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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

της 31ης Αυγούστου 2015 
Αριθµός Πρακτικού 21 

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

όροφος), συνήλθε σήµερα στις 31 Αυγούστου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ., 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. 1377/25-8-2015 πρόσκλησης του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε 
νόµιµα σε όλα τα µέλη της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για να αποφασίσει επί 
των κάτωθι θεµάτων της ηµερησίας διάταξης: 
  
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης 19/18-8-2015 της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Εξώδικος συµβιβασµός απαιτήσεων, κατά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 
άσκηση η µη ενδίκου βοηθήµατος κατά της υπ. αριθ. 294/2015 διαταγής πληρωµής του 
Ειρηνοδικείου Λαµίας [∆ικαιούχος: η εταιρεία µε την επωνυµία «ΣΤΕΡΕΟ∆ΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»]- Γνωµοδότηση.    
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση  του έργου: «Έκτακτες Παρεµβάσεις στο οδικό 
δίκτυο του Νοµού» (εκχιονισµός επαρχιακού δικτύου – αντιπληµµυρικές παρεµβάσεις), Π.Ε. 
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Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιόρθωση της υπ΄αριθµ. 1036/18-8-2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης δαπάνης για την εκτέλεση  του έργου: «Έκτακτες 
Παρεµβάσεις στο οδικό δίκτυο του Νοµού» (εκχιονισµός επαρχιακού δικτύου – 
αντιπληµµυρικές παρεµβάσεις), Π.Ε. Φθιώτιδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση α) πρακτικού άγονης δηµοπρασίας και β) επανάληψης του διαγωνισµού 
του έργου: «Αποκατάσταση κατολίσθησης στο δρόµο Αταλάντη – Καλαπόδι, Π.Ε. Φθιώτιδας, 
προϋπολογισµού 200.000,00 µε Φ.Π.Α.. 
 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας, διενέργεια δηµόσιας κλήρωσης - κατακύρωση 
αποτελέσµατος για την ανάδειξη αναδόχου του υποέργου 3: «Ενίσχυση του φέροντος 
οργανισµού του υπάρχοντος κτιρίου – διαρρυθµίσεις – αντικατάσταση στέγης – κουφωµάτων 
και ένταξή του στο νέο κτιριακό συγκρότηµα – Αποπεράτωση», αρµοδιότητας ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Σ.Ε., προϋπολογισµού 1.347.000,00 € µε Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 7ο: Επικαιροποίηση τευχών δηµοπράτησης του υποέργου: «Βελτίωση επαρχιακού 
δρόµου Κονιάκου – Κάτω Μουσουνίτσας Β’ φάση», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 80.000,00 
€ µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση παράτασης της προθεσµίας του έργου: «∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος στο 
επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο αρµοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισµού 
245.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση παράτασης της διάθεσης µηχανήµατος προς χρήση στο ∆ήµο Σκύρου για 
το τρέχον έτος (έως 31-12-2015), Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Συµπλήρωση της υπ’ άριθµ. 896/14-7-2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης δαπάνης και απευθείας ανάθεσης για την 
εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον επαρχιακό δρόµο Παλαιοβράχας 
Λευκάδας», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 24.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση πρακτικού άγονου επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου 
διαγωνισµού για το υποέργο: «Προµήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισµού για το Θεραπευτήριο 
Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας», προϋπολογισµού 217.076,98 € µε Φ.Π.Α.. 
 

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρακτικού του επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου 
διαγωνισµού για το υποέργο: «Προµήθεια εξοπλισµού Φυσικοθεραπευτηρίου - Νοσηλευτικού 
τµήµατος (Ιατρικός Εξοπλισµός) για το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας», 
προϋπολογισµού 126.321,00 € µε Φ.Π.Α.. 
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ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού για 
την «Προµήθεια µελανιών (toner) για τους εκτυπωτές, τα φωτοτυπικά µηχανήµατα και 
συσκευές φαξ για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισµού 
60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση αποτελέσµατος του ανοικτού διεθνή 
ηλεκτρονικού µειοδοτικού διαγωνισµού µε τίτλο «Προµήθεια υγρών καυσίµων & λιπαντικών για 
τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», συνολικού 
προϋπολογισµού 467.630,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια χρώµατος διαγράµµισης οδικού δικτύου έτους 2015 της Π.Ε. Εύβοιας», 
προϋπολογισµού 73.500 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπάνης – δέσµευση πίστωσης για την «Προµήθεια δύο (2) server µε τα 
παρελκόµενά τους, για τις ανάγκες της ∆/νσης ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΜΑΘΗΤΙΚΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση πρακτικού 4 της επιτροπής διενέργειας του επαναληπτικού ηλεκτρονικού 
ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού του έργου: «Μεταφορά µαθητών δηµοσίων σχολείων χωρικής 
αρµοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2015-2016 και 2016-2017» για τα άγονα 
τµήµατα της υπ’ αριθµ. 57496/1591/30-4-2015 διακήρυξης, µε κριτήριο κατακύρωσης την 
χαµηλότερη τιµή, προϋπολογισµού 209.986,09€ µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση α) διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού του έργου: «Μεταφορά µαθητών 
δηµοσίων σχολείων χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας για το σχολικό έτος 2015-2016», 
για τα άγονα τµήµατα των υπ΄αριθµ. 57496/1591/30-4-2015 και 103020/2868/31-7-2015 
διακηρύξεων, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, προϋπολογισµού 55.832,40€ 
χωρίς Φ.Π.Α., και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δαπάνης και δέσµευσης πίστωσης για πληρωµή έργων από τις ∆ηµόσιες 
Επενδύσεις της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπανών και δέσµευση πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισµό για 
αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα και µελέτες του προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής, Π.Ε. Εύβοιας. 
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ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή ποσών αχρεωστήτως 
εισπραχθέντων από παράβολα, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Μερική ανάκληση της υπ’ αριθµ. 917/1-8-2014 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής Π.Σ.Ε. και λήψη νέας για έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης από τη 
συµµετοχή της Π.Ε. Εύβοιας, στην εκδήλωση - έκθεση που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία 
Σπουδών Εγγύς Ανατολής µε θέµα: «Η Βιοµηχανία της Χαλκίδας: Κτίρια, Προϊόντα, 
Άνθρωποι». 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δαπανών από τον τακτικό προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, 
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα - µελέτες του προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση πληρωµής δαπάνης και δέσµευσης πίστωσης για οφειλές προηγούµενων 
ετών από εκτελεσθείσες εργασίες λόγω δικαστικών αποφάσεων, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον τακτικό 
προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δαπάνης για συµµετοχή της Π.Ε. Βοιωτίας σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του 
«Συλλόγου Πολιτιστικής Ανάπτυξης Θήβας Λάϊος». 
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριµνας Π.Σ.Ε.). 
 

Παρόντα µέλη οκτώ (8) οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, Ηλίας Μπουρµάς, Ιωάννης 
Ταγκαλέγκας, Κωνσταντίνος Καραγιάννης, Ευστάθιος Κάππος, Βασίλειος Φακίτσας, Γεώργιος 
Γκικόπουλος και Ιωάννης Αγγελέτος (παρέστη στα θέµατα ηµερήσιας διάταξης 29ο και 30ο). 

Από την συνεδρίαση, αν και κλήθηκε νόµιµα, απουσίαζε ο κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος 
καθώς και το αναπληρωµατικό µέλος αυτού.  

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

 
Χρέη γραµµατέα άσκησε η Ζωή Σύψα του Χρήστου, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού – 

Λογιστικού, µε βαθµό ΣΤ΄, που ορίσθηκε αναπληρώτρια γραµµατέας της Οικονοµικής 
Επιτροπής µε την αριθµ. 9460/222/27-1-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, 
όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 9971/286/28-1-2013 όµοιά της. 

 
Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι: 

1. Ευθύµιος Καραΐσκος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φθιώτιδας και Αναπληρωτής του 
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας,  
2. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας 
Π.Σ.Ε., 
3. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών και Μεταφορών Π.Σ.Ε., 
4. Σταύρος Τσελάς, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριµνας Π.Σ.Ε., 
5. Φωτούλα Σφήκα, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ιοίκησης Π.Σ.Ε. και, 
6. Λουκάς Καράντζαλης, Αναπληρωτής Προϊστάµενος ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. 
Βοιωτίας. 
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Πριν από τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 
πρότεινε στα µέλη να συζητηθούν και τα παρακάτω θέµατα, ως έκτακτα: 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής διενέργειας του διεθνούς ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής 
αρµοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017, προϋπολογισµού 
4.738.897,50 € µε Φ.Π.Α. [Πρακτικό Γνωµοδότησης σε ερώτηµα της αριθ.1100/2015 απόφασης 
της Οικονοµικής Επιτροπής της Π.Σ.Ε.]  - Μερική ανάκληση [τροποποίηση] της µε αριθµό 
939/2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., περί έγκρισης πρακτικού 1 της 
επιτροπής του σχετικού διαγωνισµού. 
             
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση της υπ΄αριθµ. 111982/4139/26-8-2015 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης πρακτικού 3 της επιτροπής διενέργειας 
επαναληπτικού (ΑΠ 3105/24-6-2015) διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού 
διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισµού µεταφοράς µαθητών των δηµόσιων σχολικών µονάδων 
Α’/βάθµιας και Β’/βάθµιας εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για δύο 
σχολικά έτη 2015-2016 & 2016-2017, συνολικού προϋπολογισµού 6.210.360,50 µε Φ.Π.Α.. 

Το κατεπείγον των ανωτέρω θεµάτων έγκειται στην ανάγκη για την έγκαιρη µεταφορά 
µαθητών των Περιφερειακών Ενοτήτων κατά την έναρξη του σχολικού έτους, την 11η  
Σεπτεµβρίου 2015. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Τροποποίηση των αριθµ. 1063/2014 και 219/2015 αποφάσεων της 
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που αφορούν δροµολόγια µεταφοράς 
µαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας σχ. έτους 2014-2015. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση δαπανών δροµολογίων µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. 
Φθιώτιδας, σχολικού έτους 2014-15. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 Το κατεπείγον των ανωτέρω θεµάτων έγκειται στην ανάγκη πληρωµής των αναδόχων 
που έχουν εκτελέσει το έργο της µεταφοράς µαθητών για το σχ. έτος 2014-2015, λόγω και των 
δηµοσιονοµικών προβληµάτων ρευστότητας που αντιµετωπίζουν.  
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση της συµπληρωµατικής της 7ης Τροποποίησης του 
Προϋπολογισµού έτους 2015 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητές κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε. και κα Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης Οικονοµικού 
Π.Σ.Ε.) 

Το κατεπείγον του θέµατος έγκειται στην ανάγκη να καλυφθούν οι δαπάνες και οι 
υπηρεσιακές ανάγκες που θα προκύψουν, λόγω της ανακοίνωσης διεξαγωγής βουλευτικών 
εκλογών κατά το µήνα Σεπτέµβριο. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση της υπ΄ αριθµ.206/29-8-2015 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Φθιώτιδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση πυρκαγιάς στην 
περιοχή Τ.Κ. Πετρωτού του ∆ήµου ∆οµοκού την 29-8-2015. 
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 

Το κατεπείγον του θέµατος έγκειται στην ανάγκη άµεσης παροχής της ανωτέρω 
υπηρεσίας καθόσον υφίσταται κίνδυνος για τις ζωές και τις περιουσίες των πολιτών.   
 

