβαδειά - Αλίαρτο - ΕΕΕΚ
Λουτουφίου, µε ηµερήσιο κόστος 182,46 €, σε Λιβαδειά - Ορχοµενό – ΕΕΕΕΚ Χαιρώνειας,
µε ηµερήσιο κόστος 87,88€.
2. Αναθέτει το συγκεκριµένο δροµολόγιο στον προσωρινό µειοδότη «ΚΤΕΛ Επαρχίας
Λιβαδειάς».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1441
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 12ο: Έγκριση τροποποιήσεων – συµπληρώσεων - καταργήσεων
δροµολογίων µεταφοράς µαθητών, σχολικού έτους 2015-2016, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 144191/5400/30-102015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει τις τροποποιήσεις – συµπληρώσεις - καταργήσεις δροµολογίων µεταφοράς
µαθητών Π.Ε. Φθιώτιδας, για το σχολικό έτος 2015-16, ως εξής:
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
ΤΜΗΜΑ 44: Στο δροµολόγιο του αριθ. 1599/20-03-2015 διαγωνισµού µε Α/Α τµήµατος
44 (διπλό δροµολόγιο µε ταξί και ανάδοχο τον κ. Σαµαρά Γεώργιο) µε αφετηρία τις οδούς της
Λαµίας, Μακροπούλου - Ναυπάκτου (Παγκράτι) και προορισµό το 23Ο ∆ηµοτικό Σχολείο
Μεγάλης Βρύσης (τµήµα ένταξης-αριθµός µεταφερόµενων µαθητών) προστίθεται ένα
επιπλέον µονό δροµολόγιο επιστροφής για δύο ηµέρες την εβδοµάδα (∆ευτέρα & Τρίτη)
µε ώρα έναρξης δροµολογίου 12:25 δεδοµένου ότι (για τις δύο αυτές ηµέρες) ο χρόνος
αναµονής για τη µεταφορά του ενός µαθητή ξεπερνάει τα 90 λεπτά που ορίζει ο σχετικός
Νόµος, αφού ο συγκεκριµένος µαθητής σχολάει στις 12:25 ενώ ο άλλος µαθητής σχολάει στις
14:00 (σχετ. το αριθ. 65/16-10-2015 έγγραφο του 23ου ∆ηµοτ. Σχολείου Λαµίας-Μ. Βρύσης).
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 35% για το επιπλέον
δροµολόγιο είναι συµφερότερη από την επαναπροκήρυξη του επιπλέον δροµολογίου (το
ηµερήσιο κόστος µε έκπτωση 9% και προαίρεση 35% ορίζεται στα 10,73 ευρώ ενώ σε
περίπτωση επαναδηµοπράτησης το ηµερήσιο κόστος του επιπλέον δροµολογίου ορίζεται στα
14,28 ευρώ για την εκτέλεση 6 χιλ. µέχρι την οδό Ναυπάκτου) και άρα συντρέχουν λόγοι
δηµοσίου συµφέροντος.
Ηµερήσιο κόστος του δροµολογίου επιστροφής:10,73 ευρώ.
Νέα τιµή-ηµερήσιο κόστος της σύµβασης: 41,40 (30,67 +10,73).
(έχει εφαρµοστεί προαίρεση 35% & η δοθείσα έκπτωση στον ανοικτό διαγωνισµό σε
ποσοστό 9%).
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1442
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 13ο: Έγκριση της υπ΄αριθµ. 5300/23-10-2015 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, περί τροποποιήσεων – συµπληρώσεων - καταργήσεων δροµολογίων
µεταφοράς µαθητών, σχολικού έτους 2015-2016, Π.Ε. Φθιώτιδας.
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 5410/30-10-2015
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει την υπ΄αριθµ. 5300/23-10-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας, ως προς:
Α. ΤΙΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ:
Α1: ΤΜΗΜΑ ΝΕΟ 23: Το δροµολόγιο της αριθ. 4745/24-09-2015 διαπραγµάτευσης µε
Α/Α τµήµατος ΝΕΟ 23 (διπλό δροµολόγιο µε ταξί και ανάδοχο τον κ. Παπανικολάου Παντελή)
µε αφετηρία το Ασπρονέρι και προορισµό το ∆ηµοτικό & Γυµνάσιο Καµένων Βούρλων
(µεταφερόµενοι µαθητές 4) καταργείται δεδοµένου ότι και οι 4 µεταφερόµενοι µαθητές
(αδέρφια) έχουν µετεγγραφεί σε σχολεία της Λαµίας (11ο ∆ηµοτικό Λαµίας & Εκκλησιαστικό
Γυµνάσιο Λαµίας) και συνεπώς δεν υφίσταται λόγος εκτέλεσης του δροµολογίου (σχετικό το
από 08-10-2015 έγγραφο του Γυµνασίου Καµένων Βούρλων & το αριθ. 127/22-10-2015
έγγραφο του ∆ηµοτικού Σχολείου Καµένων Βούρλων)
Β. ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Μ Ε Α Λ Λ Α Γ Η ΤΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
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Β1: ΤΜΗΜΑ 28: Το δροµολόγιο του αριθ. 1599/20-03-2015 διαγωνισµού µε Α/Α
τµήµατος 28 (διπλό δροµολόγιο µε ταξί & ανάδοχο τον κ. Αυγέρη Ηλία) µε αφετηρία το
Πετρωτό - (Μελιταία) - ∆οµοκός και προορισµό το Ειδικό Σχολείο Λαµίας (Παγκράτι)
τροποποιείται σε ∆οµοκός για Ειδικό Σχολείο Λαµίας (Παγκράτι) (κατάργηση Πετρωτό)
δεδοµένου ότι το τρέχον σχολικό έτος (2015-2016) δεν θα φοιτήσει ο µαθητής από το Πετρωτό
(σχετ. η από 07-09-2015 υπεύθυνη δήλωση του γονέα του µαθητή, το αριθ. 112/07-09-2015
έγγραφο του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κωσταλεξίου) και συνεπώς µειώνεται το ηµερήσιο κόστος της
σύµβασης λόγω εκτέλεσης λιγότερων χιλιοµέτρων (από 118,40 χλµ σε 76 χλµ).
Νέα τιµή: 93,34€
Ηµερήσιο κόστος της σύµβασης: 46,67 ευρώ.
(έχει εφαρµοστεί η δοθείσα έκπτωση στον ανοικτό διαγωνισµό σε ποσοστό 50%).
Β2: ΤΜΗΜΑ 79 – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 1317/12-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Στ.Ε.:
Στο δροµολόγιο του αριθ. 1599/20-03-2015 διαγωνισµού µε Α/Α τµήµατος 79 (µονό
δροµολόγιο µε ταξί & ανάδοχο την κα Βάγια Παρασκευή) όπως τροποποιήθηκε µε την αριθ.
1317/12-10-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Στ.Ε. µε αφετηρία το Νηπιαγωγείο
Αγ. Κωνσταντίνου (ολοήµερο τµήµα) και προορισµό τη Νέα Άγναντη - Λογγό (µεταφερόµενοι
µαθητές 2) να εφαρµοστεί επιπλέον προαίρεση σε ποσοστό 30% (συνολικό ποσοστό
προαίρεσης 50%) και να αυξηθεί το ηµερήσιο κόστος της σύµβασης λόγω εκτέλεσης επιπλέον
3 χιλιοµέτρων από (12,5 σε 15,5 ορθός επανυπολογισµός των χιλιοµέτρων). 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 6%
και προαίρεση 50% ορίζεται στα 29,73 ευρώ ενώ σε περίπτωση επαναδηµοπράτησης το
ηµερήσιο κόστος του δροµολογίου ορίζεται στα 33,58 ευρώ) και άρα συντρέχουν λόγοι
δηµοσίου συµφέροντος.
Νέα τιµή-ηµερήσιο κόστος της σύµβασης: 29,73 ευρώ.
(έχει εφαρµοστεί η προαίρεση 50%).
Β3: ΤΜΗΜΑ ΝΕΟ 7: Το δροµολόγιο της αριθ. 4745/24-09-2015 διαπραγµάτευσης µε
Α/Α τµήµατος ΝΕΟ 7 (µονό δροµολόγιο µε ταξί και ανάδοχο τον κ. Στεργιόπουλο Κωνσταντίνο)
µε αφετηρία το Λιανοκλάδι (ανταπόκριση µε λεωφορείο του ΚΤΕΛ από ΕΠΑΛ Μακρακώµης)
και προορισµό τη Μοσχοκαρυά (µεταφερόµενος µαθητής 1) τροποποιείται σε Λιανοκλάδι
(ανταπόκριση µε λεωφορείο του ΚΤΕΛ από Μουσικό Σχολείο Λαµίας) για Στύρφακα
(κατάργηση ΕΠΑΛ Μακρακώµης & Μοσχοκαρυά, προσθήκη Μουσικό Σχολείο & Στύρφακαµεταφερόµενος µαθητής 1) λόγω µετεγγραφής του µαθητή από το ΕΠΑΛ Μακρακώµης σε
ΕΠΑΛ της Λαµίας και της προκύπτουσας ανάγκης µεταφοράς ενός µαθητή που φοιτά στο
Μουσικό Σχολείο Λαµίας µε µονό δροµολόγιο επιστροφής από το Λιανοκλάδι στη Στύρφακα
(σχετ. το από 21-09-2015 έγγραφο του Μουσικού Σχολείου Λαµίας). Από την παραπάνω
τροποποίηση προκύπτει µείωση του ηµερήσιου κόστους του δροµολογίου λόγω εκτέλεσης
λιγότερων χιλιοµέτρων (από 14,5 σε 4,5 χλµ).
Νέα τιµή-ηµερήσιο κόστος της σύµβασης: 11,42 ευρώ.
(έχει εφαρµοστεί η δοθείσα έκπτωση στη διαπραγµάτευση σε ποσοστό 5%).
Β4: ΤΜΗΜΑ ΝΕΟ 8: Το δροµολόγιο της αριθ. 4745/24-09-2015 διαπραγµάτευσης µε
Α/Α τµήµατος ΝΕΟ 8 (διπλό δροµολόγιο µε ταξί και ανάδοχο τον κ. Κιλτσόπουλο ∆ηµήτριο) µε
αφετηρία τη Μοσχοκαρυά-Ζηλευτό και προορισµό το 7ο ∆ηµοτικό Σχολείο Λαµίας (τµήµα
ένταξης)-Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κωσταλεξίου (µεταφερόµενοι µαθητές 2) τροποποιείται σε Μοσχοκαρυά
– Ζηλευτό - Σ.Σ. Λιανοκλαδίου (Σταυρός) για 7ο ∆ηµοτικό Σχολείο Λαµίας (τµήµα ένταξης) Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κωσταλεξίου - Ειδικό ∆ηµοτικό Σχολείο Λαµίας {προσθήκη Σ.Σ. Λιανοκλαδίου
(Σταυρός) & Ειδικό ∆ηµοτικό Σχολείο Λαµίας - µεταφερόµενοι µαθητές 3} προκειµένου να
µεταφερθεί ένας επιπλέον µαθητής (σχετ. το αριθ. 259/07-09-2015 έγγραφο του Ειδ. ∆ηµ. Σχ.
Λαµίας) χωρίς αλλαγή στο ηµερήσιο κόστος του δροµολογίου. Επίσης στο συγκεκριµένο
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δροµολόγιο προστίθεται ένα επιπλέον µονό δροµολόγιο επιστροφής από το Ειδικό ∆ηµοτικό
Σχολείο Λαµίας προς το Σ.Σ. Λιανοκλαδίου (Σταυρός) µε ώρα έναρξης του δροµολογίου στις
12:20 (Α.Μ.Ε.Α.) δεδοµένου ότι ο χρόνος αναµονής για τη µεταφορά του µαθητή που φοιτά στο
Ειδικό ∆ηµ. Σχολείο Λαµίας, ξεπερνάει τα 90 λεπτά που ορίζει ο σχετικός Νόµος, αφού ο
µαθητής που φοιτά στο 7ο ∆ηµ. Σχ. Λαµίας (τµήµα ένταξης) σχολάει στις 14:00 (ώρα έναρξης
δροµολογίου επιστροφής).
Ηµερήσιο κόστος του δροµολογίου επιστροφής : 11,88 ευρώ.
Νέα τιµή-ηµερήσιο κόστος της σύµβασης: 71,28 (59,40 + 11,88).
(έχει εφαρµοστεί η προαίρεση 20%).
Β5: ΤΜΗΜΑ 5: Στο τµήµα 5 του αριθ. 1599/20-03-2015 διαγωνισµού µε δροµολόγια
του ∆. Αµφίκλειας-Ελάτειας & ανάδοχο το ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Α.Ε., προστίθεται
ένα επιπλέον δροµολόγιο µεταφοράς µαθητών του ∆. Αµφίκλειας - Ελάτειας µε αφετηρία
Παλαιοχώρι - ∆ρυµαία και προορισµό το Νηπιαγωγείο-∆ηµοτικό-Γυµνάσιο-Λύκειο Αµφίκλειας,
µε λεωφορείο και µε χρήση της δυνατότητας προαίρεσης έως 20% για την εξυπηρέτηση
επιπλέον 23 µαθητών µε ηµερήσιο κόστος χωρίς Φ.Π.Α. 97,45 ευρώ.
Γ. ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Γ1: ΤΜΗΜΑ: Α/Α 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ
ΑΡΙΘ. 200/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Στ.Ε., ως εξής:
Το δροµολόγιο µε Α/Α 4 του παραρτήµατος Ι της αριθ. 200/2015 απόφασης της
Οικονοµικής Επιτροπής µε αφετηρία Μπράλος – Παλαιοχώρι - ∆ρυµαία & προορισµό το
Νηπιαγωγείο - ∆ηµοτικό – Γυµνάσιο - Λύκειο Αµφίκλειας που εκτελείται µε ίδια µέσα του ∆ήµου
Αµφίκλειας-Ελάτειας µε ηµερήσιο κόστος 119,72 ευρώ τροποποιείται σε Μπράλος-Καλύβια
για Νηπιαγωγείο-∆ηµοτικό-Γυµνάσιο-Λύκειο Αµφίκλειας χωρίς επιπλέον κόστος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1443

