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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

της 16ης Ιουνίου 2015 
Αριθµός Πρακτικού 15 

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

1ος όροφος), σήµερα στις 16 Ιουνίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.µ., συνήλθε σε 
(τακτική) συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή που συγκροτήθηκε µε την υπ΄αριθµ. 138/7-9-
2014 (Α∆Α:796Ω7ΛΗ-ΞΩΚ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας, υπό 
την Προεδρία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνου Π. Μπακογιάννη και 
δυνάµει της υπ΄ αριθµ. οικ. 932/10-6-2015 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 14/2-6-2015 της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«Νίκου Α.Ε.», ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
  
ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Αριστείδη Μπαλατσού, 
ενώπιον του  ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 5ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης σε σχέση µε την άσκηση ενδίκου 
µέσου κατά της υπ’ αριθµ. 1012/2015 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τµήµα 
Α1), για λογαριασµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
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ΘΕΜΑ 6ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης σχετικά µε την ταξινόµηση 
κληρονοµικού οχήµατος. 
 
ΘΕΜΑ 7ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης σχετικά µε τη χορήγηση τίτλου 
ορθοδοντικής ειδικότητας. 
 
ΘΕΜΑ 8ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη αναλυτικής γνωµοδότησης επί ερωτήµατος της 
∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας σχετικά µε τις συµβάσεις 
µίσθωσης αγροτεµαχίων του Οργανισµού Κωπαΐδας. 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Άσκηση ή µη ενδίκου βοηθήµατος κατά της υπ΄ αριθµ. 191/2015 διαταγής 
πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λαµίας [∆ικαιούχος Γεώργιος Τσαµαδιάς] - 
Εξώδικος Συµβιβασµός- Γνωµοδότηση. 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Εξώδικος συµβιβασµός απαιτήσεων κατά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 
άσκηση ή µη ενδίκου βοηθήµατος κατά της υπ΄ αριθµ. 180/2015 διαταγής πληρωµής του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λαµίας [Γεώργιος Προβόπουλος] – Γνωµοδότηση. 

 
ΘΕΜΑ 11ο: Εξώδικος συµβιβασµός απαιτήσεων κατά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 
άσκηση ή µη ενδίκου βοηθήµατος κατά της υπ΄ αριθµ. 206/2015 διαταγής πληρωµής του 
Ειρηνοδικείου Λαµίας [∆ικαιούχος Φώτιος Ζορµπάς] - Γνωµοδότηση. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση δαπανών για την εκτέλεση  του έργου: «Έκτακτες Παρεµβάσεις στο 
οδικό δίκτυο του Νοµού» (εκχιονισµός επαρχιακού δικτύου – αντιπληµµυρικές παρεµβάσεις), 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση των υπ΄ αριθµ. πρωτ. 57809/657/4-5-2015 και 65063/724/14-5-2015 
αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων 
προς αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών φαινοµένων (πληµµυρικά φαινόµενα), Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση της υπ΄ αριθµ. πρωτ. οικ. 101/25-5-2015 απόφασης της 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων για την 
αντιµετώπιση πυρκαγιάς στην περιοχή Ν. Κόκκινο του ∆ήµου Ορχοµενού, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση της υπ΄ αριθµ. πρωτ. 73063/3440/29-5-2015 απόφασης του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση 
έκτακτων φυσικών φαινοµένων (βροχοπτώσεις – κατολισθήσεις 27,28,29-5-2015), Π.Ε. 
Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση της υπ΄ αριθµ. πρωτ. 73871/3490/2-6-2015 απόφασης του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση 
έκτακτων φυσικών φαινοµένων (βροχοπτώσεις – κατολισθήσεις 28 & 29-5-2015), Π.Ε. 
Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Τροποποίηση των υπ΄αριθµ. 224, 261, 262/10-3-2015, 338/24-3-2015 και 446/22-
4-2015 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 
δαπάνης εκχιονισµού της περιόδου 18-2-2015, 25-2-2015, 6-3-2015, 13-3-2015 και 8-4-2015. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
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Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση δηµοπράτησης του έργου: «Άρση επικινδυνοτήτων και κατασκευή 
τοιχίου αντιστήριξης πρανών σε τµήµα της Ε.Ο. Άµφισσας - Λιδορικίου», Π.Ε. Φωκίδας, 
προϋπολογισµού 350.000,00 € µε Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δηµοπράτησης, µε πρόχειρο διαγωνισµό, του έργου: «Αποκατάσταση 
ζηµιών ασφαλτικού οδοστρώµατος επί της επ. οδού αρ. 15 από Χάνι Φασουλά έως 
Παλαιόµυλο», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 10.000,00 µε Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπάνης & δηµοπράτησης, µε πρόχειρο διαγωνισµό, του έργου:  
«Κατασκευή αρδευτικού αγωγού στο Τ.Κ. Βαρδατών», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 
10.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δαπάνης & δηµοπράτησης του έργου: «Τοποθέτηση κιγκλιδωµάτων, 
στηθαίων ασφαλείας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας», 
προϋπολογισµού 250.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση αποτελέσµατος του πρόχειρου διαγωνισµού 
του έργου: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στους επαρχιακούς δρόµους Μάρµαρα – 
Ανατολή και Αρχάνι – Ασβέστη», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 16.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση του 7ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Οδός Αταλάντη 
όρια Νοµού Φθιώτιδας», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 2.800.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Τροποποίηση της µελέτης και χορήγηση παράτασης του συνολικού χρόνου 
εκπόνησης της µελέτης: «Μελέτη κατασκευής αρδευτικού δικτύου στην κτηµατική περιφέρεια 
Περιβολίου Ξυνιάδας», Π.Ε. Φθιώτιδας προεκτιµωµένης αµοιβής 121.829,54 €, χωρίς Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 25ο: 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.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΜΑΘΗΤΙΚΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση α) διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την µεταφορά 
µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. 
Φωκίδας για δύο σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017, του αδιάθετου δροµολόγιου (ΤΜΗΜΑ 
43) που προέκυψε από τον ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισµό της 19ης Μαΐου 2015, 
συνολικού προϋπολογισµού 55.783,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και β) των όρων της 
σχετικής διακήρυξης. 
 
ΘΕΜΑ 27ο: 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.) 
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ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση α) διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη 
αναδόχου καθαρισµού των χώρων των Υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕ∆∆Υ και των 
∆/νσεων Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης, προϋπολογισµού 55.043,00 € και β) των όρων της 
σχετικής διακήρυξης. 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση πρακτικού άγονου πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη 
αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης του κεντρικού κτιρίου (διοικητηρίου) της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, προϋπολογισµού 30.000,00 € µε Φ.Π.Α. και επανάληψη του διαγωνισµού 
µε τους ίδιους όρους. 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση παράτασης της σύµβασης παροχής υπηρεσιών ταχυµεταφοράς 
αντικειµένων στην Π.Ε. Φθιώτιδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δαπάνης για την απευθείας ανάθεση του έργου: «Προµήθεια υλικών 
επισκευής και συντήρησης αντλιοστασίων Κωπαΐδας», Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση α) δαπάνης – δέσµευση πίστωσης και β) συµπλήρωση της επιτροπής 
για την διαδικασία απευθείας ανάθεσης της προµήθειας ειδών ατοµικής προστασίας θερινής 
περιόδου για τους υπαλλήλους της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση α) διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια άλατος 
αποχιονισµού οδικού δικτύου έτους 2015», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 73.500 € µε 
Φ.Π.Α. και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης. 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση α) διενέργειας πρόχειρου δηµόσιου διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας», β) κατανοµής του 
προϋπολογισµού της προµήθειας 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., ισόποσα στα έτη 2015 & 2016 
και γ) των όρων της σχετικής διακήρυξης.  
 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση α) διενέργειας πρόχειρου δηµόσιου διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
µελανιών (toner) για τους εκτυπωτές, τα φωτοτυπικά µηχανήµατα και συσκευές φαξ για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας», β) κατανοµής του προϋπολογισµού της 
προµήθειας 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., ισόποσα στα έτη 2015 & 2016 και γ) των όρων της 
σχετικής διακήρυξης.  
 
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισµού για 
την «Προµήθεια πέντε (5) αυτόµατων αναλυτών αιωρούµενων σωµατιδίων (ΑΣ10) µετά του 
απαραίτητου εξοπλισµού τους στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισµού 
108.000,00 € µε Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση πρακτικού άγονου πρόχειρου διαγωνισµού για το υποέργο: «Προµήθεια 
αυτοκινήτου ΑΜΕΑ για το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας», προϋπολογισµού 
38.000,00€ µε Φ.Π.Α. και επανάληψη του διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους. 
 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση πρακτικού άγονου πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια δύο (2) 
server µε τα παρελκόµενά τους, για τις ανάγκες της ∆/νσης ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προϋπολογισµού 12.500,00€ µε Φ.Π.Α. και 
επανάληψη του διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους.  
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ΘΕΜΑ 39ο: Επικύρωση της υπ΄αριθµ. 76651/897/5-6-2015 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης του υπ΄αριθµ. 13/5-6-2015 πρακτικού της Επιτροπής 
Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµών και των ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης 
αναφορικά µε τον ηλεκτρονικό ανοιχτό δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό για την «Προµήθεια 
υγρών καυσίµων και λιπαντικών, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας και των 
Νοµικών Προσώπων χωρικής αρµοδιότητάς της», έτους 2015-2016, προϋπολογισµού 
418.540,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.) 
 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση πρακτικού 3 της δεύτερης φάσης του ηλεκτρονικού ανοιχτού 
διαγωνισµού του έργου: «Προµήθεια άλατος», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 80.000,00 € 
µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 41ο: Μονοµερής λύση σύµβασης µίσθωσης ακινήτου, όπου στεγαζόταν το γραφείο 
Γεωργικής Ανάπτυξης Τιθορέας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 42ο: Μονοµερής λύση σύµβασης µίσθωσης ακινήτου, όπου στεγάζεται το τµήµα 
Αλιείας της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 43ο: Αποδοχή δωρεάς µεταχειρισµένου αυτοκινήτου της εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΙΑ Α.Ε.», 
Π.Ε. Εύβοιας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.) 
 
ΘΕΜΑ 44ο: Αποδοχή παραχώρησης χρήσης αποσυναρµολογηµένων υλικών (παγίων 
στοιχείων) εκτός λειτουργίας αναβατήρων του Χιονοδροµικού Κέντρου Παρνασσού λόγω 
αντικατάστασής τους, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 45ο: ∆ωρεάν παραχώρηση µηχανηµάτων έργου της Π.Ε. Ευρυτανίας στους ∆ήµους 
Αγράφων και Καρπενησίου. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αριστείδης Τασιός, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. 
Ευρυτανίας)   
 
 
∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση δαπάνης για την πρόσληψη ενός (1) ατόµου, µε σύµβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών, για την αντιµετώπιση 
κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση δαπανών - δέσµευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό για 
αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση δαπανών - δέσµευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα και µελέτες του προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Βοιωτίας. 
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ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση δαπάνης – δέσµευση πίστωσης για συµµετοχή της Π.Ε. Βοιωτίας σε 
πολιτιστικές εκδηλώσεις του Θεατρικού Εργαστηρίου ∆ιστόµου «ΘΕΑΤΡΟΦΡΕΝΕΙΑ». 
 
ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση δαπάνης – δέσµευση πίστωσης για συµµετοχή της Π.Ε. Βοιωτίας σε 
πολιτιστική εκδήλωση του Συλλόγου Σαρακατσαναίων Βοιωτίας. 
 
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 δαπάνης - δέσµευσης πίστωσης για την µεταφορά επίπλων και λοιπού 
εξοπλισµού του τµήµατος Αλιείας στο κτίριο της πρώην Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων της 
Υ.Ε.Β. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση δαπάνης και δέσµευσης πίστωσης για πληρωµή λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση δαπάνης – δέσµευση πίστωσης για συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας στην διοργάνωση της εκδήλωσης «Γιορτή της σαρδέλας και του Κλήδονα», στην 
Στυλίδα. 
 
ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, 
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 58ο: Έγκριση δαπανών - διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 59ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα και µελέτες του προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 60ο: Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 61ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή ποσών αχρεωστήτως 
εισπραχθέντων (παράβολα από τέλη µεταβίβασης οχηµάτων), Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 62ο: Έγκριση δαπάνης - διάθεση πίστωσης για συµµετοχή της Π.Ε. Εύβοιας στην 
διοργάνωση εκδήλωσης του Οµίλου Ερασιτεχνών Αλιέων Λίµνης Ευβοίας “Ο Ποσειδών” µε 
θέµα: «∆ιοργάνωση Μαραθώνιας Κολύµβησης ‘’ΣΚΥΛΛΙΑΣ 2015’’». 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
ΘΕΜΑ 63ο: Λήψη απόφασης επί αιτήµατος παροχής αποζηµίωσης για αποκατάσταση υλικών 
ζηµιών από τροχαίο ατύχηµα, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 64ο: Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 38 του Π.∆.118/2007 για την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαγωνιστικών διαδικασιών του έργου «Μεταφορά 
µαθητών δηµοσίων σχολείων, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 
2015-2016 και 2016-2017». 
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(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ∆ΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 65ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισµού για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό 
ελαιοδένδρων, στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της 
ελιάς το έτος 2015 στην Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισµού 764.350,08 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 66ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισµού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό 
ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του προγράµµατος καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 
2015 στην Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισµού 564.907,91 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 67ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισµού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό 
ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του προγράµµατος καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 
2015 στην Π.Ε. Φωκίδας», προϋπολογισµού 145.227,60 € µε Φ.Π.Α..    
 
ΘΕΜΑ 68ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισµού για το έργο 
«Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της παγιδοθεσίας µε 
παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής 
Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2015 στην Π.Ε. Φωκίδας», προϋπολογισµού 
32.211,33 € µε Φ.Π.Α..     
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής). 
 

Παρόντα µέλη εννιά (9) οι κ.κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης, Ηλίας Μπουρµάς, 
Ιωάννης Ταγκαλέγκας, Βασίλειος Φακίτσας, Κωνσταντίνος Καραγιάννης, Ευστάθιος Κάππος, 
Ιωάννης Αγγελέτος, Γεώργιος Γκικόπουλος και Αθανάσιος Γιαννόπουλος.  

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

Χρέη γραµµατέα άσκησε η Ζωή Σύψα, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού – Λογιστικού, µε βαθµό 
ΣΤ΄, που ορίσθηκε αναπληρώτρια γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής µε την 9460/222/ 
27-1-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε µε την 9971/ 
286/28-1-2013 όµοιά της. 

 
Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι: 

1. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας 
Π.Σ.Ε., 
2. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών και Μεταφορών Π.Σ.Ε., 
3. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε., 
4. Αγλαΐα Μέγκου, Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας, 
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: 
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της µε αριθµό 186/2014 απόφασης 
του 2ου Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Αντικατάσταση του διορισθέντος µε την υπ΄αριθµ. 644/2015 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Alfred Gaziu, 
ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της µε αριθµό 291/2014 απόφασης 
του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Το κατεπείγον των ανωτέρω θεµάτων 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 4ο:Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού 
δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την µεταφορά µαθητών της Π.Ε. Εύβοιας, µε κριτήριο 
κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, σχολικών ετών 2015-2016 και 2016-2017, 
προϋπολογισµού 5.329.046,33€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. πλέον δικαιωµάτων 
προαίρεσης αξίας 1.065.809,27€. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Το κατεπείγον του θέµατος έγκειται στην ανάγκη που προκύπτει για άµεση 
ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και προκειµένου να έχει ολοκληρωθεί η ανάδειξη 
αναδόχων για την µεταφορά µαθητών Π.Ε. Ευβοίας έως και την ηµεροµηνία έναρξης του 
σχολικού έτους 2015-2016. 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 
15 του Κ.Π.∆. και προσφυγών του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 2522/1997 της Π.Ε. Εύβοιας για το 
έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της 
παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του προγράµµατος 
συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2015 στην Π.Ε. Εύβοιας», 
προϋπολογισµού 67.744,45 € µε Φ.Π.Α.. 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού 
ανοικτού διαγωνισµού για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωµατικό 
ψεκασµό ελαιοδένδρων, στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του 
δάκου της ελιάς έτους 2015 στην Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισµού 211.836,41 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής). 

 Το κατεπείγον των ανωτέρω δύο θεµάτων έγκειται στην ανάγκη για επίσπευση των 
διαδικασιών των διαγωνισµών δακοκτονίας, καθότι η καθυστέρηση ανάρτησης των παγίδων 
θα καθυστερήσει  την έναρξη των δολωµατικών ψεκασµών προστασίας της ελαιοκάρπου από 
τον δάκο της ελιάς, γεγονός που µπορεί να προκαλέσει µεγάλη καταστροφή στην 
ελαιοπαραγωγή, µε άµεσο επακόλουθο την κατακόρυφη µείωση εισοδήµατος των 
ελαιοπαραγωγών. 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Έγκριση δαπάνης και δέσµευση πίστωσης για πρόσληψη έξι (6)   
ατόµων κλάδου Π.Ε. Γεωπόνων, µε σχέση εργασίας Ι∆ΟΧ για το πρόγραµµα καταπολέµησης 
του δάκου της ελιάς έτους 2015, Π.Ε. Φθιώτιδας. 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Έγκριση δαπάνης και δέσµευση πίστωσης για πρόσληψη δύο (2)   
ατόµων κλάδου Υ.Ε. Εργατών, µε σχέση εργασίας Ι∆ΟΧ για το πρόγραµµα καταπολέµησης 
του δάκου της ελιάς έτους 2015, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 Το κατεπείγον των ανωτέρω δύο θεµάτων έγκειται στο γεγονός ότι η δακοκτονία 
πρέπει οπωσδήποτε να αρχίσει στο αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα για τα προσδοκώµενα  
άριστα αποτελέσµατα. Η πρώτη γενική διαβροχή θα πρέπει να αρχίσει στις 10-7-2015.  
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9ο: Έγκριση δαπάνης για την πληρωµή ασφαλίστρων οχηµάτων στην Π.Ε. 
Φωκίδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Το κατεπείγον του θέµατος έγκειται στο γεγονός ότι η τρέχουσα σύµβαση λήγει στις 
20-6-2015 και δεν είναι δυνατόν να υπάρξει κενό ασφάλισης των οχηµάτων. 
 
 

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 713 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της µε αριθµό 186/2014 απόφασης 
του 2ου Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 79649/168/12-6-
2015 έγγραφο του γραφείου Νοµικής Υπηρεσίας 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 
Να µην ασκηθεί ένδικο µέσο κατά της µε αριθµό 186/2014 απόφασης του 2ου 

Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας. 
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 714 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Αντικατάσταση του διορισθέντος µε την υπ΄αριθµ. 644/2015 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Alfred Gaziu, 
ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 80714/813/15-
6-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Φωτεινή Μιχαήλ του Παναγιώτη [Α.Μ. 307], κάτοικο Λαµίας, οδός Αγ. Νικολάου 6, σε 
αντικατάσταση του διά της υπ’ αριθ. 644/2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
διορισθέντος δικηγόρου, Χρήστου Βούλγαρη του Ιωάννη, η οποία, να την εκπροσωπήσει στο 
Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, στη δικάσιµο της 25/06/2015, ή σε κάθε µετ’ 
αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την από 10/05/2006 και µε αριθµό 
καταθέσεως 187/2006 αγωγή, που άσκησε ο Alfred Gaziu, συντάσσοντας υπόµνηµα, 
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά τη κρίση της 
απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.     

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

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

Οι κ.κ. Γεώργιος Γκικόπουλος και Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσαν ότι ψηφίζουν λευκό. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 715 
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της µε αριθµό 291/2014 απόφασης 
του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 81464/817/15-
6-2015 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), µε την εντολή να ασκήσει το ένδικο 
µέσο της έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 291/2014 απόφασης του Μονοµελούς ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Λαµίας. 

2. Η αµοιβή της ανωτέρω δικηγορικής εταιρείας ορίζεται στην από 09/03/2015 
σύµβαση, για την παροχή των υπηρεσιών της, κατ’ αποκοπήν, για όλες τις παρεχόµενες 
υπηρεσίες της.   

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 716 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο:Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού 
δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την µεταφορά µαθητών της Π.Ε. Εύβοιας, µε κριτήριο 
κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, σχολικών ετών 2015-2016 και 2016-2017, 
προϋπολογισµού 5.329.046,33€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. πλέον δικαιωµάτων 
προαίρεσης αξίας 1.065.809,27€. 
(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. 76479/2974/5-6-
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: 
1. το από 26-5-2015 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού 

δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την µεταφορά µαθητών της Π.Ε. Εύβοιας, µε κριτήριο 
κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, σχολικών ετών 2015-2016 και 2016-2017, 
προϋπολογισµού 5.329.046,33€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. πλέον δικαιωµάτων 
προαίρεσης αξίας 1.065.809,27€, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής – 
τεχνικών προσφορών των υποψήφιων αναδόχων. 

2. την συνέχιση του διαγωνισµού στην επόµενη φάση αξιολόγησης των οικονοµικών 
προσφορών µε τους παρακάτω συµµετέχοντες: 

 
1. ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  (10265) 
2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ (10367) 
3. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ (10408) 
4. ΓΚΙΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (10279) 
5. ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΚΩΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (10261) 
6. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (10452) 
7. ∆ΑΡ∆ΟΥΜΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (10481) 
8. ΖΑΡΓΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (10223) 
9. ΚΑΚΑΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (10207) 
10. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΓΙΑ  (10492) 
11. ΚΑΤΣΙΑΒΕΛΟΣ ΣΠΟΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  (10410) 
12. ΚΑΤΣΙΜΕΝΤΕ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (10430) 
13. ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (10399) 
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14. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (10473) (Γίνεται αποδεκτός µόνο για 
το τµήµα 74 καθώς για το τµήµα 64 έχει επισυνάψει εγγυητική 203,77 αντί για 
249,76)  

15. ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (10465) 
16. ΚΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (10277)  
17. ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΑΛΚΙ∆ΟΣ Α.Ε. (10406) (∆εν γίνεται αποδεκτή η 

συµµετοχή του οχήµατος µε αριθµό κυκλοφορίας ΧΑΤ – 4477 καθώς δεν έχει 
προσκοµισθεί επικυρωµένο αντίγραφο ασφαλιστηρίου συµβολαίου).  

18. ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (10295) 
19. ΛΙΑΚΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (10326) 
20. ΜΑΖΗΣ ΙΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (10389) 
21. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ (10212) 
22. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (10498) 
23. ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (10427) 
24. ΜΟΥΡΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (10421 
25. ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (10395) 
26. ΠΑΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (10256) 
27. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (10378) 
28. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (10244) 
29. ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (10488) 
30. ΠΙΛΑΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ (10380) 
31. ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (10486) 
32. ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (10191) 
33. ΣΑΚΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  (10280) 
34. ΣΑΛΕΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (10466) 
35. ΣΙ∆ΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (10434) 
36. ΣΙ∆ΕΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (10361) 
37. ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (10385) 
38. ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ (10375) 
39. ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (10397) 
40. ΣΠΕΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (10324) 
41. ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (10266) 
42. ΣΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (10285) 
43. ΣΧΟΙΝΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (10287) (Γίνεται αποδεκτή η συµµετοχή 

µόνο για το ΤΑΕ – 2630 καθώς για το ΤΑΕ – 2673 δεν έχει ανεβάσει ηλεκτρονικά 
την άδεια κυκλοφορίας). 

44. ΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ (10293) 
45. ΤΑΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (10291) 
46. ΤΟΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (10387) 
47. ΤΣΙΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ (10497) 
48. ΤΣΙΛΙΚΟΧΡΥΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (10365) (Γίνεται αποδεκτή η 

συµµετοχή µόνο για το ένα ΤΑΞΙ καθώς δεν έχει προσκοµίσει δικαιολογητικά για 
δεύτερο οδηγό). 

49. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (10374) 
50. ΤΣΟΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ (10314) 
51. ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (10283) 
52. ΤΣΩΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ (10356) 
53. ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (10329) 
54. ΧΡΥΣΟΣΤΑΛΗ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  (10298) 

 
3. Ορίζει ως ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών 

προσφορών του διαγωνισµού την Τετάρτη, 24/06/2015. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 717 
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 
15 του Κ.Π.∆. και προσφυγών του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 2522/1997 της Π.Ε. Εύβοιας για το 
έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της 
παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του προγράµµατος 
συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2015 στην Π.Ε. Εύβοιας», 
προϋπολογισµού 67.744,45 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 80507/7935/12-6-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 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 12-6-2015 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του 

άρθρου 15 του Κ.Π.∆. και προσφυγών του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 2522/1997 της Π.Ε. 
Εύβοιας για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο 
της παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του προγράµµατος 
συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2015 στην Π.Ε. Εύβοιας», 
προϋπολογισµού 67.744,45 € µε Φ.Π.Α.. 

2. Απορρίπτει την ένσταση του διαγωνιζόµενου “ΤΣΟΥΠΡΟΣ ∆ΑΥΙ∆ - ΧΑΡΙΛΑΟΣ” για 
το µη παραδεκτό αυτής, λόγω µη προσκόµισης παράβολου κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παρ. 6 του Π∆ 118/2007. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 718 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού 
ανοικτού διαγωνισµού για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωµατικό 
ψεκασµό ελαιοδένδρων, στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του 
δάκου της ελιάς έτους 2015 στην Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισµού 211.836,41 € µε Φ.Π.Α.. 
(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. 9181/12-6-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 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 12-6-2015 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού 

ανοικτού διαγωνισµού για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωµατικό 
ψεκασµό ελαιοδένδρων, στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του 
δάκου της ελιάς έτους 2015 στην Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισµού 211.836,41 € µε Φ.Π.Α., 
που αφορά στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών των 
υποψήφιων αναδόχων. 

2. Κατακυρώνει τον διαγωνισµό: 
α) για το τµήµα Α της προκήρυξης στον «ΑΝ∆ΡΕΑ ΚΟΪΤΣΑΝΟ», µε προσφερόµενη 

τιµή ανά προστατευόµενο ελαιόδεντρο 0,032 ευρώ, 
β) για το τµήµα Β της προκήρυξης στην υπό σύσταση Κ/ΞΙΑ «ΣΙΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – 

ΜΟΣΚΑΧΛΑΪ∆Η ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ», µε προσφερόµενη τιµή ανά προ-
στατευόµενο ελαιόδεντρο 0,032 ευρώ, 

γ) για το τµήµα Γ της προκήρυξης στην υπό σύσταση Κ/ΞΙΑ «ΣΙΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – 
ΜΟΣΚΑΧΛΑΪ∆Η ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ», µε προσφερόµενη τιµή ανά προ-
στατευόµενο ελαιόδεντρο 0,035 ευρώ. 
 3. Για το τµήµα ∆ της προκήρυξης ισχύει η αριθµ. 634/2-6-2015 (θέµα έκτακτο 11ο) 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 719 

ΑΔΑ: 6ΩΘΑ7ΛΗ-ΕΘΙ
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Έγκριση δαπάνης και δέσµευση πίστωσης για πρόσληψη έξι (6)   
ατόµων κλάδου Π.Ε. Γεωπόνων, µε σχέση εργασίας Ι∆ΟΧ για το πρόγραµµα καταπολέµησης 
του δάκου της ελιάς έτους 2015, Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 2930/15-6-2015 
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 και δέσµευση πίστωσης συνολικού ποσού 56.000,00€, για την 

πρόσληψη έξι (6) ατόµων κλάδου Π.Ε. Γεωπόνων, µε σχέση εργασίας Ι∆ΟΧ, διάρκειας µέχρι 
5,5 µήνες για το πρόγραµµα καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2015, Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Οι προσλήψεις θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190, όπως 
ισχύει.   

 Η δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας, 
αναλυτικά:  

 

α/α Αριθµός 
ατόµων Ειδικότητα ∆ιάρκεια 

σύµβασης 

1 Έξι (6) 
 

ΠΕ Γεωπόνων  
 

Μέχρι 5,5 µήνες  

 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 720 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Έγκριση δαπάνης και δέσµευση πίστωσης για πρόσληψη δύο (2)   
ατόµων κλάδου Υ.Ε. Εργατών, µε σχέση εργασίας Ι∆ΟΧ για το πρόγραµµα καταπολέµησης 
του δάκου της ελιάς έτους 2015, Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 2928/15-6-2015 
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 και δέσµευση πίστωσης συνολικού ποσού 6.500,00€ για την 
πρόσληψη δύο (2) ατόµων κλάδου Υ.Ε. Εργατών, µε σχέση εργασίας Ι∆ΟΧ, έως (60 
ηµεροµίσθια ανά άτοµο για χρονικό διάστηµα 6,5 µηνών) για το πρόγραµµα καταπολέµησης 
του δάκου της ελιάς έτους 2015, Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Η δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας, 
αναλυτικά:  

 
α/α Αριθµός ατόµων Ειδικότητα ∆ιάρκεια σύµβασης 

1 ∆ύο  (2) 
 

ΥΕ Εργατών   
 

Έως 60 ηµεροµίσθια για 
χρονικό διάστηµα 6,5 µηνών  

Φορέας ΚΑΕ Ονοµασία Ποσό 

073 0342 

Αµοιβές προσωπικού µε σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.) 
γενικά (συµπεριλαµβάνεται και το εποχικό 
προσωπικό) 

45.000,00 € 

073 0352 
Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς 
προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.)  

11.000,00 € 

ΑΔΑ: 6ΩΘΑ7ΛΗ-ΕΘΙ



 14 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 721 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9ο: Έγκριση δαπάνης για την πληρωµή ασφαλίστρων οχηµάτων στην Π.Ε. 
Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 81292/34836/15-6-
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 ποσού 5.860,00 € για την πληρωµή των ασφαλίστρων οχηµάτων 

(επιβατικά και µηχανήµατα έργου), της Π.Ε. Φωκίδας, στην εταιρεία «Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ», λόγω 
λήξης της προηγούµενης σύµβασης την 20η Ιουνίου 2015. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΕΦ 073 και ΚΑΕ 0899. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 722 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης 14/2-6-2015 της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Η Επιτροπή ενέκρινε οµόφωνα το µε αριθµ. 14/2-6-2015 πρακτικά συνεδρίασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 723 

 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 33463/310/21-5-
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  

Ιωάννη Κωνσταντίνου [ΑΜ 320], κάτοικο Λαµίας, οδός Ροζάκη Αγγελή αριθ.32, ο οποίος να 
την εκπροσωπήσει στο Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, στη δικάσιµο της 25/06/ 
2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την από 24-08-2006 
και µε αριθµό καταθέσεως 276/2006 προσφυγή, που άσκησε η εταιρεία µε την επωνυµία 
«ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», συντάσσοντας υπόµνηµα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και 
γενικά να πράξει ό,τι κατά τη κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.     

2. Καθορίζει την αµοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 448 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 103,04), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 551,04 ευρώ, η οποία 
προκύπτει, ως εξής:  

Φορέας ΚΑΕ Ονοµασία Ποσό 

073 0341 Αντιµισθία εργατοτεχνικού και λοιπού 
προσωπικού 5.000,00€ 

073 0351 
Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς 
εργατ. και λοιπού προσωπικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.)  

1.500,00 € 

ΑΔΑ: 6ΩΘΑ7ΛΗ-ΕΘΙ
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- Παράσταση και υπόµνηµα 288 ευρώ [203€ παράσταση συν 85€ υπόµνηµα], µε βάση  
τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013. 

- Επιπλέον αµοιβή χρονοχρέωσης για 2 ώρες (µε ποσό 80 € ανά ώρα), ήτοι [80 € χ 2= 
160 €], για τη µελέτη φακέλου σε πρωτοβάθµιο δικαστήριο, λόγω της φύσης της υποθέσεως.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 724 

 
ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«Νίκου Α.Ε.», ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 51706/508/5-
6-2015 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 [ΑΜ 119], κάτοικο Λαµίας, οδός Λεωνίδου αριθ.6, ο 
οποίος να την εκπροσωπήσει στο Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, στη δικάσιµο της 
09/07/2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την από 
24/01/2008 και µε αριθµό καταθέσεως 20/2008 αγωγή, που άσκησε η εταιρεία µε την 
επωνυµία «Νίκου Α.Ε.», συντάσσοντας υπόµνηµα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς 
και γενικά να πράξει ό,τι κατά τη κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.     

2. Καθορίζει την αµοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 631 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 145,13), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 776,13 ευρώ, η οποία 
προκύπτει ως εξής:  

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

- Επιπλέον αµοιβή χρονοχρέωσης για 2 ώρες (µε ποσό 80 € ανά ώρα), ήτοι [80 € χ 2= 
160 €], για τη µελέτη φακέλου σε πρωτοβάθµιο δικαστήριο, λόγω της φύσης της υποθέσεως 
και του σηµαντικού οικονοµικού αντικειµένου αυτής.  