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 1101 
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής διενέργειας του διεθνούς ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής 
αρµοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017, προϋπολογισµού 
4.738.897,50 € µε Φ.Π.Α. [Πρακτικό Γνωµοδότησης σε ερώτηµα της αριθ.1100/2015 απόφασης 
της Οικονοµικής Επιτροπής της Π.Σ.Ε.]  - Μερική ανάκληση [τροποποίηση] της µε αριθµό 
939/2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., περί έγκρισης πρακτικού 1 της 
επιτροπής του σχετικού διαγωνισµού. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθµ. 113059/1116/28-8-
2015 παροχή γνώµης - εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, καθώς 
και το υπ΄αριθµ. 3576/28-8-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας, 
µε το οποίο διαβιβάστηκε στην Νοµική Υπηρεσία Π.Σ.Ε. το Πρακτικό Νο 2 Γνωµοδότησης σε 
ερώτηµα της αριθ. 1100/25-8-2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, τα οποία και 
αποτελούν αναπόσπαστα τµήµατα του παρόντος πρακτικού.  

Στη συνέχεια ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φθιώτιδας, Ευθύµιος Καραΐσκος, ενεργών για 
λογαριασµό της Νοµικής Υπηρεσίας, ανάπτυξε και προφορικά τις απόψεις και τη θέση της 
Νοµικής Υπηρεσίας σε σχέση µε το περιεχόµενο του υπ΄αριθµ. πρωτ. 113059/1116/28-8-2015 
εισηγητικού σηµειώµατός της, το οποίο αποτελεί συνέχεια και ενιαίο σύνολο µε το από 28-8-
2015 πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και παραδεκτά συνέχεται µε αυτό. 

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερόµενους να πάρουν θέση έναντι των 
αναφεροµένων στο ανωτέρω εισηγητικό σηµείωµα της Νοµικής Υπηρεσίας. Οι κ.κ. ∆ηµήτριος 
Παπαχαραλάµπους (Πρόεδρος του ΚΤΕΛ Επαρχίας Θήβας), ∆ηµήτριος Λαµπρόπουλος 
(Πρόεδρος του ΚΤΕΛ Επαρχίας Λιβαδειάς), Σπυρίδων Γεραντώνης (Πρόεδρος της Κ/ξιας ΤΑΧΙ 
Λιβαδειάς) και Νικόλαος Τσότρας (ιδιοκτήτης ΤΑΞΙ και Τουριστικών Λεωφορείων) δήλωσαν ότι 
αποδέχονται την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας. 

Μετά από διαλογική συζήτηση και επειδή: 
(α) σύµφωνα µε το ανωτέρω εισηγητικό σηµείωµα υπ’ αριθµ. 113059/1116/28-8-2015 

της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. και, τα όσα αναλυτικά αναφέρονται σ' αυτό, τα αυτά πραγµατικά 
περιστατικά, που περιγράφονται στο από 02/07/2015 πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
∆ιαγωνισµού και στην υπ. αριθ. 939/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, εκτιµώνται 
διαφορετικά και µε το τρόπο που αναφέρονται και αναλύονται στο εν λόγω εισηγητικό 
σηµείωµα και  

(β) συντρέχουν λόγοι γενικότερου δηµοσίου συµφέροντος για το έργο της µεταφοράς 
των µαθητών, αφού η έγκαιρη και ασφαλής µεταφορά των µαθητών από και προς τις σχολικές 
µονάδες, µε την έναρξη του σχολικού έτους (11/09/2015), συναρτάται µε την υποχρέωση της 
πολιτείας για εκπλήρωσή της, συνταγµατικά κατοχυρωµένης, υποχρέωσής της για δωρεάν 
παροχή της παιδείας, η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αποφασίζει οµόφωνα 

Α. Εγκρίνει το πρακτικό 2 της 28/08/2015 της επιτροπής διενέργειας του διεθνούς 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής 
αρµοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017, προϋπολογισµού 
4.738.897,50 € µε Φ.Π.Α. [Πρακτικό Γνωµοδότησης σε ερώτηµα της αριθ.1100/2015 απόφασης 
της Οικονοµικής Επιτροπής της Π.Σ.Ε.] 

Β. ι) Ανακαλεί µερικώς [τροποποιεί] την µε αριθµ. 939/2015 απόφασή της, και εξαιρεί 
από την συνέχιση του επίµαχου διαγωνισµού, τα εξής τµήµατα: 

(α) για την  "Κάντζος Τουριστική Μεταφορική Ξενοδοχειακή Α.Ε." τα τµήµατα 51,52,  
(β) για τη "Κοινοπραξία ΤΑΞΙ Λιβαδειάς" τα τµήµατα 46, 47, 56, 57, 59  και 66,  
(γ) για τον Τσότρα Νικόλαο τα τµήµατα 56, 57, 68,107,108,121,130,132,   
(δ) για το "Υπεραστικό ΚΤΕΛ Επαρχίας Θηβών" τα τµήµατα 87, 96,109, 
(ε) "Υπεραστικό ΚΤΕΛ Επαρχίας Λιβαδειάς" τα τµήµατα 25, 26, 51, 52, 56, 57, 61, 62, 

114, 115 και 116 και  
(στ) για την εταιρεία ‘’ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.’’ τα τµήµατα 9 και 11.  
(ιι) Το σχετικό κεφάλαιο της υπ. αριθ. 939/2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, 

διαµορφώνεται ως ακολούθως: 
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 Εγκρίνει τη συνέχιση του διαγωνισµού στο επόµενο στάδιο αποσφράγισης των 
φακέλων «Οικονοµική προσφορά» των παρακάτω υποψηφίων αναδόχων:  

• Αλαφογιάννη Γεώργιο για το τµήµα 135, 
• Γεωργίου Μάριο για τα τµήµατα 13,114,  
• Κοινοπραξία ΤΑΞΙ Λιβαδειάς για τα τµήµατα 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26,  

27, 28, 29, 30, 32, 33, 34 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 
62, 63, 64, 65, 67, 87, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 126, 127, 
128, 129, 133, 135, 137, 138. 

• Μπακαλέξης Ιωάννης για τα τµήµατα 14, 67,120, 
• Μπατσιάκος Λουκάς για τα τµήµατα 20, 50,  
• Νικολάου Χρήστος για τα τµήµατα 80,88,89,90,  
• Νικολάου –Πίνδας Παναγιώτης για τα τµήµατα 98,103,  
• Πικάσης Σπυρίδων για το τµήµα 129,  
• Πολύµερος ∆ηµήτριος για το τµήµα 12,  
• Σταµάτης Ιωάννης για τα τµήµατα 91,96,100,104,130,132,  
• ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. για τα τµήµατα 10, 75  
• ΤΣΟΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ για τα τµήµατα 80, 88, 100, 103  
• ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ για τα τµήµατα 72, 74, 77, 78, 79, 80, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 

96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 111, 122, 125, 131, 134 
• ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ για τις οµάδες 4η, 5η, 6η και για τα τµήµατα 9, 

 56, 57, 68, 73, 82, 86, 88, 91, 107, 108, 110, 121, 130, 132, 136, 137 
• ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ για την οµάδα 1η και για τα τµήµατα 7, 8,  

11, 46, 47, 59, 66  
(iii) Οπότε  η σχετική  υπ. αριθ. 939/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, (στη 

τελική της µορφή) διαµορφώνεται ως ακολούθως: 
- Απορρίπτει τους παρακάτω συµµετέχοντες για τους λόγους που αναφέρονται στο εν 

λόγω πρακτικό της επιτροπής:  
1) Παπαγιάννη Αλκιβιάδη 
2) Ταµπουρατζή Φίλιππο 
3) Κάντζο Τουριστική Μεταφορική Ξενοδοχειακή Α.Ε. 
4) Τσότρα Νικ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 
Γ) Εγκρίνει κατά τα λοιπά το από 02-07-2015 πρακτικό της επιτροπής του διεθνούς 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής 
αρµοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017, προϋπολογισµού 
4.738.897,50 € µε Φ.Π.Α., που αφορά στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής - τεχνικής προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων. 

 
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ψηφίζει θετικά, µε επιφυλάξεις που αφορούν την ουσία του 

θέµατος. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1102 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση της υπ΄αριθµ. 111982/4139/26-8-2015 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης πρακτικού 3 της επιτροπής διενέργειας 
επαναληπτικού (ΑΠ 3105/24-6-2015) διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού 
διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισµού µεταφοράς µαθητών των δηµόσιων σχολικών µονάδων 
Α’/βάθµιας και Β’/βάθµιας εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για δύο 
σχολικά έτη 2015-2016 & 2016-2017, συνολικού προϋπολογισµού 6.210.360,50 µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 112005/4143/26-8-
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 υπ΄αριθµ. 111982/4139/26-8-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας, ως προς: 

1. Την έγκριση του υπ΄άριθµ. 3/26-8-2015 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας 
επαναληπτικού (ΑΠ 3105/24-6-2015) διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού 
διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισµού µεταφοράς µαθητών των δηµόσιων σχολικών µονάδων 
Α’/βάθµιας και Β’/βάθµιας εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για δύο 
σχολικά έτη 2015-2016 & 2016-2017, συνολικού προϋπολογισµού 6.210.360,50 µε Φ.Π.Α., 
που αφορούσε στην αποσφράγιση (ηλεκτρονική µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ και φυσικού φακέλου) των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης των υποψήφιων αναδόχων. 

2. Την κατακύρωση του διαγωνισµού κατά τµήµα στους παρακάτω µειοδότες σύµφωνα 
µε την προσφορά τους. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑ∆ΟΧΟΙ 

Α/Α 
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ 
ΥΠΟΒΑΛΕΙ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕ € 

1 ΜΠΕΚΕΡΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε. 

ΜΠΕΚΕΡΙ∆ΗΣ 
ΖΑΦΕΙΡΗΣ 11 55,12 

2 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40 69,37 

3 ΣΤΑΜΕΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 52 13,69 

4 ΣΤΑΜΕΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 55 19,72 

5 ΠΑΠΑΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 57 9,27 

6 ΦΟΡΤΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 59 40,27 

7 ΦΟΡΤΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 60 17,24 

8 ΜΠΕΛΛΟΣ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 71 19,91 

9 ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 74 25,31 

10 ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΩΝ/ΝΟΣ 75 23,44 

11 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 76 31,85 

12 ΒΑΓΙΑ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 79 19,82 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1103 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Τροποποίηση των αριθµ. 1063/2014 και 219/2015 αποφάσεων της 
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που αφορούν δροµολόγια µεταφοράς 
µαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας σχ. έτους 2014-2015. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 112985/4187/28-8-
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 
 Τροποποιεί τις αριθµ. 1063/23-10-2014 (πρακτικό 23/2014) και 219/10-3-2015 
(πρακτικό 6/2015) αποφάσεις της, που αφορούν δροµολόγια µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. 
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Φθιώτιδας σχ. έτους 2014-2015, λόγω ορθού επανυπολογισµού των χιλιοµέτρων των 
αντίστοιχων δροµολογίων, αναλυτικά: 
1) αποφ. 1063/2014 (σηµ 7): Στο δροµολόγιο του διαγωνισµού µε Α/Α τµήµατος 29 (ταξί µε 
ανάδοχο τον Λαϊνά Ανδρέα) µε αφετηρία την Οµβριακή (ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο) & 
προορισµό την Άνω Αγόριανη –Μακρυρράχη έγινε ανακοστολόγηση λόγω εκτέλεσης οκτώ (8) 
επιπλέον χιλιοµέτρων.  
Νέα τιµή-ηµερήσιο κόστος της σύµβασης: 27,86 (έχει εφαρµοστεί η προαίρεση). 
2) απόφ. 219/2015: Στο δροµολόγιο του διαγωνισµού µε Α/Α τµήµατος 14 (ταξί µε ανάδοχο τον 
Γουργιώτη Χρήστο) µε αφετηρία την Γραµµένη - Σταυρός & προορισµό το Ειδικό Σχολείο 
Λαµίας έγινε ανακοστολόγηση λόγω εκτέλεσης δώδεκα (12) επιπλέον χιλιοµέτρων.  
Νέα τιµή-ηµερήσιο κόστος της σύµβασης: 40,90 (έχει εφαρµοστεί η προαίρεση). 
 

