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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

της 18ης Μαΐου 2015 
Αριθµός Πρακτικού 13 

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

όροφος), σήµερα στις 18 Μαΐου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε σε (τακτική) 
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή που συγκροτήθηκε µε την υπ΄αριθµ. 138/7-9-2014 
(Α∆Α:796Ω7ΛΗ-ΞΩΚ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας, υπό την 
Προεδρία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνου Π. Μπακογιάννη και δυνάµει 
της υπ΄ αριθµ. οικ. 722/12-5-2015 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 11/5-5-2015 και 12/11-5-2015 της Οικονοµικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της ανώνυµης εταιρείας µε την 
επωνυµία «ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 
και ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «ATLAS INTERNATIONAL A.E.», ενώπιον του 
Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Ευάγγελου Ιωάννη Κάντζου,  
ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της ανώνυµης τεχνικής εταιρείας µε 
την επωνυµία «ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Ε.», ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 5ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Ελένης Μούντζια, ενώπιον του 
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
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ΘΕΜΑ 6ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Σωτηρίου Ιωάννη Παλαµιώτη,  
ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 7ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Ελευθερίας Μπουζάνη του 
Φωτίου, ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 8ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Ιωάννη Αθανασίου, ενώπιον 
του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 9ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της ανώνυµης εταιρείας µε την 
επωνυµία «FINA TRANS GMBH», ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 10ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων 
αποζηµίωσης από απαλλοτρίωση του Παναγιώτη Μεϊδάνη κ.λ.π. (σύνολο 6 αιτούντων), ενώπιον 
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θηβών. 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της υπ΄αριθµ. 140/2014 απόφασης του 
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 12ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης σε σχέση µε την άσκηση ενδίκου 
µέσου, για λογαριασµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 13o: Τροποποίηση – συµπλήρωση των υπ΄αριθµ. 181 και 182/17-2-2015 αποφάσεων 
της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση 
έκτακτων φυσικών φαινοµένων στην Π.Ε. Φωκίδας και έγκριση νέας δαπάνης εκχιονισµού της 
περιόδου 1-01-2015, 10-01-2015, 31-01-2015 και 9-02-2015. 
 
ΘΕΜΑ 14o: Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών για την «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας», χρήσεως 2015 – 1η Τροποποίηση. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
λευκού ακρυλικού χρώµατος διαγράµµισης & υαλοσφαιριδίων», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 
70.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και λοιπών κρατήσεων. 
 
ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση διακήρυξης και λοιπών συµβατικών τευχών δηµοπράτησης του έργου: 
«Βελτίωση συνθηκών ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας», 
προϋπολογισµού 529.204,89€ µε Φ.Π.Α. (εξ΄αναβολής). 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Ανάκληση της υπ΄αριθµ. 1120/11-11-2014 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε. και νέα έγκριση διακήρυξης και λοιπών συµβατικών τευχών δηµοπράτησης του έργου: 
«∆ηµοτικό κολυµβητήριο Λιβαδειάς: Εργασίες επισκευής και συντήρησης», Π.Ε. Βοιωτίας, 
προϋπολογισµού 100.000,00€ µε Φ.Π.Α..  
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ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρακτικού - κατακύρωση αποτελέσµατος της ανοιχτής δηµοπρασίας του 
έργου: «∆ιαπλάτυνση Γέφυρας στη θέση Βρύση ΤΚ Τανάγρας», Π.Ε. Βοιωτίας, 
προϋπολογισµού 215.403,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Εξέταση ένστασης – έγκριση του 6ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του 
έργου: «Κατασκευή οδού Κανάβαρι – διασταύρωση Θεσπιών – ∆οµβραίνα (Κορύνη) – Θίσβη – 
Πρόδροµος (µε παράκαµψη ∆οµβραίνας) Β Φάση», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 
30.500.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του πρόχειρου δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού 
για την «Προµήθεια χρώµατος διαγράµµισης για τα έτη 2015-2016», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
προϋπολογισµού 55.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και λοιπών κρατήσεων. 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου: 
«Αποκατάσταση κατολίσθησης οδικού δικτύου Καστανιά – Πρόδροµος», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
προϋπολογισµού 200.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού –Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου: 
«Αναβάθµιση των Σχολικών Υποδοµών της Ν. Ευρυτανίας», προϋπολογισµού 500.000,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση δαπάνης και δηµοπράτησης του έργου: «Συντήρηση – Βελτίωση 
διασταύρωσης Ε.Ο. Λαµίας – Καρπενησίου µε δρόµο προς ανατολική πρόσβαση σήραγγας 
Τυµφρηστού», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 150.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση πρακτικών – κατακύρωση αποτελέσµατος της ανοιχτής δηµοπρασίας του 
έργου: «Οικοδοµικές εργασίες - συντηρήσεις κτιριακών υποδοµών χωρικής αρµοδιότητας 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισµού 507.000,00€  µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση ανάθεσης µε διαπραγµάτευση της µελέτης: «Οριστική µελέτη για την 
προστασία φυσικού περιβάλλοντος προτεραιότητας: ρύθµιση πρόσβασης & διαχείριση 
επισκεπτών», στα πλαίσια του προγράµµατος «∆ιατήρηση ∆ασών και ∆ασικών Ανοιγµάτων 
Προτεραιότητας στον Εθνικό ∆ρυµό Οίτης και στο Όρος Καλλίδροµο της Στερεάς Ελλάδας» 
(LIFE 11NAT/GR/1014), µε εφαρµογή της διαδικασίας του άρθρου 10 παρ. 2. στ του Ν. 3316/ 
2005, προεκτιµώµενης αµοιβής 11.116,03 € µε Φ.Π.Α. – Συγκρότηση της αρµόδιας επιτροπής 
διαγωνισµού. 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Συνέχιση του διαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης «Στρατηγική  Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) ΣΧΟΟΑΠ ∆υστίων και ΣΧΟΟΑΠ Καφηρέως», 
προϋπολογισµού 41.811,39 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση οριστικής παραλαβής της µελέτης: «Μελέτη Αλλοιουµένων Ακτών 
Παραλίας Τολοφώνας», Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 28ο:  Έγκριση παράτασης της προθεσµίας του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Ν.Α. 
Φθιώτιδας», προϋπολογισµού 1.250.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση παράτασης της προθεσµίας του έργου: «Βελτίωση δρόµου νέο Μαρτίνο 
Λάρυµνα», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 3.350.000,00 €.  
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση παράτασης της προθεσµίας του έργου: «Οδός Γλύφας – Φανός Ν.Α. 
Φθιώτιδας», προϋπολογισµού 3.800.000,00 €. 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση παράτασης της προθεσµίας του έργου: «Παράκαµψη Μαλεσίνας Ν.Α. 
Φθιώτιδας», προϋπολογισµού 4.500.000,00 €. 

ΑΔΑ: 6Κ6Ι7ΛΗ-ΒΑΘ



 4

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση παράτασης της προθεσµίας του έργου: «Οδός Καστανιά – Πρόδροµος 
Ροσκιά Ν.Α. Ευρυτανίας», προϋπολογισµού 3.000.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση παράτασης της προθεσµίας του έργου: «Οδός Βαρβαριάδα – Άγραφα Ν.Α 
Ευρυτανίας», προϋπολογισµού 12.000.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Τροποποίηση της υπ΄αριθµ. 140/10-2-2014 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε. περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης: «Στρατηγική 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) ΣΧΟΟΑΠ ∆υστίων και ΣΧΟΟΑΠ Καφηρέως», 
προϋπολογισµού 41.811,39 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Συγκρότηση επιτροπών α) διενέργειας διαγωνισµού, αξιολόγησης προσφορών και 
διαδικασιών διαπραγµάτευσης & β) αξιολόγησης ενστάσεων, για την επιλογή αναδόχου της 
προµήθειας υγρών καυσίµων & λιπαντικών, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του επαναληπτικού ανοικτού δηµόσιου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών 
της Π.Ε. Βοιωτίας και των Ν.Π.∆.∆. χωρικής αρµοδιότητάς της», προϋπολογισµού 147.634,00 € 
µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση α) πρακτικού άγονης δηµοπρασίας του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες της Π.Ε. Φωκίδας 
και των νοµικών προσώπων χωρικής αρµοδιότητάς της, έτους 2015-2016», προϋπολογισµού 
212.654,70€ µε Φ.Π.Α. και β) επανάληψης του διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους.   
 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δαπάνης – δέσµευσης πίστωσης για την διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού προµήθειας µελανιών (TONER) για τους εκτυπωτές, τα φωτοτυπικά µηχανήµατα 
και συσκευές φαξ, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισµού 73.800,00 €. 

 
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση δαπάνης – δέσµευσης πίστωσης για την διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού προµήθειας γραφικής ύλης, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισµού 73.800,00 €.  
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 6Κ6Ι7ΛΗ-ΒΑΘ



 5

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση αποτελέσµατος του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου διακίνησης εγγράφων και δεµάτων προς το εσωτερικό 
για την κάλυψη των ταχυδροµικών αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των ∆/νσεων 
Α/θµιας και Β/θµιας Εκ/σης, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύµβασης έως 31-12-
2015, προϋπολογισµού 45.605,00 € χωρίς Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση αποτελέσµατος του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Π.Ε. 
Βοιωτίας, προϋπολογισµού 23.000,00 € µε Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δαπάνης - δέσµευση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση έκδοσης χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής (Χ.Ε.Π.), Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση δαπάνης για συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων µε τον ∆ήµο 
∆ιστόµου – Αράχωβας – Αντίκυρας, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση δαπανών - δέσµευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό για 
αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση δαπάνης - δέσµευση πίστωσης έργου από τις ∆ηµόσιες Επενδύσεις της 
Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση δαπανών - διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα και µελέτες του προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής (Χ.Ε.Π.), Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για συνδιοργάνωση εκδήλωσης της Π.Ε. 
Εύβοιας µε την Πανευβοϊκή Οµοσπονδία Ελλάδας, µε θέµα την ενσωµάτωση της Εύβοιας στην 
υπόλοιπη Ελλάδα και την απελευθέρωσή της. 
 
ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, 
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για έργα του προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 54ο: ∆ιόρθωση της υπ΄αριθµ. 128/3-2-2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε. περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση λογαριασµών έργων 
που έχουν εκτελεστεί ή εκτελούνται, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
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ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση α) δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για την προµήθεια υγρών 
καυσίµων κίνησης της Π.Ε. Φθιώτιδας, β) δίµηνης παράτασης της υπάρχουσας σύµβασης και γ) 
έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής (Χ.Ε.Π.).                   
 
ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση α) δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για την ολοκλήρωση της 
σύµβασης «Ανάθεση καθαριότητας των κτιρίων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας» β) παράτασης της υπάρχουσας σύµβασης και γ) δέσµευσης 
πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για την εν λόγω παράταση.                   
 
ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση δαπανών δροµολογίων µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, σχολικού 
έτους 2014-2015. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑ  58ο: Μονοµερής λύση σύµβασης µίσθωσης οικήµατος, Π.Ε. Φωκίδας. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
ΘΕΜΑ 59ο: Έγκριση της 5ης τροποποίησης του Προϋπολογισµού, έτους 2015, της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 60ο: Έγκριση της τριµηνιαίας έκθεσης Α΄ τριµήνου, έτους 2015, της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 
(Εισηγητές των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε. και κα Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης 
Οικονοµικού Π.Σ.Ε.) 
 
 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 61ο: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Συντονισµού και Παραλαβής του έργου µε τίτλο: 
«Καταπολέµηση Κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για το έτος 2015». 
 
ΘΕΜΑ 62ο: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής παραλαβής του έργου µε τίτλο: «Τεχνικός 
Σύµβουλος για τη σύσταση Αγροδιατροφικής σύµπραξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Σταύρος Τσελάς Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής). 

 
Παρόντα µέλη εννιά (9) οι κ.κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης, Κων/νος Βαρδακώστας 

(αναπληρωµατικό µέλος του Ηλία Μπουρµά), Ιωάννης Ταγκαλέγκας, Βασίλειος Φακίτσας, 
Κωνσταντίνος Καραγιάννης, Ευστάθιος Κάππος, Ιωάννης Αγγελέτος, Γεώργιος Γκικόπουλος και 
Αθανάσιος Γιαννόπουλος (απουσίαζε κατά την συζήτηση των εκτάκτων και των θεµάτων 1-49 
της ηµερήσιας διάταξης).  

Από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε νόµιµα, απουσίαζε ο αντιπρόεδρος της επιτροπής 
Ηλίας Μπουρµάς, ο οποίος αναπληρώθηκε ως ανωτέρω.  

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

 
Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν 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. Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε., 
5. Φωτούλα Σφήκα, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ιοίκησης Π.Σ.Ε.. 
 

Πριν από τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 
πρότεινε στα µέλη να συζητηθούν τα παρακάτω θέµατα, ως έκτακτα: 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης, σε σχέση µε την 
άσκηση ενδίκου µέσου κατά της υπ΄αριθµ. 412/2012 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου 
Πειραιά (Τµήµα Γ΄ Τριµελές), για λογαριασµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης, σε σχέση µε την 
άσκηση ενδίκου µέσου κατά της υπ΄αριθµ. 189/2015 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου 
Λαµίας, για λογαριασµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης, σε σχέση µε την 
άσκηση ενδίκου µέσου κατά της υπ΄αριθµ. 187/2015 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου 
Λαµίας, για λογαριασµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης, σε σχέση µε την 
άσκηση ενδίκου µέσου κατά της υπ΄αριθµ. 188/2015 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου 
Λαµίας, για λογαριασµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης, σε σχέση µε την 
άσκηση ενδίκου µέσου κατά της υπ΄αριθµ. 180/2015 διαταγής πληρωµής του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Λαµίας, για λογαριασµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Καθορισµός αµοιβής δικηγόρου, για παράσταση στο ∆ιοικητικό Εφετείο 
Πειραιά [υπόθεση Καραγκούνη]. 

Το κατεπείγον των ανωτέρω έξι (6) υποθέσεων έγκειται στο γεγονός ότι υφίστανται 
σχετικές δικονοµικές προθεσµίες, εντός των οποίων πρέπει να ασκηθούν τα ένδικα µέσα, ενώ 
απαιτείται και χρόνος µελέτης από τους πληρεξούσιους δικηγόρους. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το έργο: «∆ιαµόρφωση 
περιβάλλοντος χώρου και εκβάθυνση λιµενολεκάνης (άρση προσάµµωσης) Α/Κ Ανθηδώνας» 
του προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 

Το κατεπείγον της ανάγκης έγκρισης διάθεσης της πίστωσης έγκειται στο γεγονός ότι, 
ενόψει της θερινής περιόδου αυξάνεται κατακόρυφα η χρήση του καταφυγίου, µε αποτέλεσµα 
αφενός να καθίσταται σοβαρότερο το πρόβληµα της προσάµµωσης, αφετέρου να γίνεται ολοένα 
δυσχερέστερη και επιβαρυντική η εκτέλεση του έργου. Επιπλέον, υπήρξε ανάγκη για 
προσαρµογή της µελέτης µε την πρόσφατη µεταφορά του έργου στο πρόγραµµα ΚΑΠ δηµοσίων 
επενδύσεων. 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Έγκριση πρακτικού της αρµόδιας επιτροπής διαπραγµάτευσης για την 
ανάθεση των άγονων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, 
για το σχολικό έτος 2014-2015. 
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Το κατεπείγον έγκειται στο γεγονός ότι επείγει να περατωθεί η διαδικασία της 
διαπραγµάτευσης, ώστε στη συνέχεια οι ανάδοχοι να υπογράψουν άµεσα τις συµβάσεις. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9ο: Τροποποίηση δροµολογίων κατά την διάρκεια των Πανελληνίων 
Εξετάσεων 2014-2015, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 Το κατεπείγον έγκειται στο γεγονός ότι οι Πανελλήνιες Εξετάσεις ξεκινούν στις 18/5, πριν 
τη συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής της 2ας Ιουνίου 2015, και συνεπώς δεν υπάρχουν χρονικά 
περιθώρια για λήψη απόφασης. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 10ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του επαναληπτικού πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση της καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων της 
Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 50.000,00 € άνευ Φ.Π.Α.. 