- Σύνολο αµοιβής 776,13 ευρώ. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 725 
 

ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Αριστείδη Μπαλατσού, 
ενώπιον του  ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 38477/374/5-6-
2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Να µην εκπροσωπηθεί από δικηγόρο η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενώπιον του 

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας, δοθέντος ότι θα εκφράσει τις απόψεις της υπηρεσιακά και 
θα αποστείλει το διοικητικό φάκελο, οπότε η υπεράσπισή της θα εκπληρωθεί επαρκώς κατά 
τον τρόπο αυτό. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 726 

 
ΘΕΜΑ 5ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης σε σχέση µε την άσκηση ενδίκου 
µέσου κατά της υπ’ αριθµ. 1012/2015 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τµήµα 
Α1), για λογαριασµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

ΑΔΑ: 6ΩΘΑ7ΛΗ-ΕΘΙ
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 74786/717/5-6-
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, Μιχαήλ Λύγγο (Α.Μ. 31), 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 Τεχνικών Έργων 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 κατά της υπ’ 
αριθ. 1012/2015 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά 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 του ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 80 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 18,40), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 98,40 ευρώ, µε βάση τον 
πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 727 
 

ΘΕΜΑ 6ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης σχετικά µε την ταξινόµηση 
κληρονοµικού οχήµατος. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 76288/729/5-6-
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 

Καρπενησίου, Πηνελόπη Γιαννιώτη (οδός – Εθν. Αντιστάσεως 5), η οποία αφού λάβει υπόψη 
της τις σχετικές διατάξεις και µελετήσει το φάκελο της υπόθεσης, λάβει δε κάθε αναγκαία 
πληροφορία από την αρµόδια υπηρεσία [∆ιεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών 
Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας], να συντάξει αναλυτική γνωµοδότηση απαντώντας στο 
ερώτηµα που τίθεται µε το υπ’ αριθ. πρωτ. 757/27.05.2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 
Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.  

2. Καθορίζει την αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 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 728 

 
ΘΕΜΑ 7ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης σχετικά µε τη χορήγηση τίτλου 
ορθοδοντικής ειδικότητας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 63585/612/5-6-
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 να συντάξει αναλυτική 
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γνωµοδότηση επί του ερωτήµατος που τίθεται µε το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 918/11.05.2015 
έγγραφο της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας.  

2. Η αµοιβή της ανωτέρω δικηγορικής εταιρείας ορίζεται στην από 09/03/2015 
σύµβαση, για την παροχή των υπηρεσιών της, κατ’ αποκοπήν, για όλες τις παρεχόµενες 
υπηρεσίες της.   

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 729 
 

ΘΕΜΑ 8ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη αναλυτικής γνωµοδότησης επί ερωτήµατος της 
∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας σχετικά µε τις συµβάσεις 
µίσθωσης αγροτεµαχίων του Οργανισµού Κωπαΐδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 78255/752/9-6-
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 να συντάξει αναλυτική 
γνωµοδότησης επί του ερωτήµατος που τίθεται µε το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 8711/05.06.2015 
έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας 
Βοιωτίας.  

 2. Η αµοιβή της ανωτέρω δικηγορικής εταιρείας ορίζεται στην από 09/03/2015 
σύµβαση, για την παροχή των υπηρεσιών της, κατ’ αποκοπήν, για όλες τις παρεχόµενες 
υπηρεσίες της.   

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 730 

 
ΘΕΜΑ 9ο: Άσκηση ή µη ενδίκου βοηθήµατος κατά της υπ΄ αριθµ. 191/2015 διαταγής 
πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λαµίας [∆ικαιούχος Γεώργιος Τσαµαδιάς] - 
Εξώδικος Συµβιβασµός- Γνωµοδότηση. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 78029/746/9-6-
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΄ αριθµ. 191/2015  

διαταγής πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λαµίας. 
2. Να γίνει δεκτό το αίτηµα του Γεωργίου Τσαµαδιά, ως διατυπώθηκε στην από 

9/6/2015 αίτησή του [αριθµός πρωτ. 78029/746/9-6-2015] και να καταβληθεί στον αιτούντα το 
ποσό των 69.828,88 €, καθώς και το ποσό των 1.875,00 € για δικαστική δαπάνη.      

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 731 

 
ΘΕΜΑ 10ο: Εξώδικος συµβιβασµός απαιτήσεων κατά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 
άσκηση ή µη ενδίκου βοηθήµατος κατά της υπ΄ αριθµ. 180/2015 διαταγής πληρωµής του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λαµίας [Γεώργιος Προβόπουλος] – Γνωµοδότηση. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 78201/748/9-6-
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 
1. Ανακαλεί την µε αριθµ. 554/2-6-2015 απόφασή της, για τους λόγους που 

αναφέρονται στο σκεπτικό της ως άνω εισήγησης της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.. 
2. Να µην ασκηθεί ανακοπή και αίτηση αναστολής κατά της υπ΄ αριθµ. 180/2015  

διαταγής πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λαµίας. 
3. Να γίνει δεκτό το αίτηµα για συµβιβαστική επίλυση της διαφοράς, ως διατυπώθηκε 

στην από 9/6/2015 αίτηση του Γεωργίου Προβόπουλου [αριθµός πρωτ. 78201/748/9-6-2015] 
και να καταβληθεί στον αιτούντα το ποσό των 23.980,70 € [ως κεφάλαιο].      
 Ο Γεώργιος Γκικόπουλος ψηφίζει θετικά, «υπενθυµίζοντας την ανάγκη καταλογισµού 
ευθυνών στους ασκούντες την διοίκηση εκείνη την εποχή». 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 732 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Εξώδικος συµβιβασµός απαιτήσεων κατά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 
άσκηση ή µη ενδίκου βοηθήµατος κατά της υπ΄ αριθµ. 206/2015 διαταγής πληρωµής του 
Ειρηνοδικείου Λαµίας [∆ικαιούχος Φώτιος Ζορµπάς] - Γνωµοδότηση. 
(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. 78214/750/9-6-
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. Ανακαλεί την µε αριθµό 656/2015 απόφασή της, για τους λόγους που αναφέρονται 

στο σκεπτικό της ως άνω εισήγησης της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.. 
2. Να µην ασκηθεί ανακοπή και αίτηση αναστολής κατά της υπ΄ αριθµ. 206/2015  

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

στην από 9/6/2015 αίτηση του Φωτίου Ζορµπά [αριθµός πρωτ. 78214/750/9-6-2015] και να 
καταβληθεί στον αιτούντα µόνο το κεφάλαιο, ήτοι το ποσό των 14.662,04 €.   
  Ο Γεώργιος Γκικόπουλος ψηφίζει θετικά, «υπενθυµίζοντας την ανάγκη καταλογισµού 
ευθυνών στους ασκούντες την διοίκηση εκείνη την εποχή». 

   
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 733 

 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση δαπανών 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 τα υπ’ αριθµ. 72770/3337/29-5-
2015 και 67772/3108/19-5-2015 έγγραφα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς 
την Επιτροπή, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες για την εκτέλεση  του έργου: «Έκτακτες Παρεµβάσεις 

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

1. “ΓΕΩ∆ΟΜΗ ΑΤΕ” για την  «Αποκατάσταση αναχωµάτων  σε περιοχή ΤΚ Αµουρίου  
& ΤΚ Σταυρού, καθώς και σε περιοχή ΤΚ Σταυρού - ΤΚ Κοµποτάδων – ΤΚ Φραντζή του  
∆ήµου Λαµιέων». Η δαπάνη της συγκεκριµένης εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 22.632,00 
€ µε Φ.Π.Α..  
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2. “∆. ∆ιονυσόπουλος και Σία Ε.Ε.” για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. 
Φθιώτιδας από  χιονοπτώσεις στο επαρχιακό δίκτυο ∆υτικής Φθιώτιδας (περιοχή Μπράλου). 
Η δαπάνη της ανωτέρου εργασίας ανέρχεται  στο ποσό των 553,50 € µε Φ.Π.Α.. 

3. “Γουλόπουλος Χρήστος” για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας  
από χιονοπτώσεις στο επαρχιακό δίκτυο Φθιώτιδας (περιοχή Κυριακοχωρίου, Αργύρια, 
Κολοκυθιά, Μάρµαρα, ∆ήµου Μακρακώµης). Η δαπάνη της ανωτέρου εργασίας ανέρχεται  
στο ποσό των 430,50€ µε Φ.Π.Α.. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 734 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση των υπ΄ αριθµ. πρωτ. 57809/657/4-5-2015 και 65063/724/14-5-2015 
αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων 
προς αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών φαινοµένων (πληµµυρικά φαινόµενα), Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. ∆Υ/5-6-2015 
έγγραφο της Γεν. ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος 
πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Α. Εγκρίνει την υπ΄αριθµ. 57809/657/4-5-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 

Φθιώτιδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινοµένων (πληµµυρικά φαινόµενα), Π.Ε. Φθιώτιδας, και συγκεκριµένα: 
 

1. Την απευθείας µίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών µηχανηµάτων: 
Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 39723 µηχανήµατος τύπου προωθητή γαιών, ΜΕ 48705 

µηχανήµατος τύπου διαµορφωτή γαιών, ΜΕ 91681 µηχανήµατος τύπου εκσκαφέα, τα µε 
αριθµ. κυκλ. ΥΧΤ 9290 & ΡΟΖ 1034, το µε αρ. κυκλ. ΜΙΝ 1249 φορτηγό µεταφοράς 
µηχανηµάτων, ιδιοκτησίας ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΡΗΓΟΡΗ – ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, για την διευθέτηση 
κοίτης, αποκατάσταση αναχώµατος και την αποκατάσταση εγγειοβελτιωτικής σύνδεσης 
καθώς και του δικτύου οδοποιίας, στην Τ.Κ. Φραντζή  του ∆ήµου Λαµιέων.            

2. Η δαπάνη µίσθωσης θα υπολογιστεί σύµφωνα µε τις ώρες εργασίας του 
µηχανήµατος, που θα προκύπτουν από το ηµερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών 
εργασίας, που θα υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του µηχανήµατος, τον Προϊστάµενο του 
αρµοδίου Τµήµατος και τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Φθιώτιδας, σε συνδυασµό µε την υπ’ αριθ. 1174/02.12.2014 (αρ. πρακτ. 26/θέµα έκτακτο 6ο) 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

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

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

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

(γ) Το µηχάνηµα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, αλυσίδες, υαλο-
καθαριστήρες, καλοριφέρ, φλάς και λοιπά αναγκαία εξαρτήµατα για την σωστή και ασφαλή 
παροχή της υπηρεσίας. 

(δ)  Στην ωριαία αποζηµίωση, που καθορίστηκε µε την παραπάνω απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, συµπεριλαµβάνεται κάθε δαπάνη για: 
 (δ1) Μίσθωµα του µηχανήµατος, ωροµίσθιο του χειριστή και βοηθού µε όλες τις 
επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισµών και ταµείων, αµοιβή υπερωριών, νυκτερινών, 
αργιών, σταλίες,  κλπ.   
 (δ2)  Συντήρηση και επισκευή του µηχανήµατος. 
 (δ3)  Προµήθεια  καυσίµων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ. 
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 (δ4) Ασφάλιση του µηχανήµατος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την 
αντιµετώπιση ατυχήµατος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία 
και εργασία του µηχανήµατος. 