Οι 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 1104 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση δαπανών δροµολογίων µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. 
Φθιώτιδας, σχολικού έτους 2014-15. 
(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. 112891/4186/28-8-
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 παρακάτω δαπάνες δροµολογίων µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, 

σχολικού έτους 2014-15, ως εξής: 
 

∆ΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΣΕΠΤ. 2014-ΙΟΥΝ. 2015  
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΣ 073 ΚΑΕ 0821 

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ∆.ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 

 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΣΥΜΒ
ΑΣΗ 

ΗΜΕ
ΡΕΣ 

ΗΜΕΡΗ
ΣΙΟ 

ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
13% 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 
ΑΝΑ 

ΑΝΑ∆ΟΧ
Ο ΜΕ 
ΦΠΑ 

   ΣΕΠΤ.2014   12 3,45 41,40 € 5,38 € 46,78 €   

   ΟΚΤ.2014   21 3,45 72,45 € 9,42 € 81,87 €   

   ΝΟΕ.2014   18 3,45 62,10 € 8,07 € 70,17 €   

   ∆ΕΚ.2014   16 3,45 55,20 € 7,18 € 62,38 €   

   ΙΑΝ.2015   14 3,45 48,30 € 6,28 € 54,58 €   

   ΦΕΒΡ.2015   17 3,45 58,65 € 7,62 € 66,27 €   

   ΜΑΡΤ.2015   20 3,45 69,00 € 8,97 € 77,97 €   

   ΑΠΡ.2015   12 3,45 41,40 € 5,38 € 46,78 €   

1 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

ΜΑΙΟΣ 2015 
ΤΜ. 
36 

15 3,45 51,75 € 6,73 € 58,48 € 592,57 € 

   ΙΟΥΝ.2015   7 3,45 24,15 € 3,14 € 27,29 €   

   ΣΕΠΤ.2014   14 3,77 52,78 € 6,86 € 59,64 €   

   ΟΚΤ.2014   22 3,77 82,94 € 10,78 € 93,72 €   

ΑΔΑ: 6ΦΩΒ7ΛΗ-ΗΞΟ
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   ΝΟΕ.2014   19 3,77 71,63 € 9,31 € 80,94 €   

   ∆ΕΚ.2014   17 3,77 64,09 € 8,33 € 72,42 €   

   ΙΑΝ.2015   15 3,77 56,55 € 7,35 € 63,90 €   

   ΦΕΒΡ.2015   18 3,77 67,86 € 8,82 € 76,68 €   

   ΜΑΡΤ.2015   21 3,77 79,17 € 10,29 € 89,46 €   

   ΑΠΡ.2015   12 3,77 45,24 € 5,88 € 51,12 €   

2 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ 
∆ΕΣΠΟΙΝΑ 

ΜΑΙΟΣ 2015 ΤΜ 83 20 3,77 75,40 € 9,80 € 85,20 € 715,70 € 

   ΙΟΥΝ.2015   10 3,77 37,70 € 4,90 € 42,60 €   

   ΣΕΠΤ.2014   12 7,70 92,40 € 12,01 € 104,41 €   

   ΟΚΤ.2014   21 7,70 161,70 € 21,02 € 182,72 €   

   ΝΟΕ.2014   18 7,70 138,60 € 18,02 € 156,62 €   

   ∆ΕΚ.2014   16 7,70 123,20 € 16,02 € 139,22 €   

   ΙΑΝ.2015   14 7,70 107,80 € 14,01 € 121,81 €   

   ΦΕΒΡ.2015   17 7,70 130,90 € 17,02 € 147,92 €   

   ΜΑΡΤ.2015   20 7,70 154,00 € 20,02 € 174,02 €   

   ΑΠΡ.2015   12 7,70 92,40 € 12,01 € 104,41 €   

3 
ΛΑΙΝΑΣ 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ 

ΜΑΙΟΣ 2015 ΤΜ 29 18 7,70 138,60 € 18,02 € 156,62 € 1.366,06 € 

   ΙΟΥΝ.2015   9 7,70 69,30 € 9,01 € 78,31 €   

    ΑΠΡ.2015   2 36,78 73,56 € 9,56 € 83,12 €   

4 
ΣΙΑΠΠΑΣ 
ΚΩΝΝΟΣ ΜΑΙΟΣ 2015 

ΝΈΟ 
29 9 36,78 331,02 € 43,03 € 374,05 € 623,42 € 

   ΙΟΥΝ.2015   4 36,78 147,12 € 19,13 € 166,25 €   

   ΣΕΠΤ.2014   14 40,90 572,60 € 74,44 € 647,04 €   

   ΟΚΤ.2014   22 40,90 899,80 € 116,97 € 1.016,77 €   

5 
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΟΕ.2014 

ΤΜΗ
ΜΑ 14 19 40,90 777,10 € 101,02 € 878,12 € 3.235,19 € 

   ∆ΕΚ.2014   15 40,90 613,50 € 79,76 € 693,26 €   

   ΙΑΝ.2015   15 40,90 613,50 € 79,76 € 693,26 €   

   ΦΕΒΡ.2015   19 40,90 777,10 € 101,02 € 878,12 €   

6 
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΜΑΡΤ.2015 
ΤΜΗ
ΜΑ 14 

21 40,90 858,90 € 111,66 € 970,56 €   

   ΑΠΡ.2015   12 40,90 490,80 € 63,80 € 554,60 € 4.436,83 € 

   ΜΑΙΟΣ.2015   19 40,90 777,10 € 101,02 € 878,12 €   

   ΙΟΥΝ.2015   10 40,90 409,00 € 53,17 € 462,17 €   

ΣΥΝΟΛΟ   
10.969,77 

€ 
10.969,77 

€ 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1105 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση της συµπληρωµατικής της 7ης Τροποποίησης του 
Προϋπολογισµού έτους 2015 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητές κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε. και κα Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης Οικονοµικού 
Π.Σ.Ε.) 

ΑΔΑ: 6ΦΩΒ7ΛΗ-ΗΞΟ
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 112894/4177/28-8-
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 συµπληρωµατική της 7ης Τροποποίησης του Προϋπολογισµού έτους 2015 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1106 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση της υπ΄ αριθµ.206/29-8-2015 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Φθιώτιδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση πυρκαγιάς στην 
περιοχή Τ.Κ. Πετρωτού του ∆ήµου ∆οµοκού την 29-8-2015. 
(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. ∆Υ/31-8-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του 
παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την υπ΄αριθµ. 206/29-8-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας 

σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση πυρκαγιάς στην περιοχή Τ.Κ. 
Πετρωτού του ∆ήµου ∆οµοκού την 29-8-2015, και συγκεκριµένα: 
 

1.- Την απευθείας µίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών µηχανηµάτων: 
α) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΙΝ-4712 φορτηγό µεταφοράς νερού-υδροφόρο όχηµα  

ιδιοκτησίας ΚΕΡΑΜΙ∆Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ. 
 β) Με αριθµό κυκλοφορίας ΙΤ-6633 φορτηγό µεταφοράς νερού-υδροφόρο όχηµα  
ιδιοκτησίας ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

γ) Με αριθµό κυκλοφορίας ΡΟΖ-1034 φορτηγό µεταφοράς νερού-υδροφόρο όχηµα  
ιδιοκτησίας ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΡΗΓΟΡΗ – ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ. 

2.- Η δαπάνη µίσθωσης θα υπολογιστεί σύµφωνα µε τις ώρες εργασίας των 
µηχανηµάτων, που θα προκύπτουν από το ηµερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας,      
σε βεβαίωση που θα υπογράφεται από τον ∆ιοικητή της Π.Υ Λαµίας και κατόπιν από το Τµήµα 
Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Φθιώτιδας, σε συνδυασµό µε την υπ’ αριθ. 1174/02.12.2014 
(αρ. πρακτ. 26/θέµα έκτακτο 6ο) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 

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

προφορικές εντολές των υπευθύνων στελεχών της, οι δε ηµέρες και ώρες εργασίας του 
µηχανήµατος θα καθορίζονται από την βεβαίωση της Π.Υ. και του Τµήµατος πολιτικής 
προστασίας της Π.Ε. Φθιώτιδας. 

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

(γ) Το όχηµα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισµό για την 
τροφοδοσία των πυροσβεστικών οχηµάτων, φώτα, και λοιπά αναγκαία εξαρτήµατα για την 
σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας. 

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

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

ΑΔΑ: 6ΦΩΒ7ΛΗ-ΗΞΟ
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(δ2)  Συντήρηση και επισκευή του µηχανήµατος. 
(δ3)  Προµήθεια  καυσίµων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ. 
(δ4) Ασφάλιση του µηχανήµατος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την 

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1107 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης 19/18-8-2015 της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Η Επιτροπή ενέκρινε οµόφωνα το µε αριθµ. 19/18-8-2015 πρακτικό συνεδρίασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1108 

 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Εξώδικος συµβιβασµός απαιτήσεων, κατά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 
άσκηση η µη ενδίκου βοηθήµατος κατά της υπ. αριθ. 294/2015 διαταγής πληρωµής του 
Ειρηνοδικείου Λαµίας [∆ικαιούχος: η εταιρεία µε την επωνυµία «ΣΤΕΡΕΟ∆ΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»]- Γνωµοδότηση.    
(Εισηγητής 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. 109536/1074/ 
24-8-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Να µην ασκηθεί ανακοπή και αίτηση αναστολής κατά της  υπ’ αριθ. 294/2015  

διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Λαµίας. 
2. Να γίνει δεκτό το αίτηµα για συµβιβαστική επίλυση της διαφοράς, ως διατυπώθηκε 

στην µε αριθµό πρωτοκόλλου της Νοµικής Υπηρεσίας 109536/1074/19.08.2015  αίτηση της 
εταιρείας µε την επωνυµία «ΣΤΕΡΕΟ∆ΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και να 
καταβληθεί στην αιτούσα το ποσό των 12.618,57 € [ως κεφάλαιο].      

Ο Γεώργιος Γκικόπουλος ψηφίζει θετικά, ωστόσο, ζήτησε να διερευνηθεί ο λόγος που 
δεν πληρώθηκε το συγκεκριµένο έργο. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1109 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση  του έργου: «Έκτακτες Παρεµβάσεις στο οδικό 
δίκτυο του Νοµού» (εκχιονισµός επαρχιακού δικτύου – αντιπληµµυρικές παρεµβάσεις), Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 109181/6086/18-8-
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 παρακάτω δαπάνη για την εκτέλεση  του έργου: «Έκτακτες Παρεµβάσεις 

στο οδικό δίκτυο του Νοµού» (εκχιονισµός επαρχιακού δικτύου – αντιπληµµυρικές 
παρεµβάσεις), Π.Ε. Φθιώτιδας, ως εξής: 

ΑΔΑ: 6ΦΩΒ7ΛΗ-ΗΞΟ
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- Τσώνη Όλγα για τον καθαρισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε Φθιώτιδας από ισχυρή 
βροχόπτωση στο επαρχιακό δίκτυο Φθιώτιδας (περιοχή ΠΕΟ Λαµίας – Αθηνών στην Τ.Κ. 
Κόµµατος και Τ.Κ Μοσχοχωρίου ∆ήµου Λαµιέων). Η δαπάνη της συγκεκριµένης εργασίας 
ανέρχεται  στο ποσό των 13.215,12 € µε Φ.Π.Α..  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1110 
 

ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιόρθωση της υπ΄αριθµ. 1036/18-8-2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης δαπάνης για την εκτέλεση  του έργου: «Έκτακτες 
Παρεµβάσεις στο οδικό δίκτυο του Νοµού» (εκχιονισµός επαρχιακού δικτύου – 
αντιπληµµυρικές παρεµβάσεις), Π.Ε. Φθιώτιδας. 
(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. 110217/6167/21-8-
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 
  ∆ιορθώνει την υπ΄αριθµ. 1036/18-8-2015 (πρακτικό 19/18-8-2015) απόφασή της περί 
έγκρισης δαπάνης για την εκτέλεση  του έργου: «Έκτακτες Παρεµβάσεις στο οδικό δίκτυο του 
Νοµού» (εκχιονισµός επαρχιακού δικτύου – αντιπληµµυρικές παρεµβάσεις), Π.Ε. Φθιώτιδας, 
ως προς το σκέλος 2, από το λανθασµένο “ΠΑΡΗΓΟΡΗ – ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑ”, στο ορθό 
«Παρηγόρη – Παπαδηµητρίου Σοφία». 
 

   Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1111 
 

    
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση α) πρακτικού άγονης δηµοπρασίας και β) επανάληψης του διαγωνισµού 
του έργου: «Αποκατάσταση κατολίσθησης στο δρόµο Αταλάντη – Καλαπόδι, Π.Ε. Φθιώτιδας, 
προϋπολογισµού 200.000,00 µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 108678/6043/17-8-
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: 
α) το από 28-7-2015 πρακτικό του επαναληπτικού διαγωνισµού του έργου: 

«Αποκατάσταση κατολίσθησης στον δρόµο Αταλάντη – Καλαπόδι», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
προϋπολογισµού 200.000,00 µε Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το οποίο ο διαγωνισµός κρίθηκε άγονος, 
διότι καµία προσφορά δεν υποβλήθηκε, 

β) την επανάληψη του διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και 
σύµφωνα µε την διαδικασία του άρθρου 18 της οικείας διακήρυξης, στις 14 Σεπτεµβρίου, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ., στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 

   Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1112 
 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας, διενέργεια δηµόσιας κλήρωσης - κατακύρωση 
αποτελέσµατος για την ανάδειξη αναδόχου του υποέργου 3: «Ενίσχυση του φέροντος 
οργανισµού του υπάρχοντος κτιρίου – διαρρυθµίσεις – αντικατάσταση στέγης – κουφωµάτων 
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και ένταξή του στο νέο κτιριακό συγκρότηµα – Αποπεράτωση», αρµοδιότητας ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Σ.Ε., προϋπολογισµού 1.347.000,00 € µε Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 107363/3167/12-8-
2015  έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Στη συνέχεια, διενεργήθηκε δηµόσια κλήρωση µεταξύ των δύο εργοληπτικών 
επιχειρήσεων («ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ» και «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΩΝΗ»), που 
κλήθηκαν µε το υπ’ αριθµ. οικ. 1378/26-8-2015 έγγραφο της Οικονοµικής Επιτροπής, οι 
οικονοµικές προσφορές των οποίων ταυτίζονται απόλυτα µε ποσοστό έκπτωσης 13,35%. Η 
κλήρωση ανέδειξε µειοδότη του έργου την εργοληπτική επιχείρηση «ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ». 

Ακολούθως, διενεργήθηκε δεύτερη δηµόσια κλήρωση µεταξύ των τριών εργοληπτικών 
επιχειρήσεων («ΑΛΠΑ ΑΤΕ», «Κ/Ξ ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΜΠΑΡΩΝΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΣ» 
και «Κ/Ξ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ») που κλήθηκαν µε 
το υπ’ αριθµ. οικ. 1379/26-8-2015 έγγραφο της Οικονοµικής Επιτροπής, οι οικονοµικές 
προσφορές των οποίων ταυτίζονται απόλυτα µε ποσοστό έκπτωσης 13,00%, προκειµένου να 
οριστικοποιηθεί ο πίνακας παραδεκτών προσφορών µε σειρά µειοδοσίας (3η 4η και 5η θέση). Η 
κλήρωση ανέδειξε στην τρίτη θέση την «Κ/Ξ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ», στην τέταρτη θέση την εταιρεία «ΑΛΠΑ ΑΤΕ», και στην πέµπτη θέση την 
«Κ/Ξ ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΜΠΑΡΩΝΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΣ». 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει τα υπ΄αριθµ. 1/3-8-2015 και 2/12-8-2015 πρακτικά δηµοπρασίας του 

υποέργου 3: «Ενίσχυση του φέροντος οργανισµού του υπάρχοντος κτιρίου – διαρρυθµίσεις – 
αντικατάσταση στέγης – κουφωµάτων και ένταξή του στο νέο κτιριακό συγκρότηµα – 
Αποπεράτωση», αρµοδιότητας ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε., προϋπολογισµού 
1.347.000,00 € µε Φ.Π.Α., που αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, των 
οικονοµικών προσφορών και των εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων αναδόχων. 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα της ανοιχτής δηµοπρασίας του υποέργου στην 
εργοληπτική επιχείρηση «ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ», µε ποσοστό µέσης τεκµαρτής έκπτωσης δεκατρία και 
τριάντα πέντε τοις εκατό (13,35%) επι των τιµών του τιµολογίου της µελέτης. 

3. Οριστικοποιεί τον πίνακα κατάταξης, ως εξής: 
 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 
 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

2 ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΩΝΗ 

3 Κ/Ξ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ – ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ 

4 ΑΛΠΑ ΑΤΕ 

5 Κ/Ξ ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΜΠΑΡΩΝΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΣ 

 
   Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1113 
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ΘΕΜΑ 7ο: Επικαιροποίηση τευχών δηµοπράτησης του υποέργου: «Βελτίωση επαρχιακού 
δρόµου Κονιάκου – Κάτω Μουσουνίτσας Β’ φάση», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 80.000,00 
€ µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 108324/5452/14-8-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κ. Ιωάννης Αθανασίου εργολήπτης δηµοσίων έργων, ο 
οποίος ανέλυσε τις θέσεις του επι του θέµατος. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 1. Ανακαλεί τις υπ΄αριθµ. 894/1-8-2014, 892/14-7-2015 και 1047/18-8-2015 αποφάσεις 
της, λόγω αναθεώρησης των πρότυπων διακηρύξεων συµβάσεων δηµοσίων έργων τύπου Α΄ 
και Β’ (αριθµ. 67/2015 απόφαση Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ - ΦΕΚ 664 Β’/21-4-2015). 
 2. Εγκρίνει εκ νέου: 

α) την δηµοπράτηση του υποέργου:«Βελτίωση επαρχιακού δρόµου Κονιάκου – Κάτω 
Μουσουνίτσας Β’ φάση», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 80.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή 
δηµοπρασία, 

β) το επικαιροποιηµένο σχέδιο διακήρυξης και το σχέδιο περίληψης διακήρυξης. 
3. Συγκροτεί την επιτροπή διαγωνισµού για το έργο του θέµατος που θα προκύψει µετά 

από κλήρωση (σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011) και ορίζει την ∆/νση Τεχνικών 
Έργων Π.Ε Φωκίδας ως αρχή που θα διενεργήσει την διαδικασία ορισµού της επιτροπής 
δηµοπρασίας και την δηµοπρασία. Επειδή ο προϋπολογισµός του έργου είναι κάτω από το 
όριο της 2ης τάξης η επιτροπή είναι τριµελής (3). Τα τρία µέλη µε τους αναπληρωτές τους θα 
είναι υπάλληλοι της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας που θα προκύψουν µετά από την 
διαδικασία της κλήρωσης 

 
      Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1114 

 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση παράτασης της προθεσµίας του έργου: «∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος στο 
επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο αρµοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισµού 
245.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Ε 100554/5350/17-
8-2015 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: 

«∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο αρµοδιότητας Π.Ε. 
Φθιώτιδας», προϋπολογισµού 245.000,00 € µε Φ.Π.Α. κατά εξήντα µια (61) ηµερολογιακές 
ηµέρες, ήτοι µέχρι 30-09-2015. 
 

       Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1115 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση παράτασης της διάθεσης µηχανήµατος προς χρήση στο ∆ήµο Σκύρου για 
το τρέχον έτος (έως 31-12-2015), Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 109743/3442/20-8-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την παράταση της διάθεσης του µηχανήµατος ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ) µε 

αριθµ. κυκλοφορίας ΜΕ 121115 ΙΧ, της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς χρήση στο 
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∆ήµο Σκύρου, που αποσκοπεί στην αντιµετώπιση των αναγκών αποκατάστασης – συντήρησης 
και ασφαλούς διέλευσης όλου του οδικού δικτύου της νήσου Σκύρου (επαρχιακό και δηµοτικό 
οδικό δίκτυο). 

Η διάθεση του µηχανήµατος θα γίνει για το τρέχον έτος (έως 31-12-2015) µε την 
προϋπόθεση ότι ο ∆ήµος Σκύρου θα αναλάβει: 
1) την επιστροφή του µηχανήµατος µε µέριµνα και δαπάνες του,  
2) την διάθεση χειριστού µηχανήµατος,  
3) την διάθεση καυσίµων, 
4) την συντήρηση του µηχανήµατος, 
5) την ασφάλεια µηχανήµατος και χειριστού. 
 

       Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1116 
 

ΘΕΜΑ 10ο: Συµπλήρωση της υπ’ άριθµ. 896/14-7-2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης δαπάνης και απευθείας ανάθεσης για την 
εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον επαρχιακό δρόµο Παλαιοβράχας 
Λευκάδας», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 24.000,00 € 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. 108903/6066/18-8-
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 
 Συµπληρώνει την υπ΄αριθµ. 896/14-7-2015 απόφασή της για την απευθείας ανάθεση 
και την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον επαρχιακό δρόµο 
Παλαιοβράχας Λευκάδας», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 24.000,00 € µε Φ.Π.Α., 
εγκρίνοντας και την δέσµευση πίστωσης ύψους 24.000€ µε Φ.Π.Α.. 
 

       Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1117 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση πρακτικού άγονου επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου 
διαγωνισµού για το υποέργο: «Προµήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισµού για το Θεραπευτήριο 
Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας», προϋπολογισµού 217.076,98 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 107053/3998/11-8-
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. το από 4-8-2015 πρακτικό της επιτροπής του επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού 
δηµόσιου διαγωνισµού για το υποέργο: «Προµήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισµού για το 
Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας», προϋπολογισµού 217.076,98 € µε Φ.Π.Α., 
σύµφωνα µε το οποίο ο διαγωνισµός κρίθηκε άγονος, διότι καµία προσφορά δεν υποβλήθηκε. 

2. την συνέχιση του διαγωνισµού και την προσφυγή στην διαδικασία της διαπρ-
αγµάτευσης (απευθείας ανάθεση) µε την τήρηση των ίδιων ουσιωδών όρων και χωρίς 
δηµοσίευση προκήρυξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 του Π.∆. 118/2007 τις 
διατάξεις του άρθρου 25 του Π.∆. 60/2007 και της παρ. 13, άρθρου 2 του Ν. 2286/1995.  
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                                                  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1118 
 

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρακτικού του επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου 
διαγωνισµού για το υποέργο: «Προµήθεια εξοπλισµού Φυσικοθεραπευτηρίου - Νοσηλευτικού 
τµήµατος (Ιατρικός Εξοπλισµός) για το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας», 
προϋπολογισµού 126.321,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 107058/3999/11-8-
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. το υπ αριθµ. 1/10-8-2015 πρακτικό της επιτροπής του επαναληπτικού ηλεκτρονικού 
ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού για το υποέργο: «Προµήθεια εξοπλισµού Φυσικο-
θεραπευτηρίου - Νοσηλευτικού τµήµατος (Ιατρικός Εξοπλισµός) για το Θεραπευτήριο Χρόνιων 
Παθήσεων Ευρυτανίας», προϋπολογισµού 126.321,00 € µε Φ.Π.Α., που αφορά στην 
αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής – τεχνικής προσφοράς της µοναδικής  
υποψήφιας αναδόχου. 
 2. την συνέχιση του διαγωνισµού στο επόµενο στάδιο αξιολόγησης της οικονοµικής 
προσφοράς της µίας και µοναδικής υποψήφιας προµηθεύτριας εταιρείας «ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ Α. 
ΣΕΛΙ∆Η Α.Ε.», αφού το άθροισµα της σταθµισµένης βαθµολογίας τεχνικών προδιαγραφών των 
προσφερόµενων ειδών έλαβε (104,65) που κρίνεται επαρκής. 
 
