
 1 

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 9ης Νοεµβρίου 2015 
Αριθµός Πρακτικού 31 

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

όροφος), συνήλθε σήµερα στις 9 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, προεδρεύοντος του Ηλία Μπουρµά, Αντιπροέδρου της Οικονοµικής 
Επιτροπής, λόγω απουσίας του Προέδρου αυτής, ο οποίος ορίσθηκε µε την υπ’ αριθµ. 1013/8-
10-2014 απόφασή της (Α∆Α:Β3Ε37ΛΗ-ΤΥΠ), και δυνάµει της υπ΄ αριθµ. (οικ.) 1858/3-11-2015 
πρόσκλησης του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε νόµιµα σε όλα τα µέλη της, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 3852/2010, για να αποφασίσει επί των κάτωθι θεµάτων της ηµερησίας 
διάταξης: 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών συνεδρίασης 28/19-10-2015 και 29/26-10-2015 της Οικονοµικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Γεωργίου Ζαγγανά του 
Κωνσταντίνου, ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
  
ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Βασιλείου – Ντάριο Καζάκου,  
ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά. 
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ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ», ενώπιον του 
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 5ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ Α.Ε.», ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 6ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για άσκηση αίτησης καθορισµού προσωρινής τιµής µονάδας 
απαλλοτρίωσης, για λογαριασµό της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ενώπιον του 
Μονοµελούς Εφετείου Λαµίας, για το έργο «Κατασκευή οδού σύνδεσης ΠΑΘΕ Πορθµείο 
Γλύφας, τµήµα από χ.θ. 8 + 120,00 έως χ.θ. 11+625,05» µε Κ.Α. 2012ΕΠ05680006 της ΣΑΕΠ 
056/8 και ΚΑΠ/2012. 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της υπ’ αριθµ. 86/2015 απόφασης του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Λαµίας [Τµήµα Α΄ Τριµελές]. 
 
ΘΕΜΑ 8ο: ∆ιόρθωση της υπ’ αριθµ. 1362/19-10-2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Επανακαθορισµός αµοιβής διορισθέντος δικηγόρου. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Έκτακτες παρεµβάσεις στο οδικό 
δίκτυο του νοµού», Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση των υπ΄αριθµ. 139/26-6-2015, 147/9-7-2015, 155/14-7-2015, 173/27-7-
2015, 207/10-9-2015 και 213/20-9-2015 αποφάσεων της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας 
σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων για την αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών φαινοµένων 
κατά την αντιπυρική περίοδο 2015. 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση α) µίσθωσης, χωρίς διαγωνισµό, ιδιωτικών µηχανηµάτων για την εκτέλεση 
εργασιών εκτάκτων αναγκών µε αυτεπιστασία από την ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας  
και β) καθορισµός ωριαίας αποζηµίωσης αυτών, που θα ισχύει από 29-11-2015 έως 29-11-
2016. 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Καθορισµός α) του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και συντήρηση οδικού δικτύου της Π.Ε. Ευρυτανίας» – 2η Τροποποίηση, χρήσεως 
2015, προϋπολογισµού 899.999,97 € µε Φ.Π.Α. και β) των ωροµισθίων – ηµεροµισθίων για τη 
µίσθωση ιδιωτικών µηχανηµάτων και αυτοκινήτων, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση δαπάνης της 1ης Εντολής Πληρωµής και Πιστοποίησης του έργου 
«Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα έτη 2015-2016» Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση α) µίσθωσης µηχανηµάτων και οχηµάτων ιδιωτών έτους 2016 για την 
εκτέλεση απολογιστικά εργασιών έκτακτων αναγκών και β) καθορισµός ηµερήσιας 
αποζηµίωσης αυτών, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπανών για αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών φαινοµένων (πυρκαγιές 
31-08-2015), Π.Ε. Φωκίδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
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∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δηµοπράτησης του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας», 
προϋπολογισµού 2.340.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας - κατακύρωση αποτελέσµατος του ανοιχτού 
διαγωνισµού του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου ∆άφνη – Παπαδιά (Τµήµα: ∆άφνη – 
Γέφυρα Μέγδοβα Σωτήρα», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 240.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας - κατακύρωση αποτελέσµατος του ανοιχτού 
διαγωνισµού του έργου: «Ανακαίνιση - ∆ιαµόρφωση χώρων Νέου ∆ιοικητηρίου Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισµού 390.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρακτικού άγονης δηµοπρασίας του έργου: «Αντιπυρική προστασία και 
εγκατάσταση συστήµατος πυρασφάλειας στην περιοχή των κατασκηνώσεων ∆αύλειας», Π.Ε. 
Βοιωτίας, προϋπολογισµού 300.000,00€ µε Φ.Π.Α. και καθορισµός νέας ηµεροµηνίας 
δηµοπράτησής του. 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσµίας του έργου: «Κατασκευή οδού 
Κανάβαρι – ∆ιασταύρωση Θεσπιών – ∆οµβραίνα (Κορύνη) – Θίσβη Πρόδροµος (µε 
Παράκαµψη ∆οµβραίνας) - (ΑΣΦΑΛΙΣΗ)», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 3.000.000,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
  
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια και 
µεταφορά άλατος αποχιονισµού για τα έτη 2015-2016», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 
40.000,00 € µε Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού δηµόσιου 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια και µεταφορά άλατος αποχιονισµού», Π.Ε. Βοιωτίας, 
προϋπολογισµού 30.000,00 € µε Φ.Π.Α..  
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση α) διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια σχεδιογράφου 
και σκάνερ για τις ανάγκες της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας», προϋπολογισµού  
11.894,10 € µε Φ.Π.Α. και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης. 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δαπάνης – δέσµευση πίστωσης για την προµήθεια αναλώσιµου 
µηχανογραφικού εξοπλισµού, για τις ανάγκες της ∆/νσης ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια ελαστικών για τα οχήµατα και µηχανήµατα έργου των υπηρεσιών της Π.Ε. 
Φθιώτιδας», προϋπολογισµού 70.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια άλατος αποχιονισµού οδικού δικτύου, έτους 2015», Π.Ε. Εύβοιας, 
προϋπολογισµού 73.500,00 € µε Φ.Π.Α.. 
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(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ – ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 27ο: ∆ιενέργεια δηµόσιας, προφορικής, πλειοδοτικής δηµοπρασίας ενώπιον της 
Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., για την εκµίσθωση κυλικείου στο ∆ιοικητήριο της Π.Ε. 
Φωκίδας. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση πρακτικού 13 της επιτροπής του επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού 
του έργου: «Μεταφορά µαθητών δηµοσίων σχολείων, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας 
για το σχολικό έτος 2015-2016, για τα άγονα τµήµατα των υπ.αριθµ. 57496/1591/30-04-2015 
και 103020/2868/31-07-2015 διακηρύξεων». 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του 
Π.∆. 118/2007 και προσφυγών του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 2522/1997, στα πλαίσια του 
διενεργούµενου διαγωνισµού µεταφοράς µαθητών των δηµοσίων σχολικών µονάδων 
Α’/Βάθµιας & Β/Βάθµιας εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για δύο σχολικά 
έτη 2015-2016 & 2016-2017. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 31ο: ∆ιόρθωση της υπ΄αριθµ. 1343/12-10-2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης δέσµευσης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης 
λογαριασµών έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για εξόφληση οφειλών, 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, 
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα και µελέτες του προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δαπάνης για την πληρωµή αποζηµίωσης από υπερωριακή εργασία 
υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 37ο: Συγκρότηση τριµελούς επιτροπής του άρθρου 38 του Π.∆.118/2007 «Κανονισµός 
Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 150/τ.Α΄/10-7-2007) για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του 
πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια σχεδιογράφου και σκάνερ για τις ανάγκες της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας». 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ∆ΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση πρακτικού - κατακύρωση αποτελέσµατος του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισµού µε διαπραγµάτευση για τα τµήµατα Α’, Β’, και Γ΄ του έργου: «Παροχή υπηρεσιών 
για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του προγράµµατος 
καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2015 στην Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισµού 
366.448,50€ χωρίς Φ.Π.Α..  
 
 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισµού και κατάρτιση των όρων  
διακήρυξης για το έργο µε τίτλο: «Καταπολέµηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας τα έτη 2016 και 2017», προϋπολογισµού 1.343.160,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής). 
 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε, λόγω κωλύµατος, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής 
Επιτροπής, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, και 
προήδρευσε ο Αντιπρόεδρός της Ηλίας Μπουρµάς. 
 

Παρόντα µέλη συνολικά οκτώ (8), εκ των οποίων τρεις (3) οι κ.κ. Ηλίας Μπουρµάς,  
Κωνσταντίνος Καραγιάννης και Γεώργιος Γκικόπουλος µε φυσική παρουσία, και πέντε (5) οι 
κ.κ. Βασίλειος Φακίτσας, Ευστάθιος Κάππος, Ιωάννης Αγγελέτος, Ιωάννης Περγαντάς 
(αναπληρωµατικό µέλος του Ιωάννη Ταγκαλέγκα) και Αδαµάντιος Γεωργούλης 
(αναπληρωµατικό µέλος του  Αθανάσιου Γιαννόπουλου) µε το σύστηµα της τηλεδιάσκεψης. 

Από την συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόµιµα, απουσίαζαν οι κ.κ. Ιωάννης Ταγκαλέγκας 
και Αθανάσιος Γιαννόπουλος, οι οποίοι αναπληρώθηκαν ως ανωτέρω. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Ηλίας 
Μπουρµάς κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 
Χρέη γραµµατέα άσκησε η Ιππολύτη Μπαλκούρα του Αθανασίου, κλάδου ΠΕ 

∆ιοικητικού, µε βαθµό Ε΄, που ορίσθηκε γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής µε την αριθµ. 
9460/222/27-1-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

 
Επίσης, στη συνεδρίαση παρέστησαν µε φυσική παρουσία οι: 

1. Νικόλαος Χαρδαλιάς, Εκτελεστικός Γραµµατέας Π.Σ.Ε., 
2. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας 
Π.Σ.Ε., 
3. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών και Μεταφορών Π.Σ.Ε., 
4. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε., 
5. Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε.,  
6. Φωτούλα Σφήκα, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ιοίκησης Π.Σ.Ε.,  
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7. Γεώργιος Αποστολόπουλος, Αναπληρωτής Προϊστάµενος ∆/νσης ∆ιαφάνειας και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Π.Σ.Ε. και 
8. Νικόλαος Κανελλόπουλος, Αναπληρωτής Προϊστάµενος ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 
Π.Ε. Φωκίδας.  
 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών συνεδρίασης 28/19-10-2015 και 29/26-10-2015 της Οικονοµικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Η Επιτροπή ενέκρινε οµόφωνα τα µε αριθµ. 28/19-10-2015 και 29/26-10-2015 
πρακτικά συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1483 

 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Γεωργίου Ζαγγανά του 
Κωνσταντίνου, ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 114521/1123/ 
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 κατά πλειοψηφία 
1. ∆ιορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο 

Σπυριδούλα Σβερώνη του Γεωργίου [Α.Μ. 46], κάτοικο Καρπενησίου, οδός Κωνσταντίνου 
Σακκάλη αριθ. 7, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο 
Λαµίας, στη δικάσιµο της 3/12/2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να 
αποκρούσει την µε αριθµό καταθέσεως 45/2008 προσφυγή που άσκησε ο Γεώργιος Ζαγγανάς 
του Κωνσταντίνου, συντάσσοντας υπόµνηµα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και 
γενικά να πράξει ό,τι κατά την κρίση της απαιτείται για την υπεράσπιση της υποθέσεως.  

2. Καθορίζει την αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο  ποσό των 229 ευρώ  
συν ΦΠΑ 23% (= 52,67), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 281,67 ευρώ, η οποία 
προκύπτει, ως εξής:  

- Παράσταση και υπόµνηµα 149 ευρώ [64 € παράσταση συν 85 € υπόµνηµα], µε βάση  
τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013. 

- Επιπλέον αµοιβή χρονοχρέωσης για 1 ώρα [µε ποσό 80 €], για τη µελέτη φακέλου 
ενώπιον πρωτοβάθµιου ∆ικαστηρίου, εν όψει και του σηµαντικού αντικειµένου της υπόθεσης. 

Έδωσαν αρνητική ψήφο οι κ.κ. Γεώργιος Γκικόπουλος και Ιωάννης Αγγελέτος, 
κρίνοντας άδικη την στάση της Περιφέρειας απέναντι σε έναν κτηνοτρόφο, που χωρίς την 
αναγκαία κρατική βοήθεια ήταν υποχρεωµένος να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα του κοπαδιού 
του. 

 
  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1484 

 
ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Βασιλείου – Ντάριο Καζάκου,  
ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 136329/1352/ 
2-11-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Άµφισσας Ευάγγελο Παλούκη, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά, 
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στη δικάσιµο της 10/12/2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει 
την µε αριθµό καταθέσεως 513/19.12.2014 προσφυγή που άσκησε ο Βασίλειος – Ντάριο 
Καζάκος του Σπυρίδωνα, συντάσσοντας υπόµνηµα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς 
και γενικά να πράξει ό,τι κατά την κρίση του απαιτείται για την υπεράσπιση της υποθέσεως.  

2. Καθορίζει την αµοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο  ποσό των 341 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 78,43), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 419,43 ευρώ, η οποία 
προκύπτει, ως εξής:  

- Παράσταση και υπόµνηµα 149 ευρώ [256 € παράσταση συν 85 € υπόµνηµα], µε βάση  
τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013. 

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, αλλά µε επιφύλαξη, που 
οφείλεται στην αναιτιολόγητη ανάκληση της άδειας λειτουργίας του φαρµακείου του 
προσφεύγοντα. 

 
   Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1485 

 
ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ», ενώπιον του 
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 114522/1124/ 
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 Μονοµελούς 

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας, δοθέντος ότι θα εκφράσει τις απόψεις της υπηρεσιακά, και η 
υπεράσπισή της καλύπτεται επαρκώς µε τον τρόπο αυτό. 
 

  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1486 
 
ΘΕΜΑ 5ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ Α.Ε.», ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 114524/1126/ 
2-11-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Ταρσή Κοκκίνη του Παναγιώτη [Α.Μ. 412], κάτοικο Λαµίας, οδός Λεωνίδου αριθ. 6, η οποία να 
την εκπροσωπήσει στο Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, στη δικάσιµο της 3/12/2015, ή 
σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την µε αριθµό καταθέσεως 
276/2008 προσφυγή που άσκησε η εταιρεία µε την επωνυµία «ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ 
Α.Ε.», συντάσσοντας υπόµνηµα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να 
πράξει ό,τι κατά την κρίση της απαιτείται για την υπεράσπιση της υποθέσεως.  