 
Β. Εγκρίνει την υπ΄αριθµ. 65063/724/14-5-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 

Φθιώτιδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινοµένων (πληµµυρικά φαινόµενα), Π.Ε. Φθιώτιδας, και συγκεκριµένα: 

 
1. Την απευθείας µίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών µηχανηµάτων: 
Με αριθµό κυκλοφορίας µηχανήµατα ΜΕ 68674 τύπου εκσκαφέα, ΜΕ 44527 τύπου 

φορτωτή , τα µε αρ. κυκλοφορίας ΝΧΑ 3403 & ΥΜΡ 6882 φορτηγά ιδιοκτησίας ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ 
ΙΩΑΝΝΗ για την διευθέτηση κοίτης και την αποκατάσταση αναχώµατος στην θέση «Ξηριάς» 
της Τ.Κ. Κωσταλεξίου του ∆ήµου Λαµιέων. 

2. Η δαπάνη µίσθωσης θα υπολογιστεί σύµφωνα µε τις ώρες εργασίας του 
µηχανήµατος, που θα προκύπτουν από το ηµερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών 
εργασίας, που θα υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του µηχανήµατος, τον Προϊστάµενο του 
αρµοδίου Τµήµατος και τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Φθιώτιδας, σε συνδυασµό µε την υπ’ αριθ. 1174/02.12.2014 (αρ. πρακτ. 26/θέµα έκτακτο 6ο) 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

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

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

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

(γ) Το µηχάνηµα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, αλυσίδες, υαλο-
καθαριστήρες, καλοριφέρ, φλάς και λοιπά αναγκαία εξαρτήµατα για την σωστή και ασφαλή 
παροχή της υπηρεσίας. 

(δ) Στην ωριαία αποζηµίωση, που καθορίστηκε µε την παραπάνω απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, συµπεριλαµβάνεται κάθε δαπάνη για: 
 (δ1) Μίσθωµα του µηχανήµατος, ωροµίσθιο του χειριστή και βοηθού µε όλες τις 
επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισµών και ταµείων, αµοιβή υπερωριών, νυκτερινών, 
αργιών, σταλίες,  κλπ.   
 (δ2)  Συντήρηση και επισκευή του µηχανήµατος. 
 (δ3)  Προµήθεια  καυσίµων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ. 
 (δ4) Ασφάλιση του µηχανήµατος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την 
αντιµετώπιση ατυχήµατος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία 
και εργασία του µηχανήµατος. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 735 

 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση της υπ΄ αριθµ. πρωτ. οικ. 101/25-5-2015 απόφασης της 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων για την 
αντιµετώπιση πυρκαγιάς στην περιοχή Ν. Κόκκινο του ∆ήµου Ορχοµενού, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. ∆Υ/5-6-2015 
έγγραφο της Γεν. ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος 
πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την υπ΄αριθµ. πρωτ. οικ. 101/25-5-2015 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη 

Π.Ε. Βοιωτίας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων για την αντιµετώπιση πυρκαγιάς στην 
περιοχή Ν. Κόκκινο του ∆ήµου Ορχοµενού, Π.Ε. Βοιωτίας, και συγκεκριµένα: 
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1. Την απευθείας µίσθωση των ιδιωτικών µηχανηµάτων: 
 

• CERMA JANI, UNIMOG, ΜΕ 79222 
• ΑΝΑΓΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, UNIMOG, ΜΕ 93831 
• ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, Υ∆ΡΟΦΟΡΑ, ΜΕ 124900 
• ΒΙΕΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, UNIMOG, ΜΕ 93838 
• ΑΡΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, UNIMOG, ΜΕ 121684 
• ΣΤΑΜΠΟΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Υ∆ΡΟΦΟΡΑ, ΕΚΒ 1450 

 
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 Θηβών και κατόπιν 
από το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Βοιωτίας, σε συνδυασµό µε την υπ’ αριθ. 
1173/2-12-2014 (πρακτικό 26/02-12-2014, θέµα 5ο Ε.Η.∆.) απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

3. Η µίσθωση αυτή γίνεται µε τους όρους που αναγράφονται στο συµφωνητικό 
µίσθωσης, µεταξύ της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Βοιωτίας και του ιδιοκτήτη του 
µηχανήµατος. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 736 
 

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση της υπ΄ αριθµ. πρωτ. 73063/3440/29-5-2015 απόφασης του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση 
έκτακτων φυσικών φαινοµένων (βροχοπτώσεις – κατολισθήσεις 27,28,29-5-2015), Π.Ε. 
Φωκίδας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 73461/3462/2-6-
2015 έγγραφο της Αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φωκίδας προς την 
Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την υπ΄αριθµ. πρωτ. 73063/3440/29-5-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη 

Π.Ε. Φωκίδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινοµένων (βροχοπτώσεις – κατολισθήσεις 27,28,29-5-2015), Π.Ε. Φωκίδας, και 
συγκεκριµένα: 
 

1. Την απευθείας µίσθωση των ιδιωτικών µηχανηµάτων: 
- Ιδιοκτησίας Αθανάσιου Σπυρόπουλου, για την αντιµετώπιση κατολισθήσεων από 

πληµµυρικά φαινόµενα του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας, στην περιοχή Ε.Ο. 5 γέφυρα 
Λευκαδίτη του ποταµού Μόρνου. 

2. Η δαπάνη µίσθωσης θα υπολογιστεί σύµφωνα µε τις ώρες εργασίας των 
µηχανηµάτων, που θα προκύπτουν από το ηµερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών 
εργασίας, που θα υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του µηχανήµατος, τον Προϊστάµενο του 
αρµοδίου Τµήµατος και τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας, 
σε συνδυασµό µε την υπ’ αριθ. 1201/2014 (πρακτικό 26/02-12-2014 θέµα 27ο) απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

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

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

(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωµα να λύνει τη µίσθωση αυτή  
οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη  κρίση της Υπηρεσίας. 
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(γ) Το µηχάνηµα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, αλυσίδες, υαλο-
καθαριστήρες, καλοριφέρ, φλάς και λοιπά αναγκαία εξαρτήµατα για την σωστή και ασφαλή 
παροχή της υπηρεσίας. 

(δ)  Στην ωριαία αποζηµίωση, που καθορίστηκε µε την παραπάνω απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, συµπεριλαµβάνεται κάθε δαπάνη για: 
 (δ1) Μίσθωµα του µηχανήµατος, ωροµίσθιο του χειριστή και βοηθού µε όλες τις 
επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισµών και ταµείων, αµοιβή υπερωριών, νυκτερινών, 
αργιών, σταλίες,  κλπ.   
 (δ2)  Συντήρηση και επισκευή του µηχανήµατος. 
 (δ3)  Προµήθεια  καυσίµων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ. 
 (δ4) Ασφάλιση του µηχανήµατος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την 
αντιµετώπιση ατυχήµατος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία 
και εργασία του µηχανήµατος. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 737 

 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση της υπ΄ αριθµ. πρωτ. 73871/3490/2-6-2015 απόφασης του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση 
έκτακτων φυσικών φαινοµένων (βροχοπτώσεις – κατολισθήσεις 28 & 29-5-2015), Π.Ε. 
Φωκίδας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 73899/3491/2-6-
2015 έγγραφο της Αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φωκίδας προς την 
Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την υπ΄αριθµ. πρωτ. 73871/3490/2-6-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη 

Π.Ε. Φωκίδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινοµένων (βροχοπτώσεις – κατολισθήσεις 28 & 29-5-2015), στην Π.Ε. Φωκίδας, και 
συγκεκριµένα: 

 
1. Την απευθείας µίσθωση των ιδιωτικών µηχανηµάτων: 
α) Ιδιοκτησίας Κρόνος Ε.Τ.Ε. Ο.Ε. Καραχάλιος Γεώργιος, για τις κατολισθήσεις του 

οδικού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας, στην περιοχή ∆ιακοπίου. 
β) Ιδιοκτησίας Τριβήλου Βασίλειου, για τις κατολισθήσεις του οδικού δικτύου της Π.Ε. 

Φωκίδας, στην περιοχή Αρτοτίνα. 
γ) Ιδιοκτησίας Ράπτη Γεώργιου, για τις κατολισθήσεις του οδικού δικτύου της Π.Ε. 

Φωκίδας, στην περιοχή Αρτοτίνα. 
2. Η δαπάνη µίσθωσης θα υπολογιστεί σύµφωνα µε τις ώρες εργασίας των 

µηχανηµάτων, που θα προκύπτουν από το ηµερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών 
εργασίας, που θα υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του µηχανήµατος, τον Προϊστάµενο του 
αρµοδίου Τµήµατος και τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας, 
σε συνδυασµό µε την υπ’ αριθ. 1201/2014 (πρακτικό 26/02-12-2014, θέµα 27ο) απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

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

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

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

(γ) Το µηχάνηµα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, αλυσίδες, υαλο-
καθαριστήρες, καλοριφέρ, φλάς και λοιπά αναγκαία εξαρτήµατα για την σωστή και ασφαλή 
παροχή της υπηρεσίας. 
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(δ) Στην ωριαία αποζηµίωση, που καθορίστηκε µε την παραπάνω απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, συµπεριλαµβάνεται κάθε δαπάνη για: 

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

(δ2)  Συντήρηση και επισκευή του µηχανήµατος. 
(δ3)  Προµήθεια  καυσίµων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ. 
(δ4) Ασφάλιση του µηχανήµατος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την 

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 738 

 
ΘΕΜΑ 17ο: Τροποποίηση των υπ΄αριθµ. 224, 261, 262/10-3-2015, 338/24-3-2015 και 446/22-
4-2015 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 
δαπάνης εκχιονισµού της περιόδου 18-2-2015, 25-2-2015, 6-3-2015, 13-3-2015 και 8-4-2015. 
(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. 75735/3605/4-6-
2015 έγγραφο της Αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φωκίδας προς την 
Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Α. Τροποποιεί τις υπ΄αριθµ. 224, 261, 262/10-3-2015, 338/24-3-2015 και 446/22-4-

2015 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων 
προς αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών φαινοµένων στην Π.Ε. Φωκίδας, και ειδικότερα:  
 

-  την αριθµ. 261/2015 απόφασή της, ως εξής: 
1) ιδιοκτησίας Θάνου ∆ήµου για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας 

στην περιοχή Επταλόφου – Πολύδροσο – Άνω Πολύδροσο – όρια Νοµού. 
2) ιδιοκτησίας Κυριαζή ∆ήµητρας για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. 

Φωκίδας στην περιοχή Γραβιά, Επτάλοφο, όρια Νοµού. 
3) ιδιοκτησίας Σπυρόπουλου Ευθύµιου για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. 

Φωκίδας στην περιοχή Ευπάλιο, Πευκάκι, ∆ροσάτο, λίµνη Μόρνου, Τείχιο, Ποτιδάνεια, 
και Στίλια. 