Το κατεπείγον έγκειται στο γεγονός ότι η 2η παράταση της απευθείας ανάθεσης (λόγω 
άγονης διαδικασίας που καθυστέρησε τον διαγωνισµό, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη) λήγει στις 
31-5-2015 και επείγει η κατακύρωση του διαγωνισµού στον µειοδότη. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 11ο: Έγκριση δαπάνης – δέσµευση πίστωσης για συµµετοχή της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας στην διοργάνωση, µε τον Φιλαθλητικό Σύλλογο Λαµίας, των δύο ∆ιεθνών 
Τουρνουά Παράκτιας Αντισφαίρισης (Beach Tennis). 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 Το κατεπείγον έγκειται στο γεγονός ότι τα δύο ∆ιεθνή Τουρνουά Παράκτιας 
Αντισφαίρισης (Beach Tennis) ξεκινούν στις 26/5, πριν τη συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής της 
2ας Ιουνίου 2015, και συνεπώς δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια για λήψη απόφασης. 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα αποδέχτηκε την πρόταση του Προέδρου και 

αποφάσισε τα παραπάνω θέµατα να συζητηθούν πριν από τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 549 
 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης, σε σχέση µε την 
άσκηση ενδίκου µέσου κατά της υπ΄αριθµ. 412/2012 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου 
Πειραιά (Τµήµα Γ΄ Τριµελές), για λογαριασµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ.  64427/619/14-5-
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 

Θηβών Θεοδώρου Μαγούλα Λουκία, η οποία, αφού λάβει υπόψη του τις σχετικές δικονοµικές 
προθεσµίες και µελετήσει το φάκελο της υπόθεσης, λάβει δε  κάθε αναγκαία πληροφορία από 
την αρµόδια υπηρεσία [∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας], να 
συντάξει αναλυτική γνωµοδότηση για τα δικονοµικά δικαιώµατα και τις δυνατότητες της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριµένα: α) αν επιτρέπεται ένδικο µέσο και ποιό και σε 
πόση προθεσµία και β) το παραδεκτό και το βάσιµο των λόγων του ενδίκου αυτού µέσου, 
δηλαδή εάν η απόφαση έχει νοµικά ή πραγµατικά σφάλµατα που δικαιολογούν την άσκηση 
ενδίκου µέσου και ποιου. 

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

- Σύνταξη γνωµοδότησης 80 ευρώ, µε βάση  τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 
4194/2013. 
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- Επιπλέον αµοιβή χρονοχρέωσης για 1 ώρα (µε ποσό 80 € ανά ώρα), ήτοι 80 ευρώ,  για 
τη µελέτη φακέλου, λόγω του σηµαντικού οικονοµικού αντικειµένου της υπόθεσης.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 550 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης, σε σχέση µε την 
άσκηση ενδίκου µέσου κατά της υπ΄αριθµ. 189/2015 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου 
Λαµίας, για λογαριασµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 64789/623/14-5-
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 
Τροποποιεί το θέµα σε άσκηση η µη ενδίκου µέσου κατά της υπ΄αριθµ. 189/2015 

διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Λαµίας, για λογαριασµό της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 

∆εν συντρέχει λόγος να ασκηθούν ένδικα µέσα και συνακόλουθα δεν συντρέχει λόγος να 
διοριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» για την σύνταξη 
γνωµοδότησης, σε σχέση µε την άσκηση ενδίκου µέσου κατά της υπ΄αριθµ. 189/2015 διαταγής 
πληρωµής του Ειρηνοδικείου Λαµίας, αφού, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας οφείλει τα αναφερόµενα σ'αυτή ποσά και ορθώς λήφθηκε διαταγή 
πληρωµής. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 551 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης, σε σχέση µε την 
άσκηση ενδίκου µέσου κατά της υπ΄αριθµ. 187/2015 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου 
Λαµίας, για λογαριασµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 64790/624/14-5-
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 
Τροποποιεί το θέµα σε άσκηση η µη ενδίκου µέσου κατά της υπ΄αριθµ. 187/2015 

διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Λαµίας, για λογαριασµό της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 

∆εν συντρέχει λόγος να ασκηθούν ένδικα µέσα και συνακόλουθα δεν συντρέχει λόγος να 
διοριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» για την σύνταξη 
γνωµοδότησης, σε σχέση µε την άσκηση ενδίκου µέσου κατά της υπ΄αριθµ. 187/2015 διαταγής 
πληρωµής του Ειρηνοδικείου Λαµίας, αφού, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας οφείλει τα αναφερόµενα σ'αυτή ποσά και ορθώς λήφθηκε διαταγή 
πληρωµής.    

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 552 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης, σε σχέση µε την 
άσκηση ενδίκου µέσου κατά της υπ΄αριθµ. 188/2015 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου 
Λαµίας, για λογαριασµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 64791/625/14-5-
2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
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αποφασίζει οµόφωνα 
Τροποποιεί το θέµα σε άσκηση η µη ενδίκου µέσου κατά της υπ΄αριθµ. 188/2015 

διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Λαµίας, για λογαριασµό της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 

∆εν συντρέχει λόγος να ασκηθούν ένδικα µέσα και συνακόλουθα δεν συντρέχει λόγος να 
διοριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» για την σύνταξη 
γνωµοδότησης, σε σχέση µε την άσκηση ενδίκου µέσου κατά της υπ΄αριθµ. 188/2015 διαταγής 
πληρωµής του Ειρηνοδικείου Λαµίας, αφού, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας οφείλει τα αναφερόµενα σ'αυτή ποσά και ορθώς λήφθηκε διαταγή 
πληρωµής.    
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 553 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης, σε σχέση µε την 
άσκηση ενδίκου µέσου κατά της υπ΄αριθµ. 180/2015 διαταγής πληρωµής του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Λαµίας, για λογαριασµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 35327/632/15-5-
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 

∆ηµήτριο Σταµατόπουλο του Γεωργίου, κάτοικο Λαµίας, οδός Λεωνίδου αριθ.6 [Α.Μ.119], ο 
οποίος, αφού λάβει υπόψη του τις σχετικές δικονοµικές προθεσµίες και µελετήσει το φάκελο της 
υπόθεσης, λάβει δε κάθε αναγκαία πληροφορία από την αρµόδια υπηρεσία [∆ιεύθυνση 
Οικονοµικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας], να συντάξει αναλυτική γνωµοδότηση για τα 
δικονοµικά δικαιώµατα και τις δυνατότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και συγκεκριµένα: 
α) αν επιτρέπεται ένδικο µέσο και ποιό και σε πόση προθεσµία και  β) το παραδεκτό και το 
βάσιµο των λόγων του ενδίκου αυτού µέσου, δηλαδή εάν η ∆ιαταγή Πληρωµής έχει νοµικά ή 
πραγµατικά σφάλµατα που δικαιολογούν την άσκηση ενδίκου µέσου και ποιου. 

2. Καθορίζει την αµοιβή του εν λόγω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθµ. 376/2015 
απόφασή της, στο  ποσό των 80 ευρώ συν ΦΠΑ 23% (= 18,40), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και 
Φ.Π.Α] 98,40 ευρώ. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 554 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Καθορισµός αµοιβής δικηγόρου, για παράσταση στο ∆ιοικητικό Εφετείο 
Πειραιά [υπόθεση Καραγκούνη]. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. ∆.Υ./12-5-2015 
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 
Καθορίζει την αµοιβή του διορισµένου µε την υπ΄αριθµ. 333/2015 απόφασή της, 

πληρεξούσιου δικηγόρου Λαµίας κ. Ευστάθιου Παπαευθυµίου, (Βενιζέλου 7 – Λαµία), ο οποίος 
εκπροσώπησε την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά, µε βάση την 
υπ΄αριθµ. 376/2015 απόφασή της, στο ποσό των 657 ευρώ συν ΦΠΑ 23% (= 151,11 €), ήτοι 
συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α] 808,11 ευρώ, η οποία προκύπτει, ως εξής:  

(α) παράσταση και υπόµνηµα 417 ευρώ [161  € παράσταση συν 256 € υπόµνηµα],  µε 
βάση τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013 και (β) Επιπλέον αµοιβή χρονοχρέωσης 
για 3 ώρες (µε ποσό 80 € ανά ώρα), ήτοι [80 € Χ3 =] 240 ευρώ, για τη µελέτη φακέλου στο 
∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά, λόγω της φύσης της υποθέσεως [αποζηµίωση από διοικητική 
σύµβαση] και του αντικειµένου της [61.941,02 €].  
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 555 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το έργο: «∆ιαµόρφωση 
περιβάλλοντος χώρου και εκβάθυνση λιµενολεκάνης (άρση προσάµµωσης) Α/Κ Ανθηδώνας» 
του προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 64714/2515/2014/14-
5-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δαπάνη και διάθεση πίστωσης για το έργο: «∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος 

χώρου και εκβάθυνση λιµενολεκάνης (άρση προσάµµωσης) Α/Κ Ανθηδώνας», ποσού 23.000,00 
€ µε ΦΠΑ (ΚΑΕ 9779), του προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 

  
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 556 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Έγκριση πρακτικού της αρµόδιας επιτροπής διαπραγµάτευσης για την 
ανάθεση των άγονων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, 
για το σχολικό έτος 2014-2015. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 2230/14-5-2015 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Α. Εγκρίνει το από 14-5-2015 πρακτικό της αρµόδιας επιτροπής διαπραγµάτευσης για 

την ανάθεση των άγονων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. 
Βοιωτίας, για το σχολικό έτος 2014-2015, που αφορά στην αποσφράγιση και έλεγχο των 
οικονοµικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων. 

Β. Αναδεικνύει προσωρινούς µειοδότες των άγονων δροµολογίων, όπως αυτά  
προέκυψαν από διαγωνιστικές διαδικασίες για την ανάθεση µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. 
Βοιωτίας, σχολικού έτους 2014-2015, τους παρακάτω: 
 
1. ∆. ΜΙΧΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ORION TRAVEL) για το δροµολόγιο: 
    12, µε ηµερήσια τιµή άνευ ΦΠΑ 51,87 € 
2. ΚΤΕΛ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ για τα δροµολόγια: 
    1, µε ηµερήσια τιµή άνευ ΦΠΑ 186,95 € 
    2, µε ηµερήσια τιµή άνευ ΦΠΑ 51,87 € 
    3, µε ηµερήσια τιµή άνευ ΦΠΑ 132,09 € 
    4, µε ηµερήσια τιµή άνευ ΦΠΑ 90,98 € 
    5, µε ηµερήσια τιµή άνευ ΦΠΑ 82,54 € 
    6, µε ηµερήσια τιµή άνευ ΦΠΑ 91,40 € 
    7, µε ηµερήσια τιµή άνευ ΦΠΑ 51,87 € 
    8, µε ηµερήσια τιµή άνευ ΦΠΑ 81,09 € 
    9, µε ηµερήσια τιµή άνευ ΦΠΑ 286,52 € 
   10, µε ηµερήσια τιµή άνευ ΦΠΑ 182,62 € 
 
3. ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ Ε.Ε.για το δροµολόγιο: 
    11, µε ηµερήσια τιµή άνευ ΦΠΑ 99,26 € 
 
4. ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ για το δροµολόγιο: 
    17, µε ηµερήσια τιµή άνευ ΦΠΑ 35,18 € 
  
5. ΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ για το δροµολόγιο: 
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     14, µε ηµερήσια τιµή άνευ ΦΠΑ 34,02 € 
 
6. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ για το δροµολόγιο: 
    16, µε ηµερήσια τιµή άνευ ΦΠΑ 43,47 € 
 
7. ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ  για το δροµολόγιο: 
    15, µε ηµερήσια τιµή άνευ ΦΠΑ 28,14 € 
 
 8. ΚΟΛΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  για τα δροµολόγια: 
    13, µε ηµερήσια τιµή άνευ ΦΠΑ 23,57 € 
    18, µε ηµερήσια τιµή άνευ ΦΠΑ 54,81 € 
    

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 557 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9ο: Τροποποίηση δροµολογίων κατά την διάρκεια των Πανελληνίων 
Εξετάσεων 2014-2015, Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 2256/15-5-2015 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Τροποποιεί τα δροµολόγια µεταφοράς µαθητών, που ήδη υπάρχουν κατά την διάρκεια 

των Πανελληνίων Εξετάσεων 2014-2015 στην Π.Ε. Βοιωτίας, σύµφωνα µε τον συνηµµένο 
πίνακα, που παρατίθεται στο Παράρτηµα Ι του παρόντος πρακτικού, προκειµένου να 
εξασφαλιστεί η έγκαιρη άφιξη των µαθητών στο Εξεταστικό τους Κέντρο.  

Η ισχύς των τροποποιηµένων δροµολογίων θα είναι µόνο για τις ηµέρες που 
πραγµατοποιούνται οι Πανελλήνιες Εξετάσεις.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 558 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 10ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του επαναληπτικού πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση της καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων της 
Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 50.000,00 € άνευ Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 2229/14-5-2015 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
1. Εγκρίνει το από 14-5-2015 πρακτικό της επιτροπής του επαναληπτικού πρόχειρου 

µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση της καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων της 
Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 50.000,00 € άνευ Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του αναδειχθέντα µειοδότη «FANTASY CLEANING SERVICE 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ε.Ε.». 
 2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού στην εταιρεία µε την επωνυµία 
«FANTASY CLEANING SERVICE ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ε.Ε.», µε προσφερόµενη ετήσια τιµή 42.000€ χωρίς Φ.Π.Α. και συνολική τιµή για ένα 
(1) έτος 51.660,00€ µε Φ.Π.Α..  

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ψηφίζει αρνητικά, µε την αιτιολογία ότι ‘’πρόκειται για 
εργολαβία και µορφή ιδιωτικοποίησης’’. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 559 
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 11ο: Έγκριση δαπάνης – δέσµευση πίστωσης για συµµετοχή της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας στην διοργάνωση, µε τον Φιλαθλητικό Σύλλογο Λαµίας, των δύο ∆ιεθνών 
Τουρνουά Παράκτιας Αντισφαίρισης (Beach Tennis). 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 65240/2423/15-5-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δαπάνη – δέσµευση πίστωσης, ποσού 400,00 €, για την συµµετοχή της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην διοργάνωση, µε τον Φιλαθλητικό Σύλλογο Λαµίας, των δύο 
∆ιεθνών Τουρνουά Παράκτιας Αντισφαίρισης (Beach Tennis), που θα διεξαχθούν από 29 Μαΐου 
έως 1 Ιουνίου 2015 στον νοµό Φθιώτιδας, στα ανοιχτά γήπεδα παράκτιας αντισφαίρισης που 
βρίσκονται στο Πάρκο του Λαού (πρώην στρατόπεδο Τσαλτάκη).  
           Η συγκεκριµένη δαπάνη θα βαρύνει τον ΕΦ 01.073  ΚΑΕ 0844 ( Εκθέσεις, οργάνωση 
συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων).   

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 560 

 
 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών συνεδρίασης 11/5-5-2015 και 12/11-5-2015 της 
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Η Επιτροπή ενέκρινε οµόφωνα τα µε αριθµ. 11/5-5-2015 και 12/11-5-2015 πρακτικά 
συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 561 

 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της ανώνυµης εταιρείας µε την 
επωνυµία «ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 
και ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «ATLAS INTERNATIONAL A.E.», ενώπιον του 
Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 122301/1239/ 
2014/6-5-2015 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 

Ευάγγελο Ταραρά του ∆ηµητρίου, κάτοικο Λαµίας, οδός Λεωνίδου 5 [Α.Μ.107], o οποίος να την 
εκπροσωπήσει στο Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, στη δικάσιµο της 18/6/2015 ή σε 
κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την από 20/1/2004 και µε αριθµό 
καταθέσεως 18/23-1-2004 αγωγή, που άσκησε η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία 
«ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ και 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «ATLAS INTERNATIONAL A.E.», συντάσσοντας 
προτάσεις, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά την κρίση 
του απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως. 

2. Καθορίζει την αµοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ΄αριθµ. 376/2015 
απόφασή της, στο ποσό των 551 ευρώ συν ΦΠΑ 23% (= 126,73), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή 
και Φ.Π.Α.] 677,73 ευρώ, η οποία προκύπτει, ως εξής:  
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- Παράσταση και υπόµνηµα 471 ευρώ [171 € παράσταση συν 300 € προτάσεις],  µε 
βάση τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013. 

- Επιπλέον αµοιβή χρονοχρέωσης για 1 ώρα (µε ποσό 80 € ανά ώρα), ήτοι 80 €, για τη 
µελέτη φακέλου σε πρωτοβάθµιο δικαστήριο, λόγω της φύσης της υποθέσεως και του 
σηµαντικού µεγέθους του οικονοµικού αντικειµένου αυτής.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 562 

 
ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Ευάγγελου Ιωάννη Κάντζου,  
ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 59747/581/6-5-
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 Νικόλαο Αναγνωστόπουλο, o οποίος να την εκπροσωπήσει στο Τριµελές ∆ιοικητικό 
Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιµο της 21/5/2015 ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την 
εντολή να αποκρούσει την από 2/10/2006 αγωγή, που άσκησε ο Ευάγγελος Ιωάννη Κάντζος, 
συντάσσοντας προτάσεις, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι 
κατά την κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως. 