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε.
ΘΕΜΑ 1ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του ∆ηµητρίου Κωνσταντόπουλου του
Ελισσαίου, ενώπιων του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. (οικ.) 138823/1387/
19-10-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος πρότεινε εξωδικαστικό διακανονισµό, διότι την ευθύνη
συντήρησης του συγκεκριµένου δρόµου καθώς και την υποχρέωση καταβολής εξόδων
επισκευής του αυτοκινήτου που υπέστη βλάβες έχει η Περιφέρεια.
Ο εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, δήλωσε ότι, υιοθετεί την άποψη της Νοµικής
Υπηρεσίας για διορισµό δικηγόρου και τόνισε την ανάγκη νοµικής εκπροσώπησης της
Περιφέρειας.
Κατόπιν των ανωτέρω και µετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
Αναβάλλει την λήψη απόφασης, προκειµένου να διερευνηθεί η δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης του θέµατος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1444
ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Ιωάννη Ζαχαρέα του ∆ηµητρίου,
ενώπιων του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. (οικ.) 138740/1386/
19-10-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος πρότεινε εξωδικαστικό διακανονισµό, διότι την ευθύνη
συντήρησης του συγκεκριµένου δρόµου καθώς και την υποχρέωση καταβολής εξόδων
επισκευής του αυτοκινήτου που υπέστη βλάβες έχει η Περιφέρεια.
Ο εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, δήλωσε ότι, υιοθετεί την άποψη της Νοµικής
Υπηρεσίας για διορισµό δικηγόρου και τόνισε την ανάγκη νοµικής εκπροσώπησης της
Περιφέρειας.
Κατόπιν των ανωτέρω και µετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
Αναβάλλει την λήψη απόφασης, προκειµένου να διερευνηθεί η δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης του θέµατος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό1445
ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Κων/νου Ιωάννου του Νικολάου,
ενώπιων του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. (οικ.) 138731/1385/
19-10-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος πρότεινε εξωδικαστικό διακανονισµό, διότι την ευθύνη
συντήρησης του συγκεκριµένου δρόµου καθώς και την υποχρέωση καταβολής εξόδων
επισκευής του αυτοκινήτου που υπέστη βλάβες έχει η Περιφέρεια.
Ο εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, δήλωσε ότι, υιοθετεί την άποψη της Νοµικής
Υπηρεσίας για διορισµό δικηγόρου και τόνισε την ανάγκη νοµικής εκπροσώπησης της
Περιφέρειας.
Κατόπιν των ανωτέρω και µετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
Αναβάλλει την λήψη απόφασης, προκειµένου να διερευνηθεί η δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης του θέµατος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1446
ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Χαράλαµπου Μπουζίκα του
∆ηµητρίου, ενώπιων του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. (οικ.) 138675/1381/
19-10-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος πρότεινε εξωδικαστικό διακανονισµό, διότι την ευθύνη
συντήρησης του συγκεκριµένου δρόµου καθώς και την υποχρέωση καταβολής εξόδων
επισκευής του αυτοκινήτου που υπέστη βλάβες έχει η Περιφέρεια.
Ο εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, δήλωσε ότι, υιοθετεί την άποψη της Νοµικής
Υπηρεσίας για διορισµό δικηγόρου και τόνισε την ανάγκη νοµικής εκπροσώπησης της
Περιφέρειας.
Κατόπιν των ανωτέρω και µετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
Αναβάλλει την λήψη απόφασης, προκειµένου να διερευνηθεί η δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης του θέµατος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1447
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ΘΕΜΑ 5ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση ανακοπής του ∆ηµητρίου Τυµπλαλέξη του
Σπυρίδωνος, ενώπιων του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. (οικ.) 138593/1380/
19-10-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
1. ∆ιορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο
Λαµίας κ. Χρυσούλα Κρεµηνιώτη (Α.Μ. 414), Λεωνίδου 6, η οποία, να την εκπροσωπήσει στο
Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιµο της 26/11/2015, ή σε κάθε µετ’
αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την ανακοπή που άσκησε ο ∆ηµήτριος
Τυµπλαλέξης του Σπυρίδωνος κατά της η υπ’ αριθ. πρωτ. 917/09.03.2006 Ατοµικής
Ειδοποίησης Χρεών της ∆.Ο.Υ. Θηβών και της υπ’ αριθ. πρωτ. 262/16.01.2006 απόφασης του
Νοµάρχη Βοιωτίας, συντάσσοντας υπόµνηµα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και
γενικά να πράξει ό,τι κατά τη κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
2. Καθορίζει την αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθµ. 376/2015
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 149 ευρώ
συν Φ.Π.Α. 23% (= 34,27), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 183,27 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και υπόµνηµα 149 ευρώ [64€ παράσταση συν 85€ υπόµνηµα], µε βάση
τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1448
ΘΕΜΑ 6ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Αντωνίου Οικονόµου,
ενώπιων του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 140325/1411/
23-10-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
Να µην εκπροσωπηθεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενώπιον του ως άνω
∆ικαστηρίου, δοθέντος ότι έχει ήδη εκφράσει τις απόψεις της υπηρεσιακά και έχει αποστείλει το
διοικητικό φάκελο, και η υπεράσπισή της καλύπτεται επαρκώς µε τον τρόπο αυτό.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1449
ΘΕΜΑ 7ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για άσκηση αγωγής σε σχέση µε τη λύση της ανώνυµης
εταιρείας µε την επωνυµία «Εµπόριο ειδών διατροφής – ψιλικών ζαχαρωδών προϊόντων
Χρήστος Χορµόβας και Υιός Α.Ε.», µε δ.τ. «ΜΑΡΚΕΤΑ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ Α.Ε.», στο Πολυµελές
Πρωτοδικείο Ευρυτανίας.
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 137030/1362/
24-10-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
1. Να ασκηθεί στο Πολυµελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας (Ευρυτανίας), από
την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», ως αρµόδιας εποπτεύουσας Αρχής, αγωγή (αίτηση) για
λύση της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΨΙΛΙΚΩΝ
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ΖΑΧΑΡΩ∆ΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΡΜΟΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε.» µε δ.τ. «ΜΑΡΚΕΤΑ
ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ Α.Ε.».
2. ∆ιορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο
Καρπενησίου κ. Σπυριδούλα Σβερώνη (ΑΜ 46) η οποία, να επιµεληθεί της ασκήσεως αυτής, να
παραστεί και εκπροσωπήσει την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», στη δικάσιµο που θα οριστεί
για να υποστηρίξει το ένδικο αυτό βοήθηµα, ενεργώντας ό,τι κατά τη κρίση της απαιτείται, για
την υπεράσπιση της υποθέσεως.
3. Καθορίζει την αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθµ. 376/2015
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των των 373
ευρώ συν Φ.Π.Α. 23% (= 85,79), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 458,79 ευρώ, η
οποία προκύπτει ως εξής:
- Για την άσκηση της αγωγής (αίτησης), την παράσταση και τη σύνταξη/κατάθεση
προτάσεων ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου: 373 ευρώ [117€ αίτηση, 139€ παράσταση
και 117€ προτάσεις], µε βάση τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1450
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της υπ΄αριθµ. πρωτ. 1538/22-10-2015 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φωκίδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινοµένων (πληµµυρικά φαινόµενα 22-10-2015), Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 1546/23-10-2015
έγγραφο της Αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει την υπ΄αριθµ. πρωτ. 1538/22-10-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φωκίδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινοµένων (πληµµυρικά φαινόµενα 22-10-2015), Π.Ε. Φωκίδας, και συγκεκριµένα:
1.- Την απευθείας µίσθωση του ιδιωτικού µηχανήµατος, ιδιοκτησίας Ευθυµίου
Σπυρόπουλου, για την αντιµετώπιση πληµµυρικών φαινοµένων στο «Αρκουδόρεµα», περιοχή
γέφυρα Νταού ∆ήµου ∆ωρίδας.
2.- Η δαπάνη µίσθωσης θα υπολογιστεί σύµφωνα µε τις ώρες εργασίας των
µηχανηµάτων, που θα προκύπτουν από το ηµερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας,
που θα υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του µηχανήµατος, τον Προϊστάµενο του αρµοδίου
Τµήµατος και τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας, σε
συνδυασµό µε την υπ’ αριθ. 1201/2014 (πρακτικό 26/02-12-2014, θέµα 27ο) απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
3.- Η µίσθωση αυτή γίνεται µε τους εξής όρους:
(α) Η διάρκεια της µίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δηµιουργούνται, οι δε
ηµέρες και ώρες εργασίας του µηχανήµατος θα καθορίζονται από την αρµόδια Υπηρεσία
(∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας), µε προφορικές εντολές των υπευθύνων
στελεχών της.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωµα να λύνει τη µίσθωση αυτή
οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το µηχάνηµα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, αλυσίδες, υαλοκαθαριστήρες, καλοριφέρ, φλάς και λοιπά αναγκαία εξαρτήµατα για την σωστή και ασφαλή
παροχή της υπηρεσίας.
(δ) Στην ωριαία αποζηµίωση, που καθορίστηκε µε την παραπάνω απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής, συµπεριλαµβάνεται κάθε δαπάνη για:
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(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 1451
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση των υπ΄αριθµ. πρωτ. 1544/23-10-2015 και 1545/23-10-2015 αποφάσεων
του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς
αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών φαινοµένων (κατολισθήσεις - πληµµυρικά φαινόµενα 23-102015), Π.Ε. Φωκίδας.
(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. (α) 1547/23-10-2015
και (β) 1548/23-10-2015 έγγραφα της Αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φωκίδας
προς την Επιτροπή, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστα τµήµατα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει τις υπ΄αριθµ. 1544/23-10-2015 και 1545/23-10-2015 αποφάσεις του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση
έκτακτων φυσικών φαινοµένων (κατολισθήσεις - πληµµυρικά φαινόµενα 23-10-2015), Π.Ε.
Φωκίδας, και συγκεκριµένα:
Α. την υπ’ αριθµ. 1544/23-10-2015 απόφαση, ως εξής:
1.- Την απευθείας µίσθωση του ιδιωτικού µηχανήµατος, ιδιοκτησίας Αθανάσιου
Σπυρόπουλου, για την αντιµετώπιση πληµµυρικών φαινοµένων στο ρέµα «Βρυσούλα»,
περιοχή γέφυρα Λευκαδιτίου στο ∆ήµο ∆ωρίδας.
2.- Η δαπάνη µίσθωσης θα υπολογιστεί σύµφωνα µε τις ώρες εργασίας των
µηχανηµάτων, που θα προκύπτουν από το ηµερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας,
που θα υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του µηχανήµατος, τον Προϊστάµενο του αρµοδίου
Τµήµατος και τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Εργων της Π.Ε. Φωκίδας, σε
συνδυασµό µε την υπ’ αριθ. 1201/2014 (πρακτικό 26/02-12-2014, θέµα 27ο) απόφαση, της
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
3.- Η µίσθωση αυτή γίνεται µε τους εξής όρους:
(α) Η διάρκεια της µίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δηµιουργούνται, οι δε
ηµέρες και ώρες εργασίας του µηχανήµατος θα καθορίζονται από την αρµόδια Υπηρεσία
(∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας), µε προφορικές εντολές των υπευθύνων
στελεχών της.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωµα να λύνει τη µίσθωση αυτή
οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το µηχάνηµα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, αλυσίδες, υαλοκαθαριστήρες, καλοριφέρ, φλάς και λοιπά αναγκαία εξαρτήµατα για την σωστή και ασφαλή
παροχή της υπηρεσίας.
(δ) Στην ωριαία αποζηµίωση, που καθορίστηκε µε την παραπάνω απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής, συµπεριλαµβάνεται κάθε δαπάνη για:
(δ1) Μίσθωµα του µηχανήµατος, ωροµίσθιο του χειριστή και βοηθού µε όλες τις
επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισµών και ταµείων, αµοιβή υπερωριών, νυκτερινών,
αργιών, σταλίες, κλπ.
(δ2) Συντήρηση και επισκευή του µηχανήµατος.
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(δ3) Προµήθεια καυσίµων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ4) Ασφάλιση του µηχανήµατος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την
αντιµετώπιση ατυχήµατος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και
εργασία του µηχανήµατος.
Β. την υπ’ άριθµ. 1545/23-10-2015 απόφαση, ως εξής:
1.- Την απευθείας µίσθωση του ιδιωτικού µηχανήµατος, ιδιοκτησίας ∆ηµητρίου
Μαραγιάννη, για την αντιµετώπιση κατολισθήσεων από πληµµυρικά φαινόµενα του οδικού
δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας, στην περιοχή Βάθη – Ε.Ο. Ιτέας – Ναυπάκτου στην Τ.Κ. Καλλιθέας.
2.- Η δαπάνη µίσθωσης θα υπολογιστεί σύµφωνα µε τις ώρες εργασίας των
µηχανηµάτων, που θα προκύπτουν από το ηµερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας,
που θα υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του µηχανήµατος, τον Προϊστάµενο του αρµοδίου
Τµήµατος και τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Εργων της Π.Ε. Φωκίδας, σε
συνδυασµό µε την υπ’ αριθ. 1201/2014, (πρακτικό 26/02-12-2014, θέµα 27ο) απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
3.- Η µίσθωση αυτή γίνεται µε τους εξής όρους:
(α) Η διάρκεια της µίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δηµιουργούνται, οι δε