4) ιδιοκτησίας Τσιγαρίδα Κωνσταντίνου για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. 
Φωκίδας στην περιοχή Άµφισσα - ∆ελφοί – όρια Νοµού προς Λαµία. 

 
- την αριθµ. 262/2015 απόφασή της, ως εξής: 

1) ιδιοκτησίας Κυριαζή ∆ήµητρας για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. 
Φωκίδας στην περιοχή Γραβιά, Επτάλοφο, όρια Νοµού. 

2) ιδιοκτησίας Θάνου ∆ήµου για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας 
στην περιοχή Επταλόφου – Πολύδροσο – Άνω Πολύδροσο – όρια Νοµού.  

 
- την αριθµ. 224/2015 απόφασή της, ως εξής: 

1) ιδιοκτησίας Κυριαζή ∆ήµητρας για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. 
Φωκίδας στην περιοχή Γραβιά, Επτάλοφο, όρια Νοµού. 

2) ιδιοκτησίας Θάνου ∆ήµου για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας 
στην περιοχή Επταλόφου – Πολύδροσο – Άνω Πολύδροσο – όρια Νοµού.  

3) ιδιοκτησίας Σπυρόπουλου Ευθύµιου για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. 
Φωκίδας στην περιοχή Ευπάλιο, Πευκάκι, ∆ροσάτο, λίµνη Μόρνου, Τείχιο, Ποτιδάνεια, 
και Στίλια. 
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- την αριθµ. 338/2015 απόφασή της, ως εξής: 

1) ιδιοκτησίας Θάνου ∆ήµου για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας 
στην περιοχή Επταλόφου – Πολύδροσο – Άνω Πολύδροσο – όρια Νοµού. 

 
- την αριθµ. 446/2015 απόφασή της, ως εξής: 

1) ιδιοκτησίας Κυριαζή ∆ήµητρας για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. 
Φωκίδας στην περιοχή Γραβιά, Επτάλοφο, όρια Νοµού. 

2) ιδιοκτησίας Θάνου ∆ήµου για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας 
στην περιοχή Επταλόφου – Πολύδροσο – Άνω Πολύδροσο – όρια Νοµού. 

3) ιδιοκτησίας Ηρακλής Α.Ε. για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας 
στην περιοχή Άµφισσα – Γραβιά – όρια Νοµού. 
 
Β. Εγκρίνει τις δαπάνες εκχιονισµού της περιόδου 18-2-2015, 25-2-2015, 6-3-2015, 

13-3-2015 και 8-4-2015, ως κατωτέρω: 
 

Α) Θάνος ∆ήµος, συνολικού ποσού 15.020,77 € (περίοδος 5/6/7/8/9) 
Β) Κυριαζή ∆ήµητρα, συνολικού ποσού 10.207,78€ (περίοδος 5/6/7/9) 
Γ) Σπυρόπουλος Ευθύµιος, συνολικού ποσού 5.760,1€ (περίοδος 5/6) 
∆) Τσιγαρίδας Κωνσταντίνος, συνολικού ποσού 3.279,18€ (περίοδος 5) 
Ε) Ηρακλής Α.Ε., συνολικού ποσού 5.685,68€ (περίοδος 9) 
Στ) Κρόνος Ε.Π.Ε. συνολικού ποσού 1.761,98€ (περίοδος 9) 
Ζ) Ραπτης Γιωργος, συνολικού ποσού 10.683,78€ (περίοδος 5/6/7/8/9) 
Η) Τριβήλος Βασίλειος, συνολικού ποσού 4.601,43€ (περίοδος 6/7/8/9) 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 739 

 
 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση δηµοπράτησης του έργου: «Άρση επικινδυνοτήτων και κατασκευή 
τοιχίου αντιστήριξης πρανών σε τµήµα της Ε.Ο. Άµφισσας - Λιδορικίου», Π.Ε. Φωκίδας, 
προϋπολογισµού 350.000,00 € µε Φ.Π.Α..  
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 72218/3390/28-5-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµοπράτηση του έργου: «Άρση επικινδυνοτήτων και κατασκευή τοιχίου 

αντιστήριξης πρανών σε τµήµα της Ε.Ο. Άµφισσας - Λιδορικίου», Π.Ε. Φωκίδας, 
προϋπολογισµού 350.000,00 € 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 από το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων, 

από πιστώσεις ΚΑΠ έτους 2015. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

ως υπηρεσία που θα διενεργήσει τη δηµοπρασία για την ανάθεση του έργου του θέµατος. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 740 

 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δηµοπράτησης, µε πρόχειρο διαγωνισµό, του έργου: «Αποκατάσταση 
ζηµιών ασφαλτικού οδοστρώµατος επί της επ. οδού αρ. 15 από Χάνι Φασουλά έως 
Παλαιόµυλο», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 10.000,00 µε Φ.Π.Α..  
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 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 70464/3306/25-5-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµοπράτηση του έργου: «Αποκατάσταση ζηµιών ασφαλτικού οδοστρώµατος 

επί της επ. οδού αρ. 15 από Χάνι Φασουλά έως Παλαιόµυλο», Π.Ε. Φωκίδας, 
προϋπολογισµού 10.000,00 µε Φ.Π.Α., µε πρόχειρο διαγωνισµό,  

β) την διακήρυξη και τα λοιπά συµβατικά τεύχη του έργου,  
γ) την δαπάνη για την εκτέλεση του έργου από το περιφερειακό πρόγραµµα 

«Πιστώσεις Τόκων ΚΑΠ/2015». 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

ως υπηρεσία που θα διενεργήσει τη δηµοπρασία για την ανάθεση του έργου του θέµατος. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 741 

 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπάνης & δηµοπράτησης, µε πρόχειρο διαγωνισµό, του έργου:  
«Κατασκευή αρδευτικού αγωγού στο Τ.Κ. Βαρδατών», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 
10.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 76374/3639/5-6-
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 κατά πλειοψηφία 
1. Εγκρίνει:  
α) την δηµοπράτηση του έργου: «Κατασκευή αρδευτικού αγωγού στο Τ.Κ. Βαρδατών», 

Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 10.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε πρόχειρο διαγωνισµό, 
β) την διακήρυξη και τα λοιπά συµβατικά τεύχη του έργου,  
γ) την δαπάνη ύψους 10.000,00 €, για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ως Αρχή που θα διενεργήσει 

την δηµοπρασία. 
Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, µε την αιτιολογία ότι «πρόκειται για δηµοτικό 

έργο». 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 742 
 

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δαπάνης & δηµοπράτησης του έργου: «Τοποθέτηση κιγκλιδωµάτων, 
στηθαίων ασφαλείας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας», 
προϋπολογισµού 250.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 76605/3646/9-6-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει:  
α) την δηµοπράτηση του έργου: «Τοποθέτηση κιγκλιδωµάτων, στηθαίων ασφαλείας 

στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισµού 250.000,00 € 
µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή δηµοπρασία, 

β) την διακήρυξη και τα λοιπά συµβατικά τεύχη του έργου,  
γ) την δαπάνη ύψους 250.000,00 €, για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ως Αρχή που θα διενεργήσει 
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την δηµοπρασία. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 743 
 

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση αποτελέσµατος του πρόχειρου διαγωνισµού 
του έργου: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στους επαρχιακούς δρόµους Μάρµαρα – 
Ανατολή και Αρχάνι – Ασβέστη», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 16.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Ε. 74866/3533/3-
6-2015 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 το από 21-5-2015 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού του έργου: 
«Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στους επαρχιακούς δρόµους Μάρµαρα – Ανατολή και 
Αρχάνι – Ασβέστη», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 16.000,00 € 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 του πρόχειρου διαγωνισµού του έργου στην 
εργοληπτική επιχείρηση «ΤΣΩΝΗ ΟΛΓΑ», που προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση (33%) 
τριάντα τρία τοις εκατό. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 744 
 

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση του 7ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Οδός Αταλάντη 
όρια Νοµού Φθιώτιδας», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 2.800.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 71066/3275/27-5-
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 τον 7ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Οδός Αταλάντη όρια 

Νοµού Φθιώτιδας», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 2.800.000,00 € µε Φ.Π.Α., αναδόχου 
«ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε.», ποσού 1.815.000,00€ (µε Φ.Π.Α.) επί πλέον σε σχέση µε το ποσό του 6ου  
Α.Π.Ε. κατά 61.949,11 € και επί πλέον κατά 162.189.01 € µε το συµβατικό αντικείµενο, που 
οφείλεται στην αύξηση της δαπάνης για την αναθεώρηση των εργασιών και στην αύξηση της 
απολογιστικής δαπάνης της ασφάλτου µαζί µε το Φ.Π.Α. που της αναλογεί. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 745 
 

ΘΕΜΑ 24ο: Τροποποίηση της µελέτης και χορήγηση παράτασης του συνολικού χρόνου 
εκπόνησης της µελέτης: «Μελέτη κατασκευής αρδευτικού δικτύου στην κτηµατική περιφέρεια 
Περιβολίου Ξυνιάδας», Π.Ε. Φθιώτιδας προεκτιµωµένης αµοιβής 121.829,54 €, χωρίς Φ.Π.Α.. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 74402/3444/9-6-
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. Τροποποιεί την µελέτη: «Μελέτη κατασκευής αρδευτικού δικτύου στην κτηµατική 

περιφέρεια Περιβολίου Ξυνιάδας», Π.Ε. Φθιώτιδας προεκτιµωµένης αµοιβής 121.829,54 €, 
χωρίς Φ.Π.Α.. 

2. Εγκρίνει την παράταση του συνολικού χρόνου εκπόνησης της µελέτης του θέµατος µε 
αναθεώρηση, κατά διακόσιες είκοσι τέσσερις (224) ηµερολογιακές ηµέρες, ήτοι µέχρι 30 – 09 
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– 2015, επειδή απαιτείται τροποποίηση αυτής. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 746 

 
ΘΕΜΑ 25ο: 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.. 
(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. Τ.Ε. 71969/3309/5-
6-2015 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 31-07-2015. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 747 

 
 
ΜΑΘΗΤΙΚΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση α) διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την µεταφορά 
µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. 
Φωκίδας για δύο σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017, του αδιάθετου δροµολόγιου (ΤΜΗΜΑ 
43) που προέκυψε από τον ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισµό της 19ης Μαΐου 2015, 
συνολικού προϋπολογισµού 55.783,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και β) των όρων της 
σχετικής διακήρυξης. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 76619/3651/5-6-
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: 
1. την διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την µεταφορά µαθητών 

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας για 
δύο σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017, του αδιάθετου δροµολόγιου (ΤΜΗΜΑ 43) που 
προέκυψε από τον ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισµό της 19ης Μαΐου 2015, συνολικού 
προϋπολογισµού 55.783,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., µε δηµόσιες συµβάσεις 
υπηρεσιών σύµφωνα µε το άρθρο 2 της ΚΥΑ (µαθητικά δροµολόγια ΚΤΕΛ, σχολικά 
λεωφορεία, ΤΑΧΙ, όπως αναφέρονται στο κεφάλαιο Γ΄ του άρθρου 2 της ΚΥΑ), µεταφορά 
µαθητών ΣΜΕΑ (άρθρο 1 παρ. 1) και µεταφορά µαθητών ΕΠΑΛ, µουσικών και καλλιτεχνικών 
σχολείων (άρθρο 1 παρ. 2) και τα σχετικά  έγγραφα της ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Φωκίδας.  