2. Καθορίζει την αµοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ΄αριθµ. 376/2015 
απόφασή της, στο ποσό των 551 ευρώ συν ΦΠΑ 23% (= 126,73), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή 
και Φ.Π.Α.] 677,73 ευρώ, η οποία προκύπτει, ως εξής:  

- Παράσταση και υπόµνηµα 471 ευρώ [171 € παράσταση συν 300 € προτάσεις], µε βάση 
τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013. 

- Επιπλέον αµοιβή χρονοχρέωσης για 1 ώρα (µε ποσό 80 € ανά ώρα), ήτοι 80 €, για τη 
µελέτη φακέλου σε πρωτοβάθµιο δικαστήριο, λόγω της φύσης της υποθέσεως και του 
σηµαντικού µεγέθους του οικονοµικού αντικειµένου αυτής.  

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 563 
 
ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της ανώνυµης τεχνικής εταιρείας µε 
την επωνυµία «ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Ε.», ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 147210/1478/ 
2014/6-5-2015 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 

Θηβών Σωτηρία (Σωσώ) Μανάρα - Μαυράκη, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Τριµελές 
∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, στη δικάσιµο της 18/6/2015 ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, 
µε την εντολή να αποκρούσει την από 14/10/2009 και µε αριθµό καταθέσεως 222/15-10-2009 
προσφυγή, που άσκησε η ανώνυµη τεχνική εταιρεία µε την επωνυµία «ΑΤΤΙ-ΚΑΤ 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΄αριθµ. 376/2015 
απόφασή της, 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. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 564 
 
ΘΕΜΑ 5ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Ελένης Μούντζια, ενώπιον του 
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 10121/54/6-5-
2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι “η 
κυβέρνηση πρέπει να λύσει νοµοθετικά το ζήτηµα διευκόλυνσης των µικρών παραγωγών – 
πωλητών των λαϊκών αγορών”. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
∆εν διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας», ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας.  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 565 
 
ΘΕΜΑ 6ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Σωτηρίου Ιωάννη Παλαµιώτη,  
ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 39277/385/6-5-
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 
∆εν διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας», ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας.  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 566 
 
ΘΕΜΑ 7ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Ελευθερίας Μπουζάνη του 
Φωτίου, ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 39280/386/6-5-
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 
∆εν διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας», ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας.  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 567 
 
ΘΕΜΑ 8ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Ιωάννη Αθανασίου, ενώπιον 
του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 51408/491/6-5-
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 
∆εν διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας», ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας.  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 568 
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ΘΕΜΑ 9ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της ανώνυµης εταιρείας µε την 
επωνυµία «FINA TRANS GMBH», ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 59553/621/6-5-
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 

Σταµατία Τσιρώνη του Νικολάου, κάτοικο Λαµίας, οδός Ροζάκη Αγγελή, αριθ. 34 [Α.Μ.318], η 
οποία να την εκπροσωπήσει στο Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, στη δικάσιµο της 
18/6/2015 ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την από 1/11/2005 
και µε αριθµό καταθέσεως 299/2005 προσφυγή, που άσκησε η ανώνυµη εταιρεία µε την 
επωνυµία «FINA TRANS GMBH», 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΄αριθµ. 376/2015 
απόφασή της, 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. 

Ο κ. Γκικόπουλος δήλωσε ότι συµφωνεί µε τον ως άνω διορισµό δικηγόρου, αλλά 
χαρακτήρισε την υπόθεση “περίπλοκη, καθώς έχει σχέση µε το ευρωπαϊκό δίκαιο και την εθνική 
έννοµη τάξη”. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 569 

 
ΘΕΜΑ 10ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων 
αποζηµίωσης από απαλλοτρίωση του Παναγιώτη Μεϊδάνη κ.λ.π. (σύνολο 6 αιτούντων), ενώπιον 
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θηβών. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 58687/572/7-5-
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 

Θηβών Παρασκευά Βυλλιώτη, o οποίος να την εκπροσωπήσει στο Μονοµελές Πρωτοδικείο 
Θηβών, στη δικάσιµο της 21/5/2015 ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να 
αποκρούσει την από 2/4/2015 και µε αριθµό καταθέσεως 95/ΑΠ/2015 αίτηση, που άσκησαν οι 
Παναγιώτης Μεϊδάνης κ.λ.π. (σύνολο 6 αιτούντες), 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΄αριθµ. 376/2015 
απόφασή της, στο  ποσό των 192 ευρώ συν ΦΠΑ 23% (= 44,16), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή 
και Φ.Π.Α.] 236,16 ευρώ, η οποία προκύπτει, ως εξής:  

- Παράσταση και προτάσεις192 ευρώ [96 € παράσταση συν 96 € προτάσεις],  µε βάση  
τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 570 

 
ΘΕΜΑ 11ο: Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της υπ΄αριθµ. 140/2014 απόφασης του 
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 59673/579/7-5-
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 έφεσης κατά της υπ΄αριθµ. 140/2014 απόφασης του 
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 571 

 
ΘΕΜΑ 12ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης σε σχέση µε την άσκηση ενδίκου 
µέσου, για λογαριασµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 51705/507/7-5--
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 ∆ικηγορική 

Εταιρεία µε την επωνυµία «Γεώργιος ∆. Ανδρέου – ∆ηµήτριος Γ. Ανδρέου & Συνεργάτες» 
(Α.Μ./∆.Σ.Α. 80321, οδός Ακαδηµίας αρ. 27Α - Αθήνα), η οποία, αφού λάβει υπόψη της τις 
σχετικές δικονοµικές προθεσµίες και µελετήσει το φάκελο της υπόθεσης, λάβει δε κάθε αναγκαία 
πληροφορία από την αρµόδια υπηρεσία, να συντάξει αναλυτική γνωµοδότηση για τα δικονοµικά 
δικαιώµατα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριµένα: α) αν επιτρέπεται ένδικο µέσο 
και ποιό και σε πόση προθεσµία, και β) το παραδεκτό και το βάσιµο των λόγων του ενδίκου 
αυτού µέσου, δηλαδή εάν η απόφαση έχει νοµικά ή πραγµατικά σφάλµατα που δικαιολογούν την 
άσκηση ενδίκου µέσου και ποιού. 

2. Καθορίζει την αµοιβή της εν λόγω δικηγορικής εταιρείας, µε βάση την υπ’ αριθµ. 
376/2015 απόφασή της, στο ποσό των 160 ευρώ συν ΦΠΑ 23% (= 36,80), ήτοι συνολικό ποσό 
[αµοιβή και Φ.Π.Α] 196,80 ευρώ, η οποία προκύπτει, ως εξής:  

- Σύνταξη γνωµοδότησης 80 ευρώ, µε βάση  τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 
4194/2013. 

- Επιπλέον αµοιβή χρονοχρέωσης για 1 ώρα (µε ποσό 80 € ανά ώρα), ήτοι 80 ευρώ,  για 
τη µελέτη φακέλου, λόγω του σηµαντικού οικονοµικού αντικειµένου της υπόθεσης [αφορά 
ακύρωση απόφασης επιβολής προστίµου ύψους 23.754,11 €].  

Ο κ. Γκικόπουλος ζήτησε να ασκηθεί έφεση και να ερευνηθεί όλος ο φάκελος, 
προκειµένου να αποδοθούν ευθύνες για την µη παράσταση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλαδας» 
στο δικαστήριο. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 572 

 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 13o: Τροποποίηση – συµπλήρωση των υπ΄αριθµ. 181 και 182/17-2-2015 αποφάσεων 
της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση 
έκτακτων φυσικών φαινοµένων στην Π.Ε. Φωκίδας και έγκριση νέας δαπάνης εκχιονισµού της 
περιόδου 1-01-2015, 10-01-2015, 31-01-2015 και 9-02-2015. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 60741/2819/7-5-2015 
έγγραφο της Αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
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         αποφασίζει οµόφωνα 
Α. Τροποποιεί – συµπληρώνει τις υπ΄αριθµ. 181 και 182/17-2-2015 αποφάσεις της 

σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών φαινοµένων 
στην Π.Ε. Φωκίδας, και ειδικότερα:  

- την αριθµ. 181/2015 απόφασή της, ως εξής: 
1) ιδιοκτησίας Ράπτη Γεωργίου, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. 

Φωκίδας στην περιοχή Κροκύλειο, Ζωριάνο, Κουπάκι, Κόκκινο, Πενταγιοί, Κερασιά, και 
διασταύρωση επαρχιακού οδού Μόρνου – Ναυπάκτου 

2) ιδιοκτησίας Ηρακλή Α.Ε., για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας 
στην περιοχή Άµφισσα – Λιδορίκι, Άµφισσα – Γραβιά, όρια νοµού µε Λαµία και 

3) ιδιοκτησίας Σπυρόπουλου Αθανασίου, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της 
Π.Ε. Φωκίδας στην περιοχή Ευπάλιο, λίµνη Μόρνου, Τείχιο – Ποτιδάνεια και Παλαιοξάρι 

4) ιδιοκτησίας Σπυρόπουλου Ευθυµίου, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. 
Φωκίδας στην περιοχή Ευπάλιο, Πευκάκι, ∆ροσάτο, λίµνη Μόρνου, Τείχιο, Ποτιδάνεια, και 
Μηλέα και 

 
- την αριθµ.182/2015 απόφασή της, ως εξής: 
1) ιδιοκτησίας Ηρακλής Α.Ε., για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας 

στην περιοχή Άµφισσα – Λιδορίκι, Άµφισσα – Γραβιά, όρια νοµού µε Λαµία και 
2) ιδιοκτησίας Τσιγαρίδα Κωνσταντίνου, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. 

Φωκίδας στην περιοχή Άµφισσα - ∆ελφοί – όρια Νοµού. 
 

Β. Εγκρίνει τις δαπάνες εκχιονισµού της περιόδου 1-01-2015, 10-01-2015, 31-01-2015 
και 9-02-2015, ως κατωτέρω: 

 
Α) Θάνος ∆ήµος, συνολικού ποσού 11.935,92€ (περίοδος 1η, 2η, 3η και 4η). 
Β) Κυριαζή ∆ήµητρα, συνολικού ποσού 10.144,31€  (περίοδος 1η, 2η, 3η και 4η). 
Γ) Σπυρόπουλος Ευθύµιος, συνολικού ποσού 11.592,75€  (περίοδος 1η, 2η, 3η και 4η). 
∆) Τσιγαρίδας Κωνσταντίνος, συνολικού ποσού 4.971,66€  (περίοδος 1η, 3η και 4η). 
Ε) Ηρακλής Α.Ε. συνολικού ποσού 25.069,87€  (περίοδος 1η, 4η). 
Στ) Κρόνος Ε.Π.Ε. συνολικού ποσού 7.419,36€  (περίοδος 1η, 3η και 4η). 
Ζ) Σπυρόπουλος Αθανάσιος συνολικού ποσού 442,80€  (περίοδος 1η). 
Η) Τριβήλος Βασίλειος συνολικού ποσού 2.274,27€  (περίοδος 1η). 
 
Ο κ. Γκικόπουλος ζήτησε να ερευνηθεί ο φάκελος και να δοθούν εξηγήσεις για την 

καθυστέρηση λήψης των αποφάσεων µίσθωσης µηχανηµάτων στην Π.Ε. Φωκίδας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 573 
 

ΘΕΜΑ 14o: Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών για την «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας», χρήσεως 2015 – 1η Τροποποίηση. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 60178/815/7-5-2015 
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: 
1. την εκτέλεση του έργου «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και συντήρηση Οδικού 

∆ικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας» – 1η Τροποποίηση, χρήσεως 2015, προϋπολογισµού 600.000,00 € 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 
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αυτής µε µηχανήµατα του Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων της ∆.Τ.Ε. και σε περίπτωση που 
αυτά δεν επαρκούν µε ιδιωτικά µηχανήµατα, είτε κατόπιν διαγωνισµού που θα γίνει µετά από 
σχετική πρόβλεψη και εκτίµηση των κατά περιοχή ενδεχοµένων αναγκών, είτε µε απ’ ευθείας 
µίσθωση, όταν η εκτιµώµενη δαπάνη είναι σχετικά µικρή και δεν ξεπερνά το ποσό των 
20.000,00 € πλέον 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. σε κάθε µορφής διαγωνισµό (πρόχειρο, προφορικό ή τακτικό) την ανάδειξη εργολάβων 
επί µέρους εργασιών µε υλικά ή χωρίς (για την προµήθεια υλικών, ισχύουν οι κείµενες διατάξεις 
Ν. 3669/08) ή µε απ’ ευθείας ανάθεση κατασκευής µικροτεχνικών από 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 Φ.Π.Α. κατά περίπτωση, 

3. τον καθορισµό ωροµισθίων – ηµεροµίσθιων για τη µίσθωση ιδιωτικών µηχανηµάτων 
και αυτοκινήτων, ως εξής:     

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (Για κάθε ώρα εργασίας) 
 Προωθητήρες D6 ή D7 έως 140 HP                                         35,00 ΕΥΡΩ 
 Προωθητήρες D7                                                                          45,00 ΕΥΡΩ 
 Προωθητήρες D8                                                                          60,00 ΕΥΡΩ 
 Προωθητήρες D9                                                                         70,00 ΕΥΡΩ 
 ∆ιαµορφωτήρες    38,00 ΕΥΡΩ 
 Εκσκαφέας – φορτωτής 70 ΗΡ και άνω                                            35,00 ΕΥΡΩ 
 Εκσκαφέας έως 120 ΗΡ                                                                 40,00 ΕΥΡΩ 
 Εκσκαφέας από 121 ΗΡ και άνω                                                55,00 ΕΥΡΩ 
 Φορτωτές έως 90ΗΡ                                                                     30,00 ΕΥΡΩ 
 Φορτωτές από 91 ΗΡ έως 110 ΗΡ                                                 35,00 ΕΥΡΩ 
 Φορτωτές από 111 ΗΡ έως 140 ΗΡ      38,00 ΕΥΡΩ                                                   
 Φορτωτές από 141 ΗΡ έως 160 ΗΡ                                            40,00 ΕΥΡΩ 
 Φορτωτές από 161 ΗΡ έως 180 ΗΡ                                            43,00 ΕΥΡΩ 
 Φορτωτές από 181 ΗΡ και άνω                                                    47,00 ΕΥΡΩ 
 Αεροσυµπιεστής 160κπ µε 2 κρουστικά                                       30,00 ΕΥΡΩ 
 ∆ονητικός οδοστρωτήρας έως 80 ΗΡ                                            25,00 ΕΥΡΩ 
 Ανυψωτικός γερανός                                                                      40,00 ΕΥΡΩ 
 Εκχιονιστικό         80,00 ΕΥΡΩ 
 Αλατοδιανοµέας - λεπίδα                                                           45,00 ΕΥΡΩ 
 Βαγοτρίλ (Αεροσυµπιεστής) 60,00 ΕΥΡΩ 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 574 

 
 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
λευκού ακρυλικού χρώµατος διαγράµµισης & υαλοσφαιριδίων», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 
70.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και λοιπών κρατήσεων. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 1374/28-4-2015 
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: 
α) τη διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια 24.000 Kgr 

λευκού ακρυλικού χρώµατος διαγράµµισης & 10.000 Kgr υαλοσφαιριδίων», Π.Ε. Βοιωτίας, 
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προϋπολογισµού 70.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και λοιπών κρατήσεων, µε κριτήριο 
κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των προς προµήθεια υλικών,  

β) την διακήρυξη, όπως αποτυπώνεται στο συνηµµένο σχέδιο, 
γ) την δαπάνη για την ανάθεση της ως άνω προµήθειας. 
2. Ορίζει την ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας ως την Υπηρεσία που θα διενεργήσει 

τον διαγωνισµό. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 575 

 
ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση διακήρυξης και λοιπών συµβατικών τευχών δηµοπράτησης του έργου: 
«Βελτίωση συνθηκών ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας», 
προϋπολογισµού 529.204,89€ µε Φ.Π.Α. (εξ΄αναβολής). 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 1513/6-5-2015 
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: 
α) την δηµοπράτηση του έργου «Βελτίωση συνθηκών ασφάλειας στο εθνικό και 

επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας», χρήσης 2015, προϋπολογισµού 529.204,89€ µε 
Φ.Π.Α., µε ανοιχτή δηµοπρασία, 

β) τους όρους διακήρυξης του έργου του θέµατος, 
γ) την δαπάνη για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας ως Αρχή που θα διενεργήσει την 

δηµοπρασία. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 576 

 
ΘΕΜΑ 17ο: Ανάκληση της υπ΄αριθµ. 1120/11-11-2014 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε. και νέα έγκριση διακήρυξης και λοιπών συµβατικών τευχών δηµοπράτησης του έργου: 
«∆ηµοτικό κολυµβητήριο Λιβαδειάς: Εργασίες επισκευής και συντήρησης», Π.Ε. Βοιωτίας, 
προϋπολογισµού 100.000,00€ µε Φ.Π.Α..  
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 1480/5-5-2015 
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. Ανακαλεί την υπ΄αριθµ. 1120/11-11-2014 απόφασή της, µε την οποία εγκρίθηκαν τα 

συµβατικά τεύχη του έργου: «∆ηµοτικό κολυµβητήριο Λιβαδειάς: Εργασίες επισκευής και 
συντήρησης», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 100.000,00€ µε Φ.Π.Α., βάσει των οποίων 
επρόκειτο να δηµοπρατηθεί το εν λόγω έργο, στα πλαίσια της από 29-8-2014 αρχικά 
υπογραφείσας προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του 
Αθλητικού Πολιτιστικού Οργανισµού ∆ήµου Λεβαδέων, διότι µετά την κατάργηση του ΑΠΟ∆ΗΛ, 
δεν υφίσταται πλέον ο ένας εκ των αντισυµβαλλοµένων και µε την υπ’ αριθµόν 28/2015 
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας εγκρίθηκε η σύναψη νέας 
προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του ∆ήµου Λεβαδέων.  