                                                  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1119 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού για 
την «Προµήθεια µελανιών (toner) για τους εκτυπωτές, τα φωτοτυπικά µηχανήµατα και 
συσκευές φαξ για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισµού 
60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. (οικ.) 110214/4082/ 
17-8-2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 1. Εγκρίνει το από 29-7-2015 πρακτικό της επιτροπής του επαναληπτικού πρόχειρου 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια µελανιών (toner) για τους εκτυπωτές, τα φωτοτυπικά 
µηχανήµατα και συσκευές φαξ για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας», 
προϋπολογισµού 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., που αφορά στην αξιολόγηση των προσφορών 
(δικαιολογητικά συµµετοχής – τεχνικές & οικονοµικές προσφορές) των υποψήφιων αναδόχων. 
 2. Αναδεικνύει µειοδότη για την Οµάδα Β’ του διαγωνισµού (προµήθεια µελανιών τόνερ 
για φωτοτυπικά µηχ/τα και τις συσκευές Φαξ των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας) την ατοµική 
επιχείρηση «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΡΕΛΗΣ», µε το δ.τ. «HITEC», διότι κατέθεσε την χαµηλότερη 
προσφορά, ήτοι 16.680,65 € µε Φ.Π.Α.. 
  3. Εγκρίνει την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγµάτευσης για την Οµάδα Α’ του 
διαγωνισµού (προµήθεια µελανιών τόνερ για τους εκτυπωτές των υπηρεσιών της Π.Ε. 
Φθιώτιδας), διότι καµία προσφορά δεν κατατέθηκε, σύµφωνα µε την περίπτωση β’ του εδαφίου 
Ι της παραγράφου 13 του άρθρου 2 του νόµου 2286/1995 (ΦΕΚ19/Α/01-02-1995) και την 
παράγραφο 3 του άρθρου 22 του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007). 

 
                                                  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1120 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση αποτελέσµατος του ανοικτού διεθνή 
ηλεκτρονικού µειοδοτικού διαγωνισµού µε τίτλο «Προµήθεια υγρών καυσίµων & λιπαντικών για 
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τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», συνολικού 
προϋπολογισµού 467.630,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 110885/4114/24-8-
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. το υπ΄αριθµ. 3/24-8-2015 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού διεθνή 
ηλεκτρονικού µειοδοτικού διαγωνισµού µε τίτλο «Προµήθεια υγρών καυσίµων & λιπαντικών για 
τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», συνολικού 
προϋπολογισµού 467.630,00 € µε Φ.Π.Α., που αφορά στην αποσφράγιση (ηλεκτρονική µέσω 
του ΕΣΗ∆ΗΣ και φυσικού φακέλου) των δικαιολογητικών κατακύρωσης των υποψήφιων 
αναδόχων. 
 2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού στους παρακάτω προµηθευτές κατά 
οµάδα, ως εξής: 
 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑ∆ΟΧΟΙ 
Α/Α 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΟΜΑ∆Α ΠΟΥ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΟΜΑ∆ΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

1 ΧΑΛΚΙΑΣ OIL Α.Ε. Α’ (ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ) 364.158,00 € 

2 ELDON’S HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. Β’ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) 9.991,70 € 

                                                 
 Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1121 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια χρώµατος διαγράµµισης οδικού δικτύου έτους 2015 της Π.Ε. Εύβοιας», 
προϋπολογισµού 73.500 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. (οικ.) 109764/4700/ 
20-8-2015 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 υπ΄αριθµ. 2/17-8-2015 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου 

διαγωνισµού για την «Προµήθεια χρώµατος διαγράµµισης οδικού δικτύου έτους 2015 της Π.Ε. 
Εύβοιας», προϋπολογισµού 73.500€ µε Φ.Π.Α., που αφορά στην αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης που προσκόµισε η υποψήφια ανάδοχος εταιρεία «ΒΕΡΝΙΚΟΛ 
ΑΤΕΒΕ Α.Ε.». 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού στην εταιρεία «ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ 
ΑΕ» - Παραγωγή και Εφαρµογή Χρωµάτων, Σηµάνσεις – ∆ιαγραµµίσεις Οδών, ∆/νση: 10ο χλµ 
Θεσσαλονίκης – Βέροιας, Ιωνία Θεσσαλονίκης, µε τιµή προσφοράς 34.566,00€ χωρίς Φ.Π.Α. 
(44.256,18 € µε Φ.Π.Α.). 
 
                                                   Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1122 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπάνης – δέσµευση πίστωσης για την «Προµήθεια δύο (2) server µε τα 
παρελκόµενά τους, για τις ανάγκες της ∆/νσης ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 
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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. 110300/4084/21-8-
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 για την «Προµήθεια δύο (2) server 

µε τα παρελκόµενά τους, για τις ανάγκες της ∆/νσης ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», συνολικού ποσού 13.407,00€ µε το Φ.Π.Α., µε 
τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

Η προµήθεια των δύο (2) server θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός δύο (2) µηνών 
από την υπογραφή της σύµβασης.  

Το συνολικό ποσό των 13.407,00 ευρώ, θα καλυφθεί από τον Ειδικό Φορέα 01.073 
Κ.Α.Ε.:1723 του Π/Υ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 
         Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1123 

 
 
ΜΑΘΗΤΙΚΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση πρακτικού 4 της επιτροπής διενέργειας του επαναληπτικού ηλεκτρονικού 
ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού του έργου: «Μεταφορά µαθητών δηµοσίων σχολείων χωρικής 
αρµοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2015-2016 και 2016-2017» για τα άγονα 
τµήµατα της υπ’ αριθµ. 57496/1591/30-4-2015 διακήρυξης, µε κριτήριο κατακύρωσης την 
χαµηλότερη τιµή, προϋπολογισµού 209.986,09€ µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 110679/3072/24-8-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού- Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 1. Εγκρίνει το υπ΄αριθµ. 4/24-8-2015 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του 
επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού του έργου: «Μεταφορά µαθητών 
δηµοσίων σχολείων χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2015-2016 και 
2016-2017» για τα άγονα τµήµατα της υπ’ αριθµ. 57496/1591/30-4-2015 διακήρυξης, µε 
κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, προϋπολογισµού 209.986,09€ µε Φ.Π.Α., που 
αφορά στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – 
Τεχνική Προσφορά». 
 2. Κρίνει αποδεκτές τις προσφορές για τα δροµολόγια:  
2.9, 2.11, 2.14, 2.15, 2.17, 2.18, 2.25, 2.27, ως εξής: 

 
ΟΜΑ∆Α Β: (ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΑΞΙ – ∆.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ)  

∆ροµολόγιο µε ΤΑΧΙ για την µεταφορά µαθητών Α΄θµιας και Β΄/θµιας Εκπαίδευσης σε σχολικές 
µονάδες χωρικής αρµοδιότητας  

 Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

Α/Α 
∆ΡΟΜΟ
ΛΟΓΙΑ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

ΟΝΟΜΑ 
ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ 

∆ΙΚΑΙΟΛΟ
ΓΗΤΙΚΑ  

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ - 

ΠΟΣΟ 

2.1 ΕΠΙΝΙΑΝΑ ∆.Σ. ΑΓΡΑΦΩΝ    
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2.2 
ΧΡYΣΟΒΑ - ΒΑΛΑΩΡΑ 

(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ) 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ    

2.6 ΛΗΜΕΡΙ 
∆.Σ. ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ & 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ 

   

2.7 ΤΟΛΜΗ  ΛΙΘΟΧΩΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ    

2.9 ΑΡΓΥΡΙ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ -Λ.Τ. 
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΠΡΑΖΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΝΑΙ 

 
ΤΑΜΕΙΟ 

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ 
& ∆ΑΝΕΙΩΝ 
Νο 12761 

ΠΟΣΟΥ 563,76€ 
 

2.10 

ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ- 
ΝΕΟΧΩΡΙΑ ΒΡΑΓΓΙΑΝΩΝ - 
ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΚΑΤΑΦΥΛΛΙΟΥ- 

ΒΑΛΙΑΝΤΣΑΛΙ ΚΑΤΑΦΥΛΛΙΟΥ- 
ΑΡΓΥΡΙ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - Λ.Τ. 
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ    

2.11 ΑΝΩ ΚΑΤΑΦΥΛΛΙ-ΜΠΡΑΒΑ 
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - Λ.Τ. 
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΠΡΑΖΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΝΑΙ 

 
ΤΑΜΕΙΟ 

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ 
& ∆ΑΝΕΙΩΝ 
Νο 12761 

ΠΟΣΟΥ 563,76€ 
 

2.14 ΙΤΕΑ - ΛΕΠΙΑΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΣΒΑΡΝΑ, 
ΧΡΥΣΟΥΛΑ, 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΝΑΙ 
 
 

 
ΤΑΜΕΙΟ 

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ 
& ∆ΑΝΕΙΩΝ 
Νο 12764 

ΠΟΣΟΥ 141,12€ 
 

2.15 
ΠΟΥΛΙΑΝΑ-ΤΣΙΡΝΩΚΑ -ΙΤΕΑ 
(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ ΓΡΑΜΜΗ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ) 

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

 
 
 
 

ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΣ, ΘΩΜΑΣ 

 
 

ΝΑΙ 

ΤΑΜΕΙΟ 
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ 

& ∆ΑΝΕΙΩΝ 
Νο 50025 

ΠΟΣΟΥ 150,00€ 
 

2.17 ΝΈΟ ΑΡΓΥΡΙ-ΜΥΡΟ∆ΕΝΤΡΙ ∆.Σ. ∆ΑΦΝΟΥΛΑΣ 
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 
ΑΡΓΥΡΙΟΣ 

ΝΑΙ 

ΤΑΜΕΙΟ 
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ 

& ∆ΑΝΕΙΩΝ 
Νο 12768 

ΠΟΣΟΥ 312,12€ 
 

2.18 ΝΈΟ ΑΡΓΥΡΙ ∆.Σ. & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
∆ΑΦΝΟΥΛΑΣ 

ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 
ΑΡΓΥΡΙΟΣ 

ΝΑΙ 

ΤΑΜΕΙΟ 
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ 

& ∆ΑΝΕΙΩΝ 
Νο 12768 

ΠΟΣΟΥ 312,12€ 
 

2.20 ΒΟΪΛΑ∆Α ΓΥΜΝΑΣΙΟ ∆ΥΤ. 
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ    

2.21 ΝΕΟΧΩΡΙ ∆.Σ. ΑΓΙΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

   

2.25 ΑΝΩ ΤΣΟΥΚΑ ∆.Σ. 
ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ 

ΛΑΘΥΡΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΑΙ ΤΑΜΕΙΟ 

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ 
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ΛΑΜΠΡΟΥ & ∆ΑΝΕΙΩΝ 
Νο 12765 

ΠΟΣΟΥ 319,46€ 
 

2.27 ΒΟΥΛΠΗ 

∆Σ 
ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ 

& ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ 

ΛΑΘΥΡΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ 
ΛΑΜΠΡΟΥ 

ΝΑΙ 

ΤΑΜΕΙΟ 
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ 

& ∆ΑΝΕΙΩΝ 
Νο 12765 

ΠΟΣΟΥ 319,46€ 
 

2.41 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ∆Α ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΦΟΥΡΝΑΣ    

2.42 ΠΛΑΤΑΝΟΣ (∆ΥΟ ΦΟΡΕΣ) ΜΕΣΟΧΩΡΑ (∆.Σ. 
ΠΛΑΤΑΝΟΥ)    

2.43 ΚΟΡΙΤΣΑ -ΜΕΣΟΧΩΡΙ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΦΟΥΡΝΑΣ & 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΦΟΥΡΝΑΣ 

   

2.44 ΜΕΣΟΧΩΡΙ ΚΛΕΙΤΣΟΥ-
ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΦΟΥΡΝΑΣ    

2.46 ΚΡΙΚΕΛΟ 

ΜΟΥΖΙΛΟ 
(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ 

ΓΡΑΜΜΗ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ) 

   

 
 
 3. Εγκρίνει την επανάληψη του διαγωνισµού για τα τµήµατα, για τα οποία ο 
διαγωνισµός απέβη άγονος, δηλαδή για τα δροµολόγια 2.1, 2.2, 2.6, 2.7, 2.10, 2.20, 2.21, 
2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.46.  
 

        Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1124 
 

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση α) διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού του έργου: «Μεταφορά µαθητών 
δηµοσίων σχολείων χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας για το σχολικό έτος 2015-2016», 
για τα άγονα τµήµατα των υπ΄αριθµ. 57496/1591/30-4-2015 και 103020/2868/31-7-2015 
διακηρύξεων, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, προϋπολογισµού 55.832,40€ 
χωρίς Φ.Π.Α., και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης. 
(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. 110812/3076/24-8-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού- Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού του έργου: «Μεταφορά µαθητών δηµοσίων 

σχολείων χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας για το σχολικό έτος 2015-2016», για τα 
άγονα τµήµατα των υπ΄αριθµ. 57496/1591/30-4-2015 και 103020/2868/31-7-2015 διακ-
ηρύξεων, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, προϋπολογισµού 55.832,40€ χωρίς 
Φ.Π.Α.. 

2. τους όρους του διαγωνισµού όπως αναφέρονται στο σχέδιο της προκήρυξης. 
 

        Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1125 
 
∆ΑΠΑΝΕΣ 
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ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δαπάνης και δέσµευσης πίστωσης για πληρωµή έργων από τις ∆ηµόσιες 
Επενδύσεις της Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 109061/2996/19-8-
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 και δέσµευση πίστωσης για πληρωµή των παρακάτω έργων από 

τις ∆ηµόσιες Επενδύσεις της Π.Ε. Ευρυτανίας, ως εξής: 
 

Α/Α  
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

 
ΠΟΣΟ σε ευρώ 

 
 
 
1 

1η εντολή πληρωµής του έργου: «Αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών για τα έτη 2014-2015», για εργασίες άρσης 
καταπτώσεων σε τµήµατα του επαρχιακού οδικού δικτύου 
του τέως ∆ήµου Απεραντίων. 
Χρηµατοδότηση: ΚΑΠ 2014-2015   
Παρών λογαριασµός: 2.263,20 ευρώ  
 Φορέας – ΚΑΕ: 071 – 9771 «Εκτέλεση και συντήρηση 
έργων».  
Ανάδοχος: Ζαρµακούπης Χρήστος 

 
 
 

2.263,20 ευρώ 

 
 
 
2 

1η εντολή πληρωµής του έργου: «Μίσθωση µηχανηµάτων 
για την συντήρηση του οδικού δικτύου στα όρια του ∆ήµου 
Αγράφων». 
Χρηµατοδότηση: ΚΑΠ 2013-2014   
Παρών λογαριασµός: 7.123,54 ευρώ  
 Φορέας – ΚΑΕ: 071 – 9771 «Εκτέλεση και συντήρηση 
έργων».  
Ανάδοχος: ΣΙ∆ΗΡΟΜΠΕΤΟΝ  Α.Ε. 

 
 
 

7.123,54 ευρώ 

 
         Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1126 

 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπανών και δέσµευση πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισµό για 
αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 109784/3034/20-8-
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 παρακάτω δαπάνη και την δέσµευση πίστωσης από τον Τακτικό 

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

 
 
 

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

ΑΔΑ: 6ΦΩΒ7ΛΗ-ΗΞΟ



 23 

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

ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗ

ΤΟΥ 

ΑΡΙΘ. 
ΑΥΤΟΚΙΝ
ΗΤOΥ 

ΕΙ∆ΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΠΙΘ/ΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 

Προωθ/ρας ΚΥ 456 µπαταρίες  2, 
καλώδιο1  4/8/2015 570,00 

   ΣΥΝΟΛΟ(1) 570,00 

Εκχιονιστικό
λεπίδες  ΚΗΥ 9390 

Ελαστικά τεµ 2 
Brigestone 
13R22,5 Μ840   

7/8/2015 1.260,00 

   ΣΥΝΟΛΟ(2) 1.260,00 

 ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  1.830,00 

Σχετ. τα υπ’ αριθµ. 104725/2902/7-8-2015, 107038/2940/12-8-2015  
έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1321 
 

1.830,00 ευρώ 

 
        Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1127 

 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 110190/4709/21-8-
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 τις παρακάτω δαπάνες και την διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, 

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

Α/Α Αιτιολογία Συνολικό 
ποσό € 

1. Προµήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗI 8805 φορτηγό της ∆ΤΕ της Π.Ε. 
Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1321 (σχετ. αρ. 
πρωτ. 101160/3140/28-7-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Ευβοίας). 

694,95 

2. Προµήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗI 6250 αυτοκίνητο της Π.Ε. 
Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1321. 

129,15 

3. Προµήθεια αναλωσίµων για τις ανάγκες του συνεργείου µηχ-
ανηµάτων του τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων της ∆ΤΕ της Π.Ε. 
Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1699 (σχετ. αρ. 
πρωτ. 100708/3128/27-7-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Ευβοίας). 

846,86 

4. Προµήθεια κυλίνδρων ασφαλείας για αντικατάσταση κλειδαριών για 
τις ανάγκες της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού από την πίστωση 
του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1699. 

100,00 

5. Προµήθεια µεταλλικών ραφιών για το αρχείο της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 
1711 (σχετ. αρ. πρωτ. 104555/3270/5-8-2015 έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευβοίας). 

763,83 

6. Προµήθεια ανεµιστήρα για το Γραφείο Κινήσεως της Π.Ε. Ευβοίας 65,00 
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από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1729. 
7. Εκτύπωση και προµήθεια 4.350 ειδικών µαθητικών δελτίων για τη 

µεταφορά των µαθητών του Νοµού Ευβοίας για το σχολικό έτος 
2015-2016 από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0843. 

553,87 

8. Εργασία συντήρησης και επισκευής του ΚΗI 8805 φορτηγό της ∆ΤΕ 
της Π.Ε. Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0861 (σχετ. 
αρ. πρωτ. 101162/3141/28-7-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Ευβοίας). 

492,00 

9. Εργασία συντήρησης και επισκευής για το ΚΗI 6250 αυτοκίνητο της 
Π.Ε. Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0861. 

86,10 

10. 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. 

300,00 

11. Εργασία επισκευής ηλεκτρονικής κλειδαριάς χρηµατοκιβωτίου της 
∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Ευβοίας από την πίστωση 
του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0869. 

61,50 

12. Ασφάλιστρα ενός έτους των υπ’ αριθ. ΤΜΑ 8023 και ΤΜΑ 8024 
δικύκλων της Π.Ε. Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 
0899. 

234,00 

13. Καταβολή ποσοστού 20% επί της αξίας της καθορισθείσης 
αποζηµίωσης Αυθαίρετης Χρήσης (Π.Κ.Α.Α.Χ) Αιγιαλού και Θαλασ-
σίου χώρου, µε λιµενικά έργα προκειµένου να είναι παραδεκτή η 
άσκηση επτά (7) ανακοπών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά 
των ισάριθµων προσβαλλόµενων πρωτοκόλλων που εκδόθηκαν από 
την Κτηµατική Υπηρεσία Ν. Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 
02073, ΚΑΕ 0892 (σχετ. αρ. πρωτ. 73012/2166/25-6-2015 έγγραφο 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευβοίας, 140280/11-12-2014 & 
72950/153/29-5-2015 έγγραφα του Γραφείου Νοµικής Υπηρεσίας της 
ΠΕ Ευβοίας). 

29.354,87 

 
 Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει όλες τις ανωτέρω δαπάνες, πλην 
εκείνης µε α/α 13, και ζήτησε ενηµέρωση για τις µελέτες που έγιναν και για το πώς έγινε η 
επεξεργασία τους. 
 

        Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1128 
 
ΘΕΜΑ 22ο: 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. 110191/4710/21-8-
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 την διάθεση πίστωσης, για την πληρωµή των παρακάτω 

πιστοποιήσεων - λογαριασµών έργων και µελετών του προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, 
Π.Ε. Εύβοιας (Ε.Φ. 02071), ως εξής:  

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

 

 

9ος λογαριασµός της µελέτης: 
«Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο 
∆ήµου Κηρέως Ν. Ευβοίας». – 

1. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ 
2. ΑΝ∆ΡΕΑΣ Θ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ 
– ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ & 

34.886,69 9455 
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1 ΕΣΠΑ.  
Σχετ:2620/24-7-2015 έγγραφο 
της ∆/νσης Περιβάλλοντος & 
Χωρικού Σχεδιασµού της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. «ΑΚΚΤ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ» 
3. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΚΟΒΟΛΑΣ 

 

Προϋπολογισµός έργου:         344.016,24 
Πληρωµές µέχρι σήµερα:        290.072,39  
Παρόντας λογαριασµός:            34.886,69 
Σύνολο:                                    324.959,08  
Υπόλοιπο εγκρίσεων:                19.057,16 

 
  Β. την δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης (Ε.Φ. 02071), ως εξής: 
 

α/α Αιτιολογία 
Ποσό σε 

€ 

Κ.Α.Ε. 

1 

Ανάθεση µελέτης µε θέµα: «Σύστηµα αξιοποίησης των αυτοφυών 
πληθυσµών του Sideritis euboea (τσάι του βουνού) στην Π.Ε. 
Ευβοίας» 
(Σχετ: αρ. πρωτ. 106229/10466/10-8-2015 έγγραφο της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ευβοίας).   

23.866,92 9762 

2 

Καταβολή ποσού στην Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. για την εξόφληση 
υλοποιηµένων δράσεων στα πλαίσια του προγράµµατος MED-
ROUTE. Το ποσό αποτελεί τους τόκους που έχουν παραχθεί στον 
ειδικό λογαριασµό του προγράµµατος. (Σχετ: αρ. πρωτ. 6588/31-7-
2015 έγγραφο της Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε.) 

14.810,00 9916 

3 
Καταβολή αµοιβής της 1ης έκθεσης έλεγχου του προγράµµατος 
MEDeGOV στους ορκωτούς λογιστές ΣΟΛ ΑΕ. (Σχετ: αρ. πρωτ. 
6597/21-8-2015 έγγραφο της Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε.)  

2.999,97 9916 

 
 Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει όλες τις ανωτέρω δαπάνες, πλην 
εκείνων µε α/α Β. (1,2).  

 
        Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1129 

 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 110193/4711/21-8-
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 ποσού 150,00 € σε βάρος 
του προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, στο όνοµα του Χρήστου Γοµάτου,  
υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Ευβοίας, για την πληρωµή αντιτίµου 
εισιτηρίου αυτοκινήτου και οδηγού για τη µεταφορά υπαλλήλων της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγιεινής 
και Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. Ευβοίας στη Σκύρο, για υπηρεσιακούς λόγους. 

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 1130 

 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή ποσών αχρεωστήτως 
εισπραχθέντων από παράβολα, Π.Ε. Εύβοιας. 
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 110198/4713/21-8-
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 ποσού εννιακοσίων εξήντα ευρώ και 

(960,00€), στην εταιρεία ΕΛΒΑΛ Α.Ε. (ΑΦΜ 094100416) για επιστροφή ποσών αχρεωστήτως 
εισπραχθέντων από παράβολα, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Π.Ε. 
Ευβοίας οικονοµικού έτους 2015, Ε.Φ. 02073 και ΚΑΕ 3199 “Λοιπές επιστροφές εσόδων”.  

 
         Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1131 

 
ΘΕΜΑ 25ο: Μερική ανάκληση της υπ’ αριθµ. 917/1-8-2014 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής Π.Σ.Ε. και λήψη νέας για έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης από τη 
συµµετοχή της Π.Ε. Εύβοιας, στην εκδήλωση - έκθεση που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία 
Σπουδών Εγγύς Ανατολής µε θέµα: «Η Βιοµηχανία της Χαλκίδας: Κτίρια, Προϊόντα, 
Άνθρωποι». 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 110194/4712/21-8-
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. Ανακαλεί µερικώς την υπ΄αριθµ. 917/1-8-2014 απόφασή της, ως προς τον ΚΑΕ και 
τον Ειδικό Φορέα της δαπάνης από τη συµµετοχή της Π.Ε. Εύβοιας, στην εκδήλωση - έκθεση 
που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Σπουδών Εγγύς Ανατολής µε θέµα: «Η Βιοµηχανία της 
Χαλκίδας: Κτίρια, Προϊόντα, Άνθρωποι». 