2. Καθορίζει την αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο  ποσό των 288 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 66,24), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 354,24 ευρώ, η οποία 
προκύπτει, ως εξής:  

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

 
  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1487 
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ΘΕΜΑ 6ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για άσκηση αίτησης καθορισµού προσωρινής τιµής µονάδας 
απαλλοτρίωσης, για λογαριασµό της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ενώπιον του 
Μονοµελούς Εφετείου Λαµίας, για το έργο «Κατασκευή οδού σύνδεσης ΠΑΘΕ Πορθµείο 
Γλύφας, τµήµα από χ.θ. 8 + 120,00 έως χ.θ. 11+625,05» µε Κ.Α. 2012ΕΠ05680006 της ΣΑΕΠ 
056/8 και ΚΑΠ/2012. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 140887/1415/ 
3-11-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Άννα Μαρία Μπακάκου του Τριαντάφυλλου [Α.Μ. 238], κάτοικο Λαµίας, οδός Λεωνίδου αριθ. 6, 
η οποία να ασκήσει ενώπιον του Μονοµελούς Εφετείου Λαµίας αίτηση καθορισµού 
προσωρινής τιµής µονάδας αποζηµίωσης, λόγω της ήδη κηρυχθείσας απαλλοτρίωσης υπέρ 
της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», για το έργο «Κατασκευή οδού σύνδεσης ΠΑΘΕ Πορθµείο 
Γλύφας, τµήµα από χ.θ. 8 + 120,00 έως χ.θ. 11+625,05», ήτοι να συντάξει, καταθέσει, επιδώσει 
την αίτηση, καθώς και να παραστεί ενώπιον του ίδιου ως άνω δικαστηρίου, προκειµένου να 
υποστηρίξει αυτήν, συντάσσοντας προτάσεις, εξετάζοντας µάρτυρες και γενικά να πράξει ό,τι 
κατά την κρίση της απαιτείται για την υπεράσπιση της υποθέσεως.    

2. Καθορίζει την αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο  ποσό των 747 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 171,81), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 918,81 ευρώ, η οποία 
προκύπτει, ως εξής:  

- Για την άσκηση της αίτησης, την παράσταση και τη σύνταξη/κατάθεση προτάσεων 
ενώπιον του Μονοµελούς Εφετείου [διαδικασία απαλλοτριώσεων] 427 ευρώ [139 € αίτηση, 
149€ παράσταση και 139 € προτάσεις], µε βάση τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 
4194/2013. 

- Επιπλέον αµοιβή χρονοχρέωσης για 4 ώρες (µε ποσό 80 € ανά ώρα), ήτοι [80 € Χ 4 = 
320 ευρώ], για τη µελέτη φακέλου, λόγω της φύσης της υποθέσεως.  

 
  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1488 

 
ΘΕΜΑ 7ο: Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της υπ’ αριθµ. 86/2015 απόφασης του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Λαµίας [Τµήµα Α΄ Τριµελές]. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 130827/1279/ 
2-11-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Να µην ασκηθεί το ένδικο µέσο της αίτησης αναίρεσης κατά της υπ’ αριθµ. 86/2015 

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

  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1489 
 
ΘΕΜΑ 8ο: ∆ιόρθωση της υπ’ αριθµ. 1362/19-10-2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Επανακαθορισµός αµοιβής διορισθέντος δικηγόρου. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 145571/1486/ 
2-11-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
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∆ιορθώνει την υπ’ αριθµ. 1362/19-10-2015 απόφασή της, µε την οποία διορίστηκε ο 
δικηγόρος Μεσολογγίου Μάριος Παπαθεοδώρου του Βασιλείου (Α.Μ. 77), προκειµένου να 
εκπροσωπήσει την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» στο Ειρηνοδικείο Μεσολογγίου, στη 
δικάσιµο της 2/11/2015, µε την εντολή να αποκρούσει την µε αριθµό καταθέσεως 58/2015 
αγωγή που άσκησε η εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως προς το ποσό της αµοιβής του, που επανακαθορίζεται, µε βάση την υπ’ 
αριθ. 376/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό 
των 168 ευρώ συν ΦΠΑ 23% (= 38,64), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 206,64 ευρώ, 
και η οποία προκύπτει, ως εξής:  

- Παράσταση και υπόµνηµα ενώπιον Ειρηνοδικείου κατά την τακτική διαδικασία, 168 
ευρώ [89 € παράσταση συν 79 € υπόµνηµα], µε βάση τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 
4194/2013. 
 

     Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1490 
 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Έκτακτες παρεµβάσεις στο οδικό 
δίκτυο του νοµού», Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 142085/7894/26-
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 
Εγκρίνει στην εταιρεία του Κουσούλα ∆ηµητρίου τη δαπάνη ποσού 2.969,22€ µε Φ.Π.Α. 

για παροχή εργασίας αντιµετώπισης πληµµυρικού φαινοµένου, που εκδηλώθηκε στις 8-10-
2015  στην Χ.Θ 57+300 της ΠΕΟ Λαµίας – Αθηνών.  
 

  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1491 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση των υπ΄αριθµ. 139/26-6-2015, 147/9-7-2015, 155/14-7-2015, 173/27-7-
2015, 207/10-9-2015 και 213/20-9-2015 αποφάσεων της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας 
σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων για την αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών φαινοµένων 
κατά την αντιπυρική περίοδο 2015. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. ∆Υ/30-10-2015 
και ∆Υ/3-11-2015 έγγραφα της Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, 
Περιβάλλοντος και Υποδοµών Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, τα οποία και αποτελούν 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 Εγκρίνει τις υπ΄αριθµ. 139/26-6-2015, 147/9-7-2015, 155/14-7-2015, 173/27-7-2015, 
207/10-9-2015 και 213/20-9-2015 αποφάσεις της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας σχετικά µε 
τη διάθεση πόρων και µέσων για την αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών φαινοµένων κατά την 
αντιπυρική περίοδο 2015 και συγκεκριµένα: 
 

Α. την υπ΄αριθµ. 139/26-6-2015 απόφαση, µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση ποσού 
1.605,15 € µε Φ.Π.Α. για την απευθείας µίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών µηχανηµάτων, για 
την αντιµετώπιση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Άρµα του ∆ήµου Τανάγρας, στις 
26-6-2015: 

 
1. CERMA JANI UNIMOG ΜΕ 79222 
2. ΡΕΒΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ Υ∆ΡΟΦΟΡΑ ΕΚΑ 9455 
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3. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Υ∆ΡΟΦΟΡΑ ΜΕ 124900 
4. ΒΙΕΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ UNIMOG ΜΕ 93838 
5. KΑΡΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ UNIMOG ΜΕ 121684 
6. 

ΠΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Υ∆ΡΟΦΟΡΑ BIK 4769 
 

     
B. την υπ΄αριθµ. 147/9-7-2015 απόφαση, µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση ποσού 

332,10 € µε Φ.Π.Α. για την απευθείας µίσθωση του παρακάτω ιδιωτικού µηχανήµατος, για την 
αντιµετώπιση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Αγίου Θωµά του ∆ήµου 
Τανάγρας, στις 9-7-2015: 

 
 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Υ∆ΡΟΦΟΡΑ ΜΕ 124900 

 
Γ. την υπ΄αριθµ. 155/14-7-2015 απόφαση, µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση ποσού 

10.461,15 € µε Φ.Π.Α. για την απευθείας µίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών µηχανηµάτων, για 
την αντιµετώπιση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Ι. Μ. Μακαριώτισσας  
∆οµβραίνας του ∆ήµου Θηβαίων, στις 14-7-2015: 

 
1.  CERMA JANI UNIMOG ΜΕ 79222 
2.  

ΡΕΒΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ Υ∆ΡΟΦΟΡΑ ΕΚΑ 9455 
 

3.  ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Υ∆ΡΟΦΟΡΑ ΜΕ 124900 
4.  ΒΙΕΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ UNIMOG ΜΕ 93838 
5.  KΑΡΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ UNIMOG ΜΕ 121684 
6.  

ΠΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Υ∆ΡΟΦΟΡΑ BIK 4769 
 

7.  ΑΝΑΓΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ UNIMOG ΜΕ 93831 
8.  ΣΤΑΜΠΟΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Υ∆ΡΟΦΟΡΑ ΕΚΒ 1450 
9.  ΓΚΩΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υ∆ΡΟΦΟΡΑ ΕΚΒ 1450 
10.  ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Υ∆ΡΟΦΟΡΑ IHH 5013 

 
∆. την υπ΄αριθµ. 173/27-7-2015 απόφαση, µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση ποσού 

221,40 € µε Φ.Π.Α. για την απευθείας µίσθωση του παρακάτω ιδιωτικού µηχανήµατος, για την 
αντιµετώπιση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Ακραιφνίου του ∆ήµου 
Ορχοµενού, στις 27-7-2015: 

 
 ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υ∆ΡΟΦΟΡΑ ΒΙΚ 9601 

 
E. την υπ΄αριθµ. 207/10-9-2015 απόφαση, µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση ποσού 

442,80 € µε Φ.Π.Α. για την απευθείας µίσθωση του παρακάτω ιδιωτικού µηχανήµατος, για την  
αντιµετώπιση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Νεοχωρακίου του ∆ήµου 
Θηβαίων, στις 10-9-2015:  

 
 ΣΤΑΜΠΟΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Υ∆ΡΟΦΟΡΑ ΕΚΒ 1450 

 
ΣΤ. την υπ΄αριθµ. 213/20-9-2015 απόφαση, µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση ποσού 

664,20 € µε Φ.Π.Α. για την απευθείας µίσθωση του παρακάτω ιδιωτικού µηχανήµατος, για την  
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αντιµετώπιση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Ν. Κόκκινου του ∆ήµου 
Ορχοµενού, στις 20-9-2015: 
 

 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Υ∆ΡΟΦΟΡΑ ΜΕ 124900 
 

Οι ανωτέρω δαπάνες µίσθωσης θα υπολογιστούν σύµφωνα µε τις ώρες εργασίας των 
µηχανηµάτων, που θα προκύπτουν από το ηµερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, 
σε βεβαίωση  που θα υπογράφεται από τον ∆ιοικητή της Π.Υ Θηβών ή της Π.Υ Οινοφύτων 
κατά περίπτωση και κατόπιν από το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Βοιωτίας, σε 
συνδυασµό µε την υπ’ αριθµ. 1173/2-12-2014 απόφαση, πρακτικό 26/02-12-2014 θέµα 5ο  
Ε.Η.∆. της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Η µίσθωση αυτή γίνεται µε τους  όρους  που αναγράφονται στο συµφωνητικό 
µίσθωσης, µεταξύ της Αντιπεριφερειάρχου της Π.Ε. Βοιωτίας και των ιδιοκτητών των 
µηχανηµάτων.  

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, αλλά έκανε σχόλια για το Τµήµα 
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και την καθυστέρηση µε την οποία προσκοµίστηκαν για 
έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή οι ως άνω δαπάνες. 

 
  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1492 

 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση α) µίσθωσης, χωρίς διαγωνισµό, ιδιωτικών µηχανηµάτων για την εκτέλεση 
εργασιών εκτάκτων αναγκών µε αυτεπιστασία από την ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας  
και β) καθορισµός ωριαίας αποζηµίωσης αυτών, που θα ισχύει από 29-11-2015 έως 29-11-
2016. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 3893/3-11-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. την εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά από την ∆/νση Τεχνικών 

Έργων του Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας µε ιδιωτικά µηχανήµατα που 
θα µισθώσει χωρίς διαγωνισµό,  

2. την ωριαία αποζηµίωση των παρακάτω ιδιωτικών µηχανηµάτων, σύµφωνα µε τον 
ακόλουθο πίνακα: 
  

  
TYΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΩΡΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
1 ∆ιαµορφωτής (Γκρέιντερ)  43 
2 Προωθητής   D6: 35 
3 Προωθητής   D7:  45 
4 Προωθητής   D8: 50 
5 Προωθητής   D9 70 
6 Φορτωτής Λαστιχοφόρος: µέχρι 100 HP 35 
7 Φορτωτής Ερπυστριοφόρος: µέχρι 100 HP 40 
8 Φορτωτής Λαστιχοφόρος: απο 100 HP -180 HP 47 
9 Φορτωτής Λαστιχοφόρος: απο 180 HP και ανω 58 

10 Φορτωτής Ερπυστριοφόρος: από  100 HP και ανω 52 
11 Εκσκαφέας  Λαστιχοφόρος 43 
12 Εκσκαφέας  Ερπυστριοφόρος 53 
13 Εκσκαφέας Φορτωτής 70 HP και ανω  (J.C.B) 40 
14 Εκσκαφέας Φορτωτής 70 HP και ανω  (J.C.B)µε λεπίδα 45 
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15 Τρακτέρ µε µαχαίρι και αλατιέρα 25 
16 Πλατφόρµα µεταφοράς µηχανηµάτων: µέχρι 40χλµ   

άνω 40 χλµ επί πλέον πέντε ευρώ/ανα χλµ (5€)/χλµ 
230 

17 BOBCAT 21 
18 Φορτηγό Λεπίδα, Αλατιέρα, Βυτίο και πιεστικό 45 
19 UNIMOC Χορτοκοπτικό, Λεπίδα, Αλατιέρα, Βυτίο και 

πιεστικό 
45 

20 Αυτοκινούµενη αλατιέρα µε Λεπίδα 45 
21 Εκχιονιστικό µηχάνηµα φρέζα 60 
22 Οδοστρωτήρας δονητικός  εως 80 ΗP 37 
23 Φορτηγό  ωφ. φορτίου 0-10τον 20 
24 Φορτηγό  ωφ. φορτίου 10t και άνω 30 
25 Ανυψωτικός γερανός  40 
26 Αεροσυµπιεστής 160 κπ µε 2 κρουστικά  30 
27 Αποφρακτικό όχηµα  200 
28 Καλαθοφόρο όχηµα  47 
29 Υδροφόρα άνω των 6 µ3 30 
30 Βαγκοτριλ  60 

        
Τα παραπάνω µισθώµατα θα ισχύουν από 29-11-2015 έως 29-11-2016. 