Κατόπιν των ανωτέρω, η Οικονοµική Επιτροπή 
2. Εγκρίνει εκ νέου: 
α) την δηµοπράτηση του έργου του θέµατος, µε ανοιχτή δηµοπρασία, 
β) τους όρους διακήρυξης του έργου, 
γ) την δαπάνη για την εκτέλεσή του. 
3. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας ως Αρχή που θα διενεργήσει την 

δηµοπρασία για την ανάθεση του υπόψη έργου. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 577 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρακτικού - κατακύρωση αποτελέσµατος της ανοιχτής δηµοπρασίας του 
έργου: «∆ιαπλάτυνση Γέφυρας στη θέση Βρύση ΤΚ Τανάγρας», Π.Ε. Βοιωτίας, 
προϋπολογισµού 215.403,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 1455/4-5-2015 
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 21-4-2015 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού του έργου: 

«∆ιαπλάτυνση Γέφυρας στη θέση Βρύση ΤΚ Τανάγρας», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 
215.403,00 € µε Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, των 
οικονοµικών προσφορών και των εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων αναδόχων. 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα της ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου στην εργοληπτική 
επιχείρηση «ΜΠΕΚΡΗΣ Ε. – ΜΠΕΚΡΗΣ Π. & ΣΙΑ Ε.Ε.», που προσέφερε µέση τεκµαρτή 
έκπτωση (52,11%) στις τιµές του τιµολογίου µελέτης, ήτοι συνολική προσφορά ποσού 
103.154,20 € µε απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α..  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 578 

 
ΘΕΜΑ 19ο: Εξέταση ένστασης – έγκριση του 6ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του 
έργου: «Κατασκευή οδού Κανάβαρι – διασταύρωση Θεσπιών – ∆οµβραίνα (Κορύνη) – Θίσβη – 
Πρόδροµος (µε παράκαµψη ∆οµβραίνας) Β Φάση», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 
30.500.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 1502/6-5-2015 
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. Απορρίπτει την από 10-2-2015 ένσταση της αναδόχου εταιρείας “ΜΕΤΚΑ Α.Ε.” του 

έργου: «Κατασκευή οδού Κανάβαρι – διασταύρωση Θεσπιών – ∆οµβραίνα (Κορύνη) – Θίσβη – 
Πρόδροµος (µε παράκαµψη ∆οµβραίνας) Β Φάση», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 
30.500.000,00 € µε Φ.Π.Α., για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην µε αριθµ. 725/16-
3-2015 γνωµοδότηση της αρµόδιας υπηρεσίας. 

2. Εγκρίνει τον 6ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου του θέµατος, που κλείνει 
στο ποσόν των 15.763.518,78 €, εκ των οποίων 12.815.868,93 € για εργασίες, αναθεώρηση, 
απολογιστικά και δαπάνη ασφάλτου και 2.947.649,85 € για Φ.Π.Α 23%, δηλαδή µειωτικός σε 
σχέση µε τον 5ο Α.Π.Ε. κατά 1.124.091,22 €. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 579 

 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του πρόχειρου δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού 
για την «Προµήθεια χρώµατος διαγράµµισης για τα έτη 2015-2016», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
προϋπολογισµού 55.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και λοιπών κρατήσεων. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 55064/710/28-4-2015 
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: 
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α) την διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια χρώµατος 
διαγράµµισης για τα έτη 2015-2016», για την αντιµετώπιση αναγκών της Π.Ε. Ευρυτανίας, 
προϋπολογισµού 55.000,00 €, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και λοιπών κρατήσεων, 

β) τους όρους διακήρυξης του έργου του θέµατος, 
γ) την δαπάνη για την ανάθεση της ως άνω προµήθειας από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων ΣΑΕΠ 566 των ετών 2015 – 2016. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ως Αρχή που θα διενεργήσει 

τον διαγωνισµό. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 580 

 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου: 
«Αποκατάσταση κατολίσθησης οδικού δικτύου Καστανιά – Πρόδροµος», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
προϋπολογισµού 200.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 55834/719/29-4-2015 
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:  
α) την δηµοπράτηση του έργου: «Αποκατάσταση κατολίσθησης οδικού δικτύου Καστανιά 

– Πρόδροµος», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 200.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή 
δηµοπρασία,  

β) την διακήρυξη και τα λοιπά συµβατικά τεύχη του έργου,  
γ) την δαπάνη για την εκτέλεση του έργου, το οποίο εντάχθηκε στις πιστώσεις των ΣΑΕΠ 

566, σύµφωνα µε την αριθµ. 59/16-3-2015 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς 
Ελλάδας. 

2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ως Αρχή που θα διενεργήσει 
την δηµοπρασία. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 581 

 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού –Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου: 
«Αναβάθµιση των Σχολικών Υποδοµών της Ν. Ευρυτανίας», προϋπολογισµού 500.000,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 53735/676/28-4-2015 
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 τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό - Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών του έργου: 

«Αναβάθµιση των Σχολικών Υποδοµών της Ν. Ευρυτανίας», προϋπολογισµού 500.000,00 € µε 
Φ.Π.Α., αναδόχου Κ/Ξ «ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΠΑΝΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ», ποσού 335.707,81 € µε Φ.Π.Α., δηλαδή µε αύξηση κατά 7.408,47 € σε σχέση µε 
την αρχική σύµβαση, που οφείλεται αποκλειστικά στο ποσό της οριστικής αναθεώρησης.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 582 

 
ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση δαπάνης και δηµοπράτησης του έργου: «Συντήρηση – Βελτίωση 
διασταύρωσης Ε.Ο. Λαµίας – Καρπενησίου µε δρόµο προς ανατολική πρόσβαση σήραγγας 
Τυµφρηστού», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 150.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
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 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 60123/2576/6-5-2015 
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) την δηµοπράτηση του έργου: «Συντήρηση – Βελτίωση διασταύρωσης Ε.Ο. Λαµίας – 

Καρπενησίου µε δρόµο προς ανατολική πρόσβαση σήραγγας Τυµφρηστού», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
προϋπολογισµού 150.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

β) την διακήρυξη και τα λοιπά συµβατικά τεύχη του έργου,  
γ) την δαπάνη ύψους 150.000,00 €, για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ως Αρχή που θα διενεργήσει 

την δηµοπρασία. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 583 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση πρακτικών – κατακύρωση αποτελέσµατος της ανοιχτής δηµοπρασίας του 
έργου: «Οικοδοµικές εργασίες - συντηρήσεις κτιριακών υποδοµών χωρικής αρµοδιότητας 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισµού 507.000,00€  µε Φ.Π.Α.. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 56392/1706/12-5-
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 κατά πλειοψηφία 
1. Εγκρίνει τα υπ΄αριθµ. 1/4-5-2015 & 2/12-5-2015 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισµού 

του έργου: «Οικοδοµικές εργασίες - συντηρήσεις κτιριακών υποδοµών χωρικής αρµοδιότητας 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισµού 507.000,00€  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 «Ευάγγελος Γ. Ρουµελιώτης», µε ποσοστό µέσης τεκµαρτής έκπτωσης εξήντα ένα 
και εβδοµήντα επτά τοις εκατό (61,77%) επί των τιµών του τιµολογίου της µελέτης. 
 Ο κ. Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό, εκφράζοντας “επιφυλάξεις ως προς την 
ποιότητα του έργου, την υπάρχουσα µελέτη και την τεχνική περιγραφή. Η εξαιρετικά µεγάλη 
έκπτωση (61,77 %) γεννά προβληµατισµό και εγείρει την ανάγκη ειδικής συζήτησης για αυτές τις 
περιπτώσεις µε το Τεχνικό Συµβούλιο”. Τελειώνοντας ο κ. Γκικόπουλος επισήµανε την προσοχή 
που πρέπει να δοθεί στην επίβλεψη του έργου του θέµατος. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 584 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση ανάθεσης µε διαπραγµάτευση της µελέτης: «Οριστική µελέτη για την 
προστασία φυσικού περιβάλλοντος προτεραιότητας: ρύθµιση πρόσβασης & διαχείριση 
επισκεπτών», στα πλαίσια του προγράµµατος «∆ιατήρηση ∆ασών και ∆ασικών Ανοιγµάτων 
Προτεραιότητας στον Εθνικό ∆ρυµό Οίτης και στο Όρος Καλλίδροµο της Στερεάς Ελλάδας» 
(LIFE 11NAT/GR/1014), µε εφαρµογή της διαδικασίας του άρθρου 10 παρ. 2. στ του Ν. 3316/ 
2005, προεκτιµώµενης αµοιβής 11.116,03 € µε Φ.Π.Α. – Συγκρότηση της αρµόδιας επιτροπής 
διαγωνισµού. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 1530/6-5-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
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Α. Εγκρίνει: 
1. την ανάθεση της µελέτης: «Οριστική µελέτη για την προστασία φυσικού περιβάλλοντος 

προτεραιότητας: ρύθµιση πρόσβασης & διαχείριση επισκεπτών» στα πλαίσια του 
προγράµµατος «∆ιατήρηση ∆ασών και ∆ασικών Ανοιγµάτων Προτεραιότητας στον Εθνικό 
∆ρυµό Οίτης και στο Όρος Καλλίδροµο της Στερεάς Ελλάδας» (LIFE 11NAT/GR/1014), 
προεκτιµώµενης αµοιβής 11.116,03 € µε ΦΠΑ, λόγω επείγουσας υλοποίησής της, σύµφωνα µε 
τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 10, παρ. 2, περίπτωση στ του Ν. 3316/2005, 
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 5, παρ. 4, περίπτωση στ του Ν. 3481/2006 (µε 
διαπραγµάτευση, χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης),   

2. την ανάληψη της πίστωσης από το ποσό των 109.324,00 €, που έχει εγκριθεί µε την 
αριθµ. 695/10-2-2015 (Α/Α 870) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας/ΠΣΕ (Α∆Α: 
Ω6ΒΟ7ΛΗ-4Ν1) για την δράση C1 του Προγράµµατος LIFE 11NAT/GR/1014,  

3. τα κάτωθι τεύχη της µελέτης του θέµατος: 
- Φάκελο έργου 
- Συγγραφή υποχρεώσεων 
- Έντυπο οικονοµικής προσφοράς 
4. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωροταξικού Σχεδιασµού Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον διαγωνισµό µε την διαδικασία της διαπραγµάτευσης 
και εξουσιοδοτεί τον Προϊστάµενο της ∆/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ./Π.Σ.Ε. για την πρόσκληση των 
µελετητών µε τα νόµιµα προσόντα.    

Β. Συγκροτεί την παρακάτω επιτροπή διαγωνισµού, σύµφωνα µε το από 5-5-2015 
πρακτικό δηµόσιας κλήρωσης, ως εξής: 

 
 Τακτικά µέλη: 
 

Α) Γρίβας ∆ηµήτριος του Ελευθερίου, Γεωπόνος ΠΕ µε ∆΄ β. και Α.∆.Τ. Ν.897765. 
Β) Χαριζόπουλος Νικόλαος του Χρήστου, Γεωπόνος ΠΕ µε ∆΄ β. και Α.∆.Τ. Τ.988000. 
Γ) Παναγιωτόπουλος Τριαντάφυλλος του Γεωργίου, Μηχανικός περιβάλλοντος, εκπρόσωπος 
του ΤΕΕ/Τµήµα Ανατολικής Στερεάς µε Α.∆.Τ. Ρ.987715. 
 

Αναπληρωµατικά µέλη κατ΄ αντιστοιχία: 
 
Α) Γεωργούλα Ζηνοβία του Σωτηρίου, Μηχανικός περιβάλλοντος µε Ε΄ β. και Α.∆.Τ. ΑΒ.978414.  
Β) Παπαδηµητρίου Γεωργία του Ανδρέα, Χηµικός ΠΕ µε ∆΄ β. και Α.∆.Τ. Σ.982976. 
Γ) Βλάχος Γεώργιος του Λάµπρου, Μηχανικός περιβάλλοντος, εκπρόσωπος του ΤΕΕ/Τµήµα 
Ανατολικής Στερεάς µε Α.∆.Τ. Ρ.988190. 

 
Η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο της το πολύ σε δέκα (10) συνεδριάσεις, οι 

οποίες θα γίνουν εντός του ωραρίου λειτουργίας των Υπηρεσιών. 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  
 
Μειοψήφισε ο κ. Γκικόπουλος, µε την αιτιολογία ότι “το συγκεκριµένο καθήκον είναι 

ευθύνη και υποχρέωση του δασαρχείου ως δηµόσιας υπηρεσίας, την καλή στελέχωση του 
οποίου σκόπιµα και επίµονα απορρίπτουν οι µέχρι τώρα κυβερνήσεις”. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 585 

 
ΘΕΜΑ 26ο: Συνέχιση του διαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης «Στρατηγική  Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) ΣΧΟΟΑΠ ∆υστίων και ΣΧΟΟΑΠ Καφηρέως», 
προϋπολογισµού 41.811,39 € µε Φ.Π.Α.. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 1463/29-4-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
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         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Κάνει αποδεκτή την από 7-4-2014  (αριθ. πρωτ. ∆ΙΠΕΧΩΣ 1415/7-4-2014) ένσταση 

του διαγωνιζόµενου ΓΙΟΞΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ κατά του πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισµού για 
την ανάθεση της µελέτης: «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) ΣΧΟΟΑΠ 
∆υστίων και ΣΧΟΟΑΠ Καφηρέως», δεδοµένου ότι πλέον η ισχύς των προσφορών (12 µήνες 
από την υποβολή προσφορών) και ο χρόνος ισχύος των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής (13 
µήνες από την υποβολή προσφορών) έχουν λήξει για όλους τους διαγωνιζόµενους και απαιτείται 
η υποβολή παρατάσεων. 

2. Να κληθούν όλοι οι διαγωνιζόµενοι που µετέχουν περαιτέρω του διαγωνισµού να 
υποβάλουν παράταση κατά δώδεκα επί πλέον µήνες της ισχύος των προσφορών τους και των 
εγγυητικών επιστολών συµµετοχής τους.     

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 586 

 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση οριστικής παραλαβής της µελέτης: «Μελέτη Αλλοιουµένων Ακτών 
Παραλίας Τολοφώνας», Π.Ε. Φωκίδας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 55516/2555/28-4-
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 κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει την οριστική παραλαβή της µελέτης: «Μελέτη Αλλοιουµένων Ακτών Παραλίας 

Τολοφώνας», Π.Ε. Φωκίδας, αναδόχου µελετητικής εταιρείας «Α∆Κ Σύµβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.», 
σύµφωνα µε το άρθρο 37 παραγρ. 3 του Ν.3316/05 (ΦΕΚ 42 Α/22-02-2005) περί «Ανάθεσης και 
εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και 
άλλες διατάξεις». 