2. Εγκρίνει την δαπάνη και διάθεση πίστωσης ποσού 1.500€ από την πίστωση του Ε.Φ. 
02073 και ΚΑΕ 0844, που προέκυψε από την συµµετοχή της Π.Ε. Εύβοιας στην ανωτέρω 
εκδήλωση. 
 Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ψηφίζει θετικά, µε την προϋπόθεση ο φορέας που 
διοργάνωσε την εκδήλωση να είναι αναγνωρισµένος. 
 

         Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1132 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δαπανών από τον τακτικό προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, 
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 110230/5557/21-8-
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 κατά πλειοψηφία 
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 χρωµάτων για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας (ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1641 

480,93 

2. ∆απάνη για την πληρωµή προµήθειας υλικών για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας (ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1699 

767,52 

3. δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας ειδών καθαριότητας για τις 153,75 
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ανάγκες της ∆/νσης Μεταφορών και Επικ/νιών του τµήµατος ΚΤΕΟ της 
Π.Ε. Φωκίδας (ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1231 

4. δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας τόνερ και µελανιών για τους 
εκτυπωτές για το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας (ΓΚΑΒΕΡΑΣ 
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1111 

115,00 

5. ∆απάνη για την πληρωµή προµήθειας ενός (1) µελανιού για το fax 
ψεκασµού CANON M-41 για τις ανάγκες της ∆/νσης ∆ιοικητικού- 
Οικονοµικού (τµ. Μισθοδοσίας) της Π.Ε. Φωκίδας (ΣΜΑΡΑΓ∆ΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1111 

20,00 

6. δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας µιας (1) κάρτας δικτύου για τις 
ανάγκες της ∆/νσης ∆ιοικητικού- Οικονοµικού (τµ. Μισθοδοσίας) και 
ενός (1) τροφοδοτικού Η/Υ για τις ανάγκες της ∆/νσης Μεταφορών της 
Π.Ε. Φωκίδας (ΣΜΑΡΑΓ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1723 

60,00 

7. ∆απάνη για την πληρωµή δηµοσίευσης περίληψης προκήρυξης ΣΟΧ 
1/2015 για την πρόσληψη δύο (2) γεωπόνων ορισµένου χρόνου για τις 
ανάγκες τις Π.Ε. Φωκίδας (Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙ∆ΑΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0841 

167,28 

8. δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας δύο φωτοαντιγραφικών µηχα-
νήµατων σειράς RICHO AFICIO MP 2501 SP για τις ανάγκες της 
∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών και της ∆/νσης ∆ιοικητικού-
Οικονοµικού για την αντιµετώπιση των επερχόµενων εκλογών 
(COPYFOT ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΜΑΡΑ ΜΟΝΟΣΟΠΡΩΠΗ ΕΠΕ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1713 

3.763,80 

9. δαπάνη για την πληρωµή ηλεκτρολογικών εργασιών σε υπηρεσίες της 
Π.Ε. Φωκίδας (Π. ΜΑΛΑΜΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0851 

580,00 

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

310,00 

11. ∆απάνη οδοιπορικών τριών υπαλλήλων (1 της ∆/νσης Αγροτικής 
Ανάπτυξης και (2) της ∆/νσης ∆ιοικητικού  
∆έσµευση πίστωσης του Ε/Φ/ 073 ΚΑΕ 0711 

505,70 

12. δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας δύο τόνερ (µεγάλων) lazer 3000 
για την ∆/νση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού για την αντιµετώπιση των 
επερχόµενων εκλογών 
(ΠΣΜ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) 
∆έσµευση πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 111 

504,3 

13. δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας ανταλλακτικών του φωτοτυπικού 
µηχανήµατος της Β/θµιας Εκπαίδευσης 
(COPY FOT ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΜΑΡΑ) 
∆έσµευση πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1329 

147,6 

14. ∆απάνη για την πληρωµή εργασιών επισκευής του φωτοτυπικού 
µηχανήµατος της ∆/νσης Β/θµιας Εκπαίδευσης  
(ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΕΛΙΟΣ) 
∆έσµευση πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0869 

98,4 

15. δαπάνη για την πληρωµή προµήθεια δύο τόνερ λειζερ για τις ανάγκες 
του Τµήµατος Υδροοικονοµίας 
(ΠΣΜ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) 
∆έσµευση πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 111 

282,9 

16. δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας ντουλαπιών αρχείου για τις 369,00 
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ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. 
(ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΧΑΨΟΥΛΑ) 
∆έσµευση πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1711 

17. δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας τριών καρεκλών γραφείου για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών 
(ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΨΟΥΛΑ) 
∆έσµευση πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1711 

719,55 

18. ∆απάνη για την πληρωµή προµήθειας ενός φαξ για την ∆/νση 
∆ιοικητικού-Οικονοµικού για την αντιµετώπιση των επερχόµενων 
εκλογών 
(ΠΣΜ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) 
∆έσµευση πίστωσης Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1713  

178,35 

19. δαπάνη για την πληρωµή µεταφοράς του  υπηρεσιακού ΚΗΥ - 7902 
οχήµατος, από την Στρώµη Φωκίδας στην Άµφισσα λόγω βλάβης  
(ΠΑΥΛΟΣΤΑΘΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0829 

110,70 

20. δαπάνη για την πληρωµή αποζηµίωσης για απασχόληση πέραν του 
κανονικού ωραρίου του υπαλλήλου Τσιάµη Αποστόλη ο οποίος είναι 
αποσπασµένος στο γραφείο του Βουλευτή Φωκίδας. 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0561 

1.000.00 

 
 Ο κ. Ιωάννης Ταγκλέγκας δήλωσε ότι δεν ψηφίζει την δαπάνη µε α/α 20. 
 

         Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1133 
 

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα - µελέτες του προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 108592/5462/17-8-
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 την δαπάνη και διάθεση πίστωσης για έργα - µελέτες του προγράµµατος 

∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας, ως εξής: 
                                                                                                                                                                                                                                                       

α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΙ∆. 
ΦΟΡΕΑΣ  
ΚΑΕ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΠΟΣΟ 

1 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
Π.Ε ΦΩΚΙ∆ΑΣ (∆ΩΡΙ∆ΑΣ)  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  35.000,00 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ :ΤΟΚΟΙ 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ  ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ :0 
ΠΑΡΟΝ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ:16.367,88 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ :16.882,12 

071 
ΚΑΕ 9779 

ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ  
ΜΙΧΑΛΗΣ 

 

16.367,88 
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   2 ΑΠΟΚ/ΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ 
Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΕΠΙ Ο∆ΟΥ 5 ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΝΤΑΟΥ - 
ΑΘΑΝ. ∆ΙΑΚΟΣ (2ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ) 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 99.000,00  
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΤΟΚΟΙ 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: 20.000,00 
ΠΑΡΟΝ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ:20.000,00 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ:51.080,00 

          071 
    ΚΑΕ 9779 

ΒΛΑΧΟΠΑΝΟ
Σ  

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

 20.000,00 

 
         Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1134 

 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση πληρωµής δαπάνης και δέσµευσης πίστωσης για οφειλές προηγούµενων 
ετών από εκτελεσθείσες εργασίες λόγω δικαστικών αποφάσεων, Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 110604/4103/24-8-
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 πληρωµή δαπάνης και δέσµευση πίστωσης για οφειλές προηγούµενων 

ετών από εκτελεσθείσες εργασίες λόγω δικαστικών αποφάσεων, Π.Ε. Φθιώτιδας, ως κάτωθι: 
 

Τίτλος έργου Ειδικός 
φορέας/ΚΑΕ 

Προµηθευτής 
 

Ποσό 

1 Εξόφληση οφειλών των προηγουµένων 
ετών από εκτελεσθείσες εργασίες, 
δικαστικές αποφάσεις, αναθεωρήσεις, 
ΟΚΩ διαφόρων έργων κλπ. (αφορά 
δαπάνες για την κατασκευή του έργου 
«Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην 
Ε.Ο. Λαµίας – Καρπενησίου στο ∆.∆. 
Πτελέας») 
 
Χρηµατοδότηση:  ΚΑΠ 
 

01.071 
ΚΑΕ 9779 

Γεώργιος Προβόπουλος 23.980,70 

2 Εξόφληση οφειλών των προηγουµένων 
ετών από εκτελεσθείσες εργασίες, 
δικαστικές αποφάσεις, αναθεωρήσεις, 
ΟΚΩ διαφόρων έργων κλπ. (αφορά 
δαπάνες για την κατασκευή του έργου 
«Αµµοχαλικόστρωση αγροτικών 
δρόµων περιοχής Ανθήλης») 
 
Χρηµατοδότηση:  ΚΑΠ 
 

01.071 
ΚΑΕ 9779 

Φώτης Ζορµπάς 14.662,04 

3 Εξόφληση οφειλών των προηγουµένων 
ετών από εκτελεσθείσες εργασίες, 
δικαστικές αποφάσεις, αναθεωρήσεις, 
ΟΚΩ διαφόρων έργων κλπ. (αφορά 
δαπάνες για την κατασκευή του έργου 
«Ολοκλήρωση εργασιών κατασκευής 
υδροµάστευσης στο τ,κ. Καπνοχωρίου» 
& έκτακτες παρεµβάσεις στο οδικό 

01.071 
ΚΑΕ 9779 

ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ 18.753,20 

ΑΔΑ: 6ΦΩΒ7ΛΗ-ΗΞΟ



 30 

δίκτυο του Ν. Φθιώτιδας) 
 
Χρηµατοδότηση:  ΚΑΠ 
 

4 Εξόφληση οφειλών των προηγουµένων 
ετών από εκτελεσθείσες εργασίες, 
δικαστικές αποφάσεις, αναθεωρήσεις, 
ΟΚΩ διαφόρων έργων κλπ. (αφορά 
δαπάνες για την διεξαγωγή διεθνούς 
τουρνουά υδατοσφαίρισης «Κύπελλο 
Σαµαρτζίδης») 
 
Χρηµατοδότηση:  ΚΑΠ 
 

01.071 
ΚΑΕ 9779 

1. ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Ε. 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ &      

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

2. ∆. ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ – Κ. 
ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗΣ & ΣΙΑ 

Ο.Ε. 
3. ΑΦΟΙ Ν. ΞΥ∆ΙΑ Α.Ε. 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ & 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

8.800,00 

                             
                              Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1135 

 
 

Σ’ αυτό το σηµείο εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων ο κ. Ιωάννης Αγγελέτος. 
 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον τακτικό 
προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. (α) 107756/4014/20-
8-2015 (β) 107762/4016/20-8-2015 και (γ) 107797/4017/20-8-2015 έγγραφα της ∆/νσης 
Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστα τµήµατα του 
παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
A. την δέσµευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις και για παροχή 

υπηρεσιών που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν, Π.Ε. Φθιώτιδας, ως κατωτέρω:  
 

1 ∆έσµευση πίστωσης για δαπάνη συντήρησης και επισκευής 
όλων των οχηµάτων της Π.Ε. Φθιώτιδας, από την πίστωση  ΕΦ 
01 073, ΚΑΕ  0861, ποσού µε Φ.Π.Α.            

 
 

20.000,00 € 

2 ∆έσµευση πίστωσης για δαπάνη προµήθειας ανταλλακτικών 
όλων των οχηµάτων της Π.Ε. Φθιώτιδας, από την πίστωση  ΕΦ 
01 073, ΚΑΕ  1321, ποσού µε Φ.Π.Α. 

 

16.000,00 € 

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

υπηρεσιών  που πρόκειται να  πραγµατοποιηθούν, ως κατωτέρω: 
 

1 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για  ΜΕ 5588  JCB,  από 
την πίστωση του ΕΦ 01 073 ΚΑΕ 0861. 

550,00 € 

2 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για ME 5593 διαµορ-
φωτήρας (γκρέιντερ), από την πίστωση του  ΕΦ 01 073 ΚΑΕ 
0861. 