 
 Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1493 

 
ΘΕΜΑ 12ο: Καθορισµός α) του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και συντήρηση οδικού δικτύου της Π.Ε. Ευρυτανίας» – 2η Τροποποίηση, χρήσεως 
2015, προϋπολογισµού 899.999,97 € µε Φ.Π.Α. και β) των ωροµισθίων – ηµεροµισθίων για τη 
µίσθωση ιδιωτικών µηχανηµάτων και αυτοκινήτων, Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 145731/2542/3-
11-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Να εκτελεστεί το έργο: «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και συντήρηση οδικού 

δικτύου της Π.Ε. Ευρυτανίας» - 2η Τροποποίηση, χρήσεως 2015, προϋπολογισµού 899.999,97 
€ µε Φ.Π.Α. στο σύνολό του απολογιστικά µε ύψος δαπάνης αυτό που θα αναφέρεται στα ΚΑΠ 
2015 και ΣΑΕΠ 566 αποχιονισµών, ή αυτό που θα καθοριστεί σε µελλοντικές τροποποιήσεις 
αυτής, µε µηχανήµατα του Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων, και 
σε περίπτωση που αυτά δεν επαρκούν, µε ιδιωτικά µηχανήµατα, είτε κατόπιν διαγωνισµού που 
θα γίνει µετά από σχετική πρόβλεψη και εκτίµηση των κατά περιοχή ενδεχοµένων αναγκών, 
είτε µε απ’ ευθείας µίσθωση, όταν η εκτιµώµενη δαπάνη είναι σχετικά µικρή και δεν ξεπερνά το 
ποσό των 20.000,00 € πλέον το Φ.Π.Α. κατά περίπτωση, και για τις περιπτώσεις εκείνες που 
δεν θα µπορούν να καλυφθούν µε τα µηχανήµατα που θα µισθωθούν µετά από διαγωνισµό.  

2. Εγκρίνει κάθε µορφής διαγωνισµού (πρόχειρο, προφορικό ή τακτικό) για την ανάδειξη 
εργολάβων επί µέρους εργασιών µε υλικά ή χωρίς (για την προµήθεια υλικών ισχύουν οι 
κείµενες διατάξεις Ν. 3669/08), ή την απευθείας ανάθεση κατασκευής µικροτεχνικών από 
σκυρόδεµα, καθώς και διάστρωση ασφαλτοταπήτων σε σηµεία µε καθιζήσεις για 
αποκατάσταση του οδοστρώµατος λόγω σοβαρού επικειµένου κινδύνου, όταν η εκτιµώµενη 
δαπάνη είναι σχετικά µικρή και δεν ξεπερνά το ποσό των 20.000,00 € πλέον τον Φ.Π.Α. κατά 
περίπτωση. 

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

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (Για κάθε ώρα εργασίας) 

1. Προωθητήρες D6 ή D7 έως 140 HP                                         35,00 ΕΥΡΩ 
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2. Προωθητήρες D7                                                           45,00 ΕΥΡΩ 

3. Προωθητήρες D8                                                                          60,00 ΕΥΡΩ 

4. Προωθητήρες D9                                                                         70,00 ΕΥΡΩ 

5. ∆ιαµορφωτήρες    38,00 ΕΥΡΩ 

6. Εκσκαφέας – φορτωτής 70 ΗΡ και άνω                                         35,00 ΕΥΡΩ 

7. Εκσκαφέας έως 120 ΗΡ                                                                 40,00 ΕΥΡΩ 

8. Εκσκαφέας από 121 ΗΡ και άνω                                        55,00 ΕΥΡΩ 

9. Φορτωτές έως 90ΗΡ                                                                     30,00 ΕΥΡΩ 

10. Φορτωτές από 91 ΗΡ έως 110 ΗΡ                                                 35,00 ΕΥΡΩ 

11. Φορτωτές από 111 ΗΡ έως 140 ΗΡ      38,00 ΕΥΡΩ                                                   

12. Φορτωτές από 141 ΗΡ έως 160 ΗΡ                                            40,00 ΕΥΡΩ 

13. Φορτωτές από 161 ΗΡ έως 180 ΗΡ                                            43,00 ΕΥΡΩ 

14. Φορτωτές από 181 ΗΡ και άνω                                                    47,00 ΕΥΡΩ 

15. Αεροσυµπιεστής 160κπ µε 2 κρουστικά                                       30,00 ΕΥΡΩ 

16. ∆ονητικός οδοστρωτήρας έως 80 ΗΡ                                            25,00 ΕΥΡΩ 

17. Ανυψωτικός γερανός                                                                      40,00 ΕΥΡΩ 

18. Εκχιονιστικό         80,00 ΕΥΡΩ 

19. Αλατοδιανοµέας - λεπίδα                                                           45,00 ΕΥΡΩ 

20. Βαγοτρίλ (Αεροσυµπιεστής) 60,00 ΕΥΡΩ 
 

  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1494 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση δαπάνης της 1ης Εντολής Πληρωµής και Πιστοποίησης του έργου 
«Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα έτη 2015-2016» Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 145857/2544/3-
11-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την 1η Εντολή Πληρωµής και Πιστοποίησης του έργου «Αντιµετώπιση εκτάκτων 

αναγκών για τα έτη 2015-2016», Π.Ε. Ευρυτανίας, ως εξής: 
 

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας 
Προµηθευτ

ής/ 
Ανάδοχος 

Ηµεροµηνίες 
εργασιών  Ποσό 

1 

1η εντολή πληρωµής του έργου 
«Αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών» Π.Ε. Ευρυτανίας, 
εργασίες καθαρισµού – 
διευθέτησης της κοίτης του 
ποταµού Αγραφιώτη και 
συγκεκριµένα στη θέση 
«Κρυονέρι»         
 
Χρηµατοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισµός: 8.039,28 €  
Ποσό σύµβασης: 8.039,28 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 

2014ΕΠ5660001
5 

ΓΟΥΛΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

16/08/2015 
έως 

06/09/2015 
8.039,28 € 
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Παρόν λογαριασµός: 8.039,28 € 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2 

1η εντολή πληρωµής του έργου 
«Αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών» Π.Ε. Ευρυτανίας, 
εργασίες διευθέτησης της κοίτης 
του ποταµού Βρούσου στο 
τµήµα από «Τσιρλόρεµα» έως 
«Αθλητικό Κέντρο 
Καρπενησίου»          
 
Χρηµατοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισµός: 16.531,20 €  
Ποσό σύµβασης: 16.531,20 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 
Παρόν λογαριασµός:16.531,20€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014ΕΠ5660001
5 

ΣΙ∆ΗΡΟΜΠ
ΕΤΟΝ Α.Ε. 

29/07/2015 
έως 

29/08/2015 
16.531,20 € 

3 

1η εντολή πληρωµής του έργου 
«Αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών» Π.Ε. Ευρυτανίας, 
εργασίες καθαρισµού δρόµων 
και άρσης καταπτώσεων στο 
οδικό δίκτυο του πρώην ∆ήµου 
Αγράφων          
 
Χρηµατοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισµός: 4.821,60 €  
Ποσό σύµβασης: 4.821,60 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 
Παρόν λογαριασµός: 4.821,60€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014ΕΠ5660001
5 

ΣΟΥΦΛΑΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟ

Σ 

22/07/2015 
έως 

07/08/2015 
4.821,60 € 

4 

1η εντολή πληρωµής του έργου 
«Αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών» Π.Ε. Ευρυτανίας, 
εργασίες καθαρισµού δρόµων 
και άρσης καταπτώσεων στο 
οδικό δίκτυο του πρώην ∆ήµου 
Αγράφων          
 
Χρηµατοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισµός: 10.095,84 €  
Ποσό σύµβασης: 10.095,84 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 
Παρόν λογαριασµός:10.095,84€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014ΕΠ5660001
5 

ΒΟΥΤΣΕΛΗ
Σ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟ
Σ 

16/07/2015 
έως 

14/08/2015 
10.095,84 € 

5 

1η εντολή πληρωµής του έργου 
«Αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών» Π.Ε. Ευρυτανίας, 
εργασίες καθαρισµού δρόµων 
στο οδικό δίκτυο των πρώην 
∆ήµων Φουρνάς και Κτηµενίων         

2014ΕΠ5660001
5 

ΣΚΑΡΤΣΙΟ
ΥΝΗΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟ
Σ 

21/07/2015 
έως 

20/08/2015 
10.843,68 € 
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Χρηµατοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισµός: 10.843,68 €  
Ποσό σύµβασης: 10.843,68 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 
Παρόν λογαριασµός:10.843,68€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

6 

1η εντολή πληρωµής του έργου 
«Αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών» Π.Ε. Ευρυτανίας, 
εργασίες καθαρισµού δρόµων 
και άρσης καταπτώσεων στο 
οδικό δίκτυο του πρώην ∆ήµου 
Αγράφων 
 
Χρηµατοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισµός: 5.166,00 €  
Ποσό σύµβασης: 5.166,00 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 
Παρόν λογαριασµός:5.166,00 € 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014ΕΠ5660001
5 

ΚΟΥΤΣΟΛΑ
ΜΠΡΟΣ Β. 
& ΣΙΑ Ο.Ε. 

17/07/2015 
έως 

01/08/2015 
5.166,00 € 

7 

1η εντολή πληρωµής του έργου 
«Αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών» Π.Ε. Ευρυτανίας, 
εργασίες καθαρισµού δρόµων 
και άρσης καταπτώσεων στο 
οδικό δίκτυο του πρώην ∆ήµου 
Αγράφων 
 
Χρηµατοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισµός: 6.730,56 €  
Ποσό σύµβασης: 6.730,56 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 
Παρόν λογαριασµός: 6.730,56 € 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014ΕΠ5660001
5 

ΚΟΥΤΣΟΛΑ
ΜΠΡΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

17/07/2015 
έως 

04/08/2015 
6.730,56 € 

8 

1η εντολή πληρωµής του έργου 
«Αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών» Π.Ε. Ευρυτανίας, 
εργασίες καθαρισµού δρόµων 
και άρσης καταπτώσεων στο 
οδικό δίκτυο του πρώην ∆ήµου 
Αγράφων 
 
Χρηµατοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισµός: 9.721,92 €  
Ποσό σύµβασης: 9.721,92 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 
Παρόν λογαριασµός: 9.721,92 € 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014ΕΠ5660001
5 

ΚΟΥΜΠΑΡ
ΕΛΟΣ 

ΛΑΜΠΡΟΣ 

17/07/2015 
έως 

12/08/2015 
9.721,92 € 

9 1η εντολή πληρωµής του έργου 
«Αντιµετώπιση εκτάκτων 2014ΕΠ5660001 ΓΑΤΗΣ 

ΑΛΕΞΑΝ∆Ρ
17/07/2015 6.691,20 € 
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αναγκών» Π.Ε. Ευρυτανίας, 
εργασίες καθαρισµού δρόµων 
και άρσης καταπτώσεων στο 
οδικό δίκτυο του πρώην ∆ήµου 
Αγράφων 
 
Χρηµατοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισµός: 6.691,20 €  
Ποσό σύµβασης: 6.691,20 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 
Παρόν λογαριασµός: 6.691,20 € 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

5 ΟΣ έως 
03/08/2015 

10 

1η εντολή πληρωµής του έργου 
«Αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών» Π.Ε. Ευρυτανίας, 
εργασίες εκβραχισµών σε 
τµήµατα του επαρχιακού οδικού 
δικτύου της Π.Ε. Ευρυτανίας για 
την αποκατάσταση της 
βατότητας του οδοστρώµατος 
 
Χρηµατοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισµός: 4.428,00 €  
Ποσό σύµβασης: 4.428,00 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 
Παρόν λογαριασµός: 4.428,00 € 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014ΕΠ5660001
5 

ΚΑΡΑΓΙΑΝ
ΝΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤ
ΙΝΟΣ 

22/05/2015 
έως 

07/06/2015 
4.428,00 € 

11 

1η εντολή πληρωµής του έργου 
«Αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών» Π.Ε. Ευρυτανίας, 
εργασίες καθαρισµού – 
διευθέτησης της κοίτης και 
κατασκευής αναχώµατος στον 
ποταµό Μέγδοβα – θέση 
«Παρκιό» - προστασία παρόδιας 
ιδιοκτησίας 
 
Χρηµατοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισµός: 1.722,00 €  
Ποσό σύµβασης: 1.722,00 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 
Παρόν λογαριασµός: 1.722,00 € 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014ΕΠ5660001
5 

ΦΛΩΡΑΚΗ
Σ 

ΛΑΜΠΡΟΣ 
& ΣΙΑ Ο.Ε. 