Ο κ. Γκικόπουλος δήλωσε ότι απέχει της ψηφοφορίας, ζητώντας ενηµέρωση πριν από 
όλα, καθώς και να δει τα αποτελέσµατα της ως άνω µελέτης. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 587 
 

ΘΕΜΑ 28ο:  Έγκριση παράτασης της προθεσµίας του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Ν.Α. 
Φθιώτιδας», προϋπολογισµού 1.250.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. ΤΕ 29743/896/6-5-
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 την παράταση, µε αναθεώρηση, της συµβατικής προθεσµίας του έργου: 

«Συντήρηση οδικού δικτύου Ν.Α. Φθιώτιδας», προϋπολογισµού 1.250.000,00 € µε Φ.Π.Α., 
αναδόχου εταιρείας «ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», κατά εκατόν επτά ηµέρες (107) ηµερολογιακές 
ηµέρες, ήτοι µέχρι 30-6-2015. 

Ο κ. Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, µε παρατηρήσεις ως προς την δίµηνη 
καθυστέρηση εισαγωγής του θέµατος στην Οικονοµική Επιτροπή και την αναγκαιότητα 
διεκδίκησης της χρηµατοδότησης του ως άνω έργου. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 588 

 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση παράτασης της προθεσµίας του έργου: «Βελτίωση δρόµου νέο Μαρτίνο 
Λάρυµνα», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 3.350.000,00 €.  
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. ΤΕ 15899/463/6-5-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την παράταση, µε αναθεώρηση, της συµβατικής προθεσµίας του έργου: 

«Βελτίωση δρόµου νέο Μαρτίνο Λάρυµνα», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 3.350.000,00 €, 
αναδόχου εταιρείας «ΠΥΛΩΝ Α.Ε.», κατά τριακόσιες (300) ηµερολογιακές ηµέρες, ήτοι µέχρι 28-
12-2015. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 589 

 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση παράτασης της προθεσµίας του έργου: «Οδός Γλύφας – Φανός Ν.Α. 
Φθιώτιδας», προϋπολογισµού 3.800.000,00 €. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. ΤΕ 135970/9552/6-5-
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 την παράταση, µε αναθεώρηση, της συµβατικής προθεσµίας του έργου: «Οδός 

Γλύφας – Φανός Ν.Α. Φθιώτιδας», προϋπολογισµού 3.800.000,00 €, αναδόχου εταιρείας 
«∆ΙΑΚΤΩΡ Α.Ε.», κατά τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ηµερολογιακές ηµέρες, ήτοι µέχρι 31-12-
2015. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 590 
 

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση παράτασης της προθεσµίας του έργου: «Παράκαµψη Μαλεσίνας Ν.Α. 
Φθιώτιδας», προϋπολογισµού 4.500.000,00 €. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. ΤΕ 136006/9555/7-5-
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 την παράταση, µε αναθεώρηση, της συµβατικής προθεσµίας του έργου 

«Παράκαµψη Μαλεσίνας Ν.Α. Φθιώτιδας», προϋπολογισµού 4.500.000,00€, αναδόχου εταιρείας 
«ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΤΕΕ», κατά τριακόσιες τριάντα τέσσερις (334) ηµερολογιακές ηµέρες, ήτοι 
µέχρι 30-11-2015. 

                                                                              
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 591 

 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση παράτασης της προθεσµίας του έργου: «Οδός Καστανιά – Πρόδροµος 
Ροσκιά Ν.Α. Ευρυτανίας», προϋπολογισµού 3.000.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 53683/675/28-4-2015 
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 παράταση, µε αναθεώρηση, της προθεσµίας του έργου: «Οδός Καστανιά – 

Πρόδροµος Ροσκιά Ν.Α. Ευρυτανίας», προϋπολογισµού 3.000.000,00 € µε Φ.Π.Α., αναδόχου 
εταιρείας «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», µέχρι 28/10/2015. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 592 
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ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση παράτασης της προθεσµίας του έργου: «Οδός Βαρβαριάδα – Άγραφα Ν.Α 
Ευρυτανίας», προϋπολογισµού 12.000.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 53669/674/28-4-2015 
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 παράταση, µε αναθεώρηση, της προθεσµίας του έργου: «Οδός Βαρβαριάδα 

– Άγραφα Ν.Α Ευρυτανίας», προϋπολογισµού 12.000.000,00 € µε Φ.Π.Α., αναδόχου Κ/Ξ 
«ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.- ∆ΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΤΕ», µέχρι 14/6/2016. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 593 

 
 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Τροποποίηση της υπ΄αριθµ. 140/10-2-2014 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε. περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης: «Στρατηγική 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) ΣΧΟΟΑΠ ∆υστίων και ΣΧΟΟΑΠ Καφηρέως», 
προϋπολογισµού 41.811,39 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 1563/6-5-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Τροποποιεί την αριθµ. 140/10-2-2014 απόφασή της (ΦΕΚ 116/7-3-2014, Τεύχος 

Υ.Ο.∆.∆.), ως προς τον ορισµό του προέδρου της επιτροπής διαγωνισµού για την ανάθεση της 
µελέτης: «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) ΣΧΟΟΑΠ ∆υστίων και 
ΣΧΟΟΑΠ Καφηρέως», κ. ∆ηµητρόπουλου Ευάγγελου, ο οποίος αντικαθίσταται, λόγω 
αποχώρησής του από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, από την Σακελλάρη Μαρία του 
Κωνσταντίνου, Πολιτικό Μηχανικό µε ∆’ βαθµό της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. και µε Α.∆.Τ. 
ΑΖ 981633. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθµ. 140/10-2-2014  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 594 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Συγκρότηση επιτροπών α) διενέργειας διαγωνισµού, αξιολόγησης προσφορών και 
διαδικασιών διαπραγµάτευσης & β) αξιολόγησης ενστάσεων, για την επιλογή αναδόχου της 
προµήθειας υγρών καυσίµων & λιπαντικών, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 62889/2376/12-5-
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 
Συγκροτεί τις παρακάτω τριµελείς επιτροπές, τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη των 

οποίων προέκυψαν µε δηµόσια κλήρωση, σύµφωνα µε το από 4-5-2015 πρακτικό, για την 
επιλογή αναδόχου της προµήθειας υγρών καυσίµων & λιπαντικών, για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως εξής: 

 
 Α) Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού, αξιολόγησης προσφορών και 
διαδικασιών διαπραγµάτευσης του ως άνω διαγωνισµού, αποτελούµενη από τα κάτωθι µέλη, 
ως εξής: 
 
1. Σκούρα Γεώργιο, ΠΕ Οικονοµικού, µε βαθµό ∆’, υπάλληλο του τµήµατος Προσόδων & 

Περιουσίας της ∆/νσης Οικονοµικού, µε αναπληρωτή του τον Μανόπουλο Γεώργιο, ΠΕ 
Οικονοµικού, µε βαθµό ∆, υπάλληλο του Τµήµατος Προϋπολογισµού & Λογιστικής 
∆ιαχείρισης της ίδιας ∆/νσης 

2. Παπαευσταθίου Φώτιο, ΠΕ ∆ιοικητικού, µε βαθµό ∆’, αναπληρωτή προϊστάµενο του 
τµήµατος Προσωπικού της ∆/νσης ∆ιοίκησης, µε αναπληρώτριά του την Πιλάτου Ελένη, ΤΕ 
∆ιοικητικού – Λογιστικού, µε βαθµό Ε’, υπάλληλο του τµήµατος Προσωπικού της ίδιας 
∆/νσης 

3. Παλαιολόγου Βασιλική, ΤΕ Πληροφορικής, µε βαθµό ∆’, υπάλληλο του τµήµατος ∆ιαφάνειας 
της ∆/νσης ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µε αναπληρώτριά της την Κυρίτση 
Στυλιανή, ΤΕ ∆ιοικητικού - Λογιστικού µε βαθµό ∆’, υπάλληλο του Τµήµατος Μισθοδοσίας 
της ∆/νσης Οικονοµικού 
 

 Β) Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων για την επιλογή αναδόχου του ως άνω 
διαγωνισµού, αποτελούµενη από τα κάτωθι µέλη, ως εξής: 
 
1. Κοφινά Ιωάννη, ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, µε βαθµό Γ’, αναπληρωτή προϊστάµενο του 

τµήµατος Μισθοδοσίας της ∆/νσης Οικονοµικού, µε αναπληρωτή του τον Σπαθούλα 
Εµµανουήλ, ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού µε βαθµό ∆’, αναπληρωτή προϊστάµενο του 
τµήµατος Προµηθειών της ίδιας ∆/νσης 

2. Πολύζο Μάριο, ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, µε Βαθµό ∆’, υπάλληλο του τµήµατος 
Προϋπολογισµού & Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης Οικονοµικού µε αναπληρώτριά του 
την Βαρελά – Ρούντου Μαρία, ∆Ε ∆ιοικητικού – Λογιστικού µε βαθµό Γ’, υπάλληλο της 
Ταµειακής Υπηρεσίας της ίδιας ∆/νσης 

3. Κοροδήµα Σέλια, ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, µε βαθµό ∆’, υπάλληλο του τµήµατος 
Μισθοδοσίας µε αναπληρωτή της τον Λάγιο Φώτιο, ∆Ε ∆ιοικητικού – Λογιστικού, υπάλληλο 
της Ταµειακής Υπηρεσίας της ίδιας ∆/νσης 

 

 Πρόεδρος κάθε Επιτροπής ορίζεται ο πρώτος στη σειρά υπάλληλος  
 
Γραµµατέας των ανωτέρω Επιτροπών ορίζεται η Ξηρού Μαρούλα, ΤΕ ∆ιοικητικού – 

Λογιστικού, µε βαθµό ∆’, υπάλληλος του τµήµατος Προσωπικού της ∆/νσης ∆ιοίκησης, µε 
αναπληρώτριά της την Ελένη Κοµνηνού, ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού µε βαθµό Ε’, υπάλληλο 
του τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού. 

 

Οι επιτροπές θα συνεδριάζουν εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των ∆ηµόσιων 
Υπηρεσιών, στη ∆/νση Οικονοµικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 595 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του επαναληπτικού ανοικτού δηµόσιου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών 
της Π.Ε. Βοιωτίας και των Ν.Π.∆.∆. χωρικής αρµοδιότητάς της», προϋπολογισµού 147.634,00 € 
µε Φ.Π.Α.. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 2122/7-5-2015 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθµ. 3Α/29-4-2015 πρακτικό της επιτροπής του επαναληπτικού 

ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας και των Ν.Π.∆.∆. χωρικής αρµοδιότητάς της», 
προϋπολογισµού 147.634,00 € µε Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης της αναδειχθείσας για τα τµήµατα Θήβας και Αλιάρτου µειοδότριας εταιρείας 
“Αθαν. Κοπανά – Χαρ. Καλλή Ο.Ε.”. 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού για τα τµήµατα Θήβας και Αλιάρτου, 
στην εταιρεία “Αθαν. Κοπανά – Χαρ. Καλλή Ο.Ε.”, µε προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης 0,5% 
επί της εκάστοτε διαµορφούµενης µέσης λιανικής τιµής κατά την ηµέρα παράδοσης του είδους. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 596 
 

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση α) πρακτικού άγονης δηµοπρασίας του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες της Π.Ε. Φωκίδας 
και των νοµικών προσώπων χωρικής αρµοδιότητάς της, έτους 2015-2016», προϋπολογισµού 
212.654,70€ µε Φ.Π.Α. και β) επανάληψης του διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους.   
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 61271/2848/8-5-2015 
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 
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθµ. 1/8-5-2015 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του 

ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων 
για τις ανάγκες της Π.Ε. Φωκίδας και των νοµικών προσώπων χωρικής αρµοδιότητάς της, έτους 
2015-2016», προϋπολογισµού 212.654,70€ µε Φ.Π.Α..  

2. Κηρύσσει άγονο τον διαγωνισµό, διότι καµία προσφορά δεν κατατέθηκε για τις οµάδες 
Α & Β. 

3. Εγκρίνει την επανάληψη του εν λόγω διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 597 
 

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δαπάνης – δέσµευσης πίστωσης για την διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού προµήθειας µελανιών (TONER) για τους εκτυπωτές, τα φωτοτυπικά µηχανήµατα 
και συσκευές φαξ, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισµού 73.800,00 €. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 62870/2374/12-5-
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 
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Εγκρίνει την δαπάνη – δέσµευση πίστωσης για την διενέργεια ενός πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού, συνολικού προϋπολογισµού 73.800,00 €, για την «Προµήθεια 
µελανιών (TONER) για τους εκτυπωτές, τα φωτοτυπικά µηχανήµατα και συσκευές φαξ, για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 

Η δαπάνη για την παραπάνω προµήθεια θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1111 του Φορέα 073.01. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 598 

 
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση δαπάνης – δέσµευσης πίστωσης για την διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού προµήθειας γραφικής ύλης, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισµού 73.800,00 €.  
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 62874/2375/12-5-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δαπάνη – δέσµευση πίστωσης για την διενέργεια ενός πρόχειρου 

µειοδοτικού διαγωνισµού, συνολικού προϋπολογισµού 73.800,00 €, για την «Προµήθεια 
γραφικής ύλης, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας».  

Η δαπάνη για την παραπάνω προµήθεια θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1111 του Φορέα 073.01. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 599 

 
 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση αποτελέσµατος του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου διακίνησης εγγράφων και δεµάτων προς το εσωτερικό 
για την κάλυψη των ταχυδροµικών αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των ∆/νσεων 
Α/θµιας και Β/θµιας Εκ/σης, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύµβασης έως 31-12-
2015, προϋπολογισµού 45.605,00 € χωρίς Φ.Π.Α.. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 55854/2167/29-4-
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 28-4-2015 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού 

διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου διακίνησης εγγράφων και δεµάτων προς το εσωτερικό 
για την κάλυψη των ταχυδροµικών αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των ∆/νσεων 
Α/θµιας και Β/θµιας Εκ/σης, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύµβασης έως 31-12-
2015, προϋπολογισµού 36.484,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (και όχι 45.605,00 € χωρίς Φ.Π.Α., όπως εκ 
παραδροµής ανεγράφη στον τίτλο του θέµατος), που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
του άρθρου 10 της διακήρυξης της αναδειχθείσας εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. 
(ΕΛΤΑ Α.Ε.)».  

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του πρόχειρου διαγωνισµού στα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ Α.Ε.)», που κατέθεσαν προσφορά ανερχόµενη συνολικά στο ποσό 
των 36.203,76€ µε Φ.Π.Α., και εγκρίνει την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.  

Ο κ. Γκικόπουλος δήλωσε ότι θα συµφωνήσει αναγκαστικά, καταδεικνύοντας συγχρόνως 
“την διαφορά κόστους από την χρήση των ΕΛΤΑ, όταν ήταν δηµόσια υπηρεσία, ως αποτέλεσµα 
των ιδιωτικοποιήσεων”. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 600 
 
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση αποτελέσµατος του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Π.Ε. 
Βοιωτίας, προϋπολογισµού 23.000,00 € µε Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 2121/7-5-2015 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

       αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
1. Εγκρίνει το από 29-4-2015 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού 

διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Π.Ε. 
Βοιωτίας, προϋπολογισµού 23.000,00 € µε Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης της αναδειχθείσας µειοδότριας εταιρείας “PIT BULL SECURITY 
(ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ)”. 
  2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του πρόχειρου διαγωνισµού στην “PIT BULL SECURITY 
(ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ)”, µε προσφορά που ανέρχεται στο ποσό των 14.452,68€ 
ετησίως, χωρίς ΦΠΑ (η παρακράτηση των νόµιµων κρατήσεων βαρύνει τον ανάδοχο και θα 
αφαιρεθεί από το ποσόν της προσφοράς που θα γίνει ποσόν της σύµβασης). 

Μειοψήφισε ο κ. Γκικόπουλος, µε την αιτιολογία ότι “πρόκειται για εργολαβία”. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 601 

 
 
∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δαπάνης - δέσµευση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 2111/7-5-2015 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

    αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει την δαπάνη (ανάληψη υποχρέωσης - δέσµευση πίστωσης), ποσού 23.090,40€, 

για την παραγωγή – διαχείριση – διανοµή των λογαριασµών, τους οποίους θα αποστείλει η Π.Ε. 
Βοιωτίας στους αγρότες για την είσπραξη ανταποδοτικών τελών του Κωπαϊδικού Πεδίου. Το 
ανωτέρω ποσό αναλύεται, ως εξής:  

• Για εκτύπωση και εµφακέλωση  30.000 εντύπων, ποσό 5.400,00€ µε ΦΠΑ (0,18€ κάθε 
τεµάχιο) 

• Για τη διανοµή 30.000,00 αντιτύπων, ποσό 17.100,00€ (0,57€ το τεµάχιο) 
• Αρχικές εργασίες προετοιµασίας εντύπου, ποσό 590,40€. 