ηµέρες και ώρες εργασίας του µηχανήµατος θα καθορίζονται από την αρµόδια Υπηρεσία
(∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Φωκίδας), µε προφορικές εντολές των υπευθύνων
στελεχών της.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωµα να λύνει τη µίσθωση αυτή
οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το µηχάνηµα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, αλυσίδες, υαλοκαθαριστήρες, καλοριφέρ, φλάς και λοιπά αναγκαία εξαρτήµατα για την σωστή και ασφαλή
παροχή της υπηρεσίας.
(δ) Στην ωριαία αποζηµίωση, που καθορίστηκε µε την παραπάνω απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής, συµπεριλαµβάνεται κάθε δαπάνη για:
(δ1) Μίσθωµα του µηχανήµατος, ωροµίσθιο του χειριστή και βοηθού µε όλες τις
επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισµών και ταµείων, αµοιβή υπερωριών, νυκτερινών,
αργιών, σταλίες, κλπ.
(δ2) Συντήρηση και επισκευή του µηχανήµατος.
(δ3) Προµήθεια καυσίµων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ4) Ασφάλιση του µηχανήµατος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την
αντιµετώπιση ατυχήµατος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και
εργασία του µηχανήµατος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1452
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας - κατακύρωση αποτελέσµατος του ανοιχτού
διαγωνισµού του έργου: «∆ιευθέτηση οµβρίων υδάτων στο τµήµα του οδικού δικτύου Πρασσιά
- Κέδρα - Όρια Ν. Καρδίτσας», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 98.000,00€ µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 134519/2317/21-102015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο και
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει τα υπ΄αριθµ. 1/6-10-2015 και 1α/14-10-2015 πρακτικά της επιτροπής
διαγωνισµού του έργου: «∆ιευθέτηση οµβρίων υδάτων στο τµήµα του οδικού δικτύου Πρασσιά
- Κέδρα - Όρια Ν. Καρδίτσας», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 98.000,00€ µε Φ.Π.Α., που
αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, των οικονοµικών προσφορών και των
εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων αναδόχων.
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2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα της ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου στην εργοληπτική
επιχείρηση «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ», που προσέφερε έκπτωση επτά τοις εκατό (7 %).
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1453
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας - κατακύρωση αποτελέσµατος του ανοιχτού
διαγωνισµού του υποέργου: «Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώµατος και τεχνικών έργων
επί της υπ΄αριθµ 48 Ε.Ο. Άµφισσα – Λιδωρίκι – Όρια νοµού και Άµφισσα ∆ελφοί – Όρια
νοµού», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 140.000,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 140465/7488/21-102015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Στη συνέχεια, διενεργήθηκε δηµόσια κλήρωση µεταξύ των τριών εργοληπτικών
επιχειρήσεων («ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ∆ΗΜ. - ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε.» και
«ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΨΥΧΑΣ Ε.∆.Ε.»), που κλήθηκαν µε το υπ’ αριθµ. (οικ.) 1792/29-10-2015
έγγραφο της Οικονοµικής Επιτροπής, οι οικονοµικές προσφορές των οποίων ταυτίζονται
απόλυτα µε ποσοστό έκπτωσης 51%. Η κλήρωση ανέδειξε µειοδότη του έργου την
εργοληπτική επιχείρηση «ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».
Κατόπιν των ανωτέρω, η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει τα υπ΄αριθµ. 1/2-10-2015 και 2/21-10-2015 πρακτικά της επιτροπής
διαγωνισµού του υποέργου: «Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώµατος και τεχνικών έργων
επί της υπ΄αριθµ 48 Ε.Ο. Άµφισσα – Λιδωρίκι – Όρια νοµού και Άµφισσα ∆ελφοί – Όρια
νοµού», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 140.000,00 € µε Φ.Π.Α., που αφορούν στον έλεγχο
των δικαιολογητικών συµµετοχής, των οικονοµικών προσφορών και των εγγυητικών επιστολών
των υποψηφίων αναδόχων.
2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα της ανοιχτής δηµοπρασίας του υποέργου στην
εργοληπτική επιχείρηση «ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», µε ποσοστό έκπτωσης πενήντα ένα τοις
εκατό (51%).
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1454
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση παράτασης της προθεσµίας του έργου: «Βελτίωση συνθηκών ασφαλείας
των οδών Θήβα – Λιβαδειά, Θήβα – Ριτσώνα και Θήβα – Ερυθρές», Π.Ε. Βοιωτίας,
προϋπολογισµού 931.902,84 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 3204/21-10-2015
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει την παράταση, µε αναθεώρηση, της προθεσµίας του έργου: «Βελτίωση
συνθηκών ασφαλείας των οδών Θήβα – Λιβαδειά, Θήβα – Ριτσώνα και Θήβα – Ερυθρές», Π.Ε.
Βοιωτίας, προϋπολογισµού 931.902,84 € µε Φ.Π.Α., που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του
αναδόχου, µέχρι 31-5-2016.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1455
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση παράτασης της προθεσµίας εργασιών του έργου: «Κατασκευή δρόµου
Ραπτόπουλου – Νέου Αργυρίου», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 2.200.000,00 € µε
Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 14292/2452/21-102015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο και
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει την παράταση, µε αναθεώρηση, της προθεσµίας εργασιών του έργου:
«Κατασκευή δρόµου Ραπτόπουλου – Νέου Αργυρίου», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού
2.200.000,00 € µε Φ.Π.Α., µέχρι 30-6-2016.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1456
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση παράτασης της προθεσµίας εργασιών του έργου: «Κατασκευή δρόµου
Χόχλια – Βράχα - Κόριτσα Κλειστού», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 3.800.000,00€ µε
Φ.Π.Α..
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών &
Μεταφορών Π.Σ.Ε.).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 40358/2457/21-102015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο και
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει την παράταση, µε αναθεώρηση, της προθεσµίας εργασιών του έργου:
«Κατασκευή δρόµου Χόχλια – Βράχα - Κόριτσα Κλειστού», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού
3.800.000,00€ µε Φ.Π.Α., µέχρι 30-6-2016.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1457
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΘΕΜΑ 15ο ο: Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια
άλατος έτους 2016», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 160.000,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Ε. 140610/7839/
22-10-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
Α. Εγκρίνει:
1. τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια άλατος έτους
2016», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 160.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε σφραγισµένες
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την ανάδειξη µειοδότη για την ως
άνω προµήθεια,
2. τους όρους της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισµού,
3. τη δέσµευση πίστωσης – πληρωµής δαπάνης ύψους 160.000,00 € συµπεριλαµβάνοµένου του Φ.Π.Α. για την εκτέλεση της προµήθειας.
Β. Ορίζει την ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ως υπηρεσία που θα διενεργήσει
την δηµοπρασία για την ανάθεση του έργου του θέµατος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1458
ΘΕΜΑ 16ο: Λήψη απόφασης επί ένστασης σχετικά µε τον πρόχειρο διαγωνισµό για την
«Προµήθεια χρώµατος διαγράµµισης», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 70.000,00 € µε
Φ.Π.Α..
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(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. 142854/7931/27-102015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας και το υπ΄αριθµ. Τ.Τ. 139761/1391/
23-10-2015 έγγραφο - παροχή γνώµης της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, τα
οποία και αποτελούν αναπόσπαστα τµήµατα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
Απορρίπτει την ένσταση που υπέβαλε η εταιρεία «ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ», σχετικά µε τον
πρόχειρο διαγωνισµό για την «Προµήθεια χρώµατος διαγράµµισης», Π.Ε. Φθιώτιδας,
προϋπολογισµού 70.000,00 € µε Φ.Π.Α., ως αβάσιµη, ως προς το περιεχόµενο της, για τους
λόγους που αναφέρονται στις παραγράφους ΙΙΙ.3. και ΙΙΙ.4. του ως άνω σχετικού εγγράφου της
Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αριθµ. 1181/14-9-2015 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1459
ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση πρακτικού 3 – κατακύρωση αποτελέσµατος του πρόχειρου µειοδοτικού
διαγωνισµού για την «Προµήθεια και µεταφορά άλατος (χύµα) για το έτος 2015», Π.Ε.
Φωκίδας, συνολικού προϋπολογισµού 67.800,00 € µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 141831/7566/26-102015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθµ. 3/26-10-2015 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου
µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια και µεταφορά άλατος (χύµα) για το έτος 2015»,
Π.Ε. Φωκίδας, συνολικού προϋπολογισµού 67.800,00 € µε Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο
των δικαιολογητικών κατακύρωσης του αναδειχθέντα µειοδότη, βάσει του άρθρου 6, παρ. 2 του
Π.∆. 118/07.
2. Κατακυρώνει την ως άνω προµήθεια στην εταιρεία «ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΣΤΥΛΙ∆ΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΥΡΥΠΙ∆Η», προσφέροντας 975 τόνους αλάτι αποχιονισµού (χύµα) και τιµή ανά
τόνο 56,50€ άνευ Φ.Π.Α., συνολικού κόστους 55.087,50€ συν 12.670,13€ Φ.Π.Α., σύνολο
67.757,63€.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1460
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του επαναληπτικού πρόχειρου δηµόσιου
διαγωνισµού για την «Προµήθεια ηλεκτρονικού – ψηφιακού συστήµατος ελέγχου
χρονοπαρουσίας του προσωπικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», συνολικού
προϋπολογισµού 27.665,00 πλέον Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 142960/5318/27-102015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει το από 17-9-2015 πρακτικό της επιτροπής του επαναληπτικού πρόχειρου
δηµόσιου διαγωνισµού για την «Προµήθεια ηλεκτρονικού – ψηφιακού συστήµατος ελέγχου
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χρονοπαρουσίας του προσωπικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», συνολικού
προϋπολογισµού 27.665,00 πλέον Φ.Π.Α., που αφορά στην αξιολόγηση των προσφορών
(δικαιολογητικά συµµετοχής - τεχνικές προσφορές) των υποψήφιων αναδόχων.
2. Αποκλείει από την διαγωνιστική διαδικασία την εταιρεία: «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ∆. Γ. & ΣΙΑ
Ε.Ε.», µε δ.τ. «ΓΡΑΜΜΗ COM» για του λόγους που αναλυτικά αναφέρονται το εν λόγω
πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού.
3. Εγκρίνει την συνέχιση του διαγωνισµού στο επόµενο στάδιο αξιολόγησης της
οικονοµικής προσφοράς µε την εταιρεία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.», µε
δ.τ. «Open Technology Services O.T.S.».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1461
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση αποτελέσµατος του επαναληπτικού
ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού για το υποέργο: «Προµήθεια εξοπλισµού
Φυσικοθεραπευτηρίου - Νοσηλευτικού τµήµατος (Ιατρικός Εξοπλισµός) για το Θεραπευτήριο
Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας», προϋπολογισµού 126.321,00 € µε Φ.Π.Α..
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 142738/5317/27-102015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθµ. 3/16-10-2015 πρακτικό της επιτροπής του επαναληπτικού
ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού για το υποέργο: «Προµήθεια εξοπλισµού
Φυσικοθεραπευτηρίου - Νοσηλευτικού τµήµατος (Ιατρικός Εξοπλισµός) για το Θεραπευτήριο
Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας», προϋπολογισµού 126.321,00 € µε Φ.Π.Α., που αφορά στην
ηλεκτρονική - φυσική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» της µειοδότριας εταιρείας «ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙ∆Η Α.Ε.».
2. Κατακυρώνει την ως άνω προµήθεια στην µειοδότρια εταιρεία «ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ Α.
ΣΕΛΙ∆Η Α.Ε.», µε τιµή προσφοράς εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες και εκατόν ενενήντα οκτώ ευρώ
(126.198,00€) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α..
3. Εγκρίνει την σύναψη σύµβασης µε την ανωτέρω εταιρεία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1462
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση του διορθωµένου πρακτικού 3 – κατακύρωση αποτελέσµατος του
ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισµού µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. Εύβοιας, σχολικών
ετών 2015-2016 και 2016-2017.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 142223/6099/26-102015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει εκ νέου το από 2-10-2015 πρακτικό (εγκεκριµένο µε την αριθµ. 1188/14-9-2015
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής) της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού
δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την µεταφορά µαθητών της Π.Ε. Εύβοιας, σχολικών
ετών 2015-2016 και 2016-2017, που αφορά στον έλεγχο των φακέλων των δικαιολογητικών
κατακύρωσης των υποψηφίων αναδόχων, µε τις κάτωθι διορθώσεις που έγιναν σε αυτό.
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(ΤΑΕ 2716)

ΓΚΙΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΕ 2738

ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΚΩΣΤΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
(ΤΑΕ 2253)
∆ΑΡ∆ΟΥΜΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ (ΤΑΕ
2765)
ΖΑΡΓΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΤΑΕ
2325)

ΚΑΚΑΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(ΤΑΕ 2416)

ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΤΑΕ
2222)
ΚΑΤΣΙΜΕΝΤΕ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΤΑΕ
2702)

ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
(ΤΑΕ 2421)
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
(ΤΑΕ 2623)
ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
(ΤΑΕ 2501)
ΚΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(ΤΑΕ 2731)

ΤΜΗΜΑ

ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΤΟΧΟΣ

108

9,69

350

111

11,7

350

145

9,93

350

174

17,31

350

193

12,63

350

194

9,94

350

195

9,91

350

9

69,52

350

18

26,84

350

151

24,5

350

291

81,37

350

251

8,99

350

260

11,02

350

264

13,83

350

277

9,99

350

286

19,23

350

287

23,07

350

269

14,35

350

139

23,72

350

150

30,8

350

290

22,54

350

320

52,05

350

74

104,46

350

33

11,95

350

165

79,54

350

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΡΑΜΜΗΣ
3.391,50 €
4.095,00 €
3.475,50 €
6.058,50 €
4.420,50 €
3.479,00 €
3.468,50 €
24.332,00 €
9.394,00 €
8.575,00 €
28.479,50 €
3.146,50 €
3.857,00 €
4.840,50 €
3.496,50 €
6.730,50 €
8.074,50 €
5.022,50 €
8.302,00 €
10.780,00 €
7.889,00 €
18.217,50 €
36.561,00 €
4.182,50 €
27.839,00 €
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ΛΙΑΚΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
(ΤΑΕ 2418)

ΜΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
(ΤΑΕ 2491)

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΤΑΕ
2359)
ΜΟΥΡΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
(ΤΑΕ 2297)
ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
(ΤΑΕ 2414)

ΠΑΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
(ΤΑΕ 2597)

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(ΤΑΕ 2661)
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(ΤΑΕ 2221)

ΠΙΛΑΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
(ΤΑΕ 2794)

ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(ΤΑΕ 2619)

ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(ΤΑΕ 2294)

42

11,13

350

53

13,97

350

49

21,76

350

51

10,19

350

263

25,92

350

268

24,43

350

325

26,15

350

329

58,71

350

131

19,97

350

172

18,86

350

173

16,62

350

199

16,63

350

200

17,93

350

72

24,03

350

89

23,05

350

288

15,57

350

304

40,73

350

133

29,22

350

189

19,6

350

93

31,28

350

98

19,6

350

99

19,6

350

253

14,61

350

289

8,68

350

301

19,59

350

302

6,13

350

3.895,50 €
4.889,50 €
7.616,00 €
3.566,50 €
9.072,00 €
8.550,50 €
9.152,50 €
20.548,50 €
6.989,50 €
6.601,00 €
5.817,00 €
5.820,50 €
6.275,50 €
8.410,50 €
8.067,50 €
5.449,50 €
14.255,50 €
10.227,00 €
6.860,00 €
10.948,00 €
6.860,00 €
6.860,00 €
5.113,50 €
3.038,00 €
6.856,50 €
2.145,50 €
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ΣΑΚΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
(ΤΑΕ 2742)

ΣΑΛΕΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
(ΤΑΕ 2482)

ΣΙ∆ΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(ΤΑΕ 2310)
ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(ΤΑΕ 2249)

ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ
(ΤΑΕ 2576)

ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(ΤΑΕ 2240)
ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
(ΤΑΕ 2454)
ΣΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(ΤΑΕ 2254)

303

12,44

350

310

18,79

350

178

20,84

350

213

14,57

350

214

14,57

350

215

14,57

350

252

4,14

350

258

9,33

350

259

9,42

350

311

8,85

350

321

9,31

350

331

9,11

350

261

45

350

41

11,72

350

45

23,68

350

57

13,49

350

35

17,84

350

50

10,59

350

254

15,28

350

273

15,48

350

294

23,16

350

316

27,89

350

298

58,79

350

265

16,72

350

293

34,82

350

38

29,09

350

4.354,00 €
6.576,50 €
7.294,00 €
5.099,50 €
5.099,50 €
5.099,50 €
1.449,00 €
3.265,50 €
3.297,00 €
3.097,50 €
3.258,50 €
3.188,50 €
15.750,00 €
4.102,00 €
8.288,00 €
4.721,50 €
6.244,00 €
3.706,50 €
5.348,00 €
5.418,00 €
8.106,00 €
9.761,50 €
20.576,50 €
5.852,00 €
12.187,00 €
10.181,50 €
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ΣΧΟΙΝΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΕ
2630)

ΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(ΤΑΕ 2215)

ΤΑΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
(ΤΑΕ 2630)

ΤΣΙΛΙΚΟΧΡΥΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(ΤΑΕ 2223)

ΤΣΟΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ KΑΙ ΣΙΑ
ΕΕ

ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΣΩΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

267

12,5

350

73

24,03

350

82

92,75

350

36

20,73

350

54

23,91

350

55

21,28

350

48

37,18

350

56

15,94

350

14,13

350

63,31

350

21,79

350

19,36

350

118,45

350

34

11,6

350

37

25,1

350

78,12

350

121,54

350

38,67

350

198,64

350

93,37

350

114,94

350

95,87

350

141,74

350

75,72

350

21,22

230

21,22

350

135 (ΤΑΕ
2733)
153
(ΤΑΕ 2733)
161
(ΤΑΕ 2733)
181
(ΤΑΕ 2733)
281 (ΤΑΕ
2735)

19
(ΤΑΕ 2371)
282 (ΤΑΕ
2212)
299
(ΤΑΕ 2371)
333 (ΒΙΚ
5700)
334
(ΥΤΒ 7725)
335
(ΒΙΝ 7901)
337
(ΒΙΚ 6130)
295 (ΤΑΕ
2707)
330 (ΤΑΕ
8720)
13
(ΤΑΕ 2490)
14
(ΤΑΕ 2490)

4.375,00 €
8.410,50 €
32.462,50 €
7.255,50 €
8.368,50 €
7.448,00 €
13.013,00 €
5.579,00 €
4.945,50 €
22.158,50 €
7.626,50 €
6.776,00 €
41.457,50 €
4.060,00 €
8.785,00 €
27.342,00 €
42.539,00 €
13.534,50 €
69.524,00 €
32.679,50 €
40.229,00 €
33.554,50 €
49.609,00 €
26.502,00 €
4.880,60 €
7.427,00 €
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16
(ΤΑΕ 2480)
20
(ΤΑΕ 2480)
30
(ΤΑΕ 2490)
ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(ΤΑΕ 2225)

18,12

350

95,06

350

41,72

350

280

23,86

350

319

34,87

350

6.342,00 €
33.271,00 €
14.602,00 €
8.351,00 €
12.204,50 €

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναγράφονται στο από 2-09-2015 πρακτικό της
επιτροπής διενέργειας για την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του ανοικτού διεθνή
ηλεκτρονικού διαγωνισµού µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας για τα
σχολικά έτη 2015-2017.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1463
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση του διορθωµένου πρακτικού 1 της επιτροπής διαπραγµάτευσης της 7ης
Οκτωβρίου 2015 για την ανάθεση των άγονων τµηµάτων του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού
δηµοσίου διαγωνισµού µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. Εύβοιας, για τα σχολικά έτη 2015-2016
και 2016-2017.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 142224/6100/26-102015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει το διορθωµένο υπ΄αριθµ. 1/7-10-2015 πρακτικό (εγκεκριµένο µε την αριθµ.
1314/12-10-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής) της επιτροπής διαπραγµάτευσης για
την ανάθεση των άγονων τµηµάτων του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού δηµοσίου διαγωνισµού
µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. Εύβοιας, για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017, ως
ακολούθως:
Α) Στην κατακύρωση δροµολογίων ως εξής:

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

3

ΑΝ∆ΡΙΟΛΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΤΑΕ2649)

4

α/α

TMHMA

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
∆ΡΟΜΟΛΟ
ΓΙΟΥ

223

725

10,24 €

236

140

18,37 €

308

3

36,90 €

309

2

47,90 €

TMHMA

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
∆ΡΟΜΟΛΟ

ΤΙΜΗ
ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΕ2271)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΙΜΗ
ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ

ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΙΟ∆ΟΤΕΣ
(ΠΡΟΣΦΟΡΑ €)
2. Φλέβας ∆ηµήτριος
(11,99€)
2. Φλέβας ∆ηµήτριος
(20,99€)
2. Λέων Κωνσταντίνος
(38,50€)
3. Αλεξόπουλος Νικόλαος
(45,00€)
2. Τσιαβός Νικόλαος
(57,69€)
3. Κάλφας Ευτύχιος
(71,59€)
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΙΟ∆ΟΤΕΣ
(ΠΡΟΣΦΟΡΑ €)
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ΓΙΟΥ

24

ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
(ΤΑΕ 2760) ΕΙΧΕ
ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ
104,106,107,121 ΠΟΥ
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

102

714

18,95 €

103

713

8,95 €

109

644

22,21 €

110

718

7,95 €

112

368

38,95 €

115

311

22,95 €

8

27

ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΩΝ Α.Ε.

336
339
340

300
35

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
24
29

51

ΣΚΟΥΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
(ΤΑΕ 2771)

59

ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ &

140
142
152
168
338

394
(ΧΑΤ-7469)
396
(ΧΑΡ-6516)
409
(ΧΑΟ2400)
414
(ΧΑΤ-4477)
415
(ΧΑΤ-4476)
422
(ΧΑΡ-6515)
423
(ΧΑΡ-5930)
427
(ΧΑΧ-8584)
487
(ΧΑΡ-5629)
666
(ΧΑΡ-3330)
ΣΥΝΟΛΟ
70 (ΧΙΒ6409)
12 (ΗΜΙ4091)
645
(ΧΑΡ-4333)
31
(ΤΑΕ-2419)
144
(ΤΑΕ-2467)
113
(ΤΑΕ-2467)
276
269
194
519
73

2. Αθανασίου Χρήστος
(21,52€)
2. Καπόλας Γεώργιος
(10,92€)
2. Καπόλας ∆ηµήτριος
(27,74€)
2. ∆ήµας Αναστάσιος
(10,10€)
2. Ρεγκούκος Αντώνιος
(56,26€)
2. Καπόλας Ιωάννης
(29,82€)

60,00€

-

22,50€

-

65,50€

-

62,00€

-

60,00€

-

66,50€

-

66,50€

-

60,00€

-

81,00€

-

60,00€

-

604,00 €

-

83,00 €

-

65,50 €

-

52,00 €

-

36,80 €

2. Σίδερης ∆ήµος (37,82€)
3. Μάτας Πέτρος (40,00€)
4. Κάραλης Απόστολος
(46,90€)

21,69 €

-

61,00 €

-

11,09 €
10,83 €
36,08 €
22,04 €
74,51 €

2. ΚΤΕΛ Αστικών Γραµµών
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ΣΙΑ Ε.Ε. (ΒΙΜ5515)

Α.Ε. (76,00€)

Β) Στα άγονα τµήµατα ως εξής:
- Προστίθεται στα τµήµατα χωρίς ανάδοχο το τµήµα 166 (κωδ. δροµ. 513) και αφαιρείται
το τµήµα 168 (κωδ. δροµ. 519). Η παρούσα αλλαγή προέκυψε έπειτα από επανέλεγχο του
φακέλου του αναδόχου Σκουρλή Βασίλειου ο οποίος εκ παραδροµής δήλωσε το τµήµα 166 αντί
του ορθού 168.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναγράφονται στο από 7-10-2015 πρακτικό της
επιτροπής διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση των άγονων τµηµάτων
του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισµού µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας
Π.Ε. Εύβοιας για τα σχολικά έτη 2015-2017.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1464

Σ΄αυτό το σηµείο προσήλθε στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης της Π.Ε. Εύβοιας, ο κ.
Αδαµάντιος Γεωργούλης.
ΘΕΜΑ 22ο: Τροποποίηση συµβάσεων µεταφοράς µαθητών για τα σχολικά έτη 2015-2017,
χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας.
(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. 142695/3974/27-102015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού ΠΕ. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
Τροποποιεί την κάτωθι σύµβαση µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε.
Ευρυτανίας, για τα σχολικά έτη 2015-2017, ως εξής:
- την υπ΄αριθµ. 56/2015 σύµβαση του Μαλανδρίνου Παναγιώτη, στο δροµολόγιο 3.1,
ως προς το άρθρο 1: αντικείµενο σύµβασης, διότι:
• πέντε µαθητές φοιτούν στο ολοήµερο ∆.Σ. Ραπτοπούλου, το οποίο σχολάει στις 15:45
και χρειάζεται µονή επιστροφή επιπλέον το υπάρχον δροµολόγιο.
Αρχική Σύµβαση
Α/Α

Α/Α
∆ΡΟΜ.

ΑΦΕΤΗΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΟ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

1.

3.1

ΠΑΛΙΟΧΟΡΙΓΚΟΒΟΣΑΤΟΣ-∆ΙΑΣΕΛΟ
ΚΕ∆ΡΑ-ΚΕ∆ΡΑΜΕΤΑΞΑ∆ΕΣΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΠΡΑΣΙΑ
ΠΑΛΙΟΧΟΡΙΓΚΟΒΟΣΑΤΟΣ-∆ΙΑΣΕΛΟ
ΚΕ∆ΡΑ-ΚΕ∆ΡΑΜΕΤΑΞΑ∆ΕΣΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΠΡΑΣΙΑ

15

∆.Σ.
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ
-ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ.
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ
∆.Σ.
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ
-ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ.
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

3.1

15

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
άνευ ΦΠΑ
146,98

172,97
(µε πάγο ή
χιόνι)

Τροποποιητική Σύµβαση
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Α/Α

Α/Α
∆ΡΟΜ.

ΑΦΕΤΗΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

1.

3.1

ΠΑΛΙΟΧΟΡΙΓΚΟΒΟΣΑΤΟΣ-∆ΙΑΣΕΛΟ
ΚΕ∆ΡΑ-ΚΕ∆ΡΑΜΕΤΑΞΑ∆ΕΣΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΠΡΑΣΙΑ

15

3.1

ΠΑΛΙΟΧΟΡΙΓΚΟΒΟΣΑΤΟΣ-∆ΙΑΣΕΛΟ
ΚΕ∆ΡΑ-ΚΕ∆ΡΑΜΕΤΑΞΑ∆ΕΣΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΠΡΑΣΙΑ

15

ΣΧΟΛΕΙΟ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

∆.Σ.
ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ
& 1ΜΟΝΗ
- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Λ.Τ.
ΑΠΟ ∆.Σ.
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)
ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
∆.Σ.
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ
& 1ΜΟΝΗ
-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Λ.Τ.
ΑΠΟ ∆.Σ.
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
άνευ ΦΠΑ
189,31

225,46
(µε πάγο ή
χιόνι)

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1465
∆ΑΠΑΝΕΣ
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δαπανών και δέσµευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 142611/3970/27-102015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες και τη δέσµευση πίστωσης από τον Τακτικό
Προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας,
ως εξής:
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Α/α

Π/Υ
(ποσό µε
Φ.Π.Α. σε
ευρώ)
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1

δαπάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών µηχανολογικού εξοπλισµού των
οχηµάτων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΕΙ∆ΟΣ
ΑΥΤΟΚΙΝ
ΗΤΟΥ

ΑΡΙΘ.
ΑΥΤΟΚΙ
ΝΗΤOΥ

Jeep

ΚΗΥ
3796

φορτηγό

φορτηγό

επιβατικό

2

ΚΗΥ
9370

ΚΗΥ
9370

ΚΗΥ
9367

ΕΙ∆ΟΣ

1 αντλία βενζίνης,
1 φίλτρο βενζίνης

2 µπαταρίες
∆ιάφορα
ανταλλακτικά
(φλάντζες,
ρουλεµάν, κώς,
ιµάντας,
σφιγκτήρες,
καλώδια κλπ)
Αντλία συµπλέκτη
1, µπουζί 4, φίλτρο
βενζίνης 1, υγρά
φρένων 1, χερούλι
πόρτας 1