03/06/2015 
έως 

08/06/2015 
1.722,00 € 

12 

1η εντολή πληρωµής του έργου 
«Αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών» Π.Ε. Ευρυτανίας, 
εργασίες καθαρισµού – 
διευθέτησης της κοίτης του 
ποταµού Καρπενησιώτη από τη 
θέση «ΝΗΝΕΜΙΑ RESORT» 
έως γέφυρα Κακαλιουρέικα  

2014ΕΠ5660001
5 

ΦΕΓΓΟΣ 
ΘΩΜΑΣ 

14/05/2015 
έως 

19/05/2015 
2.706,00 € 
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Χρηµατοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισµός: 2.706,00 €  
Ποσό σύµβασης: 2.706,00 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 
Παρόν λογαριασµός: 2.706,00 € 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

13 

1η εντολή πληρωµής του έργου 
«Αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών» Π.Ε. Ευρυτανίας, 
εργασίες κατασκευής τοίχου 
αντιστήριξης για την προστασία 
του ακροβάθρου της γέφυρας 
στο ποταµό Αγραφιώτη – θέση 
Κρυονέρι  
 
Χρηµατοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισµός: 24.600,00 €  
Ποσό σύµβασης: 24.600,00 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 
Παρόν λογαριασµός:24.600,00€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014ΕΠ5660001
5 

ΓΟΥΛΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

11/05/2015 
έως 

18/06/2015 
 24.600,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 112.097,28 € 
 

 
  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1495 

 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση α) µίσθωσης µηχανηµάτων και οχηµάτων ιδιωτών έτους 2016 για την 
εκτέλεση απολογιστικά εργασιών έκτακτων αναγκών και β) καθορισµός ηµερήσιας 
αποζηµίωσης αυτών, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 
144522/7726/30-10-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την 
Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει:  
Α. Την εκµίσθωση των αναγκαίων οχηµάτων και ανάλoγων χωµατουργικών 

µηχανηµάτων για την χρονική περίοδο από 1/1/2016 έως 31/12/2016 και για τις παρακάτω 
εργασίες: 

1) τον συνεχή εκχιονισµό του οδικού δικτύου από τις χιονοπτώσεις, όποτε αυτές 
προκύπτουν και για όσο διάστηµα χρησιµοποιηθούν τα ιδιωτικά µηχανήµατα έργων και 
οχηµάτων, σύµφωνα µε τις εντολές και αποφάσεις του τµήµατος Πολιτικής Προστασίας ή της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας, 

2) την άρση καταπτώσεων βράχων και χωµάτων του οδικού δικτύου από τις 
βραχοπτώσεις λόγω βροχοπτώσεων ή και χιονοπτώσεων, όποτε αυτές προκύπτουν και για 
όσο διάστηµα χρησιµοποιηθούν τα ιδιωτικά µηχανήµατα έργων και οχήµατα, σύµφωνα µε τις 
εντολές και αποφάσεις του τµήµατος Πολιτικής Προστασίας ή της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας, 

3) αποκαταστάσεις της ροής των χειµάρρων λόγω φερτών υλικών µε αναπετάσεις του 
υλικού στα πρανή τους, λόγω βροχοπτώσεων ή και χιονοπτώσεων, όποτε αυτές απαιτούνται 
και για όσο διάστηµα χρησιµοποιηθούν τα ιδιωτικά µηχανήµατα έργων και οχήµατα, σύµφωνα 
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µε τις εντολές και αποφάσεις του τµήµατος Πολιτικής Προστασίας ή της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας, 

4) την κατάσβεση πυρκαγιών. 
Β. Τα µισθώµατα των απαραιτήτων µηχανηµάτων και οχηµάτων, σύµφωνα µε τον 

παρακάτω πίνακα: 
 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2016 
ΤΙΜΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (€/ΩΡΑ) 

 

Α/Α  
ΕΙ∆ΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (€/ΩΡΑ) 

1 ∆ιαµορφωτήρας (grader)  42,00 
2 Αυτοκίνητα µε λεπίδα 44,00 
3 Εκχ. Μηχάνηµα (φρέζα)  61,00 
4 Αυτοκίνητα µε λεπίδα και αλατιέρα 44,00 

5 άλλα οχήµατα εκχιονιστικά  
(τρακτερ µε µαχαίρι) 28,00 

6 άλλα οχήµατα εκχιονιστικά  
(φορτωτής µε λεπίδα) 46,00 

7 άλλα οχήµατα εκχιονιστικά  
(φορτηγό µε λεπίδα και αλατιερα βυτίο και πιεστικό) 46,00 

8 Φορτωτές µε κουβά    1-2 µ3,έως 101 Hp 33,50 
9 Φορτωτές µε κουβά ,2-4 µ3,από 101 Hp έως 180 Hp 46,00 
10 Φορτωτές µε κουβά >4 µ3,από 181Hp και άνω  51,00 
11 Φορτωτής Ερπυστριοφόρος,έως 100 Hp  40,00 
12 Φορτωτής Ερπυστριοφόρος από 100 Hp έως 180Hp 52,00 
13 Φορτωτής Ερπυστριοφόρος,από 181Hp και άνω  59,00 
14 Αεροσυµπιεστής 160 κπ µε 2 κρουστικά 31,00 
15 ∆ονητικός οδοστρωτήρας,έως 80 Hp 29,00 
16 Προωθητήρας (Μπουλντόζα D6) 31,00 
17 Προωθητήρας (Μπουλντόζα D7) 43,00 
18 Προωθητήρας (Μπουλντόζα D8) 51,00 
19 Φορτηγά ανατρ. ,Ω.Φ. 0-6 ton 18,50 
20 Φορτηγά ανατρ. ,Ω.Φ. 6-10 ton  23,00 
21 Φορτηγά ανατρ. ,Ω.Φ. 10-15 ton 28,50 
22 Φορτηγά ανατρ. ,Ω.Φ. 15-17 ton 29,00 
23 Φορτηγά ανατρ.,Ω.Φ. 17-35 ton  33,50 
24 Γερανός ανυψ.ικανότ. < 20 τον 39,00 
25 Γερανός ανυψ.ικανότ. > 20 τον 41,00 
26 Γερανοφόρο όχηµα 48,00 
27 Μηχανικός εκσκαφέας ,έως  120 Ηp 41,00 
28 Μηχανικός εκσκαφέας ,από 121 Ηp και άνω 41,00 
29 Ερπυστριοφόος Εκσκαφέας   41,00 
30 Μηχανικός εκσκαφέας µε λεπίδα  46,00 
31 Αλατοδιανοµέας 2,50 
32 Καλαθοφόρο όχηµα 49,00 
33 Αυτοκινούµενη υδροφόρα για χρήση σε περίπτωση πυρκαγιών  41,00 
34 BOACAT  22,00 
35 Αποφρακτικό όχηµα,κατ’ αποκοπή 200.00 

36 ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Σε ακτίνα έως 35-40 Χµ 
κατ’ αποκοπή γιά κάθε µεταφορά 230,00 

37 Άνω των 35-40 ΧΜ η παραπάνω µεταφορά προσαυξάνεται κατά 
50,00€ ανά 10 ΧΜ 230+50€/10χµ 

38 Χορτοκοπτικό όχηµα 45,00 
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39 UNIMOG χορτοκοπτικό, λεπίδα, αλατιέρα, βυτίο και πιεστικό 46,00 
40 ΒΑΓΟΤΡΙΛ (ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ) 60,00 

 
Γ. Την εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών τόσο από τον Μηχανολογικό Εξοπλισµό 

της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας, όσο και από ιδιωτικά µηχανήµατα και 
οχήµατα που θα µισθώνει χωρίς διαγωνισµό κατά περίπτωση το Τµήµα πολιτικής Προστασίας, 
µετά από σχετική απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη. 

Οι τιµές των µισθωµάτων θα ισχύουν από 01-01-2016 έως 31-12-2016. 
 

  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1496 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπανών για αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών φαινοµένων (πυρκαγιές 
31-08-2015), Π.Ε. Φωκίδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. α) 144771/7734/2-
11-2015, β) 14473/7735/2-11-2015 και 144775/7736/2-11-2015 έγγραφα της Αυτοτελούς 
∆/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, τα οποία και αποτελούν 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 

1. τη δαπάνη ύψους 4.161,09 € στον ιδιώτη «ΠΑΣΣΑΚΟ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ», ο οποίος 
έλαβε µέρος σε κατάσβεση πυρκαγιάς στις 31-08-2015 στην περιοχή  Αγ. Νικολάου - 
Καλλιθέας του ∆ήµου ∆ωρίδας µε τα χωµατουργικά µηχανήµατα: ΜΕ 105192 µηχάνηµα JCB, 
ΜΕ 82442 µηχάνηµα ερπυστριοφόρος φορτωτής και ΜΕ 128242 µηχάνηµα λαστιχοφόρος 
φορτωτής, 

2. τη δαπάνη ύψους 3.431,70 € στον ιδιώτη «ΧΡΗΣΤΟ ΝΕΡΟΥΤΣΟ», ο οποίος έλαβε 
µέρος σε κατάσβεση πυρκαγιάς στις 31-08-2015 στην περιοχή  Αγ. Νικολάου - Καλλιθέας του 
∆ήµου ∆ωρίδας µε το µηχάνηµα: ΜΕ 82666 µηχάνηµα φορτηγό µεταφοράς νερού,     
 3. τη δαπάνη ύψους 11.955,60 € στην ιδιώτη «ΚΕΡΑΜΙ∆Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ», η οποία 
έλαβε µέρος σε κατάσβεση πυρκαγιάς στις 31-08-2015 στην περιοχή ΤΚ Λευκαδίτη  του ∆ήµου 
∆ωρίδας µε το µηχάνηµα: ΜΙΝ 4712 µηχάνηµα φορτηγό µεταφοράς νερού. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1497 
 
 

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δηµοπράτησης του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας», 
προϋπολογισµού 2.340.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 146086/8093/3-
11-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 

 α) τη δηµοπράτηση του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας», 
προϋπολογισµού 2.340.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή δηµοπρασία, 

β) τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, 
γ) τη δαπάνη ύψους 2.340.000,00 € µε Φ.Π.Α. για την εκτέλεση του έργου του θέµατος.                
2. Ορίζει τη ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ως αρχή που θα διενεργήσει την 

δηµοπρασία. 
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  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1498 
 

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας - κατακύρωση αποτελέσµατος του ανοιχτού 
διαγωνισµού του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου ∆άφνη – Παπαδιά (Τµήµα: ∆άφνη – 
Γέφυρα Μέγδοβα Σωτήρα)», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 240.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 143160/2501/29-
10-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει τα υπ΄αριθµ. 1/13-10-2015 και 1α/21-10-2015 πρακτικά της επιτροπής 

διαγωνισµού του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου ∆άφνη – Παπαδιά (Τµήµα: ∆άφνη – 
Γέφυρα Μέγδοβα Σωτήρα)», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 240.000,00 € 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 έργου στην εργοληπτική 
επιχείρηση «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ  Α.Ε.», που προσέφερε έκπτωση δώδεκα τοις εκατό (12%). 
 

    Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1499 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας - κατακύρωση αποτελέσµατος του ανοιχτού 
διαγωνισµού του έργου: «Ανακαίνιση - ∆ιαµόρφωση χώρων Νέου ∆ιοικητηρίου Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισµού 390.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 125309/3618/23-
9-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει τα υπ΄αριθµ. 1/15-9-2015 και 2/23-9-2015 πρακτικά της επιτροπής 

διαγωνισµού του έργου: «Ανακαίνιση - ∆ιαµόρφωση χώρων Νέου ∆ιοικητηρίου Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισµού 390.000,00 € 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 έργου στην εργοληπτική 
επιχείρηση «Λ. ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ», που προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση πενήντα έξι και εννέα 
τοις εκατό (56,09%) επί των τιµών του τιµολογίου της µελέτης.  

 
    Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1500 

 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρακτικού άγονης δηµοπρασίας του έργου: «Αντιπυρική προστασία και 
εγκατάσταση συστήµατος πυρασφάλειας στην περιοχή των κατασκηνώσεων ∆αύλειας», Π.Ε. 
Βοιωτίας, προϋπολογισµού 300.000,00€ µε Φ.Π.Α. και καθορισµός νέας ηµεροµηνίας 
δηµοπράτησής του. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 3892/3-11-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το από 3-11-2015 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού του έργου: 

«Αντιπυρική προστασία και εγκατάσταση συστήµατος πυρασφάλειας στην περιοχή των 
κατασκηνώσεων ∆αύλειας», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 300.000,00€ µε Φ.Π.Α., 
σύµφωνα µε το οποίο η δηµοπρασία απέβη άγονη, διότι καµία προσφορά δεν κατατέθηκε. 
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2. Καθορίζει νέα ηµεροµηνία δηµοπράτησης του έργου την Τρίτη, 24-11-2015 και ώρα 
10:00 π.µ.. 

 
  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1501 
  

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσµίας του έργου: «Κατασκευή οδού 
Κανάβαρι – ∆ιασταύρωση Θεσπιών – ∆οµβραίνα (Κορύνη) – Θίσβη Πρόδροµος (µε 
Παράκαµψη ∆οµβραίνας) - (ΑΣΦΑΛΙΣΗ)», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 3.000.000,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 3765/26-10-2015 
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 τη συνολική παράταση «µε αναθεώρηση» της προθεσµίας του έργου: 

«Κατασκευή οδού Κανάβαρι – ∆ιασταύρωση Θεσπιών – ∆οµβραίνα (Κορύνη) – Θίσβη 
Πρόδροµος (µε Παράκαµψη ∆οµβραίνας) - (ΑΣΦΑΛΙΣΗ)», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 
3.000.000,00 € µε Φ.Π.Α., αναδόχου εταιρείας ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α..Ε., κατά εκατόν είκοσι τέσσερις 
(124) ηµερολογιακές ηµέρες, που είναι το χρονικό διάστηµα από 12-8-2015 (ηµεροµηνία 
περαίωσης σύµφωνα µε την σύµβαση) µέχρι 15-12-2015. 
 Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι αναγκαστικά ψηφίζει θετικά, σηµειώνοντας ότι η 
εν λόγω παράταση είναι απόρροια της υποχρηµατοδότησης του έργου. 
 

  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1502 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια και 
µεταφορά άλατος αποχιονισµού για τα έτη 2015-2016», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 
40.000,00 € µε Φ.Π.Α..  

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 141252/2478/23-
10-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. Ο κ. Βασίλειος Φακίτσας 
επισήµανε ένα λάθος στους όρους της διακήρυξης του έργου του θέµατος (Παράρτηµα Α΄, σελ. 
10) και ζήτησε να διορθωθεί η ποσότητα του άλατος αποχιονισµού, από το εσφαλµένο «620 
τόνοι», στο ορθό «570 τόνοι». 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. τη διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια και µεταφορά 

άλατος αποχιονισµού για τα έτη 2015-2016», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 40.000,00 € 
µε Φ.Π.Α., 

2. τους όρους της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισµού, µε ενσωµάτωση της 
διόρθωσης που πρότεινε ανωτέρω ο κ. Φακίτσας, 

3. τη δαπάνη από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 566 της Π.Ε. Ευρυτανίας για την ως άνω 
προµήθεια. 

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, αλλά τόνισε και πάλι την ανάγκη 
θεσµοθέτησης µιας ενιαίας διαδικασίας για την προµήθεια άλατος σε όλες τις Περιφερειακές 
Ενότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
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  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1503 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού δηµόσιου 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια και µεταφορά άλατος αποχιονισµού», Π.Ε. Βοιωτίας, 
προϋπολογισµού 30.000,00 € µε Φ.Π.Α..  
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 3875/2-11-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το από 27-10-2015 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού 

δηµόσιου διαγωνισµού για την «Προµήθεια και µεταφορά άλατος αποχιονισµού», Π.Ε. 
Βοιωτίας, προϋπολογισµού 30.000,00 € µε Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο της οικονοµικής 
προσφοράς του µοναδικού συµµετέχοντα, ήτοι της εταιρείας «Ματθαίου Ευρυπίδης 
Μονοπώλειον Στυλίδος». 