Η συγκεκριµένη δαπάνη θα καλυφθεί από τον  ΕΙ∆ΙΚΟ ΦΟΡΕΑ  073, ΚΑΕ 5429 του Π/Υ 
της Π.Ε. Βοιωτίας. 

Μειοψήφισε ο κ. Γκικόπουλος, διότι δεν συµφωνεί µε την “χρέωση των µικροµεσαίων 
αγροτών” και θεωρεί “λάθος την περιγραφή των συµβατικών υποχρεώσεων… Η εν λόγω παροχή 
υπηρεσίας είναι δουλειά δηµόσιας υπηρεσίας, που επιχειρείται να ιδιωτικοποιηθεί, ενώ έπρεπε 
να γίνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς το κόστος είναι πολύ υψηλό”. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 602 

 
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση έκδοσης χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής (Χ.Ε.Π.), Π.Ε. Βοιωτίας. 
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 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 2110/7-5-2015 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής (Χ.Ε.Π.) έτους 2015 της 

Π.Ε. Βοιωτίας, ως εξής: 
 

1) ποσού 50.000,00 ευρώ στο όνοµα του υπολόγου Καλαντζή Ιωάννη 
του Κωνσταντίνου, υπαλλήλου της ∆/νσης ∆/κου-Οικ/κου, κλάδου ∆Ε 
∆ιοικητικών – Γραµµατέων, µε βαθµό Β’, για την πληρωµή δαπανών 
φωτισµού και κίνησης των υπηρεσιών της Π.Ε Βοιωτίας. 
Η ηµεροµηνία  απόδοσης λογαριασµού ορίζεται η 31/12/15. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ 073 ΚΑΕ 832.  

50.000,00 

2) ποσού 700,00 ευρώ στο όνοµα της υπολόγου Πέππα Θεοφανώς του 
Πανταζή, υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας, κλάδου ΥΕ  
Επιµελητών, µε βαθµό ∆’, για την πληρωµή δαπανών διακίνησης της 
ταχυδροµικής αλληλογραφίας µε την υπηρεσία ΠΟΡΤΑ - ΠΟΡΤΑ των 
υπηρεσιών της Π.Ε Βοιωτίας στη Θήβα.  
Ηµεροµηνία απόδοσης λογαριασµού ορίζεται η 31/12/15. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ 073 και ΚΑΕ 823 

700,00 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 603 

 
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση δαπάνης για συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων µε τον ∆ήµο 
∆ιστόµου – Αράχωβας – Αντίκυρας, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 1306/6-5-2015 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Βοιωτίας προς την 
Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δαπάνη τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (4.980 €) µε Φ.Π.Α., 

από την εγγεγραµµένη πίστωση στον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - 
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, οικονοµικού έτους 2015 (Ε.Φ 071 ΚΑΕ 9459), για την 
συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων της Π.Ε. Βοιωτίας µε τον ∆ήµο ∆ιστόµου – 
Αράχωβας – Αντίκυρας, που θα διεξαχθούν το πρώτο δεκαήµερο του Ιουνίου 2015. 

Το κόστος των ανωτέρω εκδηλώσεων θα ανέλθει στο ποσό των 43.000,00 €, εκ του 
οποίου η Π.Ε. Βοιωτίας θα καλύψει τις παρακάτω δαπάνες, ως εξής: 
 

1. Μικροφωνική Κάλυψη (Μέρος ∆απάνης) 2.490,00 € 
2. Φωτιστική Κάλυψη (Μέρος ∆απάνης) 2.490,00 € 

                             Σύνολο:            4.980,00 € 
 

Ο κ. Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά για ειδικούς λόγους και εξαιτίας της ανάγκης 
ευρύτερης προβολής του ζητήµατος της καταστροφής του ∆ιστόµου. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 604 

 
ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση δαπανών - δέσµευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό για 
αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 60713/1660/7-5-2015 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Α. Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες και τη δέσµευση πίστωσης από τον Τακτικό 

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

 
Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Π/Υ (ποσό 

µε Φ.Π.Α. 
σε ευρώ) 

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

ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝ
ΗΤΟΥ 

ΑΡΙΘ. 
ΑΥΤΟΚΙΝ
ΗΤOΥ 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗ

ΝΙΑ 
ΕΠΙΘ/ΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 
ΦΠΑ 

ρυµουλκό    
P 2062  ΚΗΥ 9370 Ελαστικά τεµ 10  23/4/2015 4.428,00 

   ΣΥΝΟΛΟ(1) 4.428,00 

Φορτηγό  ΚΗΙ 4379  
Φίλτρα : λαδιού 1, 
αέρος1,πετρελαίο
υ2, ξηραντήρα 1 

23/4/2015 208,41 

   ΣΥΝΟΛΟ(2) 208,41 
Ισοπεδωτή

ς ΙΧ 93890 Ρουλεµάν 6 27/4/2015 236,16 

   ΣΥΝΟΛΟ(3) 236,16 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  4.872,57 

Σχετ. τα υπ’ αριθµ. 55305/1554/28-4-2015, 57613/1601/4-5-2015 έγγραφα 
της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1321 

4.872,57 
ευρώ 

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

ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤ

ΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜ
ΗΝΙΑ 

ΕΙΣΟ∆ΟΥ 

ΟΧΗΜΑ ΠΟΣΟ 

Φορτωτής 20/4/2015 ΚΥ 7411 922,50 
  ΣΥΝΟΛΟ(1Ο) 922,50 
Φορτηγό 23/4/2015 ΚΗΙ 4379 738,00 
  ΣΥΝΟΛΟ(2Ο) 738,00 
Ισοπεδωτής 27/4/2015 ΙΧ 93890 615,00 
  ΣΥΝΟΛΟ(3Ο) 615,00 
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

  2.275,50 

Σχετ. τα υπ’ αριθµ. 55305/1554/28-4-2015, 57613/1601/4-5-2015 έγγραφα 
της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας 
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 0861 

2.275,50 
ευρώ 
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3 δαπάνη για την προµήθεια λιπαντικών και λοιπών ειδών για της ανάγκες 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας.  

ΗΜΕΡΟΜ
ΗΝΙΑ 

ΟΧΗΜΑ ΠΡΟΪΟΝ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟ 

5-3-2015 ΚΥ 3156 BP 20-50 4 λίτρα 2 60,00 

7-3-2015 ΚΗΥ9390 SPRINTER TEL 68  
4 λίτρ 

1 20,00 

10-3-2015 IX 93851 BP VAN 20-50 4 
λίτρα 

1 30,00 

10/3/2015 ΚΥ 3151 BP 15-40 4 λίτρα 1 30,00 

12/3/205 ΚΥ 3157 BP VAN 20-50 4 
λίτρα 

1 30,00 

12/3/2015 ΚΥ 3157 BP VAN  30 4 λίτρα 1 24,00 

14/3/2015 ΚΗΥ9376 BP VAN 15-40 1 
λίτρο 

1 11,00 

14/3/2015 KHY9376 SPRINTER TEL 68  
4 λιτρ 

5 100,00 

20/3/2015 ΚΗΥ9390 CASTROL 15-40 5 
λίτρα 

1 44,00 

23/3/2015 ΚΥ 3151 BP VISCO 15-40 4 
λίτρα 

1 30,00 

30/3/2015 ΚΥ 3154 CASTROL 20-50 5 
λίτρα 

1 44,00 

30/3/2015 ΚΥ 7411 SPRINTER  ATF 4 
λίτρα 

1 24,00 

31/3/2015 ΚΥ 3157 BP VAN  30 4 λίτρα 2 48,00 

2/4/2015 ΚΥ 460 CASTROL 20-50 5 
λίτρα 

1 44,00 

6/4/2015 ΚΥ 3154 SPRINTER  68  18 
λίτρα 

1 60,00 

9/4/2015 ΚΗΥ9373 SPRINTER  ATF 4 
λίτρα 

1 24,00 

14/4/2015 ΚΥ 452 CASTROL 15-40 20 
λίτρα 

1 160,00 

28/4/2015 ΚΥ 3152 CASTROL 20-50 5 
λίτρα 

3 132,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 
1 

915,00 

23/4/2015 ΚΗI 4379 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80 W 
10 λιτρ 

1 79,95 

23/4/2015 ΚΗI 4379 ΛΑ∆ΙΑ 15 W    40 
λίτρα 

1 119,92 

   ΣΥΝΟΛΟ 
2 

199,87 

28/4/2015 IX 93890 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 1 110,70 

28/4/2015 IX 93890 ΛΑ∆Ι ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ  1 98,40 

   ΣΥΝΟΛΟ 
3 

209,10 

30-4-2015 ΚΗΥ3776 ΛΑ∆ΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
10-40 4 λίτρα 

1 41,82 

30-4-2015 ΚΗΥ3776 ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ 1 34,44 

1.400,23 
ευρώ 
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Σχετ. τα υπ’ αριθµ. 57613/1601/4-5-2015, 58850/1623/5-5-2015 έγγραφα 
της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας 
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1511 

   ΣΥΝΟΛΟ 
4 

76,26 

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ   1.400,23 

4 δαπάνη για την ετήσια αµοιβή των συµβολαίων ασφάλειας οχηµάτων και 
µηχανηµάτων της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Σχετ. το υπ’ αριθµ. 57613/1601/4-5-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού -
Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 0899 

13.700,00 
ευρώ 

5 δαπάνη για την προµήθεια γραφικής ύλης, εκτυπωτικών µελανών για τις 
ανάγκες των ∆/νσεων της Π.Ε. Ευρυτανίας  
Σχετ. έγγραφο: το υπ’ αριθµ. 58850/1623/5-5-2015 της ∆/νσης ∆/κού -  
Οικ/κού  
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ  073 ΚΑΕ 1111 

9.500,00 
ευρώ 

 
Β) ∆ιορθώνει την υπ’ αριθµ. 270/10-3-2015 (πρακτικό 6/2015) απόφασή της και 

συγκεκριµένα την δαπάνη µε α/α 8, (πρόγραµµα ΙΚΤΕΟ photo για την ταµπλέτα, για τις ανάγκες 
της ∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ευρυτανίας) ποσού 541,20€, ως προς τον 
ΚΑΕ, από το λανθασµένο «ΚΑΕ 0879» στο ορθό «ΚΑΕ 1723». 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 605 
 

ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση δαπάνης - δέσµευση πίστωσης έργου από τις ∆ηµόσιες Επενδύσεις της 
Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 56072/1562/7-5-2015 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
 Εγκρίνει την δαπάνη - δέσµευση πίστωσης του παρακάτω έργου από τις ∆ηµόσιες 
Επενδύσεις της Π.Ε. Ευρυτανίας, ως εξής: 
 

Α/Α  
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

 
ΠΟΣΟ σε ευρώ 

 
 
 
 
 
 
1 

14η εντολή πληρωµής  του Έργου «Ο∆ΟΣ 
ΒΑΡΒΑΡΙΑ∆Α – ΑΓΡΑΦΑ – Ν.Α. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» 

Χρηµατοδότηση : ΣΑΕΠ 766 
Προϋπολογισµός : 12.000.000,00 ευρώ 
Ποσό σύµβασης : 6.634.107,59 ευρώ 

Πληρωµές µέχρι σήµερα : 3.560.000,00 ευρώ 
Παρών λογαριασµός : 600.000,00 ευρώ 
Υπόλοιπο εγκρίσεων : 2.474.238,91 ευρώ 

Φορέας – ΚΑΕ  : 071 – 9453 «ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» 
Ανάδοχος  : Κ/Ξ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.-

∆ΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΤΕ 

 
 
 
 
 

600.000,00 ευρώ 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 606 

 
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση δαπανών - διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 60487/2397/7-5-2015 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

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

Α/Α Αιτιολογία Συνολικό 
ποσό € 

1. Προµήθεια σφραγίδων για τις ανάγκες της ∆/νσης ∆ιοικητικού-
Οικονοµικού από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1111  

40,00 

2. Πληρωµή συνδροµής για το έτος 2015 στην εφηµερίδα «Παλµός 
της Β. Εύβοιας» από την πίστωση του Ε.Φ 02073, ΚΑΕ 1121 

50,00 

3. Προµήθεια και αντικατάσταση πυροκροτητών στα µόνιµα 
συστήµατα κατάσβεσης του ∆ιοικητικού Μεγάρου της Π.Ε. 
Ευβοίας, από την πίστωση του Ε.Φ 02073, ΚΑΕ 1329(αίτηµα 
∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού). 

369,00 

4. Προµήθεια αναλωσίµων για το συνεργείο µηχανηµάτων της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευβοίας από την πίστωση του 
Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1699 (σχετ. αρ. πρωτ. 54572/1507/27-4-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευβοίας). 

579,33 

5. Προµήθεια καταστροφέα εγγράφων για τις ανάγκες του γραφείου 
µισθοδοσίας της Π.Ε. Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 
02073, ΚΑΕ 1713. 

100,00 

6. Προµήθεια ενός πιστοποιηµένου εκτυπωτή Compuprint SP40 
plus with tractor, ενός λογισµικού Glink και παραµετροποίηση 
αυτού για τις ανάγκες της ∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών 
ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1713 (σχετ. 
αρ. πρωτ. 56797/12767/30-4-2015 έγγραφο της ∆/νσης Μετα-
φορών και Επικοινωνιών της ΠΕ Ευβοίας). 

1.832,70 

7. Προµήθεια κτηνιατρικών υλικών για την υλοποίηση του 
προγράµµατος Μελιταίου πυρετού και του Εθνικού προγράµ-
µατος καταλοίπων, από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 5244 
(σχετ. αρ. πρωτ. 56280/5410/29-4-2015 έγγραφο της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ευβοίας). 

1.228,00 

8. Παροχή υπηρεσιών δηµοσίευσης ανακοίνωσης µελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: «Οδός Ραπταίοι – Ν. 
Στύρα - Στύρα» από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0841. 

36,65 

9. Εργασίες καθαρισµού και απολύµανσης των ΚΗΗ 6100, ΚΗΗ 
4805, ΚΗΗ 4806, ΚΗΥ 6249, ΚΗΥ 6250, ΚΗΙ 5261, ΚΗΙ 8850 και 
ΚΗΙ 5445 αυτοκινήτων της Π.Ε. Ευβοίας, από την πίστωση του 
Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0861 (αίτηµα ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού) 

300,00 

10.Σηµειακές αντικαταστάσεις και επιδιορθώσεις φθαρµένων 
επίπλων των υπηρεσιών της Π.Ε. Ευβοίας από την πίστωση του 
Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0869 (αίτηµα ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού) 

653,50 

11.Συντήρηση µονίµων συστηµάτων κατάσβεσης του ∆ιοικητικού 
Μεγάρου της Π.Ε. Ευβοίας, έλεγχος και καθαρισµός 

953,25 
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πυρανιχνευτών, αντικατάσταση µπαταριών και ενεργοποίηση 
σειρήνων από την πίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0869 (αίτηµα 
∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού) 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 607  

 
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα και µελέτες του προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 60493/2399/7-5-2015 
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 κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει: 
Α) την 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 

1ος λογαριασµός του έργου: 
«Ανέγερση και εξοπλισµός 
Πολιτιστικού Πνευµατικού Κέντρου 
Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας».– 
ΕΣΠΑ.  
Σχετ: 50156/21-4-2015 έγγραφο 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
ΠΕ Ευβοίας 

 
 
 
ΑΦΟΙ ΒΑΡΕΛΑ Α.Ε. 82.458,40 9454 

 

Προϋπολογισµός Έργου:         2.700.000,00 
Πληρωµές µέχρι σήµερα                        0,00 
Παρόντας Λογαριασµός                82.458,40 
Σύνολο:                                         82.458,40 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων:              1.473.310,60 

2 

Αποπληρωµή του 5ου λογαριασµού 
του έργου: «Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Κύµης» 

 
ΕΥΒΟΚΑΤ  Α.Ε. 

 
16.537,17 

 

 
9779 

 

Προϋπολογισµός Έργου:    1.850.000,00 
Πληρωµές µέχρι σήµερα:       571.362,46 
Παρόντας Λογαριασµός:         274.409,01   
Σύνολο:                                   845.771,47 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων:            782.941,48 
Το έργο είναι ενταγµένο στο Π∆Ε έτους 2015 µε γενικό τίτλο έργου: «Εξόφληση οφειλών 
προηγούµενων ετών από εκτελεσθείσες εργασίες, ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις, 
δικαστικές αποφάσεις και λοιπές δαπάνες» 

3 

Αποπληρωµή του 6ου λογαριασµού 
του έργου: «Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Κύµης» 

 
ΕΥΒΟΚΑΤ  Α.Ε. 