ΗΜΕΡΟΜΗ
ΝΙΑ
ΕΠΙΘ/ΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΕ ΦΠΑ

9/10/2015

286,59

ΣΥΝΟΛΟ(1)

286,59

2/10/2015

340,00

ΣΥΝΟΛΟ(2)

340,00

7/10/2015

955,16

ΣΥΝΟΛΟ(3)

955,16

13/10/2015

120,54

ΣΥΝΟΛΟ(4)

120,54

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1.702,29
Σχετ. έγγραφα: το υπ’ αριθµ. 136180/3858/15-10-2015,138873/3905/20-102015 της ∆/νσης ∆/κού - Οικ/κού
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1321
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
ΗΜΕΡΟΜΗΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΙΑ
ΕΙΣΟ∆ΟΥ
Jeep
9/10/2015

επιβατικό
επιβατικό
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

13/10/2015
19/10/2015

ΟΧΗΜΑ

ΚΗΥ 3796
ΣΥΝΟΛΟ(1)

1.702,29
ευρώ

466,59
ευρώ

ΠΟΣΟ

200,49
200,49

ΚΗΥ 9367

86,10

ΣΥΝΟΛΟ(2)

86,10

ΚΗΥ 3799

180,00

ΣΥΝΟΛΟ(3)

180,00
466,59

Σχετ. έγγραφα: το υπ.αριθµ. 136180/3858/15-10-2015,138873/3905/20-10-
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2015, 141301/3943/23-10-2015 της ∆/νσης ∆/κού - Οικ/κού
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 0861
3

4

5

6

- δαπάνη υδραυλικών εργασιών (καζανάκι, νιπτήρες και επισκευή
αποχέτευσης κτηρίου) του κεντρικού καταστήµατος της Π.Ε. Ευρυτανίας
ποσού 307,50€
- δαπάνη εργασιών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του τµήµατος
Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.
Ευρυτανίας ποσού 430,50€
Σχετ. έγγραφα: τα υπ’ αριθµ. 136180/3858/15-10-2015, 141301/3943/23-102015 της ∆/νσης ∆/κού-Οικ/κού
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 0869
δαπάνη για την προµήθεια ενός (1) σχεδιογράφου και σκάνερ για τις ανάγκες
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας
Σχετ. έγγραφο: το υπ’ αριθµ. 138003/3895/20-10-2015 της ∆/νσης ∆/κούΟικ/κού
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1713
δαπάνη για την προµήθεια ενός (1) συστήµατος δορυφορικού εντοπισµού
(gps) µε δυνατότητα εφαρµογών πραγµατικού χρόνου (RTK) για τις ανάγκες
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας
Σχετ. έγγραφο: το υπ’ αριθµ. 138003/3895/20-10-2015 της ∆/νσης ∆/κούΟικ/κού
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1729
δαπάνη για την προµήθεια ενός (1) λογισµικού για GPS για τις ανάγκες της
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας
Σχετ. έγγραφο: το υπ’ αριθµ. 138003/3895/20-10-2015 της ∆/νσης ∆/κούΟικ/κού
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 0879

738,00
ευρώ

11.894,10
ευρώ

24.587,70
ευρώ

6.150,00
ευρώ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1466
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δαπάνης και δέσµευσης πίστωσης έργων από τις ∆ηµόσιες Επενδύσεις
της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 141636/3953/23-102015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει την δέσµευση πίστωσης και την πληρωµή δαπάνης για το παρακάτω έργο του
προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Ευρυτανίας, ως εξής:
Α/Α
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1

14η εντολή πληρωµής του Έργου «Οδός ΚαστανιάΠρόδροµος-Ροσκιά Ν.Α. Ευρυτανίας»
Χρηµατοδότηση : ΣΑΕΠ 766
Προϋπολογισµός : 3.000.000,00 ευρώ
Ποσό σύµβασης : 2.770.925,16 ευρώ
Πληρωµές µέχρι σήµερα : 2.239.066,83 ευρώ
Παρών λογαριασµός : 57.898,20 ευρώ
Υπόλοιπο εγκρίσεων : 531.858,33 ευρώ.

ΠΟΣΟ σε ευρώ

57.898,20 ευρώ
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Φορέας – ΚΑΕ : 071 – 9453 «Συγκοινωνίες»
Ανάδοχος : 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1467
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δαπανών και δέσµευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 4486/26-10-2015
έγγραφο της ∆/νση ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες από τον τακτικό προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές,
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας, ως εξής:
Α/Α
1.

2.

3.

4.

5.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Πληρωµή δαπάνης για αγορά 5 µπλοκ «έκθεση βεβαίωσης παράβασης»
για τις ανάγκες του Τµήµατος Εµπορίου
Σχετ. Το αρ. 5179/21-10-2015 έγγραφο του Τµήµατος Εµπορίου
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 0843
Πληρωµή δαπάνης για αγορά TONER για τις ανάγκες του Τµήµατος
Εµπορίου
Σχετ. Το αρ. 5178/21-10-2015 έγγραφο του Τµήµατος Εµπορίου
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 1111
Πληρωµή δαπάνης για αγορά 2 (δύο) TONER για τις ανάγκες της ∆/νσης
Β/θµίας Εκπαίδευσης
Σχετ. Το αρ. 10579/21-10-2015 έγγραφο της ∆/νσης Β/θµίας Εκπαίδευσης
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 1111
Πληρωµή δαπάνης για αγορά (τρεις συµπιεστές inverter, πλακέτα inverter,
πλακέτα main, transistor, φρέον) και παροχή υπηρεσιών (εργασία,
µεταφορά και διανοµή) επισκευής του κεντρικού κλιµατισµού στο
∆ιοικητήριο στη Θήβα
Επισηµαίνεται ότι η ανάγκη της νέας επισκευής προέκυψε µετά την δοκιµή
και λειτουργία του και µετά τον επιτόπιο έλεγχο του επίσηµου
εξειδικευµένου συνεργείου της MITSUBISHI
Σχετ. Η αρ. 5014/21-10-2015 προσφορά
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 1329, 1699, 0869, 0829
Πληρωµή δαπάνης στον δικηγόρο Παναγιώτη Μπέλο για παράσταση και
κατάθεση υποµνήµατος στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιώς για την έφεση
της Εταιρείας «ΕΠΑΛΜΕ Α.Ε.» σύµφωνα µε την απόφαση 1162/14-9-2015
(Πράξη 23) της Οικονοµικής Επιτροπής
Σχετ. Το αρ. 12/13-10-2015 τιµολόγιο
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 0871

ΠΟΣΟ
87,33

49,00

86,10

9.200,40

720,70

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1468
ΘΕΜΑ 26ο: 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. 141739/7559/26-1010-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες από τον τακτικό προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές,
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας, ως εξής:
Α/Α
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

Αιτιολογία
δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας αναλωσίµων υλικών
(µελανιών) για τις ανάγκες της ∆/νσης Β/Βάθµιας Εκπαίδευσης
(ΣΜΑΡΑΓ∆ΗΣ Ν.)
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111
δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας 3 δικτυακών σαρωτών
(scanners) µοντέλο EPSON SCANNER WORK FORCE DS-520N για
την εξυπηρέτηση µηχανογραφικών αναγκών ∆ιευθύνσεων της
Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας στο πλαίσιο της εφαρµοζόµενης
ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων. (FIBERPC- Μπουµπουρής
Σπύρος)
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1723
δαπάνη για την πληρωµή λογαριασµού COSMOTE υπαλλήλου της
Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Φωκίδας σύµφωνα µε την αριθµ. οικ.
18742/498 Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0826
δαπάνη για την πληρωµή λογαριασµών ∆ΕΗ
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0832
δαπάνη για την πληρωµή λογαριασµών ΟΤΕ
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0824
∆απάνη για την πληρωµή εκτός έδρας αποζηµίωση για παρακολούθηση σεµιναρίου ενός υπαλλήλου του ΚΤΕΟ ΦΩΚΙ∆ΑΣ µε
σκοπό την ανανέωση - απόκτηση κωδικού ΚΤΕΟ ADR και ΑΤΡ
σύµφωνα µε την αρ. 32591/3257/2001 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
703Β) (Ι. ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ)
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0711
δαπάνη για την πληρωµή εκτός έδρας αποζηµίωση για παρακολούθηση σεµιναρίου ενός υπαλλήλου του ΚΤΕΟ ΦΩΚΙ∆ΑΣ µε
σκοπό την ανανέωση κωδικού ΚΤΕΟ σύµφωνα µε την αρ. 32591/
3257/2001 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 703Β) (Ι. ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ)
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0711
δαπάνη για την πληρωµή οδοιπορικών ενός (1) υπαλλήλου της
∆/νσης Ανάπτυξης, για το µήνα Σεπτέµβριο 2015
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0711
δαπάνη για την πληρωµή οδοιπορικών ενός (1) υπαλλήλου της
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, για το µήνα Οκτώβριο 2015
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0711
δαπάνη για την πληρωµή λογαριασµού COSMOTE υπαλλήλου της
Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Φωκίδας σύµφωνα µε την αριθµ. οικ.
18742/498 Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0826
δαπάνη για την πληρωµή αποζηµίωση στον εκπαιδευτικό φορέα για
παρακολούθηση σεµιναρίου ενός υπαλλήλου του ΚΤΕΟ ΦΩΚΙ∆ΑΣ µε
σκοπό την ανανέωση κωδικού ΚΤΕΟ σύµφωνα µε την αρ.
32591/3257/2001 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 703Β) (Τ.Ε.Ι.
ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ)
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0881

Ποσό
276,00

2.216,70

200,00

725,97
81,50
600,00

600,00

336,00

202,20

50,96

160,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1469
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ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα - µελέτες του προγράµµατος
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 139808/7459/21-102015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν.4071/2012, τη δαπάνη και διάθεση πίστωσης
για την πληρωµή των παρακάτω Πιστοποιήσεων - λογαριασµών - έργων - µελετών στην Π.Ε.
Φωκίδας, ως εξής:
α/α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

1

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ
Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΠ Ο∆ΟΥ 5 ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΤΑΟΥΑΘ∆ΙΑΚΟ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 99.000,00
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΤΟΚΟΙ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:68.760,00
ΠΑΡΟΝ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ:21.288,48
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ:1.031,52

ΕΙ∆.
ΦΟΡΕΑΣ
ΚΑΕ
071
ΚΑΕ 9779

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ

ΠΟΣΟ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΣ

21.288,48

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1470
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 142117/6096/26-102015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες από τον τακτικό προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές,
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής:
Α/Α
1.

2.

3.