2. Ανακηρύσσει µειοδότη την εταιρεία «Ματθαίου Ευρυπίδης Μονοπώλειον Στυλίδος», 
που προσέφερε τιµή 54,30 € ανά τόνο και συνολική προσφορά µε Φ.Π.Α. 29.998,28 €, 
σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα: 

 
ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ 

ΤΟΝΟΙ 

ΤΙΜΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 
23% 

ΣΥΝΟΛΟ 

Αλάτι  Αποχιονισµού 449 54,30 24.380,70 5.607,56 29.998,28 

   
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, αλλά τόνισε και πάλι την ανάγκη 

θεσµοθέτησης µιας ενιαίας διαδικασίας για την προµήθεια άλατος σε όλες τις Περιφερειακές 
Ενότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
                                      

  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1504 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση α) διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια σχεδιογράφου 
και σκάνερ για τις ανάγκες της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας», προϋπολογισµού  
11.894,10 € µε Φ.Π.Α. και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 144238/4004/30-
10-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, 
το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια σχεδιογράφου και σκάνερ 

για τις ανάγκες της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας», προϋπολογισµού 11.894,10 € 
µε Φ.Π.Α.,  

2. τους όρους της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισµού, σύµφωνα µε το συνηµµένο 
σχέδιο, 

3. τη δαπάνη για την ως άνω προµήθεια. 
 

  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1505 
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ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δαπάνης – δέσµευση πίστωσης για την προµήθεια αναλώσιµου 
µηχανογραφικού εξοπλισµού, για τις ανάγκες της ∆/νσης ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 145948/5466/2-
11-2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τη δαπάνη – δέσµευση πίστωσης ποσού 3.000,00 € µε Φ.Π.Α., για την 

προµήθεια µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης αναλώσιµου µηχανογραφικού 
εξοπλισµού, για τις ανάγκες της ∆/νσης ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

Πιο συγκεκριµένα τα υπό προµήθεια είδη είναι: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 
1 Μπαταρίες UPS 12v/9Ah 20 
2 Τροφοδοτικά για Ηλ. Υπολογιστή HP PC8022 2 
3 Τροφοδοτικά υπολογιστών µε ισχύ ≥550W 2 

4 

∆ίσκοι SATA για τον Backup Server µε τα εξής χαρακτηριστικά: 
• Μεγεθος:3,5’’ 
• Χωρητικότητα: 2ΤΒ 
• Cache: 64ΜΒ 
• Ταχύτητα Μεταφοράς ≥164 ΜΒ/sec 
• Σύνδεση SATA III  

6 

5 Μνήµες RAM PC3 – 10600U 4 GB 4 
6 Μνήµες RAM PC3 – 5300U 2 GB 20 

 
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα βαρύνει τον ΕΦ 01.073, ΚΑΕ 1723 (Προµήθεια 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραµµάτων και λοιπών υλικών). 
 

  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1506 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια ελαστικών για τα οχήµατα και µηχανήµατα έργου των υπηρεσιών της Π.Ε. 
Φθιώτιδας», προϋπολογισµού 70.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 
145954/5467/2-11-2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το από 29-10-2015 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού 

διαγωνισµού για την «Προµήθεια ελαστικών για τα οχήµατα και µηχανήµατα έργου των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισµού 70.000,00 € µε Φ.Π.Α., που αφορά στον 
έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών των 
υποψηφίων προµηθευτών. 

2. Αναδεικνύει µειοδότη την ατοµική επιχείρηση του Νικολάου Β. Νασόπουλου, τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής και η τεχνική προσφορά της οποίας είναι επαρκή, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην αριθµ. 133978/5015/09-10-2015 διακήρυξη, ενώ η οικονοµική της προσφορά 
είναι η συµφερότερη (προϋπολογισµός προµήθειας 26.382,00 € χωρίς Φ.Π.Α.). 

Η κατακύρωση θα γίνει µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, που θα 
υποβάλει η εταιρεία µετά από σχετική ειδοποίηση της υπηρεσίας. 
 

  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1507 
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ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια άλατος αποχιονισµού οδικού δικτύου, έτους 2015», Π.Ε. Εύβοιας, 
προϋπολογισµού 73.500,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 
145920/6305/3-11-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την 
Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το από 23-10-2015 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού 

διαγωνισµού για την «Προµήθεια άλατος αποχιονισµού οδικού δικτύου, έτους 2015», Π.Ε. 
Εύβοιας, προϋπολογισµού 73.500,00 € µε Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής, της τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς του µοναδικού 
συµµετέχοντα, ήτοι της εταιρείας «Ματθαίου Ευρυπίδης Μονοπώλειον Στυλίδος». 

2. Αναδεικνύει µειοδότη την εταιρεία «Ματθαίου Ευρυπίδης Μονοπώλειον Στυλίδος», µε 
τιµή προσφοράς 73.031,25 € µε Φ.Π.Α., διότι τα δικαιολογητικά της είναι σύµφωνα και πληρούν 
τους όρους της διακήρυξης. 

Η κατακύρωση θα γίνει µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου 
8 της διακήρυξης, βάσει του άρθ. 6, παρ.2 του Π.∆. 118/07, που θα υποβάλει η ως άνω 
αναδειχθείσα εταιρεία. 

 
  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1508 

 
 
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ – ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 27ο: ∆ιενέργεια δηµόσιας, προφορικής, πλειοδοτικής δηµοπρασίας ενώπιον της 
Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., για την εκµίσθωση κυλικείου στο ∆ιοικητήριο της Π.Ε. 
Φωκίδας. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη: 
1) την υπ΄ αριθµ. 07/2015 (αρ. πρ. 133218/7059/08-10-2015) προκήρυξη του 

πλειοδοτικού διαγωνισµού για την εκµίσθωση του κυλικείου στο διοικητήριο της Π.Ε. Φωκίδας,  
2) την υπ΄αριθµ. 1297/5-10-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης 

διενέργειας του διαγωνισµού και των όρων  της σχετικής διακήρυξης και 
 3) το υπ΄αριθµ. 145369/7778/2-11-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 

Π.Ε. Φωκίδας, µε το οποίο διαβιβάστηκαν για έλεγχο στην επιτροπή οι φάκελοι «των 
δικαιολογητικών» των κάτωθι τριών υποψηφίων προµηθευτών: 
  - ΜΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
  - ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΦΟΥΛΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ και  
  - ΜΗΛΙΩΤΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ  

Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλεγξε τα δικαιολογητικά συµµετοχής τους, ήτοι:  
α. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 προς την Π.Ε. Φωκίδας µε τα στοιχεία 

του υποψήφιου µισθωτή που να αποδέχεται τους όρους της διακήρυξης, να έχει λάβει γνώση 
και να ζητά τη µίσθωση του κυλικείου 

β. Επικυρωµένο από δηµόσια αρχή φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας 
γ. Αντίγραφο ποινικού µητρώου 
δ. Πιστοποιητικό του Γραµµατέα Πρωτοδικείου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

ενδιαφερόµενος δεν έχει τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, απαγόρευσης ή δικαστικής 
αντίληψης. Όταν πρόκειται για εταιρεία απαιτείται µόνο του εκπροσώπου, εκτός των 
περιπτώσεων που και οι λοιποί εταίροι θα εργάζονται εντός της επιχείρησης. 

ε. Εγγυητική επιστολή, εκατόν σαράντα τέσσερα ευρώ (144,00€), η οποία θα πρέπει να 
έχει εκδοθεί από Πιστωτικό Ίδρυµα που είναι εγκατεστηµένο και λειτουργεί νόµιµα στην 
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Ελλάδα, ή να κατατεθεί γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων για αντίστοιχο 
ποσό 

στ. Πρόσφατο πιστοποιητικό υγείας από ∆ηµόσιο Νοσοκοµείο 
ζ. Αποδεικτικό Φορολογικής ενηµερότητας, 

διαπίστωσε την πληρότητα και την ορθότητά τους και έκανε οµόφωνα δεκτές τις ως άνω τρεις 
προσφορές.  

Στη συνέχεια ο Προεδρεύων κάλεσε να προσέλθουν στην Επιτροπή οι ενδιαφερόµενοι 
κ.κ. Σπυρίδων Μερινόπουλος, Χρυσαφούλα Κοντοπούλου και Ευσταθία Μηλιώτη, προκειµένου 
να πλειοδοτήσουν για το προς µίσθωση κυλικείο στο ∆ιοικητήριο της Π.Ε. Φωκίδας.  

Με τιµή εκκίνησης (ελάχιστο ποσό πρώτης προσφοράς 120,00 €) ξεκίνησε η 
δηµοπρασία και, µετά από αλλεπάλληλες αντιπροσφορές που καταγράφονται στον συνηµµένο 
πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, ο κ. Σπυρίδων Μερινόπουλος 
κατέθεσε τελική µηνιαία προσφορά 485,00 €, η κ. Χρυσαφούλα Κοντοπούλου 430,00 € και η κ. 
Ευσταθία Μηλιώτη 510,00 €. 

Κατόπιν των ανωτέρω η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
 1. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του πλειοδοτικού διαγωνισµού για την εκµίσθωση του 
κυλικείου στο ∆ιοικητήριο της Π.Ε. Φωκίδας, στην Ευσταθία Μηλιώτη, στην τιµή των 
πεντακοσίων δέκα ευρώ (510,00€)/µήνα, χρονικής διάρκειας πέντε (5) ετών, κατόπιν της 
δηµόσιας προφορικής πλειοδοτικής δηµοπρασίας. 
 2. Το τµήµα Προµηθειών εντέλλεται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών της ανωτέρω 
δηµοπρασίας. 
 3. Εξουσιοδοτείται ο Αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας για την υπογραφή της σύµβασης µε 
τον αναφερόµενο πλειοδότη. 
 

  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1509 
 
 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση πρακτικού 13 της επιτροπής του επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού 
του έργου: «Μεταφορά µαθητών δηµοσίων σχολείων, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας 
για το σχολικό έτος 2015-2016, για τα άγονα τµήµατα των υπ.αριθµ. 57496/1591/30-04-2015 
και 103020/2868/31-07-2015 διακηρύξεων». 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 144407/4009/30-
10-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, 
το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθµ. 13/30-10-2015 πρακτικό της επιτροπής του επαναληπτικού 

πρόχειρου διαγωνισµού του έργου «Μεταφορά µαθητών δηµοσίων σχολείων χωρικής 
αρµοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας για το σχολικό έτος 2015-2016, για τα άγονα τµήµατα των 
υπ.αριθµ. 57496/1591/30-04-2015 και 103020/2868/31-07-2015 διακηρύξεων». 

2. Κατακυρώνει τον διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, στους 
παρακάτω οικονοµικούς φορείς ανά Τµήµα - ∆ροµολόγιο και για όλα τα προσφερόµενα είδη, 
ως εξής:  
 

Α/Α 
∆ΡΟΜ. 

ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΤΟΠΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

∆ΡΟΜ. 
ΜΟΝΟ  
Η ΜΕ 
ΕΠΙΣΤ. 

  
ΠΡΟΣΦ. 
ΕΚΠΤΩΣΗ 

 ΗΜΕΡ. 
ΚΟΣΤΟΣ  
ΠΡΟΥΠ.  
ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ 

ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
∆ΡΟΜ. 
ΣΤΗΝ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΠΡΟΥΠ. 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ 
ΜΕΙΟ∆ΟΤΗΣ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΣΤΗ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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ΑΝΕΥ ΦΠΑ  

2.41 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ∆Α 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΦΟΥΡΝΑΣ 

ΜΕ 
ΕΠΙΣ 1,00% 21,9 180 3.942,00 

ΤΡΙΑΝΤΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΥΝΟΛΑ 3.942,00 

                  

2.42 

ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
(∆ΥΟ 
ΦΟΡΕΣ) 

ΜΕΣΟΧΩΡΑ 
(∆.Σ. 
ΠΛΑΤΑΝΟΥ) 

ΜΕ 
ΕΠΙΣ 5,00% 13,3 180 2.394,00 

ΣΑΜΑΡΑΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΥΝΟΛΑ 2.394,00 

                  

2.43 
ΚΟΡΙΤΣΑ -
ΜΕΣΟΧΩΡΙ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΦΟΥΡΝΑΣ & 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΦΟΥΡΝΑΣ 

ΜΕ 
ΕΠΙΣ 
ΚΑΙ 1 
ΜΟΝΟ 5,00% 32,15 180 5.787,00 

ΣΑΜΑΡΑΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΥΝΟΛΑ 5.787,00 

         

2.44 

ΜΕΣΟΧΩΡΙ 
ΚΛΕΙΣΤΟΥ - 
ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΦΟΥΡΝΑΣ & 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΦΟΥΡΝΑΣ 

ΜΕ 
ΕΠΙΣ 5,00% 19,15 180 3.447,00 

ΣΑΜΑΡΑΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΥΝΟΛΑ 3.447,00 

 
  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1510 

 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του 
Π.∆. 118/2007 και προσφυγών του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 2522/1997, στα πλαίσια του 
διενεργούµενου διαγωνισµού µεταφοράς µαθητών των δηµοσίων σχολικών µονάδων 
Α’/Βάθµιας & Β/Βάθµιας εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για δύο σχολικά 
έτη 2015-2016 & 2016-2017. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 
146244/5482/3-11-2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα   
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθµ. 1/3-11-2015 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων 

του άρθρου 15 του Π.∆. 118/2007 και προσφυγών του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 2522/1997, που 
αφορά στην εξέταση της από 12-10-2015 ένστασης - προσφυγής που υπέβαλε η υποψήφια 
ανάδοχος κα Καραµήτρου Σοφία, στα πλαίσια του διενεργούµενου διαγωνισµού µεταφοράς 
µαθητών των δηµοσίων σχολικών µονάδων Α’/Βάθµιας & Β/Βάθµιας εκπαίδευσης, χωρικής 
αρµοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για δύο σχολικά έτη 2015-2016 & 2016-2017. 

2. Απορρίπτει ως απαράδεκτη την ένταση - προσφυγή της κ. Καραµήτρου Σοφίας, διότι 
δεν υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στο σύστηµα «ΕΣΗ∆ΗΣ», όπως ορίζει το άρθρο 12 της αρχικής 
διακήρυξης, και συνεπώς δεν πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις για εξέτασή της.    

  
 Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1511 
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∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 143478/5363/29-
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: 
Α. την δέσµευση πίστωσης και την πληρωµή δαπάνης για αγορές, επισκευές, 

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

        
1 ∆έσµευση πίστωσης και πληρωµή δαπάνης για την παροχή 

ηλεκτρολογικών εργασιών στο ιδιόκτητο κτίριο του εργοταξίου της 
ΠΕ Φθιώτιδας 
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0851 

190,00 
 

2 ∆έσµευση πίστωσης και πληρωµή δαπάνης για την προµήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού για εργασίες στο ιδιόκτητο κτίριο του 
εργοταξίου της ΠΕ Φθιώτιδας 
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1311 

770,00 

   
Β. την πληρωµή δαπάνης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις και για παροχή 

υπηρεσιών που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν, ως κατωτέρω:                
 

1 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για ΚΗΗ 2713 ευθυγράµµιση 
αυτοκινήτου  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ποσού  
ευρώ µε ΦΠΑ από την πίστωση του ΕΦ 01073  ΚΑΕ-0861. 