 
12.321,39 

 

 
9779 

 

Προϋπολογισµός Έργου:    1.850.000,00 
Πληρωµές µέχρι σήµερα:       845.771,47 
Παρόντας Λογαριασµός:        155.757,86  
Σύνολο:                               1.001.529,33 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων:            621.948,06 
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Το έργο είναι ενταγµένο στο Π∆Ε έτους 2015 µε γενικό τίτλο έργου: «Εξόφληση οφειλών 
προηγούµενων ετών από εκτελεσθείσες εργασίες, ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις, 
δικαστικές αποφάσεις και λοιπές δαπάνες» 

   4 
Τοκοχρεολυτική δόση δανείων της 
Π.Ε  Εύβοιας 2ου τριµήνου 2015. 
(Χρεολύσια)   

 
EUROBANK 

ERGASIAS A.E. 

 
 153.452,62 

 
6121 

   5 
Τοκοχρεολυτική δόση δανείων της 
Π.Ε  Εύβοιας 2ου τριµήνου 2015. 
(Τόκοι)   

 
EUROBANK  

ERGASIAS A.E. 

 
 77.818,51 

 
6111 

 
Β) την δαπάνη και την διάθεση πίστωσης (Ε.Φ. 02071) για: 
 

α/α Αιτιολογία Ποσό σε € Κ.Α.Ε 

1 Οδοιπορικά υπαλλήλων (ΣΑΕΠ 0766) 500,00 9417 
2 Οδοιπορικά υπαλλήλων (Π∆Ε- 066) 3.500,00 9459 
 
Ο κ. Γεώργιος  Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει όλες τις δαπάνες, πλην εκείνων της 

παραγράφου Α. και µε α/α 1, 4 & 5, που αφορούν στον 1ο λογαριασµό του έργου: «Ανέγερση και 
εξοπλισµός Πολιτιστικού Πνευµατικού Κέντρου Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας» και τις 
τοκοχρεολυτικές δόσεις δανείων της Π.Ε  Εύβοιας. Ζήτησε, µάλιστα, “να µην εγκρίνει τίποτα η 
Οικονοµική Επιτροπή, εάν δεν προσκοµιστεί έγγραφο της ∆ιαχειριστικής Αρχής για την 
νοµιµότητα της πληρωµής µε α/α 1, διαφορετικά δηµιουργούνται τετελεσµένα γεγονότα που θα 
έχουν δικαστική εξέλιξη και απλά θα διευρυνθούν οι δικαστικές εµπλοκές”. Όσον αφορά στα 
τοκοχρεολύσια ζήτησε, πριν την έγκριση πληρωµής τους, πλήρη ενηµέρωση και την 
προσκόµιση περαιτέρω στοιχείων. 

Ο κ. Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσε ότι ψηφίζει όλες τις δαπάνες, πλην εκείνης µε α/α 1. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 608 
 
ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής (Χ.Ε.Π.), Π.Ε. Εύβοιας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 60490/2398/7-5-2015 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής (Χ.Ε.Π.), ποσού 500,00 €, σε 

βάρος του προϋπολογισµού της Π.Ε. Εύβοιας, στο όνοµα της Αντζουλάτου Σπυριδούλας,  
υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Εύβοιας, για την πληρωµή διαφόρων 
µικροδαπανών που προκύπτουν εκτάκτως και δαπανών που δεν δύνανται να πληρωθούν µε 
τακτικό ένταλµα (παροχή υπηρεσιών - διασφάλιση της αποκλειστικότητας του ονόµατος στο 
διαδίκτυο domain name, επείγουσες υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες, παράβολα, οδική 
βοήθεια κλπ.).  

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 0899 του Ε.Φ 02073. Ηµεροµηνία απόδοσης 
λογαριασµού ορίζεται η 31-12-2015. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 609 
 

Σ΄αυτό το σηµείο εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων ο κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος. 
 
ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για συνδιοργάνωση εκδήλωσης της Π.Ε. 
Εύβοιας µε την Πανευβοϊκή Οµοσπονδία Ελλάδας, µε θέµα την ενσωµάτωση της Εύβοιας στην 
υπόλοιπη Ελλάδα και την απελευθέρωσή της. 
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 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 60726/2410/7-5-2015 
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 κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει την δαπάνη και διάθεση πίστωσης 500,00 €, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, 

για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης της Π.Ε. Εύβοιας µε την Πανευβοϊκή Οµοσπονδία Ελλάδας, 
µε θέµα την ενσωµάτωση της Εύβοιας στην υπόλοιπη Ελλάδα και την απελευθέρωσή της από 
τον τουρκικό ζυγό, που θα πραγµατοποιηθεί στις 13 και 14 Ιουνίου 2015 στο Αλιβέρι. 
      Η οικονοµική συνεισφορά της Π.Ε. Εύβοιας περιλαµβάνει την παραγωγή αφισών, 
προσκλήσεων, δηµοσιεύσεων και έντυπου υλικού. 

Η πίστωση θα βαρύνει τον ΚΑΕ 02.02.073.0844.01(Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και 
πολιτιστικών εκδηλώσεων) του εγκεκριµένου προϋπολογισµού της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας.  

Μειοψήφισε ο κ. Γκικόπουλος, µε την αιτιολογία ότι “η εν λόγω εκδήλωση στερείται 
ευρύτερου ενδιαφέροντος και σύγχρονης αξίας”.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 610 

 
ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, 
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 60689/2815/7-5-2015 
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 ενός (1) δορυφορικού 
δέκτη (COMMANDER 7500) της ∆/νσης Β/βάθµιας 
Εκπαίδευσης (ΓΚΑΓΚΑΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΕΕ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1725 

119,92 

2. 

δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας τόνερ για το εκτυπωτή 
HP LASER JET Ρ3015 και τόνερ για το φωτοτυπικό της ∆/νσης 
∆ιοικητικού-Οικονοµικού του τµήµατος Οικονοµικού 
(ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜ. & ΣΙΑ ΕΤΕ)  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1111 

430,00 

3. 
δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας ηλεκτρολογικού υλικού 
για το παλαιό κτίριο της Π.Ε. Φωκίδας (∆ΡΙΒΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1311 

417,00 

4. 

∆απάνη για την πληρωµή εργασιών για την εγκατάσταση 
ηλεκτρολογικού υλικού στο παλαιό κτίριο της Π.Ε. Φωκίδας (Π. 
ΜΑΛΑΜΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0851 

680,00 

5. 

δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας τεσσάρων (4) καρεκλών 
για τις ανάγκες της ∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών 
(ΙΟΥΛΙΑ ΛΟΗ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1711 

500,00 

6. 
δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας µελανιών και τόνερ για τις 
ανάγκες της ∆/νσης Τεχνικών Έργων (ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜ. & ΣΙΑ 
ΕΤΕ)  

1.466,00 

ΑΔΑ: 6Κ6Ι7ΛΗ-ΒΑΘ



 40

∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1111 

7. 

δαπάνη για την πληρωµή εργασιών για την συντήρηση και 
έλεγχο λειτουργίας κλιµατιστικού µηχανήµατος µάρκας 
Φυρογένης τύπου frac. (BCOOL) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0851 

1.150,00 

8. 

δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας υλικών για την 
συντήρηση και έλεγχο λειτουργίας κλιµατιστικού µηχανήµατος 
µάρκας Φυρογένης τύπου frac. (BCOOL)  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1311 

61,60 

9. 
δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας ανταλλακτικών (Ράουλα 
για τον ανελκυστήρα) στο ∆ιοικητήριο της Π.Ε. Φωκίδας  
(ΚΑΙΛΟΓΙΑΝΝΟΣ) ∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1329 

70,00 

10. 

δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας τόνερ HP21 C9351A για 
τις ανάγκες του Αγροτικού Κτηνιατρείου του τµήµατος Κτην-
ιατρικής Φωκίδας (ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜ. & ΣΙΑ ΕΤΕ)  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1111 

200,00 

11. 

δαπάνη για την πληρωµή υπερωριακής αποζηµίωσης των 
υπαλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 
της Π.Ε. Φωκίδας στα πλαίσια του προγράµµατος δακοκτονίας 
έτους 2015, µηνών Απριλίου Μαΐου 2015  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0511 

1.071,94 

12. 

δαπάνη για την πληρωµή αποζηµίωσης εξεταστών γιατρών 
2/θµιας Ιατρικής Επιτροπής της ∆/νσης Μεταφορών & Επικ. της 
Π.Ε. Φωκίδας Αύγουστο-Νοέµβριο 2014 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0515.02 

620,03 

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

1005,59 

14. 

δαπάνη για την πληρωµή οδοιπορικών ενός υπαλλήλου της 
∆/νσης Ανάπτυξης τριών υπαλλήλων της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού δεκαοκτώ (18) υπαλλήλων της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων για τον Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2015 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0711 

5.274,97 
 

15. 

δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας ειδών καθαριότητας για 
τις ανάγκες της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού (ΜΑΝΑΝΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ).  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1231 

150,00 

16. 
δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας τέσσάρων (4) ρόλερ για 
το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη (ΧΑΨΟΥΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ).  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1699 

480,00 

17. 
δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας τόνερ για την ∆/νση 
Α/θµιας Εκπαίδευσης (Γκαβέρας Λεωνίδας) 
∆έσµευση πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111 

     220,00 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 611 

 
ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 2253/8-5-2015 
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: 
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α) την πληρωµή δαπάνης και την σχετική δέσµευση πίστωσης 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 αποζηµίωση 

Γεωπόνων - Κτηνιάτρων που διενεργούν φυτοϋγειονοµικούς 
ελέγχους και ελέγχους ποιότητας  
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0567 

10.000,00 

 

 
β) την πληρωµή δαπάνης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών 

που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν, ως κατωτέρω: 
 

1 Πληρωµή δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών στα ΚΗΙ 5926 
πλατφόρµα, ΚΗΗ 2784 και ΚΗΙ 1352 φορτηγά της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 
Σχετικό: 58938/2486/05-05-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ 01.073   Κ. Α. Ε  0861 

200,00 € 

 

2 Πληρωµή δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών για ΚΗΙ 1353 
φορτηγό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Σχετικό: 58938/2486/05-05-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ 01.073  Κ. Α. Ε.  0861 

70,00 € 

 

3 Πληρωµή δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών για  ΜΕ 5588  JCB 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Σχετικό:58938/2486/05-05-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
Ε Φ 01.073   Κ. Α. Ε.  0861 

660,00 € 

 

4 Πληρωµή δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών για ME 5572 
φορτωτής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
Σχετικό: 58938/2486/05-05-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
Ε Φ 01.073 Κ. Α. Ε. 0861 

985,00 € 

 

5 Πληρωµή δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών επισκευή ελαστικών 
για ΜΕ 5576 προωθητήρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Σχετικό: 58938/2486/05-05-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ 01.073 Κ. Α. Ε.  0861 

840,00 € 

 

6 Πληρωµή δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών για  διαγράµµιση 
µικρή της  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Σχετικό: 58938/2486/05-05-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ 01.073   Κ. Α. Ε.  0861 

280,00 € 

 

7 Πληρωµή δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών για ΜΕ 5588 ΚΗΗ 
2779 ΜΕ 91690 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Σχετικό: 58938/2486/05-05-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ  01.073   Κ. Α. Ε.  0861 

180,00 € 

8 Πληρωµή δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών  για το ΚΗΗ 
2784, ΚΗΙ 5926, και  ΚΗΙ 1352 φορτηγά της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 
Σχετικό: 58938/2486/05-05-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ  01.073   Κ. Α. Ε.  1321 

400,00 € 
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9 Πληρωµή δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών για  ΚΗΙ 1352 
φορτηγό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Σχετικό: 58938/2486/05-05-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ 01.073 Κ. Α. Ε.  0861 

980,00 € 

 

10 Πληρωµή δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 
1353 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 Σχετικό:58938/2486/05-05-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ  01.073  Κ. Α. Ε.  1321 

130,00 € 

 

11 Πληρωµή δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών για ΜΕ 5576 
προωθητήρα και ΜΕ 5572 φορτωτή της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας.  
Σχετικό: 58938/2486/05-05-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ  01.073   Κ. Α. Ε.  0861 

740,00 € 

 

12 Πληρωµή δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών για επισκευή 
εξατµήσεων του ΚΗΗ 1353, ΚΗΗ 2779, ΚΗΗ 2786, φορτηγά και 
ΚΗΙ 4292 επιβατικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.   
Σχετικό: 58938/2486/05-05-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ  01.073   Κ. Α. Ε. 0861 

200,00 € 

 

13 Πληρωµή δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών µηχανουργείου  για 
το ΚΗΗ 2784 φορτηγό ΚΗΙ 5926 πλατφόρµα και ΜΕ 91690 
εκχιονιστικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Σχετικό: 58938/2486/05-05-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ  01.073    Κ. Α. Ε.  0861 

400,00 € 

 

14 Πληρωµή δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών για το ΜΕ 
5588 JCB της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  
Σχετικό: 58938/2486/05-05-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ  01.073   Κ. Α. Ε. 1321 

870,00 € 

 

15 Πληρωµή δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών για το ΜΕ 
5572 φορτωτής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  
Σχετικό: 58938/2486/05-05-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ  01.073   Κ. Α. Ε. 1321 

 

885,00 € 

16 Πληρωµή δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών για το ΜΕ 
5576 προωθητήρας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Σχετικό: 58938/2486/05-05-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ  01.073   Κ. Α. Ε.  1321  

 

910,00 € 

17 Πληρωµή δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών για µικρή 
διαγράµµιση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Σχετικό: 58938/2486/05-05-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ  01.073   Κ. Α. Ε.  1321 

 

450,00 € 

18 Πληρωµή δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών για το ΜΕ 
5588 JCB ΚΗΗ 2779 φορτηγό ΜΕ 91690 εκχιονιστικό της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  
Σχετικό: 58938/2486/05-05-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ  01.073   Κ. Α. Ε. 1321 

 

150,00 € 
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19 Πληρωµή δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών του ΚΗΗ 
2774 επιβατικό  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  
Σχετικό: 58938/2486/05-05-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ 01.073    Κ. Α. Ε. 1321 

 

100,00 € 

20 Πληρωµή δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών για το ΚΗΗ 2774 
επιβατικό  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Σχετικό: 58938/2486/05-05-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ  01.073   Κ. Α. Ε. 0861 

 

25,00 € 

21 Πληρωµή δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών µηχανουργείου για 
το  ΜΕ 5572  φορτωτής  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Σχετικό: 58938/2486/05-05-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ 01.073  Κ. Α. Ε. 0861. 

 

900,00 € 

22 Πληρωµή δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών του ΚΗΗ 
2773 επιβατικό  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  
Σχετικό: 58938/2486/05-05-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ 01.073   Κ. Α. Ε. 1321. 

 

75,00 € 

23 Πληρωµή δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών του ΜΕ 5588 
πολυµηχάνηµα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Σχετικό: 58938/2486/05-05-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ 01.073  Κ. Α. Ε. 1321 

 

400,00 € 

24 Πληρωµή δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών του ΚΗΗ 
2779 ΚΗΗ 1353 ΚΗΗ 2786 φορτηγά και ΚΗΙ 4292 επιβατικό για 
εξατµίσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Σχετικό: 58938/2486/05-05-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ  01.073   Κ. Α. Ε. 1321 

 

 

480,00 € 

25 Πληρωµή δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών του ΚΗΙ 5926 
πλατφόρµα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Σχετικό: 58938/2486/05-05-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ  01.073   Κ. Α. Ε. 1321 

 

250,00 € 

26 Πληρωµή δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών µηχα-
νουργείου για το ΚΗΗ 2784 φορτηγό ΚΗΙ 5926 πλατφόρµα ΜΕ 
91690 εκχιονιστικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Σχετικό: 58938/2486/05-05-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ  01.073   Κ. Α. Ε.  1321  

 

800,00 € 

 

 

27 

Πληρωµή δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 
1321 επιβατικό ΚΗΙ 1361 ΚΗΗ 2783 φορτηγάκια της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας.   
Σχετικό: 58938/2486/05-05-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ  01.073   Κ. Α. Ε. 1321 

 

280,00 € 

 

28 

Πληρωµή δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών για 
χορτοκοπτικά αλυσοπρίονα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Σχετικό: 58938/2486/05-05-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ  01.073   Κ. Α. Ε. 1321 

   420,00 € 
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29 

Πληρωµή δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 
1321 ΚΗΥ 9364 ΚΗΙ 4294 επιβατικά της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας.   
Σχετικό: 58938/2486/05-05-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ  01.073   Κ. Α. Ε.  1321. 