630,00 € 
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3 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών ΜΕ 5592 φορτωτής, από 
την πίστωση του ΕΦ 01 073  ΚΑΕ  0861. 

550,00 € 

4 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για  ΚΗΙ 1352 φορτηγό, από 
την πίστωση του  ΕΦ 01 073 ΚΑΕ 0861. 

800,00 € 

5 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για ΜΕ 5573, ΜΕ 5592 
επισκευή εξατµήσεων, από την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ  
0861.  

180,00 € 

6 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για ΜΕ 5573, ΜΕ 5592 
επισκευή εξατµήσεων, από την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ 
1321. 

315,00 € 

7 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για ΜΕ 4058 προωθητήρας, 
ΚΗΙ 1352 φορτηγό, από την πίστωση του  ΕΦ01073   ΚΑΕ 0861. 
 

300,00 € 

8 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών (λάµες) για τα ΜΕ 
5593, ΜΕ 5594, ΜΕ 5582, ΜΕ 109801 διαµορφωτήρες 
(γκρέιντερ), από την πίστωση του ΕΦ 01 073 ΚΑΕ1321. 

900,00 € 

9 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για ΚΗΙ 5926 πλατφόρµα, 
από την πίστωση του ΕΦ 01 073 ΚΑΕ 0861. 

172,00 € 

10 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για ΚΗΙ 5926 πλατφόρµα, 
από την πίστωση του ΕΦ 01 073 ΚΑΕ 0861. 

180,00 € 

11 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών µηχανουργείου  για το  ΜΕ 
5594 διαµορφωτήρας, ΜΕ 5592 φορτωτής, και ΚΗΗ 2783 
φορτηγό, από την πίστωση του ΕΦ 01 073 ΚΑΕ 0861. 

   860,00 € 

12 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για το ΜΕ 5592 
φορτωτής, από την πίστωση του ΕΦ 01 073 ΚΑΕ  1321. 

   840,00 € 

13 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών (νύχια για κουβά) για 
το ΜΕ 5572 φορτωτής, από την πίστωση του ΕΦ01073 ΚΑΕ  
1321. 

890,00 € 

14 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για το ΜΕ 91712 
φορτωτής (βίδες για κουβά), από την πίστωση του ΕΦ 01 073   
ΚΑΕ 1321. 

290,00 € 

15 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών ΚΗΙ 1352 φορτηγό, 
από την πίστωση του  ΕΦ 01  073 ΚΑΕ 1321. 

960,00 € 

16 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για το ΜΕ 5593 
διαµορφωτήρας (γκρέιτερ),  από την πίστωση του ΕΦ  01 073 
ΚΑΕ 1321. 

975,00 € 

17 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών του ΜΕ 5588 
πολυµηχάνηµα, από την πίστωση του  ΕΦ 01 073 ΚΑΕ 1321.  

930,00 € 

18 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για το ΜΕ 5593  
διαµορφωτήρας (γκρέιτερ),  από την πίστωση του ΕΦ 01 073   
ΚΑΕ  0861. 

400,00 € 

19 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για το ΚΗΙ 5926  
πλατφόρµα από την πίστωση του  ΕΦ 01 073 ΚΑΕ 0861. 

640,00 € 

20 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών του ΚΗΙ 5926  
πλατφόρµα, από την πίστωση του ΕΦ 01 073 ΚΑΕ 1321. 

920,00 € 

21 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών του ΚΗΙ 1353 
φορτηγό, από την πίστωση του   ΕΦ  01 073 ΚΑΕ 1321. 

945,00 € 

22 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών του ΚΗΗ 2779, ΚΗΗ 
1353, ΚΗΗ 2786 φορτηγά, και ΚΗΙ 4292 επιβατικό, από την 
πίστωση του ΕΦ 01 073   ΚΑΕ  1321. 

920,00 € 

23 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών του ΚΗΗ 2713 ΚΗΗ 
2712 ΚΗΙ 3411 ΚΗΙ 4292 ΚΥ 9841, από την πίστωση του ΕΦ  01 
073 ΚΑΕ 1321. 

200,00 € 
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24 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 2783 
φορτηγό, από την πίστωση του ΕΦ 01 073 ΚΑΕ 1321.  

95,00 € 

25 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για το ΚΥ 9841, ΚΗΙ 
4292 επιβατικό ΜΕ 5575 διαµορφωτήρας (γκρέιτερ), από την 
πίστωση του ΕΦ 01  073 ΚΑΕ 1321. 

   560,00 € 

26 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για ΚΗΙ 5926 
πλατφόρµα,  από την πίστωση του ΕΦ  01  073 ΚΑΕ 1321. 

   205,00 € 

27 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για φερµουίτ φρένων  
για το ΚΗΙ 5926 πλατφόρµα,  από την πίστωση του ΕΦ 01 073  
ΚΑΕ 1321.  

   315,00 € 

28 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών µηχανουργείου για το 
ΜΕ 5588 πολυµηχάνηµα, από την πίστωση του ΕΦ 01 073 ΚΑΕ 
1321. 

   985,00 € 

29 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 2786 
φορτηγό ΜΕ 5592 φορτωτής ΜΕ 5593 διαµορφωτήρας ΜΕ 5594 
διαµορφωτήρας, από την πίστωση του ΕΦ 01 073 ΚΑΕ 1321.  

   600,00 € 

30 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για ΜΕ 5588 πολύ-
µηχάνηµα ΜΕ 5593 διαµορφωτήρας,  από την πίστωση του ΕΦ  
01 073 ΚΑΕ  0861. 

   400,00 € 

31 

 

∆απάνη προµήθεια ανταλλακτικών ΜΕ 5593, ΜΕ 5594, ΜΕ 
109801 διαµορφωτήρες,ΜΕ 5573 JCB, ΚΗΗ 2783, ΚΗΗ 2785 
φορτηγά, ΜΕ 5584 διαγραµµιστικό, από την πίστωση του ΕΦ 01 
073 ΚΑΕ1699.  

 

940,00 € 

32 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για το ΜΕ 5594 
διαµορφωτήρας,  από την πίστωση του ΕΦ 01 073 ΚΑΕ 1321.  

   860,00 € 

33 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για το ΜΕ 5592 
φορτωτής, από την πίστωση του ΕΦ 01 073 ΚΑΕ 1321.  

   790,00 € 

34 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 2783 
φορτηγό, από την πίστωση του ΕΦ 01 073 ΚΑΕ 1321. 

   920,00 € 

35 ∆απάνη για την προµήθεια βιοµηχανικών ειδών για το σύνολο 
των οχηµάτων – µηχανηµάτων, από την πίστωση του ΕΦ 01 
073  ΚΑΕ1699. 

   700,00 € 

36 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών επισκευή ελαστικών για το 
ΜΕ 5588  πολυµηχάνηµα, από την πίστωση του ΕΦ 01 073 ΚΑΕ  
0861. 

   965,00 € 

37 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών επισκευή ελαστικών για το 
ΜΕ 5582 ΜΕ 5594 διαµορφωτήρες, από την πίστωση του ΕΦ 01 
073 ΚΑΕ  0861. 

   980,00 € 

38 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών επισκευή ελαστικών για το 
ΚΗΗ 2712, ΚΗΗ 2779,  ΚΗΗ 2783, ΚΗΙ 1353 φορτηγά, ΚΗΙ 
5926 πλατφόρµα, από την πίστωση του ΕΦ 01 073 ΚΑΕ  0861. 

   750,00 € 

39 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για το ΚΥ 9818 
επιβατικό, από την πίστωση του ΕΦ 01 073 ΚΑΕ 1321. 

   310,00 € 

40 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για το ΚΥ 9818 επιβατικό,      
από την πίστωση του  ΕΦ 01 073 ΚΑΕ 0861. 

    37,00 € 

41 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για το ΚΗΙ 1353  φορτηγό, 
από την πίστωση του  ΕΦ 01 073 ΚΑΕ  0861. 

   420,00 € 

42 ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για τα ΚΗΗ 2779, ΚΗΗ 
2784, ΚΗΗ 2786, ΚΗΗ 2787, ΚΗΙ 1353, ΚΗΙ 1352, ΚΗΗ 2783,        
ΚΗΗ 2785 φορτηγά, ΚΗΙ 3411, ΚΗΙ 4292 επιβατικά, από την 
πίστωση του ΕΦ 01 073 ΚΑΕ 0861. 

   480,00 € 

 
Γ. την παρακάτω δέσµευση πίστωσης και πληρωµή δαπάνης:  

 

ΑΔΑ: 6ΦΩΒ7ΛΗ-ΗΞΟ



 33 

1. ∆απάνη για την καταβολή αποζηµίωσης στην κα Λυτάκη Ελπίδα 
για τις υλικές ζηµιές που υπέστη το ΙΧ αυτοκίνητό της εξαιτίας 
ακραίων καιρικών φαινόµενων (Εξώδικος Συµβιβασµός) ΕΦ 
01.073 ΚΑΕ 0892 

900,00 € 

 
∆. την δέσµευση πίστωσης και πληρωµή δαπάνης για το ΜΕ 5576 προωθητήρας 

(µπουλντόζα) προµήθεια ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών που πρόκειται να 
πραγµατοποιηθούν, ως κατωτέρω: 

 
1. Για την παροχή υπηρεσιών του ΜΕ 5576 προωθητήρας (µπουλντόζα) της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, από την πίστωση ΕΦ 01 073, ΚΑΕ 0861, ποσού µε Φ.Π.Α. 
3.500.00 €. 

2. Ανταλλακτικά για το ΜΕ 5576 προωθητήρας (µπουλντόζα) για καρότσι µετάδοσης 
κίνησης ερπίστριας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, από την πίστωση ΕΦ 01 073, ΚΑΕ  
1321, ποσού µε Φ.Π.Α. 7.000.00 €. 
 

Ε. την δέσµευση πίστωσης και πληρωµή δαπάνης για το ΜΕ 5594 διαµορφωτήρας 
(γκρέιντερ) προµήθεια ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών που πρόκειται να 
πραγµατοποιηθούν, ως κατωτέρω: 
 

1. Για την παροχή υπηρεσιών του ΜΕ 5594 διαµορφωτήρας (γκρέιντερ) της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, από την πίστωση ΕΦ 01 073, ΚΑΕ 0861, ποσού µε Φ.Π.Α. 2.000.00 €. 
  2. Ανταλλακτικά για το ΜΕ 5594 διαµορφωτήρας (γκρέιντερ) για επισκευή κινητήρα της  
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, από την  πίστωση  ΕΦ 01 073, ΚΑΕ 1321, ποσού µε Φ.Π.Α.     
5.000.00 €. 

 
        Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1136 

 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δαπάνης για συµµετοχή της Π.Ε. Βοιωτίας σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του 
«Συλλόγου Πολιτιστικής Ανάπτυξης Θήβας Λάϊος». 
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριµνας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 2489/21-8-2015  
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 κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει την δαπάνη χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500€) συµπεριλαµβανοµένου του 

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 συνδιοργάνωση, µε τον «Σύλλογο Πολιτιστικής Ανάπτυξης Θήβας Λάϊος» σε πολιτιστικές   
εκδηλώσεις που θα διεξαχθούν από τις 4 εως 16 Σεπτεµβρίου 2015. 

Το κόστος της ανωτέρω εκδήλωσης θα ανέλθει στο ποσό των 10.400,00 € και η 
Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας θα καλύψει την παρακάτω δαπάνη: 

 
1. Αφίσες – ∆ίγλωσσο πρόγραµµα    1.500 € 

 
Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, ο οποίος ζήτησε να εγκριθεί το 50% της 

ανωτέρω δαπάνης. 
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        Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1137 
 

 
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 Ηλίας Μπουρµάς                            Ζωή Σύψα 
 
       Iωάννης Ταγκαλέγκας  
 

Κων/νος Καραγιάννης 
 

Ευστάθιος Κάππος 
 
     Βασίλειος Φακίτσας 
 
     Γεώργιος Γκικόπουλος 
 

Ιωάννης Αγγελέτος 
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