35,00 € 

2 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για ΚΗΗ 2712  
ευθυγράµµιση αυτοκινήτου  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
ποσού ευρώ µε ΦΠΑ από την πίστωση του ΕΦ για εργασίες 
1073  ΚΑΕ-0861. 

35,00 € 

 

3 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για  ΚΥ 9841 ευθυγράµµιση 
αυτοκινήτου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ποσού  
ευρώ µε ΦΠΑ από την πίστωση του ΕΦ 01073  ΚΑΕ-0861 

     35,00 € 

4 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για ΚΗΥ 9364  
ευθυγράµµιση αυτοκινήτου  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
ποσού ευρώ µε ΦΠΑ από την πίστωση του ΕΦ 01073 ΚΑΕ-0861 

     35,00 € 

5 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών ΜΕ 91712 φορτωτής 
επισκευή ελαστικών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ποσού 
ευρώ µε ΦΠΑ από την πίστωση του ΕΦ 01073  ΚΑΕ-0861. 

600,00 € 

6 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών ΜΕ 109801 διαµορφωτήρας 
επισκευή ελαστικών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ποσού 
ευρώ µε ΦΠΑ από την πίστωση του ΕΦ 01073  ΚΑΕ-0861. 

200,00 €  

7 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για ΜΕ 5573 ΜΕ 5592 
επισκευή εξατµίσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  από 
την πίστωση του ΕΦ 01073  ΚΑΕ-0861, ποσού µε ΦΠΑ. 

   180,00 € 

8 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών ΜΕ 5584 διαγράµµιση 
επισκευή ελαστικών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ποσού 
ευρώ µε ΦΠΑ από την πίστωση του ΕΦ 01073  ΚΑΕ-0861. 

   100,00 € 
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9 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για  ΜΕ 5581 προωθητήρας 
αλλαγή κουπ κίνησης ελπίστριας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας από την πίστωση του ΕΦ 01073 ΚΑΕ-0861, ποσού µε 
ΦΠΑ 

   720,00 € 

10 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών ΜΕ 5592 φορτωτής εξαγωγή 
αντλίας πετρελαίου στεγανά µπουκάλας ντίζας γκαζιού της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ποσού ευρώ µε ΦΠΑ από την 
πίστωση του ΕΦ 01073  ΚΑΕ-0861. 

   400,00 € 

11 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών ΜΕ 5572 φορτωτής 
επισκευή ελπίστριας  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ποσού 
ευρώ µε ΦΠΑ από την πίστωση του ΕΦ 01073  ΚΑΕ-0861. 

   890,00 € 

12 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών φορτωτής επισκευή αντλία 
αλατιέρας για ρίψει αλατιού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
ποσού ευρώ µε ΦΠΑ από την πίστωση του ΕΦ 01073 ΚΑΕ-
0861. 

   150,00 € 

13 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών µηχανουργείου για το ΜΕ 
91712 φορτωτής κατασκευή ακρολέπιδα της Περιφέρειας 
Στερεάς  Ελλάδας  από την πίστωση του ΕΦ 01073  ΚΑΕ-0861, 
ποσού µε ΦΠΑ. 

   130,00 € 

14 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών µηχανουργείου  για το  ΜΕ 
5576 προωθητήρας επισκευή µπράτσου µαχαιριού της 
Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας  από την πίστωση του ΕΦ 01073  
ΚΑΕ-0861, ποσού µε ΦΠΑ. 

   120,00 € 

15 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών µηχανουργείου  για το  ΜΕ 
5581  προωθητήρας επισκευή µπράτσου µαχαιριού της 
Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας  από την πίστωση του ΕΦ 01073  
ΚΑΕ-0861, ποσού µε ΦΠΑ. 

   150,00 € 

16 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών µηχανουργείου  για το  ΜΕ 
104058 προωθητήρας επισκευή µπράτσου µπουκάλας 
υδραυλικού της Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας  από την πίστωση 
του ΕΦ 01073  ΚΑΕ-0861, ποσού µε ΦΠΑ 

   180,00 € 

17 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών µηχανουργείου  για το  ΜΕ 
109801 διαµορφωτήρας επισκευή βάκτρου µπουκάλας της 
Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας  από την πίστωση του ΕΦ 01073  
ΚΑΕ-0861, ποσού µε ΦΠΑ 

   120,00 € 

18 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για το ΜΕ 104058  
προωθητήρας επισκευή φορείου της Περιφέρειας Στερεάς  
Ελλάδας  από την πίστωση του ΕΦ 01073  ΚΑΕ-0861, ποσού µε 
ΦΠΑ 

   245,00 € 
 

19 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για το  ΚΗΗ  2774  επιβατικό 
συντήρηση της Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας  από την πίστωση 
του ΕΦ 01073  ΚΑΕ-0861, ποσού µε ΦΠΑ 

   70,00 € 

20 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για το ΚΗΙ1352 φορτηγό 
τοποθέτηση δίσκου πλατώ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  
από την πίστωση του ΕΦ 01073  ΚΑΕ-0861, ποσού µε ΦΠΑ 

   920,00 € 

21 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για το  ΚΗΗ 2715 επιβατικό 
για πλύσιµο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από την πίστωση 
του ΕΦ 01073  ΚΑΕ-0861, ποσού µε ΦΠΑ 

    25,00 € 

22 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών  για το  ΚΥ 9818 επιβατικό 
για πλύσιµο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από την πίστωση 
του ΕΦ 01073 ΚΑΕ-0861, ποσού µε ΦΠΑ. 

     25,00 € 

23 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για το ΚΗΗ 2717 επιβατικό 
για πλύσιµο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από την πίστωση 

     25,00 € 
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του ΕΦ 01073 ΚΑΕ-0861, ποσού µε ΦΠΑ. 
24 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για το  ΚΥ 9841 επιβατικό 

για πλύσιµο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από την πίστωση 
του ΕΦ 01073 ΚΑΕ-0861, ποσού µε ΦΠΑ. 

     25,00 € 

25 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για το ΜΕ 5588   
πολυµηχάνηµα τοποθέτηση δοχείου νερού, θερµοστάτη και 
φίλτρο της Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας από την πίστωση του 
ΕΦ 01 073  ΚΑΕ-0861, ποσού µε ΦΠΑ. 

   120,00 € 

26 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για το ΚΥ 9818 επιβατικό 
επισκευή ψυγείου νερού  της Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας  από 
την πίστωση του ΕΦ 01073  ΚΑΕ-0861, ποσού µε ΦΠΑ. 

     55,00 € 

27 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών  για το  ΚΗΗ 2712   φορτηγό 
έλεγχο κινητήρα της Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας από την 
πίστωση του ΕΦ 01073  ΚΑΕ-0861, ποσού µε ΦΠΑ 

    24,00 € 

28 

 

∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών  για το  ΚΗΙ 1352   φορτηγό 
έλεγχο τροχών, έλεγχο σαζµάν, και έλεγχο κινητήρα της 
Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας  από την πίστωση του ΕΦ 01073  
ΚΑΕ-0861, ποσού µε ΦΠΑ. 

   994,00 € 

29 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών  για το  ΚΗΗ 2786 φορτηγό 
επισκευή έλεγχο κινητήρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  
από την πίστωση του ΕΦ 01073  ΚΑΕ-0861, ποσού µε ΦΠΑ. 

   490,00 € 

30 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για το  ΚΗΗ 2779 φορτηγό 
επισκευή έλεγχο κινητήρα και δυναµού της Περιφέρειας Στερεάς  
Ελλάδας από την πίστωση του ΕΦ 01073 ΚΑΕ-0861, ποσού µε 
ΦΠΑ. 

   185,00 € 

31 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών  για το  ΚΗΙ 3411 φορτηγό 
τοποθέτηση διακόπτη φλας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  
από την πίστωση του ΕΦ 01073  ΚΑΕ-0861, ποσού µε ΦΠΑ. 

   160,00 € 

32 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για το ΜΕ 5595 διαγράµµιση     
τοποθέτηση βαλβίδων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από την 
πίστωση του ΕΦ 01073 ΚΑΕ-0861, ποσού µε ΦΠΑ. 

     60,00 €  

33 

 

∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για το ΜΕ 104058    
προωθητήρας τοποθέτηση προβολέων  της Περιφέρειας Στερεάς  
Ελλάδας  από την πίστωση του ΕΦ 01073  ΚΑΕ-0861, ποσού µε 
ΦΠΑ. 

     55,00 € 

34 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για το  ΚΗΗ 2779 φορτηγό 
επισκευή δυναµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από την 
πίστωση του ΕΦ 01073  ΚΑΕ-0861, ποσού µε ΦΠΑ. 

     65,00 € 

35 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για το ΜΕ 5572 φορτωτής 
επισκευή δυναµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από την 
πίστωση του ΕΦ 01073  ΚΑΕ-0861, ποσού µε ΦΠΑ. 

   110,00 € 

36 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για το ΜΕ 5582     
διαµορφωτήρας επισκευή δυναµό της Περιφέρειας Στερεάς  
Ελλάδας  από την πίστωση του ΕΦ 01073  ΚΑΕ-0861, ποσού µε 
ΦΠΑ. 

     40,00 € 

37 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για το ΚΗΙ 5926     
πλατφόρµα επισκευή αναβαθµίδων της Περιφέρειας Στερεάς  
Ελλάδας από την πίστωση του ΕΦ 01073 ΚΑΕ-0861, ποσού µε 
ΦΠΑ. 

     90,00 € 

38 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για το  ΚΗΗ 2785 φορτηγό  
επισκευή δυναµό µίζας της Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας από 
την πίστωση του ΕΦ 01073  ΚΑΕ-0861, ποσού µε ΦΠΑ. 

   142,00 € 

39 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για το ΜΕ 5590     
καλαθοφόρο  επισκευή αντλίας πετρελαίου της Περιφέρειας  
Στερεάς  Ελλάδας από την πίστωση του ΕΦ 01073 ΚΑΕ-0861, 

   425,00 € 
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ποσού µε ΦΠΑ. 
40 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για το ΚΥ 9818 

επιβατικό  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  από την πίστωση 
του ΕΦ 01073 ΚΑΕ-1321,ποσού µε ΦΠΑ  

   750,00 € 

41 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για το ΜΕ 5592 
φορτωτής στεγανά µπουκάλας ντίζα γκαζιού της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας από την πίστωση του ΕΦ 01073 ΚΑΕ-1321, 
ποσού µε ΦΠΑ.  

   600,00 € 

42 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για το ΜΕ 5572 
φορτωτής Ρόυλο και µίζα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από 
την πίστωση του ΕΦ 01073  ΚΑΕ-1321, ποσού µε ΦΠΑ. 

990,00 € 

43 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για αλατιέρα αλλαγή 
αντλίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από την πίστωση του 
ΕΦ 01073  ΚΑΕ-1321,ποσού µε ΦΠΑ . 

   450,00 € 

44 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για αντλία αλατιέρας  
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από την πίστωση του ΕΦ 
01073 ΚΑΕ-1321,ποσού µε ΦΠΑ.  

   350,00 € 

45 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΜΕ 5588 
πολυµηχάνηµα αλλαγή δοχείου νερού θερµοστάτη και φίλτρο 
πετρελαίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  από την πίστωση 
του ΕΦ 01073  ΚΑΕ-1321, ποσού µε ΦΠΑ. 

   250,00 € 

46 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΚΗΙ 1352  
φορτηγό δίσκο πλατώ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από την 
πίστωση του ΕΦ 01073  ΚΑΕ-1321,ποσού µε ΦΠΑ . 

   997,00 € 

47 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για µοτέρ 
χορτοκοπτικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από την 
πίστωση του ΕΦ 01073 ΚΑΕ-1321,ποσού µε ΦΠΑ . 

   993,00 € 

48 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΚΥ 9818 
µαρκούτσια θερµοστάτη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από 
την πίστωση του ΕΦ 01073 ΚΑΕ-1321,ποσού µε ΦΠΑ.  

   416,00 € 

49 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΚΗΗ 2712 
φορτηγό διακόπτες καλοριφέρ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  
από την πίστωση του ΕΦ 01073  ΚΑΕ-1321, ποσού µε ΦΠΑ.   

     79,00 € 

50 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΚΗΗ 2786 
φορτηγό αλλαγής σκάστρας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  
από την πίστωση του ΕΦ 01073 ΚΑΕ-1321,ποσού µε ΦΠΑ.  

   880,00 € 

51 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για δυναµό για το  
ΚΗΗ 2779 φορτηγό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  από την 
πίστωση του ΕΦ 01073 ΚΑΕ-1321,ποσού µε ΦΠΑ . 

   388,00 € 

52 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΚΗΗ 2783 
φορτηγό φάρος λάµπες µπρίζα για φώτα της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας από την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-
1321,ποσού µε ΦΠΑ.  

   115,00 € 

53 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΜΕ 5590 
καλαθοφόρο ηλεκτρικά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από 
την πίστωση του ΕΦ 01073 ΚΑΕ-1321, ποσού µε ΦΠΑ.  

     90,00 € 

54 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΜΕ 5572 
φορτωτής αλλαγή µπαταριών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  
από την πίστωση του ΕΦ 01073 ΚΑΕ-1321,ποσού µε ΦΠΑ.  

   440,00 € 

55 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΚΗΙ 5926 
πλατφόρµα ηλεκτρικά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από την 
πίστωση του ΕΦ 01073 ΚΑΕ-1321, ποσού µε ΦΠΑ.  

     65,00 € 

56 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΚΗΗ 2779 
φορτηγό ηλεκτρικά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από την 
πίστωση του ΕΦ 01073  ΚΑΕ-1321,ποσού µε ΦΠΑ.  

   135,00 € 
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57 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΚΗΗ2712 φορτηγό 
τακάκια φρένων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από την 
πίστωση του ΕΦ 01073  ΚΑΕ-1321, ποσού µε ΦΠΑ.  

     65,00 € 

58 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΚΗΗ 2713 
φορτηγό τακάκια φρένων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από 
την πίστωση του ΕΦ 01073 ΚΑΕ-1321,ποσού µε ΦΠΑ.  