Η διενέργεια του διαγωνισµού µε δηµόσια σύµβαση προκύπτει από τη διαπίστωση της 
αντικειµενικής αδυναµίας για τη µεταφορά µαθητών µε τη δηµόσια συγκοινωνία (ειδικά 
µαθητικά δελτία) και µε ίδια µέσα των ∆ήµων και της Περιφέρειας, µε συνέπεια την ανάγκη 
εκτέλεσης της µεταφοράς µε σύµβαση κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας.  

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

ΑΔΑ: 6ΩΘΑ7ΛΗ-ΕΘΙ



 28 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 748 
 

ΘΕΜΑ 27ο: 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 τα υπ’ αριθµ. 76599/2776/25-5-
2015 και 76781/2792/5-6-2015 έγγραφα της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, 
τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Φθιώτιδας, σχολικού έτους 2014-15, ως εξής:  
 

Α. ∆ΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΣΕΠΤ. 2014 – ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 073 ΚΑΕ 0821 

 
ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ ΑΠ 2686/25-05-2015 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΗΜΕ
ΡΕΣ 

ΗΜΕΡ
ΗΣΙΟ 
ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ ΦΠΑ 13% 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ ΑΝΑ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ  ΚΤΕΛ ΙΑΝ. 2015 ΤΜΗΜΑ 3     8.299,80 € 1.078,97 € 9.378,77 €  
 ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
ΑΕ ΦΕΒΡ.2015 ΤΜΗΜΑ 3     10.469,09 € 1.360,98 € 11.830,07 € 21.208,84 € 

 ΙΑΝ.2015 ΤΜΗΜΑ 49 14 26,41 369,74 € 48,07 € 417,81 €   

2. ΛΥΚΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΕΒΡ.2015 ΤΜΗΜΑ 49 19 26,41 501,79 € 65,23 € 567,02 € 1.641,38 € 

  ΜΑΡΤ.2015 ΤΜΗΜΑ 49 22 26,41 581,02 € 75,53 € 656,55 €   

 ΙΑΝ.2015 ΤΜΗΜΑ10 13 88,43 1.149,59 € 149,45 € 1.299,04 €   

3.ΓΚΑΒΑΛΙΝΗΣ  ΗΛΙΑΣ 
ΦΕΒΡ. 
2015 ΤΜΗΜΑ10 17 88,43 1.503,31 € 195,43 € 1.698,74 € 4.796,44 € 

  ΜΑΡ..2015 ΤΜΗΜΑ10 18 88,43 1.591,74 € 206,93 € 1.798,67 €   

 ΙΑΝ.2015 ΝΕΟ27 15 38,44 576,60 € 74,96 € 651,56 €   
4. ΠΛΑΤΑΝΟΣ  
ΣΠΥΡΟΣ 

ΦΕΒΡ. 
2015 ΝΕΟ27 19 38,44 730,36 € 94,95 € 825,31 € 2.389,05 € 

  ΜΑΡΤ.2015 ΝΕΟ27 21 38,44 807,24 € 104,94 € 912,18 €   

 ΙΑΝ.2015 ΝΕΟ44 15 26,84 402,60 € 52,34 € 454,94 €   
5. ΣΑΜΑΡΑΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΦΕΒΡ. 
2015 ΝΕΟ44 19 26,84 509,96 € 66,29 € 576,25 € 1.668,11 € 

  ΜΑΡ.2015 ΝΕΟ44 21 26,84 563,64 € 73,27 € 636,91 €   

 ΙΑΝ.2015 ΤΜΗΜΑ 8 15 30,00 450,00 € 58,50 € 508,50 €   
 6ΤΕΜΠΛΑΛΕΞΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΦΕΒΡ. 
2015 ΤΜΗΜΑ 8 18 30,00 540,00 € 70,20 € 610,20 € 1.864,50 € 

  ΜΑΡΤ.2015 ΤΜΗΜΑ 8 22 30,00 660,00 € 85,80 € 745,80 €   

 ΙΑΝ.2015 ΝΈΟ 9 15 27,87 418,05 € 54,35 € 472,40 €   
7. ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΦΕΒΡ. 
2015 ΝΈΟ 9 19 27,87 529,53 € 68,84 € 598,37 € 1.763,61 € 

  ΜΑΡΤ.2015 ΝΈΟ 9 22 27,87 613,14 € 79,71 € 692,85 €   
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 ΙΑΝ.2015 ΤΜΗΜΑ 81 15 24,75 371,25 € 48,26 € 419,51 €   
8. ΜΠΕΛΛΟΣ  
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 

ΦΕΒΡ. 
2015 ΤΜΗΜΑ 81 18 24,75 445,50 € 57,92 € 503,42 € 1.538,21 € 

  ΜΑΡΤ.2015 ΤΜΗΜΑ 81 22 24,75 544,50 € 70,79 € 615,29 €   

 ΙΑΝ.2015 ΤΜ63 15 32,02 480,30 € 62,44 € 542,74 €   
9. ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΥ  
ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

ΦΕΒΡ. 
2015 ΤΜ63 17 32,02 544,34 € 70,76 € 615,10 € 1.953,86 € 

  ΜΑΡΤ.2015 ΤΜ63 22 32,02 704,44 € 91,58 € 796,02 €   

 ΙΑΝ.2015 ΤΜΗΜΑ 25 15 91,44 1.371,60 € 178,31 € 1.549,91 €   
10. ΜΠΕΚΕΡΙ∆ΗΣ &ΣΙΑ 
Ο.Ε. 

ΦΕΒΡ. 
2015 ΤΜΗΜΑ 25 19 91,44 1.737,36 € 225,86 € 1.963,22 € 5.683,00 € 

  ΜΑΡΤ.2015 ΤΜΗΜΑ 25 21 91,44 1.920,24 € 249,63 € 2.169,87 €   

 ΙΑΝ.2015 ΝΕΟ8 15 36,19 542,85 € 70,57 € 613,42 €   
11.ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

ΦΕΒΡ. 
2015 ΝΕΟ8 18 36,19 651,42 € 84,68 € 736,10 € 2.249,21 € 

  ΜΑΡΤ.2015 ΝΕΟ8 22 36,19 796,18 € 103,50 € 899,68 €   

      ΣΥΝΟΛΟ 46.756,21 € 46.756,21 € 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ  
A) ΣΕΠΤ. – ∆ΕΚ. 2014 KAI B) IAN. 2015 – MA Ρ. 2015 

Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΣ 073 ΚΑΕ 0821 
 ΑΡΙΘΜ. 2907/05-06-2015  ΕΓΓΡΑΦO ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ  ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΗΜΕΡΕ

Σ 

ΗΜΕΡΗ
ΣΙΟ 

ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ 13% 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ ΑΝΑ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ  
ΚΤΕΛ ΙΑΝ. 2015 ΤΜΗΜΑ 4    33.982,80 € 4.417,76 € 38.400,56 € 84.709,40 € 

  ΦΕΒΡ.2015 ΤΜΗΜΑ 4    40.981,27 € 5.327,57 € 46.308,84 €   

               
2. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ  
ΚΤΕΛ ΙΑΝ. 2015 ΤΜΗΜΑ 1    18.060,94 € 2.347,92 € 20.408,86 € 44.918,23 € 

  ΦΕΒΡ..2015 ΤΜΗΜΑ 1    21.689,71 € 2.819,66 € 24.509,37 €   

               
3. ΜΠΕΣΙΡΗ  
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΙΑΝ.2015 ΝΈΟ 10 13 21,08 274,04 € 35,63 € 309,67 €   

  ΦΕΒΡ.2015 ΝΈΟ 10 6 21,08 126,48 € 16,44 € 142,92 € 833,71 € 

  ΜΑΡΤ.2015 ΝΈΟ 10 16 21,08 337,28 € 43,85 € 381,13 €   
4.ΜΠΕΣΙΡΗ  
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΙΑΝ.2015 ΝΈΟ 11 7 19,59 137,13 € 17,83 € 154,96 €   

  ΦΕΒΡ. 2015 ΝΈΟ 11 8 19,59 156,72 € 20,37 € 177,09 € 509,14 € 

  ΜΑΡ..2015 ΝΕΟ11 8 19,59 156,72 € 20,37 € 177,09 €   
5. ΕΛΛΗΝΑΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΝ.2015 ΤΜ42 15 41,1 616,50 € 80,15 € 696,65 €   

  ΦΕΒΡ. 2015 ΤΜ42 19 41,1 780,90 € 101,52 € 882,42 € 2.600,81 € 

  ΜΑΡΤ.2015 ΤΜ42 22 41,1 904,20 € 117,55 € 1.021,75 €   
6. ΣΤΑΘΑΡΑΣ  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΑΝ.2015 ΤΜ69 15 42 630,00 € 81,90 € 711,90 €   

  ΦΕΒΡ. 2015 ΤΜ69 19 42 798,00 € 103,74 € 901,74 € 2.657,76 € 

  ΜΑΡ.2015 ΤΜ69 22 42 924,00 € 120,12 € 1.044,12 €   

 7.ΠΑΠΑ∆ΑΜ ΙΑΝ.2015 ΝΕΟ42Α 15 70,78 1.061,70 € 138,02 € 1.199,72 €   
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

  ΦΕΒΡ. 2015 ΝΕΟ42Α 19 71,28 1.354,32 € 176,06 € 1.530,38 € 4.434,15 € 

  ΜΑΡΤ.2015 ΝΕΟ42Α 21 71,81 1.508,01 € 196,04 € 1.704,05 €   
8. ΠΑΡ∆ΑΛΗΣ  
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΑΝ.2015 ΤΜ58 15 38,74 581,10 € 75,54 € 656,64 €   

  ΦΕΒΡ. 2015 ΤΜ58 19 38,74 736,06 € 95,69 € 831,75 € 2.407,69 € 

  ΜΑΡΤ.2015 ΤΜ58 21 38,74 813,54 € 105,76 € 919,30 €   
9. ΕΛΛΗΝΑΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΝ.2015 ΤΜΗΜΑ 17 15 33,65 504,75 € 65,62 € 570,37 €   

  ΦΕΒΡ. 2015 ΤΜΗΜΑ17 19 33,65 639,35 € 83,12 € 722,47 € 2.091,35 € 

  ΜΑΡΤ.2015 ΤΜΗΜΑ 17 21 33,65 706,65 € 91,86 € 798,51 €   
10. ΜΠΕΚΕΡΙ∆ΗΣ 
&ΣΙΑ Ο.Ε. ΙΑΝ.2015 ΤΜ5 15 145,33 2.179,95 € 283,39 € 2.463,34 €   

  ΦΕΒΡ. 2015 ΤΜ5 19 146,63 2.785,97 € 362,18 € 3.148,15 € 9.122,82 € 

  ΜΑΡΤ.2015 ΤΜ5 21 147,97 3.107,37 € 403,96 € 3.511,33 €   
11. 
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΝ.2015 ΝΕΟ23 15 44,62 669,30 € 87,01 € 756,31 €   