Αιτιολογία
Προµήθεια σφραγίδων για τις ανάγκες της ΚΕ.∆.∆.Υ. Ευβοίας λόγω
µετονοµασίας του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων από την πίστωση
του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1111 (σχετ. αρ. πρωτ. 141056/6046/22-10-2015
έγγραφο Τµήµατος Προµηθειών της Π.Ε. Ευβοίας).
Προµήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικού µηχανήµατος MINOLTA
BIZHUB 250 από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1329 (σχετ. αρ.
πρωτ. 139015/369/20-10-2015 έγγραφο του Τµήµατος Πληροφορικής
της ΠΕ Ευβοίας).
Προµήθεια λογισµικού Glink και παραµετροποίηση για τη διασύνδεση
µε το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστηµα του Υπουργείου Μεταφορών
για τη δηµιουργία νέας θέσης εργασίας στη ∆ιεύθυνση Μεταφορών και
Επικοινωνιών της ∆ΤΕ της ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ.
02073, ΚΑΕ 1723 (σχετ. αρ. πρωτ. 140139/371/21-10-2015 έγγραφο

Συνολικό
ποσό €
78,52

202,51

615,00
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4.

5.

6.

του Τµήµατος Πληροφορικής της ΠΕ Ευβοίας).
Προµήθεια 400 ειδικών µαθητικών δελτίων για τη µεταφορά των
µαθητών του Νοµού Ευβοίας για το σχολικό έτος 2015-2016 από την
πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0843 (σχετ. αρ. πρωτ. 140705/6036/2010-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της ΠΕ
Ευβοίας).
Εργασία συντήρησης και επισκευής φωτοτυπικού µηχανήµατος
MINOLTA BIZHUB 250 από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0869
(σχετ. αρ. πρωτ. 139074/370/20-10-2015 έγγραφο του Τµήµατος
Πληροφορικής της ΠΕ Ευβοίας).
Ασφάλιστρα ενός έτους για το υπ’ αριθ. ΚΗΥ 6249 αυτοκίνητο και ενός
εξαµήνου για το υπ’ αριθ. ΚΗΙ 5446 αυτοκίνητο της ΠΕ Ευβοίας από
την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0899 (σχετ. αρ. πρωτ. 140707/6037/
22-10-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της ΠΕ
Ευβοίας).

123,00

50,00

595,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1471
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα του προγράµµατος ∆ηµοσίων
Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 142121/6097/26-102015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη και διάθεση πίστωσης, για την πληρωµή του παρακάτω
λογαριασµού έργου (Ε.Φ. 02071), Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής:
α/α

1

Τίτλος Έργου

Ανάδοχος / Προµηθευτής

8ος λογαριασµός της µελέτης:
«Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής
Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης
1.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ
(ΣΧΟΟΑΠ) ∆ήµου Κονιστρών Ν.
2.ΑΝΝΑ ΠΑΤΙΑ
Ευβοίας». – ΕΣΠΑ.
3.∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
Σχετ: οικ. 3635/22-10-2015
4.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
έγγραφο της ∆/νσης
ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ
Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασµού της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας
Προϋπολογισµός Έργου: 221.527,92
Πληρωµές µέχρι σήµερα: 208.708,13
Παρόντας Λογαριασµός:
3.132,81
Σύνολο:
211.840,94
Υπόλοιπο Εγκρίσεων:
9.686,98

Ποσό σε
€

Κ.Α.Ε.

3.132,81

9455

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1472
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωµή των δικαιούχων των
έργων: «Αποκατάσταση οδικού δικτύου Ν. Εύβοιας» και «Αντιπληµµυρικά Έργα» του
προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 142125/6098/26-102015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης για την πληρωµή ιδιοκτητών
µηχανηµάτων έργου που εργάστηκαν στα έργα του προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων,
Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής:
1. Πίνακας οφειλών Π.Ε. Εύβοιας σε ιδιοκτήτες µηχανηµάτων έργου που εργάστηκαν
στο έργο: «Αποκατάσταση οδικού δικτύου Ν. Ευβοίας», (YΠ.ΕΣ.∆.∆.Α.) ΕΦ 02071, ΚΑΕ
9781.

Α/Α

Ηµεροµ
ηνία

Ονοµατεπώνυµο

1

3/3/159/3/15
(7ηµ)

ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ

2

9/2/1515/2/15
(7ηµ)

ΚΟΙΝ.ΚΛΗΡ.Ι.ΠΑΠΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ

3

10/2/1516/2/15(
7ηµ)

ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ

Αιτιολογία
Καθαρισµός
χαντακιών
ΚρυονερίτηςΜηλιές-Ιστιαία
Άρση κατ/σεων
& αποκ/ση
βατότητας
ΕΟ∆.Λ.
Αιδηψού-ΗλιαΡοβιές,
Καθαρισµός
χαντακιών ΕΟ∆
Ιστιαία-ΒουτάςΚοκ/µηλιαΚερασιά

4

10/3/1519/3/15

KAΛΟΥΤΣΑΣ
ΑΡΤΕΜΙΟΣ & ΣΙΑ
ΟΕ

Αποκ/ση
βατότητας και
άρση κατ/σεων
τµήµατος ΕΟ∆
Ιστιαία-Ν.Πυργος

5

10/3/1512/3/15

MΠΑΣΟΥΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

Αποκ/ση
βατότητας ΕΟ∆
Καθενοί-Στενή

6

10/3/1513/3/15

ΑΦΟΙ ΧΑΛΙΟΥΛΙΑ
&ΣΙΑ ΟΕ

Αποκ/ση
βατότητας ΕΟ∆
Προκόπι-Ψαχνά

Μηχάνηµα

Ώρες

Τιµή
ανά
ώρα

Σύνολο

ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ

56

43

2.408,00

JCB

70

40

2.800,00

ΦΟΡΤΩΤΗΣ
202ΗΡ

70

58

ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ

70

ΕΚΣΚΑΦ.
ΕΡΠ
ΠΡΟΩΘ.D8
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
190ΗΡ
2ΦΟΡΤΗΓΑ
>10Τ
JCB
EΚΣΚΑΦ.ΕΛ
ΑΣΤ
ΦΟΡΤΗΓΟ>
10Τ
Φορτωτής
170ιπ
Εκσκαφέας
ελαστ.
Φορτηγό
>10τ

Φ.Π.Α.
(23%)

Τελικό
Σύνολο

553,84

2.961,84

4.060,00

1.577,80

8.437,80

43

3.010,00

692,30

3.702,30

100
100
100
120

53
50
58
30

5.300,00
5.000,00
5.800,00
3.600,00

4.531,00

24.231,00

26
26
24

40
43
30

1.040,00
1.118,00
720,00

661,94

3.539,94

40
40
32

47
43
30

1.880,00
1.720,00
960,00

1.048,80

5.608,80

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 48.481,68 €
2. Πίνακας οφειλών Π.Ε. Εύβοιας σε ιδιοκτήτες µηχανηµάτων έργου που εργάστηκαν
στο έργο: «Αντιπληµµυρικά Έργα» (ΚΑΠ-ΣΑΕΠ 066) ΕΦ 02071, ΚΑΕ 9459.
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Α/Α

Ηµεροµ
ηνία

1

20/2/1527/2/15(
5ηµ)

Ονοµατεπώνυµο

Αιτιολογία

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ

Αντιπλ/κα έργα
στην περ.
Καρύστου

2

10/2/1518/2/15(
9ηµ)

ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αντιπλ/κα έργα
στην περ.
Παπάδες
Στροφυλιά

3

3/3/1516/3/15(
10ηµ)

ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ

Αντιπλ/κα έργα
στην περ.
Βουτάς -Μαρούλι

2/2/158/2/15
(7ηµ)

ΚΟΙΝ.ΚΛΗΡ.Ι.ΠΑΠΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Αντιπλ/κα έργα
στην περ. Ροβιές
-Μαντούδι

16/3/1517/3/15

ΑΦΟΙ ΧΑΛΙΟΥΛΙΑ
&ΣΙΑ ΟΕ

Αντιπλ/κα έργα
στην περ. Ροβιές
-Μαντούδι

16/2/1514/3/15
(23ηµ)

ΚΟΙΝ.ΚΛΗΡ.Ι.ΠΑΠΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Αντιπλ/κα έργα
στην περ. Λ.
Αιδηψού-Λιχάδα

16/3/1521/3/15

ΑΦΟΙ ΧΑΛΙΟΥΛΙΑ
&ΣΙΑ ΟΕ

Αντιπλ/κα έργα
στην περ.
Προκόπι-Ψαχνά

8

2/3/158/3/15

MAΡΟΥ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

Αντιπλ/κα έργα
στην περ. Λίµνη Μαρούλι

9

20/2/1528/2/15

ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

10

13/3/1515/3/15

MAΡΟΥ∆ΗΣ ∆ΑΥΪ∆

11

10/2/1516/2/15(
7ηµ)

ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΑΣ.

12

26/2/1514/3/15

ΓΑΝΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

4

5

6

7

Αντιπλ/κα έργα
στην περ. Αγ.
Άννα-Στροφυλια
Αντιπλ/κα έργα
στην περ.
Ροβιές-Χρόνια
Αντιπλ/κα έργα
στην περ.
Ιστιαίας
Αντιπλ/κα έργα
στην περ. ΚύµηΜετόχι

Μηχάνηµα

Ώρες

Τιµή
ανά
ώρα

Σύνολο

Φ.Π.Α.
(23%)

1.076,40

5.756,40

1.540,08

8.236,08

1.697,40

9.077,40

1.753,52

9.377,52

461,38

2.467,38

3.708,98

19.834,98

1.470,62

7.864,62

1.423,70

7.613,70

ΕΚΣΚ.ΕΛ.10
6ΗΡ
JCB
ΦΟΡΤΗΓΟ>
10Τ
ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ
JCB

40
50
32

43
40
30

1.720,00
2.000,00
960,00

72
90

43
40

3.096,00
3.600,00

ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ

82

43

3.526,00

ΦΟΡΤΩΤΗΣ
150ΗΡ
JCB
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
202ΗΡ
ΦΟΡΤΗΓΟ>
10Τ
ΕΚΣΚΑΦ.ΕΡ
Π
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
170ΗΡ
ΕΚΣΚΑΦ.ΕΛ
ΑΣΤ.
ΦΟΡΤΗΓΟ>
10Τ
JCB
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
202ΗΡ
ΦΟΡΤΗΓΟ>
10Τ
ΕΚΣΚΑΦ.ΕΡ
Π
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
170ΗΡ
ΕΚΣΚΑΦ.
ΕΛΑΣΤ.
ΦΟΡΤΗΓΟ>
10Τ
ΦΟΡΤΗΓΟ>
10Τ
JCB
BOACAT
ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ
JCB

Τελικό
Σύνολο

82

47

3.854,00

51
52

40
58

2.040,00
3.016,00

22
36

30
53

660,00
1.908,00

16

47

752,00

18
16

43
30

774,00
480,00

48
158

40
58

1.920,00
9.164,00

55
64

30
53

1.650,00
3.392,00

56

47

54
48

43
30

56
76
70

30
40
21

1.680,00
3.040,00
1.470,00

85
87

43
40

3.655,00
3.480,00

1641,05

8.776,05

ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ

30

43

1.290,00

296,70

1.586,70

ΦΟΡΤΩΤΗΣ
Η
150
JCB

60
40

48
40

2.880,00
1.600,00

1.030,40

5.510,40

JCB

56

40

2.240,00

515,20

2.755,20

2.632,00
2.322,00
1.440,00
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13