 

  250,00 € 

 

30 

Πληρωµή δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών µηχα-
νουργείου για το ΜΕ 5572 φορτωτής της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 
Σχετικό: 58938/2486/05-05-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ 01.073    Κ. Α. Ε. 1321 

  600,00 € 

 

 

31 

Πληρωµή δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών για το ΜΕ 
5590 καλαθοφόρο για αλλαγή µπαταριών της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας.  
Σχετικό: 58938/2486/05-05-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ   01.073    Κ. Α. Ε.  1321 

 

480,00 € 

 

32 

Πληρωµή δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών για σέρβις σε 
χορτοκοπτικά και αλυσοπρίονα της  Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδας 
Σχετικό:58938/2486/05-05-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
.  ΕΦ  01.073   Κ. Α. Ε.  0861 

 

280,00 € 

33 

 

Πληρωµή δαπάνης προµήθεια ανταλλακτικών (βιοµηχανικά είδη) 
για το σύνολο οχηµάτων µηχανηµάτων της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 
Σχετικό: 58938/2486/05-05-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ 01.073    Κ. Α. Ε.  1699 

520,00 € 

 

34 Πληρωµή δαπάνης για εκτυπώσεις ειδικού τύπου για το Τµήµα 
Τοπογραφίας (χάρτες κλπ) της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής. 
Σχετικό: 56257/4162/29-04-2015 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής. 
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0843 

 

300,00 

35 Πληρωµή δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών για το 
φωτοτυπικό µηχάνηµα της ∆/νσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας  
Σχετικό: το από 26-03-2015 έγγραφο της ∆/νσης Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριµνας. 
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1329 

 

230,00 

36 Πληρωµή δαπάνης για το ΚΗΗ 2715 υπηρεσιακό αυτοκίνητο του 
Αντιπεριφερειάρχη: 
α) προµήθεια λιπαντικών ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1511 
β) προµήθεια ανταλλακτικών ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1321 
γ) παροχή υπηρεσίας ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0861  
Σχετικό: το αριθµ. 61178/696/08-05-2015 έγγραφο της Γενικής  
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας. 

 

  59,24 
111,01 

    131,00 

37 Πληρωµή δαπάνης για την επισκευή ελαστικών του ΜΕ 91712 
µηχανήµατος έργου της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
Σχετικό: το αριθµ. 61178/696/08-05-2015  έγγραφο  της Γενικής  
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας 
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0861 

 

574,00 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 612 
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ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για έργα του προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 55798/2137/7-5-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
 Εγκρίνει την δέσµευση πίστωσης και πληρωµή δαπάνης για έργα του προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φθιώτιδας, ως εξής: 
 
α/α Τίτλος  έργου Ειδικός 

φορέας / 
ΚΑΕ 

Προµηθευτής 
 

Ποσό 

1 14η εντολή πληρωµής και πιστοποίησης του 
έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΕΧΙΝΑΙΩΝ» 
Χρηµατοδότηση   : ΣΑΕ 045/8 
Προϋπολογισµός   : 2.700.000,00 € 
Ποσό Σύµβασης              : 2.415.397,81 € 
Συµπληρωµατικό ποσό   :             -2,49 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα : 2.333.961,97 € 
Παρών Λογαριασµός  :       1.071,59 € 
Υπόλοιπο εγκρίσεων       :     80.361,76 € 

 

01.071 
ΚΑΕ 9454 

Λ. ΚΙΤΣΟΣ 
Α.Τ.Ε. 

  1.071,59 € 

2 «Αποζηµίωση θιγόµενων ιδιοκτητών για την 
κατασκευή λωρίδας διόδου αγωγού ύδρευσης 
στα πλαίσια του έργου ΕΣΠΑ 
‘’ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ’’». 

 
Χρηµατοδότηση   : ΚΑΠ – Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
Προϋπολογισµός   : 20.000,00 € 
Ποσό Σύµβασης              : - 
Συµπληρωµατικό ποσό   : - 
Πληρωµές µέχρι σήµερα : - 
Παρών Λογαριασµός  : - 
Υπόλοιπο εγκρίσεων       : - 

 

01.071 
ΚΑΕ 9776 

∆ιάφοροι 
θιγόµενοι 
παραγωγοί 

20.000,00 € 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 613 

 
ΘΕΜΑ 54ο: ∆ιόρθωση της υπ΄αριθµ. 128/3-2-2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε. περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση λογαριασµών έργων 
που έχουν εκτελεστεί ή εκτελούνται, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 60444/2289/7-5-2015 
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. 128/3-2-2015 απόφασή της περί έγκρισης δαπάνης και 

διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση λογαριασµών έργων που έχουν εκτελεστεί ή εκτελούνται 
στην Π.Ε. Φθιώτιδας και συγκεκριµένα την δαπάνη µε α/α 7 (Μετακινήσεις προσωπικού & 
οδοιπορικά έξοδα όσων µετακινούνται στο εσωτερικό, οικ. Έτους 2015), ως προς την 
χρηµατοδότηση, από την εσφαλµένη «ΣΑΕΠ 05682 & 056/8», στην ορθή «ΣΑΕΠ 05682 & 056/8 
& 0766». 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 614 
 

ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση α) δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για την προµήθεια υγρών 
καυσίµων κίνησης της Π.Ε. Φθιώτιδας, β) δίµηνης παράτασης της υπάρχουσας σύµβασης και γ) 
έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής (Χ.Ε.Π.).                   
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 2300/6-5-2015 
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: 
1. την δέσµευση πίστωσης και την πληρωµή δαπάνης του υπολοίπου ποσού 89.000,00 

€, το οποίο προέρχεται από το ανεκτέλεστο ποσό της από 12/6/2014 σύµβασης: «Προµήθεια 
υγρών καυσίµων κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Φθιώτιδας». 

Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΕΦ 01073 και ΚΑΕ 1511. 
2. Την παράταση της χρονικής διάρκειας της εν λόγω σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 

1 αυτής, για διάστηµα δύο (2) µηνών, 
3. την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής σε βάρος του Ε.Φ 01073, ΚΑΕ 

1511 και ποσό 89.000,00 €, στο όνοµα του υπολόγου Μακρή Ιωάννη, υπαλλήλου της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την πληρωµή προµήθειας υγρών καυσίµων κίνησης όλων  
των οχηµάτων  της Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Ηµεροµηνία λήξεως του 
παραπάνω χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής ορίζεται η 11-08-2015. Στον 
προαναφερόµενο  ΚΑΕ υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση στον Π/Υ του 2015. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 615 

 
ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση α) δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για την ολοκλήρωση της 
σύµβασης «Ανάθεση καθαριότητας των κτιρίων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας» β) παράτασης της υπάρχουσας σύµβασης και γ) δέσµευσης 
πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για την εν λόγω παράταση.                   
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 2317/6-5-2015 
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 κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει: 
1. την δέσµευση πίστωσης και την πληρωµή δαπάνης του υπολοίπου ποσού 13.532,18 

€, το οποίο προέρχεται από το ανεκτέλεστο ποσό της από 18/06/2014 σύµβασης:  «Ανάθεση 
καθαριότητας των κτιρίων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην ΠΕ 
Φθιώτιδας», 

2. την παράταση της χρονικής διάρκειας της εν λόγω σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 1 
αυτής, για διάστηµα σαράντα (40) ηµερών, 

3. την δέσµευση πίστωσης και την πληρωµή δαπάνης του ποσού των 7.269,30 €, το 
οποίο θα καλύψει το κόστος της παράτασης της σύµβασης, χωρίς να υπερβαίνει το ποσό του 
εγκεκριµένου προϋπολογισµού. 

Οι  παραπάνω δαπάνες θα βαρύνουν τον ΕΦ 01073 και ΚΑΕ 0875 
 Μειοψήφισε ο κ. Γκικόπουλος, µε την αιτιολογία “ότι πρόκειται για εργολαβία”. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 616 
 
ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση δαπανών δροµολογίων µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, σχολικού 
έτους 2014-2015. 
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(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 62282/2342/11-5-
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 τις δαπάνες δροµολογίων µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, σχολικού 
έτους 2014-2015, ως κάτωθι: 

 

MΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2014-15 
 

ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 
ΣΕΠΤ – ∆ΕΚ 2014 &  
ΙΑΝ – ΜΑΡ 2015 

1. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ ΑΕ 26.407,01 € 

2. ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 1.245,96 € 

3. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ 2.360,46 € 

4. ΠΛΑΤΑΝΟΣ  ΣΠΥΡΟΣ 1.440,89 € 

5. ΣΑΜΑΡΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 957,40 € 

6. ΣΑΜΑΡΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.061,14 € 

7. ΣΤΑΜΕΛΟΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 955,87 € 

8. ΤΕΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.252,94 € 

9. ΧΑΝΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1.504,03 € 

10. ΜΟΣΧΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.200,74 € 

11.ΠΕΠΕΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1.372,89 € 

12.ΠΕΠΕΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  980,59 € 

13. ΠΕΠΕΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1.070,90 € 

14. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ 2.742,56 € 

15.ΤΣΑΤΣΟΥΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1.983,21 € 
ΣΥΝΟΛΟ 46.536,59 € 

Η συγκεκριµένες δαπάνες θα επιβαρύνουν τον Προϋπολογισµό της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας και θα πληρωθούν από τον Ε.Φ. 01073 ΚΑΕ 0821. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 617 

 
 
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑ  58ο: Μονοµερής λύση σύµβασης µίσθωσης οικήµατος, Π.Ε. Φωκίδας. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 2757/5-5-2015 
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 
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Εγκρίνει την µονοµερή λύση της σύµβασης µίσθωσης του υπόγειου χώρου (αποθήκης), 
ιδιοκτησίας Γεωργίου Κατσίµπρα στην Άµφισσα, που εξυπηρετούσε τις ανάγκες της ∆/νσης 
Α/θµιας Εκπαίδευσης. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 618 

 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
ΘΕΜΑ 59ο: Έγκριση της 5ης τροποποίησης του Προϋπολογισµού, έτους 2015, της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 59745/2273/6-5-2015 
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 κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει την 5η Τροποποίηση του Προϋπολογισµού, έτους 2015, της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας, σύµφωνα µε την εισήγηση και τους συνηµµένους πίνακες της ∆/νσης 
Οικονοµικού Π.Σ.Ε.. 
 Ο κ. Αγγελέτος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
 Ο κ. Γκικόπουλος έδωσε αρνητική ψήφο, µε την αιτιολογία ότι “η εν λόγω τροποποίηση 
αφορά µεταφορές ποσών από κωδικό σε κωδικό και δεν περιέχει κανένα ποσό από την κεντρική 
διοίκηση. Γίνεται για να εξασφαλιστεί η στοιχειώδης λειτουργία και κάποιες επείγουσες 
υποχρεώσεις. Πρόκειται για διαχείριση µιζέριας, εκδηλώνει υποταγή στην συγκεκριµένη πολιτική 
και συνδέεται µε την υποχωρητική στάση στο ζήτηµα της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου”. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 619 

 
ΘΕΜΑ 60ο: Έγκριση της τριµηνιαίας έκθεσης Α΄ τριµήνου, έτους 2015, της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 
(Εισηγητές των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε. και κα Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης 
Οικονοµικού Π.Σ.Ε.) 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 56514/2149/29-4-
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 κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει την τριµηνιαία έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισµού της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος έως το Α’ τρίµηνο 2015. 
Ο κ. Αγγελέτος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
Ο κ. Γκικόπουλος έδωσε αρνητική ψήφο. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 620 
 
 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 61ο: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Συντονισµού και Παραλαβής του έργου µε τίτλο: 
«Καταπολέµηση Κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για το έτος 2015». 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 50/59300/5-5-2015 
έγγραφο της Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 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 το υπ΄αριθµ. 1/4-5-2015 πρακτικό της Επιτροπής Συντονισµού και Παραλαβής 

του έργου µε τίτλο: «Καταπολέµηση Κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για το έτος 
2015», που αφορά στην παραλαβή του 1ου Παραδοτέου της αναδόχου εταιρείας “Βιοεφαρµογές 
Ε.Π.Ε.”, του τµήµατος Α΄: «Παρακολούθηση από εδάφους των προνυµφών των κουνουπιών και 
διενέργεια από εδάφους παρεµβάσεων προνυµφοκτονίας, ακµαιοκτονίας και υπολειµµατικής 
ακµαιοκτονίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» του ανωτέρω έργου. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 621 
 
ΘΕΜΑ 62ο: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής παραλαβής του έργου µε τίτλο: «Τεχνικός 
Σύµβουλος για τη σύσταση Αγροδιατροφικής σύµπραξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Σταύρος Τσελάς Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής). 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 51/59301/5-5-2015 
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 κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει το υπ΄αριθµ. 1/30-4-2015 πρακτικό της Επιτροπής παραλαβής του έργου µε 

τίτλο: «Τεχνικός Σύµβουλος για τη σύσταση Αγροδιατροφικής σύµπραξης της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας», που αφορά στην παραλαβή του Β΄ Παραδοτέου της αναδόχου εταιρείας “Ν. 
∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (δ.τ. Simbiosis)” του ανωτέρω έργου. 

Μειοψήφισε ο κ. Γκικόπουλος, δηλώνοντας ότι το εν λόγω θέµα το έχει καταψηφίσει και 
στο παρελθόν και χρειάζεται να προσκοµιστούν στοιχεία για το αποτέλεσµα του έργου, 
προκειµένου να γίνει κατανοητό. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 622 

 
Περατωθέντων των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης και των εκτάκτων θεµάτων λύεται η 

παρούσα συνεδρίαση. Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάµενα µέλη, ως 
ακολούθως: 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ              ΤΑ ΜΕΛΗ                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης     Κων/νος Βαρδακώστας                Ιππολύτη Μπαλκούρα   
                              

           Ιωάννης Ταγκαλέγκας            
 

           Βασίλειος Φακίτσας 
 

           Κων/νος Καραγιάννης  
 

           Ευστάθιος Κάππος  
 

           Ιωάννης Αγγελέτος 
 

           Γεώργιος Γκικόπουλος 
 
           Αθανάσιος Γιαννόπουλος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
 

Τµήµα 
δροµολογίου 

Τόπος 
παραλαβής 

Τόπος 
προορισµού 

Σχολική 
Μονάδα 

Αριθµός 
µεταφερο
µένων 

µαθητών  

Προσφ
ορότερ

ο 
µεταφο
ρικό 
µέσου 
(Λεωφ
ορείο -
Μικρό 
Λεωφ.) 

ΕΜΦΟΤΡΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 

∆ροµο
λόγιο 
µονό ή 
µε 

επιστρ
οφή 

ΗΜΕΡΗ
ΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΗΜΕΡ
ΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟ
Σ ΜΕ 
ΦΠΑ 

εντός 
πόλεω

ς, 
µικρή 
κλίση 

εντός 
πόλεω

ς, 
µεγάλη 
κλίση 

εκτός 
πόλεω

ς, 
µικρή 
κλίση 

εκτός 
πόλεω

ς, 
µεγάλη 
κλίση 

ΚΜ 
ΣΥΝ
ΟΛΟ 

µικρή 
κλίση 

µεγάλη 
κλίση 

µικρή 
κλίση 

µεγάλη 
κλίση 

11 (της  
διαπραγµάτευσ
ης 30-04-2015) 

ΑΛΛΑΛΚΟΜ
ΕΝΑΙ ΑΓ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ 

1ο ΓΕΛ 
ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ
Σ 4 ΤΑΞΙ 1  43  44 

ΜΕ 
ΕΠΙΣΤ
ΡΟΦΗ 

56,49 63,83 
14(της  

διαπραγµάτευσ
ης 14-05-2015) 

ΑΓ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ 

1ο ΓΕΛ 
ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ
Σ 4 ΤΑΞΙ 1  34  35 

ΜΕ 
ΕΠΙΣΤ
ΡΟΦΗ 56,49 63,83 

57 
(διαγωνισµού) 

ΑΓ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓ. ΑΝΝΑ 

∆ΗΜ. 
ΑΓΙΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟ
Υ 4 ΤΑΞΙ  1 3,5 8 34,5 

ΜΟΝΗ 
∆ΙΑ∆Ρ
ΟΜΗ 

56,7 64,07 

ΑΓ. ΤΡΙΑ∆Α ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ 

1ο ΓΕΛ 
ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ
Σ 3 ΤΑΞΙ 1  21  

ΜΟΝΗ 
∆ΙΑ∆Ρ
ΟΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
 
 

ΧΩΡΙΣ  
ΦΠΑ  

ΜΕ 
ΦΠΑ  

169,68 191,73 
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