     65,00 € 

59 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΚΥ 9841 επιβατικό 
τακάκια φρένων και φούσκα ηµιαξονίου της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας από την πίστωση του ΕΦ 01073 ΚΑΕ-1321,.ποσού µε 
ΦΠΑ . 

     95,00 € 

60 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΚΗΙ 4294 
επιβατικότακάκια φρένων φίλτρο λαδιού φίλτρο αέρος της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  από την πίστωση του ΕΦ01073 
ΚΑΕ-1321,ποσού µε ΦΠΑ  

   130,00 € 

61 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΚΗι 1361 φορτηγό 
οστίρια της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από την πίστωση του 
ΕΦ 01073  ΚΑΕ-1321,ποσού µε ΦΠΑ  

   250,00 € 

62 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΚΗΙ 3411  
φορτηγό φίλτρο λαδιού φίλτρο αέρος της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας  από την πίστωση του ΕΦ 01073  ΚΑΕ-1321, ποσού µε 
ΦΠΑ.  

     85,00 € 

63 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΜΕ 5572 
φορτωτής πλαινά τζάµια  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  από 
την πίστωση του ΕΦ 01073  ΚΑΕ-1321, ποσού µε ΦΠΑ.  

   280,00 € 

64 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΜΕ 5588 
πολυµηχάνηµα  πλαινά τζάµια  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  
από την πίστωση του ΕΦ 01073  ΚΑΕ-1321, ποσού µε ΦΠΑ.  

   230,00 € 

65 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για το  ΜΕ 5572 φορτωτής 
τοποθέτηση τζαµιών της Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας  από την 
πίστωση του ΕΦ 01073  ΚΑΕ-0861, ποσού µε ΦΠΑ 

   145,00 € 

66 

 

∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για το ΜΕ 5588   
πολυµηχάνηµα τοποθέτηση τζαµιών της Περιφέρειας Στερεάς  
Ελλάδας  από την πίστωση του ΕΦ 01073 ΚΑΕ- 0861, ποσού µε 
ΦΠΑ. 

   120,00 € 

67 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΜΕ 5590 
καλαθοφόρο φίλτρο λαδιού πετρελαίου αέρος της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας από την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-1321, 
ποσού µε ΦΠΑ.  

   150,00 € 

68 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΜΕ 5590 
καλαθοφόρο φίλτρο λαδιού πετρελαίου αέρος της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας από την πίστωση του ΕΦ 01073 ΚΑΕ-1321, 
ποσού µε ΦΠΑ. 

   150,00 € 

69 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΜΕ 5582 
διαµορφωτήρας  φίλτρο λαδιού πετρελαίου αέρος και υδραυλικού 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από την πίστωση του ΕΦ 
01073 ΚΑΕ-1321, ποσού µε ΦΠΑ.  

   130,00 € 

70 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΜΕ 5577 
διαµορφωτήρας  φίλτρο λαδιού πετρελαίου αέρος και υδραυλικού 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από την πίστωση του ΕΦ 
01073 ΚΑΕ-1321, ποσού µε ΦΠΑ.  

   140,00 € 

71 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΜΕ 5588 
πολυµηχάνηµα  φίλτρο λαδιού πετρελαίου αέρος και υδραυλικού 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  από την πίστωση του ΕΦ 
01073 ΚΑΕ-1321, ποσού µε ΦΠΑ. 

   120,00 € 
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72 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΚΗΙ 5926 
πλατφόρµα φίλτρο λαδιού πετρελαίου αέρος της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας από την πίστωση του ΕΦ 01073  ΚΑΕ-
1321,ποσού µε ΦΠΑ.  

   155,00 € 
 

73 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΜΕ 91712 
φορτωτής φίλτρο λαδιού πετρελαίου αέρος και υδραυλικού της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από την πίστωση του ΕΦ 01073 
ΚΑΕ-1321,ποσού µε ΦΠΑ.  

   205,00 € 

74 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΜΕ 5575 
διαµορφωτήρας φίλτρο λαδιού πετρελαίου αέρος της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας από την πίστωση του ΕΦ 01073 ΚΑΕ-1321, 
ποσού µε ΦΠΑ.  

   180,00 € 

75 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΜΕ 5595 
διαγράµµιση φίλτρο λαδιού πετρελαίου αέρος της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας από την πίστωση του ΕΦ 01073 ΚΑΕ-1321, 
ποσού µε ΦΠΑ.  

   120,00 € 

76 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΜΕ 5584 
διαγράµµιση φίλτρο λαδιού πετρελαίου αέρος της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας από την πίστωση του ΕΦ 01073 ΚΑΕ-
1321,ποσού µε ΦΠΑ.  

   135,00 € 
 

77 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΜΕ 91690 
εκχιονιστικό φίλτρο λαδιού πετρελαίου αέρος της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας από την πίστωση του ΕΦ 01073 ΚΑΕ-
1321,ποσού µε ΦΠΑ.  

   110,00 € 

78 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΚΗΙ 1353  
φορτηγό φίλτρο λαδιού πετρελαίου αέρος της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας από την πίστωση του ΕΦ 01073 ΚΑΕ-1321, 
ποσού µε ΦΠΑ.  

 

115,00 € 

79 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΚΗΙ 1352  
φορτηγό φίλτρο λαδιού πετρελαίου αέρος της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας από την πίστωση του ΕΦ 01073 ΚΑΕ-1321, 
ποσού µε ΦΠΑ.  

   125,00 € 

80 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΚΗΙ 3411  
φορτηγό διακόπτες φλάς της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από 
την πίστωση του ΕΦ 01073 ΚΑΕ-1321,ποσού µε ΦΠΑ.  

   265,00 € 

81 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΜΕ 5595  
διαγράµµιση βαλβίδες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από την 
πίστωση του ΕΦ 01073  ΚΑΕ-1321,ποσού µε ΦΠΑ.  

   300,00 € 

82 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΜΕ 104058 
προωθητήρας προβολείς φώτα της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας  από την πίστωση του ΕΦ 01073 ΚΑΕ-1321, ποσού µε 
ΦΠΑ . 

   165,00 € 

83 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών δυναµού για ΚΗΗ 
2779 φορτηγό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από την 
πίστωση του ΕΦ 01073 ΚΑΕ-1321, ποσού µε ΦΠΑ.  

     90,00 € 

84 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών δυναµού για ΜΕ 5572  
φορτωτής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από την πίστωση 
του ΕΦ 01073 ΚΑΕ-1321, ποσού µε ΦΠΑ . 

   165,00 € 

85 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών δυναµού για ΜΕ 5582  
διαµορφωτήρας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από την 
πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ-1321, ποσού µε ΦΠΑ  

   180,00 € 

86 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για αναβαθµίδες για 
ΚΗΙ 5926 πλατφόρµα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από την 
πίστωση του ΕΦ 01073 ΚΑΕ-1321, ποσού µε ΦΠΑ.  

   250,00 € 
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87 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών δυναµού και µίζας  για 
ΚΗΗ 2785  φορτηγό  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από την 
πίστωση του ΕΦ 01073 ΚΑΕ-1321, ποσού µε ΦΠΑ.  

   257,00 € 

88 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών αντλίας πετρελαίου  
για ΜΕ 5590 καλαθοφόρο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  
από την πίστωση του ΕΦ 01073 ΚΑΕ-1321, ποσού µε ΦΠΑ.  

   895,00 € 

89 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών ρουλεµάν για ΜΕ 
5582 διαµορφωτήρας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από την 
πίστωση του ΕΦ 01073 ΚΑΕ-1321, ποσού µε ΦΠΑ.  

   135,00 € 

90 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών θερµοστάτης κολάρα  
για ΜΕ 5592 φορτωτής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από 
την πίστωση του ΕΦ 01073 ΚΑΕ-1321, ποσού µε ΦΠΑ.  

     95,00 € 

91 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών ιµάντες κολάρα για 
ΚΗΗ 2787 φορτηγό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από την 
πίστωση του ΕΦ 01073  ΚΑΕ-1321, ποσού µε ΦΠΑ.  

     60,00 € 

92 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών ιµάντες κολάρα για 
ΚΗΗ 2786  φορτηγό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από την 
πίστωση του ΕΦ 01073  ΚΑΕ-1321, ποσού µε ΦΠΑ.  

     60,00 € 

93 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών ιµάντες κολάρα για 
ΜΕ 5576 προωθητήρας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από 
την πίστωση του ΕΦ 01073 ΚΑΕ-1321,ποσού µε ΦΠΑ.  

   105,00 € 

94 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών σταυρός κεντρικού  
για ΚΗΙ 1352 φορτηγό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από την 
πίστωση του ΕΦ 01073 ΚΑΕ-1321, ποσού µε ΦΠΑ.  

   180,00 € 

95 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για εξάτµιση για ΚΗΙ 
1352 φορτηγό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από την 
πίστωση του ΕΦ 01073  ΚΑΕ-1321, ποσού µε ΦΠΑ.  

     90,00 € 

96 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για εξάτµιση για ΚΗΗ 
2785 φορτηγό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από την 
πίστωση του ΕΦ 01073  ΚΑΕ-1321, ποσού µε ΦΠΑ.  

   120,00 € 

97 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για εξάτµιση για ΚΗΙ 
4292 επιβατικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από την 
πίστωση του ΕΦ 01073 ΚΑΕ-1321, ποσού µε ΦΠΑ.  

      70,00€ 

98 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για εξάτµιση για ΚΥ 
9841 επιβατικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από την 
πίστωση του ΕΦ 01073  ΚΑΕ-1321, ποσού µε ΦΠΑ.  

     57,00 € 

99 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για εξάτµιση για ΜΕ 
104058 προωθητήρας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από 
την πίστωση του ΕΦ 01073 ΚΑΕ-1321, ποσού µε ΦΠΑ.  

   190,00 € 

100 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών λάµα για ακρολέπιδα   
για ΜΕ 91712 φορτωτής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από 
την πίστωση του ΕΦ 01073  ΚΑΕ-1321,ποσού µε ΦΠΑ.  

   200,00 € 
 

101 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών κατασκευή µπράτσων 
µπουκάλας για το ΜΕ 104058 προωθητήρας της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας από την πίστωση του ΕΦ 01073 ΚΑΕ-
1321,ποσού µε ΦΠΑ.  

   380,00 € 

102 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών κατασκευή βακτρο 
µπουκάλας για  το ΜΕ 109801 διαµορφωτήρας της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας από την πίστωση του ΕΦ 01073 ΚΑΕ-1321, 
ποσού µε ΦΠΑ.  

   270,00 € 

103 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών κατασκευή πύρου    
για το ΜΕ 5592 φορτωτής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  
από την πίστωση του ΕΦ 01073 ΚΑΕ-1321, ποσού µε ΦΠΑ.  

     65,00 € 

104 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 2774 
επιβατικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από την πίστωση 

   190,00 € 
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του ΕΦ 01073  ΚΑΕ-1321, ποσού µε ΦΠΑ.  
105 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών σφυριά για τον 

καταστροφέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από την 
πίστωση του ΕΦ 01073 ΚΑΕ-1321, ποσού µε ΦΠΑ.  

   400,00 € 

106 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών  για επισκευή εξάτµισης για 
το  ΚΗΙ 1352 φορτηγό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από την 
πίστωση του ΕΦ 01073  ΚΑΕ-0861, ποσού µε ΦΠΑ. 

   170,00 € 

107 

 

∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για επισκευή εξάτµισης για 
το ΚΗΗ 2785 φορτηγό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από 
την πίστωση του ΕΦ 01073 ΚΑΕ-0861, ποσού µε ΦΠΑ. 

     40,00 € 

108 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για επισκευή εξάτµισης για 
το ΚΗΙ 4292 επιβατικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από την 
πίστωση του ΕΦ 01073 ΚΑΕ-0861, ποσού µε ΦΠΑ. 

     50,00 € 

109 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για επισκευή εξάτµισης για 
το  ΚΥ 9841 επιβατικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από την 
πίστωση του ΕΦ 01073 ΚΑΕ-0861, ποσού µε ΦΠΑ. 

     40,00 € 

110 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για επισκευή εξάτµισης για 
το ΜΕ104058 προωθητήρας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  
από την πίστωση του ΕΦ 01073  ΚΑΕ-0861, ποσού µε ΦΠΑ. 

     45,00 € 

111 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών (βιοµηχανικά είδη) 
βίδες διαφορετικών διαµέτρων, σχοινί για δέσιµο αλυσίδων, 
ναυτικά, φιάλη οξυγόνου, ασετιλίνης, φιάλη για ηλεκτροκόλλιση, 
γρασαδόρος, ειδικό σύρµα ηλεκτροκόλλισης για το σύνολο 
οχηµάτων-µηχανηµάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
ποσού µε ΦΠΑ από την πίστωση του ΕΦ 01073  ΚΑΕ-1699. 

   820,00 € 

 

112 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών (βιοµηχανικά είδη) 
διαλυτικό γενικής χρήσεως για καθαρισµό διαγραµµίσεων της   
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ποσού µε ΦΠΑ από την πίστωση 
του ΕΦ 01073  ΚΑΕ-1699. 

   715,00 € 

 
  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1512 

 
ΘΕΜΑ 31ο: ∆ιόρθωση της υπ΄αριθµ. 1343/12-10-2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης δέσµευσης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης 
λογαριασµών έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 5445/3-11-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
∆ιορθώνει την υπ΄αριθµ. 1343/12-10-2015 απόφασή της περί έγκρισης δέσµευσης 

δαπάνης και διάθεσης πίστωσης λογαριασµών έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας και συγκεκριµένα τη 
δαπάνη µε α/α 4 (Μετακινήσεις προσωπικού & οδοιπορικά έξοδα όσων µετακινούνται στο 
εσωτερικό, οικ. έτους 2015), ως προς την χρηµατοδότηση, από την εσφαλµένη «ΣΑΕΠ 0562 & 
0568 & 0766», στην ορθή «ΣΑΕΠ 0562 & 0568 & 766 & 566 & 066 ». 
 

   Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1513 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για εξόφληση οφειλών, 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 145801/5465/3-
11-2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τη δέσµευση πίστωσης και πληρωµή δαπάνης για εξόφληση οφειλών, 

σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, στην Π.Ε. Φθιώτιδας, ως εξής: 

     
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1514 
 

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, 
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 145238/7762/2-
11-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες από τον Τακτικό Προϋπολογισµό για αγορές, 

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

Α/Α Αιτιολογία Ποσό 
1. δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας ανταλλακτικών για τα 

φωτοτυπικά Μηχανήµατα TOSHIBA της ∆/νσης ∆ιοικητικού - 
Οικονοµικού, της ∆/νσης Ανάπτυξης και του ΕΚΦΕ (COPYFOT 
,ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΜΑΡΑ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1329 

210,33 

2. δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας µελανιών για του εκτυπωτές το 
ΦΑΞ και το Φωτοτυπικό µηχάνηµα της ∆/νσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών   (ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜ. & ΣΙΑ ΕΤΕ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1111 

950,00 

3. δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας ειδών καθαριότητας  για τις 
ανάγκες της ∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΜΑΝΑΝΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ).  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1231 

250,00 

4. δαπάνη για την πληρωµή οδοιπορικών ενός (1) υπαλλήλου του 
τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας, για το µήνα Σεπτέµβριο 
2015 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0711 

     
586,60 

5. δαπάνη για την πληρωµή οδοιπορικών δυο (2) υπαλλήλων της 481,10 

 Τίτλος έργου Ειδικός 
φορέας/ ΚΑΕ 

Προµηθευτής 
 

Ποσό 

1 Εξόφληση οφειλών των προηγουµένων 
ετών από εκτελεσθείσες εργασίες, 
δικαστικές αποφάσεις, αναθεωρήσεις, 
ΟΚΩ διαφόρων έργων κλπ.(αφορά 
δαπάνες για την κατασκευή του έργου 
«Έκτακτες παρεµβάσεις στο οδικό δίκτυο 
του Νοµού (εκχιονισµός επαρχιακού 
δικτύου – αντιπληµµυρικές παρεµβάσεις 
κλπ. » 
 
Χρηµατοδότηση: ΚΑΠ 

01.071 
ΚΑΕ 9779 

Χρήστος 
Αυγέρης 

10.502,21 

2 Ενισχύσεις Βιοµ. Βιοτεχν. Ξενοδοχ. Κλπ 
επιχειρήσεων (Ν.3299/2004)  
 
Χρηµατοδότηση:  ΣΑΕΠ 0568 

01.071.9452 ∆ιάφορες 
επιχειρήσεις 

819.070,62 
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∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού και του Τµήµατος ΚΤΕΟ, για το 
µήνα Οκτώβριο 2015 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0711 

6. δαπάνη για την πληρωµή επισκευής των φωτοτυπικών Μηχα-
νήµατων TOSHIBA  της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, της ∆/νσης 
Ανάπτυξης και του ΕΚΦΕ (ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0869 

221,40 

7. δαπάνη για την πληρωµή Ηλεκτρολογικών εργασιών για την σύνδεση 
του µηχανήµατος της Αιθαλοµίχλης στο ∆ιοικητήριο της Π.Ε Φωκίδος. 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0851 

1353,00 

 
    Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1515 

 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 145245/6228/2-
11-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή 

υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής: 
 

Α/Α Αιτιολογία Συνολικό 
ποσό € 

1. Προµήθεια ανταλλακτικών για το KHH 6100 αυτοκίνητο της ΠΕ Ευβοίας 
από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1321 (σχετ. αρ. πρωτ. 
144842/6199/2-11-2015 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών της ΠΕ 
Ευβοίας). 

433,69 

2. Προµήθεια ανταλλακτικών για τα KHΥ 6250 και ΚΗΙ 5261 αυτοκίνητα της 
ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1321 (σχετ. αρ. 
πρωτ. 144836/6198/2-11-2015 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών της 
ΠΕ Ευβοίας). 

176,00 

3. Προµήθεια υλικών για την αποκατάσταση βλάβης αντλίας πετρελαίου και 
για τη συντήρηση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους Η/Ζ από την πίστωση του 
Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1329 (σχετ. αρ. πρωτ. 144816/6193/2-11-2015 έγγραφο 
του Τµήµατος Προµηθειών της ΠΕ Ευβοίας). 

1.476,00 

4. Προµήθεια αναλωσίµων για τις ανάγκες του συνεργείου µηχανηµάτων του 
τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων της ∆ΤΕ της ΠΕ Ευβοίας από την 
πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1699 (σχετ. αρ. πρωτ. 141549/4408/23-
10-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ευβοίας). 

277,99 

5. Προµήθεια δάφνινων στεφανιών για τον εορτασµό της Ηµέρας των 
Ενόπλων ∆υνάµεων στις 21-11-2015, από την πίστωση του Ε.Φ 02073, 
ΚΑΕ 5161 (σχετ. αρ. πρωτ. 145195/6223/2-11-2015 έγγραφο του 
Τµήµατος Προµηθειών της ΠΕ Ευβοίας). 

738,00 

6. Προµήθεια δάφνινων στεφανιών για τον εορτασµό της ηµέρας της 
Εθνικής Αντίστασης στις 23-11-2015, από την πίστωση του Ε.Φ 02073, 
ΚΑΕ 5161 (σχετ. αρ. πρωτ. 145201/6224/2-11-2015 έγγραφο του 
Τµήµατος Προµηθειών της ΠΕ Ευβοίας). 

738,00 

7. Εργασία συντήρησης και επισκευής για το KHH 6100 αυτοκίνητο της ΠΕ 
Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0861(σχετ. αρ. πρωτ. 
144844/6200/2-11-2015 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών της ΠΕ 
Ευβοίας). 

221,40 

8. Εργασία συντήρησης και επισκευής για τα KHΥ 6250 και ΚΗΙ 5261 30,00 
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αυτοκίνητα της ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0861 
(σχετ. αρ. πρωτ. 144830/6196/2-11-2015 έγγραφο του Τµήµατος 
Προµηθειών της ΠΕ Ευβοίας). 

9. Εργασία συντήρησης και επισκευής για το ΜΕ 123055 όχηµα (φορτωτή) 
της ∆ΤΕ της ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0861 
(σχετ. αρ. πρωτ. 136793/4251/15-10-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων ΠΕ Ευβοίας). 

369,00 

10. Εργασία ετήσιας συντήρησης των καυστήρων της ΠΕ Ευβοίας από την 
πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0869 (σχετ. αρ. πρωτ. 144850/6201/2-11-
2015 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών της ΠΕ Ευβοίας). 

861,00 

11. Εργασία αποκατάστασης βλάβης αντλίας πετρελαίου και συντήρησης 
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους Η/Ζ από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 
0869 (σχετ. αρ. πρωτ. 144825/6195/2-11-2015 έγγραφο του Τµήµατος 
Προµηθειών της ΠΕ Ευβοίας). 

1.353,00 

12. Παροχή υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης µε εγκατάσταση µικροφωνικών και 
ηχητικών συστηµάτων στο χώρο της πλατείας του Αγίου Νικολάου που θα 
γίνει η κατάθεση στεφανιών για τον εορτασµό της Ηµέρας των Ενόπλων 
∆υνάµεων στις 21-11-2015, από την πίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 5161 
(σχετ. αρ. πρωτ. 145295/6233/2-11-2015 έγγραφο του Τµήµατος 
Προµηθειών της ΠΕ Ευβοίας). 

492,00 

13. Παροχή υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης µε εγκατάσταση µικροφωνικών και 
ηχητικών συστηµάτων στο χώρο της πλατείας του Αγίου Νικολάου που θα 
γίνει η κατάθεση στεφανιών για τον εορτασµό της Εθνικής Αντίστασης 
στις 23-11-2015, από την πίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 5161(σχετ. αρ. 
πρωτ. 145302/6234/2-11-2015 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών της 
ΠΕ Ευβοίας). 

492,00 

 
    Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1516 

 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα και µελέτες του προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 145416/6241/2-
11-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τη δαπάνη και διάθεση πίστωσης για την πληρωµή των παρακάτω 

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

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

 
1 
 
 

16ος λογαριασµός του έργου: 
«Ανέγερση ∆ηµοτικού Σχολείου και 
2/θ Νηπιαγωγείου Κανήθου Ο.Τ. 
221 πόλης Χαλκίδας» - ΕΣΠΑ 
Σχετ: 136360/4247/30-10-2015  
έγγραφο της ∆ΤΕ της ΠΕ Ευβοίας 

 
 

ΕΨΙΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 106.263,14 9454 

Προϋπολογισµός έργου:   2.670.000,00 
Πληρωµές µέχρι σήµερα      675.263,66 
Παρόντας λογαριασµός:      106.263,14 
Σύνολο:                                 81.526,80 
Υπόλοιπο εγκρίσεων:          651.216,43 

 
     Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1517 
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ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δαπάνης για την πληρωµή αποζηµίωσης από υπερωριακή εργασία 
υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 145099/4035/2-
11-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, 
το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τη δαπάνη για την πληρωµή αποζηµίωσης από υπερωριακή εργασία 

υπαλλήλων της Περιφερειακή Ενότητας Ευρυτανίας, σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα: 
 
Φορέας ΚΑΕ Ονοµασία Ποσό 
073 0511 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία 5.000,00 € 

073 0512 Αµοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιµες ηµέρες και 
νυχτερινές ώρες 3.000,00 € 

 
    Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1518 

 
 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 37ο: Συγκρότηση τριµελούς επιτροπής του άρθρου 38 του Π.∆.118/2007 «Κανονισµός 
Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 150/τ.Α΄/10-7-2007) για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του 
πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια σχεδιογράφου και σκάνερ για τις ανάγκες της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας». 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 143898/3995/30-
10-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, 
το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Συγκροτεί την παρακάτω τριµελή επιτροπή του άρθρου 38 του Π.∆.118/2007 

«Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 150/τ.Α΄/10-7-2007) αξιολόγησης των 
αποτελεσµάτων του πρόχειρου διαγωνισµού για την: «Προµήθεια σχεδιογράφου και σκάνερ για 
τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας», τα τακτικά και 
αναπληρωµατικά µέλη της οποίας προέκυψαν µε δηµόσια κλήρωση, σύµφωνα µε το από 29-
10-2015 πρακτικό, ως εξής: 
Τακτικά Μέλη 

1. Παπαροϊδάµη Μαρίνα, Τοπ.Μηχ/κος ΤΕ µε ΣΤ΄ Βαθµό. 
2. Καρακώστα Αικατερίνη, Πολ.Μηχ/κος ΤΕ µε ∆΄ Βαθµό. 
3. Φακίτσας Βασίλειος, Πολ/Μηχ/κος, ΤΕ µε Ε΄ Βαθµό. 

Αναπληρωµατικά Μέλη 
1. Βονόρτας Παναγιώτης, Πολ.Μηχ/κος µε ΣΤ΄ Βαθµό. 
2. Κοντοπάνος Κων/νος, Πολ.Μηχ/κος µε ∆΄ Βαθµό. 
3. Μπαρµπούτης ∆ηµήτριος, ∆.Ε. Πληροφορικής µε ∆΄ Βαθµό. 

 
Χρέη Γραµµατέα στην ανωτέρω επιτροπή θα εκτελεί η Ραπτάκη - Παππά Όλγα, κλάδου 

∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων. 
Η διάρκεια της ως άνω επιτροπής ορίζεται µέχρι την ολοκλήρωση του συγκεκριµένου 

έργου.  
 

     Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1519 
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ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ∆ΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση πρακτικού - κατακύρωση αποτελέσµατος του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισµού µε διαπραγµάτευση για τα τµήµατα Α’, Β’ και Γ΄ του έργου: «Παροχή υπηρεσιών 
για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του προγράµµατος 
καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2015 στην Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισµού 
366.448,50€ χωρίς Φ.Π.Α..  

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 122/146347/3-10-
2015 έγγραφο της Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 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 30-10-2015 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού µε διαπραγµάτευση για τα τµήµατα Α, Β και Γ του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για 
τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιόδεντρων, στα πλαίσια του προγράµµατος 
συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2015 στην Π.Ε. Εύβοιας», 
προϋπολογισµού 366.448,50 € χωρίς Φ.Π.Α. (23%), που αφορά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύµφωνα µε την παρ. 4 του Παραρτήµατος Β της διακήρυξης, 
του υποψηφίου αναδόχου «ΕΝΩΣΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ». 

2. Κατακυρώνει τα Τµήµατα Α, Β, Γ, όπως περιγράφονται στο Πίνακα Ι του 
Παραρτήµατος ∆ της διακήρυξης 1∆ΑΟΚΕΥΒ/2015, στην «ΕΝΩΣΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ», µε το ποσό των 0,059 € ανά προστατευόµενο ελαιόδεντρο 
πλέον Φ.Π.Α.. 

3. Εγκρίνει την έναρξη των εργασιών δακοκτονίας µε τον παραπάνω ανάδοχο, 
σύµφωνα µε το άρθρο 44 του νόµου 4325/2015. 

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι αναγκαστικά ψηφίζει θετικά, µε αρκετές ωστόσο 
παρατηρήσεις αναφορικά “µε την εντυπωσιακή, εκτός επιστηµονικά ενδεδειγµένου χρόνου, 
διαδικασία καταπολέµησης του δάκου της ελιάς που ακολουθήθηκε από την αρµόδια υπηρεσία”. 
 

    Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1520 
 
 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισµού και κατάρτιση των όρων  
διακήρυξης για το έργο µε τίτλο: «Καταπολέµηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας τα έτη 2016 και 2017», προϋπολογισµού 1.343.160,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 146312/545/3-11-
2015 έγγραφο της Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής προς 
την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) τη διενέργεια ηλεκτρονικού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού για την επιλογή 

αναδόχου/ων για το έργο µε τίτλο: «Καταπολέµηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας τα έτη 2016 και 2017», προϋπολογισµού ενός εκατοµµυρίου τριακοσίων σαράντα 
τριών χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ (1.343.160,00 €) µε Φ.Π.Α., µε σφραγισµένες προσφορές 
και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα προσφορά, 

β) τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, 
γ) τη δαπάνη για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει τη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως 

∆ιευθύνουσα υπηρεσία.  
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  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1521 

 
Περατωθέντων των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης λύεται η παρούσα συνεδρίαση. Το 

πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάµενα µέλη, ως ακολούθως: 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ             ΤΑ ΜΕΛΗ                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
Ηλίας Μπουρµάς            Βασίλειος Φακίτσας          Ιππολύτη Μπαλκούρα          
                

Κωνσταντίνος Καραγιάννης 
 

Ευστάθιος Κάππος 
 
Ιωάννης Αγγελέτος 
  
Γεώργιος Γκικόπουλος 
 
Ιωάννης Περγαντάς 
 
Αδαµάντιος Γεωργούλης  
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