27/2/1528/2/15

ΣΥΡΜΑΚΕΖΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

Αντιπλ/κα έργα
στην περ.
Σαρανταπόταµου

JCB

20

40

800,00

184,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 89.840,43 €

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1473
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή ποσού αχρεωστήτως
εισπραχθέντος από πρόστιµο επιβολής διοικητικών κυρώσεων στην εταιρεία «ΒΑΛΕΝΤΗΣ Β.
Π. & ΣΙΑ Ε.Ε.», Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 142104/6093/26-102015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη και διάθεση πίστωσης ποσού έξι χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα
(6.930,00 €), στην εταιρεία «ΒΑΛΕΝΤΗΣ Β. Π. & ΣΙΑ Ε.Ε.» (ΑΦΜ 099090911), ως
αχρεωστήτως εισπραχθέντος.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ. 02073 και του ΚΑΕ 3199 «Λοιπές
επιστροφές εσόδων» του προϋπολογισµού της Π.Ε. Ευβοίας οικονοµικού έτους 2015.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1474
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή ποσού αχρεωστήτως
εισπραχθέντος από πρόστιµο πολεοδοµίας στον Αντώνιο Βώκο του Αργυρίου, Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 142107/6094/26-102015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη και διάθεση πίστωσης ποσού τριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα
δύο ευρώ και ογδόντα ενεά λεπτών (3.723,89 €), στον Αντώνιο Βώκο του Αργυρίου (ΑΦΜ
013477626), ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ. 02073 και του ΚΑΕ 3199 “Λοιπές
επιστροφές εσόδων” του προϋπολογισµού της Π.Ε. Ευβοίας οικονοµικού έτους 2015.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1475
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή επιδικασθέντος ποσού
στην ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.», Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 142115/6095/26-102015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη και διάθεση πίστωσης για την καταβολή επιδικασθέντος ποσού
150.000,00 € στην ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.», σύµφωνα µε
την 124/2014 απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά.
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Το ανωτέρω ποσό αποτελεί έναντι του επιδικασθέντος µε την 124/2014 απόφαση του
∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους
2015 και συγκεκριµένα της Π.Ε. Ευβοίας, ΚΑΕ 02.073.0892 µε τίτλο «Πάσης φύσεως δαπάνες
σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων».
Ο Γεώργιος Γκικόπουλος ψηφίζει θετικά, µε την παρατήρηση ότι «θα πρέπει να
εξετάσουµε πως οι υπηρεσίες οργάνωσαν την άµυνα µας στην δικαστική διαδικασία».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1476
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για εξόφληση λογαριασµών
έργων, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 142445/5312/27-102015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει την δέσµευση πίστωσης και πληρωµή δαπάνης για εξόφληση των παρακάτω
λογαριασµών έργων προηγούµενων ετών από εκτελεσθείσες εργασίες λόγω δικαστικών
αποφάσεων, ως εξής:
A/A

Τίτλος έργου

1

Εξόφληση οφειλών των προηγουµένων
ετών από εκτελεσθείσες εργασίες,
δικαστικές αποφάσεις, αναθεωρήσεις,
ΟΚΩ διαφόρων έργων κλπ. (αφορά
δαπάνες για την κατασκευή του έργου
«Αµµοχαλικόστρωση αγροτικών
δρόµων περιοχής Ανθήλης»)
Χρηµατοδότηση: ΚΑΠ
Προµήθεια άλατος
(συµπληρωµατική δέσµευση λόγω
αλλαγής ΦΠΑ)
Χρηµατοδότηση: ΤΕΟ
Προϋπολογισµός: 87.080,00 €
Ποσό σύµβασης: 87.080,00 €
Πληρωµές µέχρι σήµερα: 0,00 €
Παρόν λογαριασµός: €
Υπόλοιπο εγκρίσεων:

2

Ειδικός
φορέας/ΚΑΕ
01.071
ΚΑΕ 9779

Προµηθευτής

Ποσό

Φώτης
Ζορµπάς

9.337.96

01.071.9571

Ευριπίδης
Ματθαίου

7.080,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1477
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 142973/5319/27-102015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
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αποφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει την δέσµευση πίστωσης και πληρωµή δαπάνης για το ΜΕ 104058
προωθητήρας (µπουλντόζα) για προµήθεια ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών που
πρόκειται να πραγµατοποιηθούν, ως κατωτέρω:
1. ποσού 1.700.00 € µε Φ.Π.Α. από την πίστωση ΕΦ 01 073, ΚΑΕ 0861, για την
παροχή υπηρεσιών (τοποθέτηση καρότσι) του ΜΕ 104058 προωθητήρας (µπουλντόζα) της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
2. ποσού 3.950.00 € µε Φ.Π.Α. από την πίστωση ΕΦ 01 073, ΚΑΕ 1321, για
ανταλλακτικά για καρότσι µετάδοσης κίνησης ερπίστριας του ΜΕ 104058 προωθητήρας
(µπουλντόζα) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1478
ΘΕΜΑ 36ο: ∆ιόρθωση της υπ’ αριθµ. 774/16-6-2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε., περί έγκρισης δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 5303/27-10-2015
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
∆ιορθώνει την υπ΄αριθµ. 774/16-6-2015 απόφασή της, περί έγκρισης δέσµευσης
πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές,
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας και συγκεκριµένα την δαπάνη µε α/α Α.2,
ως προς τον τίτλο της δαπάνης από το λανθασµένο «∆έσµευση πίστωσης και πληρωµή
δαπάνης δηµοσιεύσεων σε εφηµερίδες που αφορούν παρελθόντα έτη συνολικού ποσού
4.000,00€» στο ορθό «∆έσµευση πίστωσης και πληρωµή δαπάνης δηµοσιεύσεων σε
εφηµερίδες που αφορούν παρελθόντα έτη ποσό 2.000,00 € και για το έτος 2015 ποσό
2.000,00€.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1479
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΘΕΜΑ 37ο: Τροποποίηση της υπ΄αριθµ. 1793/11-12-2012 απόφασης της Οικονοµικής
Επιτροπής Π.Σ.Ε. (ΦΕΚ 595/31-12-2012, Τεύχος Υ.Ο.∆.∆.) περί συγκρότησης επιτροπής
διαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης: «Γεωτεχνικές εργασίες για την κατασκευή της
γέφυρας Βίστριζας», Π.Ε. Φθιώτιδας, προεκτιµηµένης αµοιβής 160.000,00 µε Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 140643/7842/22-102015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο και
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
Τροποποιεί την υπ΄αριθµ. 1233/4-12-2012 απόφασή της (ΦΕΚ 595/31-12-2012, Τεύχος
Υ.Ο.∆.∆.) (και όχι την 1793/11-12-2012 όπως εκ παραδροµής ανεγράφη στην εισήγηση της
Υπηρεσίας), ως προς τον ορισµό του προέδρου της επιτροπής διαγωνισµού και ενός µέλους
για την ανάθεση της µελέτης: «Γεωτεχνικές εργασίες για την κατασκευή της γέφυρας
Βίστριζας», Π.Ε. Φθιώτιδας κ. Σπυρίδωνα Λάζου, ο οποίος αντικαθίσταται, λόγω λύσης της
υπαλληλικής του σχέσης µε την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, από την Ευαγγελία Μίχου του

42

ΑΔΑ: ΩΖΘ57ΛΗ-0ΩΓ

Ιωάννη, µε Α.∆.Τ. ΑΖ 476728, Πολιτικό Μηχανικό µε ∆΄ β, υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και της κ. Ζωής Ηλιοπούλου, η οποία
αντικαθίσταται, λόγω µετακίνησης της σε άλλη υπηρεσία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
από την κ. Βασιλική Κουτσώνη του Αθανασίου, µε Α.∆.Τ. ΑΙ 979457, Γεωλόγο µε Γ’ β,
υπάλληλο της ίδιας ∆/νσης, µε αναπληρώτριά της την κ. Αλεξάνδρα Οικονοµοπούλου του
Ευαγγέλου, µε Α.∆.Τ. ΑΕ 722834, Πολιτικό Μηχανικό µε ∆’ β, υπάλληλο της ίδιας ∆/νσης.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αριθµ. 1233/4-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1480
ΘΕΜΑ 38ο: Τροποποίηση της υπ΄αριθµ. 958/6-8-2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε. (ΦΕΚ 406/23-8-2013, Τεύχος Υ.Ο.∆.∆.) περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισµού για
την ανάθεση της µελέτης: «Μελέτη για την κατασκευή της γέφυρας Βίστριζας και προσβάσεων
αυτής», Π.Ε. Φθιώτιδας, προεκτιµηµένης αµοιβής 443.000,00 µε Φ.Π.Α..
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών &
Μεταφορών Π.Σ.Ε.).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 140633/7841/22-102015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο και
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
Τροποποιεί την υπ΄αριθµ. 958/6-8-2013 απόφασή της (ΦΕΚ 406/23-8-2013, Τεύχος
Υ.Ο.∆.∆.), ως προς τον ορισµό µέλους της επιτροπής διαγωνισµού για την ανάθεση της
µελέτης: «Μελέτη για την κατασκευή της γέφυρας Βίστριζας και προσβάσεων αυτής», Π.Ε.
Φθιώτιδας, κ. Σπυρίδωνα Λάζου, ο οποίος αντικαθίσταται, λόγω λύσης της υπαλληλικής του
σχέσης µε την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, από την κ. Αλεξάνδρα Οικονοµοπούλου του
Ευαγγέλου, µε Α.∆.Τ. ΑΕ 722834, Πολιτικό Μηχανικό µε ∆’ β, υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αριθµ. 958/6-8-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1481
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση µετακινήσεων Εντεταλµένου Περιφερειακού Συµβούλου Στερεάς Ελλάδας.
(Εισηγητής κ. Θεµιστοκλής Χειµάρας, Εντεταλµένος, για θέµατα αρµοδιότητας Τοµέα
Σχεδιασµού Περιφερειακής Πολιτικής της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού,
Περιφερειακός Σύµβουλος).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. (οικ.) 142807/2778/
27-10-2015 έγγραφο της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα
Eγκρίνει τις µετακινήσεις του Εντεταλµένου, για θέµατα αρµοδιότητας Τοµέα
Σχεδιασµού Περιφερειακής Πολιτικής της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού,
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Περιφερειακού Συµβούλου κ. Θεµιστοκλή Χειµάρα, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν τις
ακόλουθες ηµεροµηνίες:
• Στις 2 Σεπτεµβρίου 2015 - Αθήνα
- Τεχνική Συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
• Στις 16 Σεπτεµβρίου 2015 - Αθήνα
- Τεχνική Συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
• Στις 9 Οκτωβρίου 2015 - Αθήνα
- Τεχνική συνάντηση στο Υπουργείο Υγείας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1482
- Πριν το τέλος της συνεδρίασης ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος εξέφρασε την αντίρρησή
του για την κατάχρηση της τηλεδιάσκεψης και επισήµανε την καθυστέρηση στην αποσαφήνιση
των θέσεων της αρχής της Περιφέρειας σχετικά µε εντολές των δικαστικών πληρωµών.

Περατωθέντων των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης και των εκτάκτων θεµάτων λύεται
η παρούσα συνεδρίαση. Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάµενα µέλη,
ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης

Κων/νος Καραγιάννης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ζωή Σύψα

Ευστάθιος Κάππος
Γεώργιος Γκικόπουλος
Ιωάννης Αγγελέτος
Ιωάννης Ταγκαλέγκας
Βασίλειος Φακίτσας
Κων/νος Βαρδακωστας
Αδαµάντιος Γεωργούλης
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