  ΦΕΒΡ. 2015 ΝΕΟ23 18 44,62 803,16 € 104,41 € 907,57 € 2.773,13 € 

  ΜΑΡΤ.2015 ΝΕΟ23 22 44,62 981,64 € 127,61 € 1.109,25 €   
12. 
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΝ.2015 ΝΕΟ46 15 19,84 297,60 € 38,69 € 336,29 €   

  ΦΕΒΡ. 2015 ΝΕΟ46 19 19,84 376,96 € 49,00 € 425,96 € 1.255,48 € 

  ΜΑΡΤ.2015 ΝΕΟ46 22 19,84 436,48 € 56,74 € 493,22 €   
13.ΚΟΥΡΝΑΒΟΥ 
ΖΩΗ ΙΑΝ.2015 ΤΜ88 15 23,33 349,95 € 45,49 € 395,44 €   

  ΦΕΒΡ. 2015 ΤΜ88 18 23,33 419,94 € 54,59 € 474,53 € 1.423,60 € 

  ΜΑΡΤ.2015 ΤΜ88 21 23,33 489,93 € 63,69 € 553,62 €   
14. ΑΧΜΑΤΙΩΤΗΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΝ.2015 ΝΕΟ61 15 37,33 559,95 € 72,79 € 632,74 €   

  ΦΕΒΡ. 2015 ΝΕΟ61 18 37,33 671,94 € 87,35 € 759,29 € 2.320,06 € 

  ΜΑΡΤ.2015 ΝΕΟ61 22 37,33 821,26 € 106,76 € 928,02 €   
15. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΑΝ.2015 ΤΜ36 15 44,39 665,85 € 86,56 € 752,41 €   

  ΦΕΒΡ. 2015 ΤΜ36 19 44,39 843,41 € 109,64 € 953,05 € 2.758,84 € 

  ΜΑΡΤ.2015 ΤΜ36 21 44,39 932,19 € 121,18 € 1.053,37 €   
16.ΛΕΝΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΝ.2015 ΝΕΟ60 14 39,61 554,54 € 72,09 € 626,63 €   

  ΦΕΒΡ. 2015 ΝΕΟ60 17 39,61 673,37 € 87,54 € 760,91 € 2.327,48 € 

  ΜΑΡΤ.2015 ΝΕΟ60 21 39,61 831,81 € 108,14 € 939,95 €   
17.ΑΛΑΜΑΝΗΣ  
ΗΛΙΑΣ ΙΑΝ.2015 ΤΜ26 15 29,44 441,60 € 57,41 € 499,01 €   

  ΦΕΒΡ. 2015 ΤΜ26 17 29,44 500,48 € 65,06 € 565,54 € 1.796,43 € 

  ΜΑΡΤ.2015 ΤΜ26 22 29,44 647,68 € 84,20 € 731,88 €   
18. ΠΟΖΙΟΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΝ.2015 ΝΕΟ30 14 18,20 254,80 € 33,12 € 287,92 €   

  ΦΕΒΡ. 2015 ΝΕΟ30 18 18,20 327,60 € 42,59 € 370,19 € 1.090,00 € 

  ΜΑΡΤ.2015 ΝΕΟ30 21 18,20 382,20 € 49,69 € 431,89 €   

19. ΠΟΖΙΟΣ  ΙΑΝ.2015 ΤΜ70 15 42,50 637,50 € 82,88 € 720,38 €   
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

  ΦΕΒΡ. 2015 ΤΜ70 17 42,50 722,50 € 93,93 € 816,43 € 2.593,35 € 

  ΜΑΡΤ.2015 ΤΜ70 22 42,50 935,00 € 121,55 € 1.056,55 €   
20. ΣΙΑΠΠΑΣ  
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΑΝ.2015 ΝΕΟ29 15 36,78 551,70 € 71,72 € 623,42 €   

  ΦΕΒΡ. 2015 ΝΕΟ29 17 36,78 625,26 € 81,28 € 706,54 € 2.202,75 € 

  ΜΑΡΤ.2015 ΝΕΟ29 21 36,78 772,38 € 100,41 € 872,79 €   
21.ΛΕΝΤΑΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΠΤ.2014 ΝΕΟ60 0 39,61 0,00 € 0,00 € 0,00 €   

  ΟΚΤ. 2014 ΝΕΟ60 16 39,61 633,76 € 82,39 € 716,15 € 2.327,48 € 

  ΝΟΕ.2014 ΝΕΟ60 19 39,61 752,59 € 97,84 € 850,43 €   

  ∆ΕΚ.2014 ΝΕΟ60 17 39,61 673,37 € 87,54 € 760,91 €   

22. ΑΧΜΑΤΙΩΤΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΠΤ.2014 ΝΕΟ61 14 37,33 522,62 € 67,94 € 590,56 €   

  ΟΚΤ. 2014 ΝΕΟ61 23 37,33 858,59 € 111,62 € 970,21 € 3.037,17 € 

  ΝΟΕ.2014 ΝΕΟ61 18 37,33 671,94 € 87,35 € 759,29 €   

  ∆ΕΚ.2014 ΝΕΟ61 17 37,33 634,61 € 82,50 € 717,11 €   
23.ΚΟΥΡΝΑΒΟΥ  
ΖΩΗ ΣΕΠΤ.2014 ΤΜ88 13 23,33 303,29 € 39,43 € 342,72 €   

  ΟΚΤ. 2014 ΤΜ88 22 23,33 513,26 € 66,72 € 579,98 € 1.845,40 € 

  ΝΟΕ.2014 ΤΜ88 18 23,33 419,94 € 54,59 € 474,53 €   

  ∆ΕΚ.2014 ΤΜ88 17 23,33 396,61 € 51,56 € 448,17 €   

       ΣΥΝΟΛΟ  
182.036,24

€ 
182.036,24

€ 
 
Οι συγκεκριµένες δαπάνες θα επιβαρύνουν τον Προϋπολογισµό της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας και θα πληρωθεί από τον Ε.Φ. 01073 ΚΑΕ 0821. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 749 

 
 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση α) διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη 
αναδόχου καθαρισµού των χώρων των Υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕ∆∆Υ και των 
∆/νσεων Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης, προϋπολογισµού 55.043,00 € και β) των όρων της 
σχετικής διακήρυξης. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 76817/2988/8-
6-2015 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: 
1. την διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη οικονοµική προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 
καθαρισµού των χώρων των Υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕ∆∆Υ και των ∆/νσεων 
Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης, προϋπολογισµού 55.043,00€.              

Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη αναλύεται, ως εξής:  
α) στο ποσό των 35.670,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (23%) για τις 

υπηρεσίες που στεγάζονται στο ∆ιοικητήριο,  
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β) στο ποσό των 7.688,00 € µε Φ.Π.Α. (23%) για τις υπηρεσίες στις περιοχές Αρτάκης-
Ψαχνών & Α/θµιας - Β/θµιας Εκπαίδευσης, 

γ) στο ποσό των 6.765,00 € µε Φ.Π.Α. (23%) για τις υπηρεσίες στις περιοχές 
Αλιβερίου – Κύµης – Καρύστου, 

δ) στο ποσό των 4.920,00 € µε Φ.Π.Α. (23%) για τις υπηρεσίες στις περιοχές Λίµνης-
Ιστιαίας. 

 2. τους όρους του διαγωνισµού, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο σχέδιο της 
διακήρυξης. 

 Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 02073 ΚΑΕ 0875. 
Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, µε την αιτιολογία ότι «πρόκειται για 

εργολαβία».  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 750 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση πρακτικού άγονου πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη 
αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης του κεντρικού κτιρίου (διοικητηρίου) της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, προϋπολογισµού 30.000,00 € µε Φ.Π.Α. και επανάληψη του διαγωνισµού 
µε τους ίδιους όρους. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 76216/2756/5-6-
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: 
α) το από 28-5-2015 πρακτικό του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 

ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης του κεντρικού κτιρίου (διοικητηρίου) της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προϋπολογισµού 30.000,00 € µε Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το 
οποίο ο διαγωνισµός κρίθηκε άγονος, διότι κατατέθηκε µόνο µία προσφορά και δεν ήταν 
επαρκής ο ανταγωνισµός. 

β) την επανάληψη του διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους.  
Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, µε την αιτιολογία ότι «πρόκειται για 

εργολαβία».  
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 751 

 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση παράτασης της σύµβασης παροχής υπηρεσιών ταχυµεταφοράς 
αντικειµένων στην Π.Ε. Φθιώτιδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 76601/2777/5-6-
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 παράταση της από 9-6-2014 σύµβασης παροχής υπηρεσιών 

ταχυµεταφοράς αντικειµένων µεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας Π.Σ.Ε. και της 
εταιρίας «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.», για δύο (2) µήνες, ήτοι από 9/6/2015 µέχρι 
9/8/2015 σύµφωνα µε το άρθρο 1 της σύµβασης, µε τους ίδιους όρους. 

Η παρούσα παράταση της σύµβασης παροχής υπηρεσιών ταχυµεταφοράς 
αντικειµένων αναφέρεται σε παράταση του χρόνου της σύµβασης και σε καµία περίπτωση δεν 
αφορά υπέρβαση ποσού δέσµευσης. 

Η αντίστοιχη δέσµευση πίστωσης που έχει γίνει στο έτος 2015 είναι η αριθµ. 108/2015 
(Α∆Α: 6Φ4Γ7ΛΗ-ΦΨ2) της Υ.∆.Ε. Φθιώτιδας. 
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Η δαπάνη αφορά τον Ειδικό Φορέα 01073 ΚΑΕ 0823 και η πληρωµή θα γίνει από το 
αδιάθετο ποσό της κατανοµής για το οικονοµικό έτος 2015 (108/2015 απόφαση δέσµευσης 
Υ.∆.Ε. Φθιώτιδας). 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 752 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δαπάνης για την απευθείας ανάθεση του έργου: «Προµήθεια υλικών 
επισκευής και συντήρησης αντλιοστασίων Κωπαΐδας», Π.Ε. Βοιωτίας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 2454/5-6-2015 
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: 
1. την ανάληψη δαπάνης ποσού 10.663,23€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την 

απευθείας ανάθεση του έργου: «Προµήθεια υλικών επισκευής και συντήρησης αντλιοστασίων 
Κωπαΐδας», Π.Ε. Βοιωτίας, 

2. την απευθείας ανάθεση του έργου του θέµατος στην εταιρεία “ΥΙΟΙ ΜΕΝ. 
ΠΑΠΑΘΩΜΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.”, που κατέθεσε την πλέον συµφέρουσα οικονοµική προσφορά, ήτοι 
10.663,23 € µε Φ.Π.Α. για την εκτέλεση των εργασιών, όπως αυτές αποτυπώνονται στην 
επισυναπτόµενη τεχνική έκθεση. 

Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος µε την αιτιολογία ότι “διαφωνεί µε την 
διαχείριση του ζητήµατος της Κωπαϊδας...». 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 753 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση α) δαπάνης – δέσµευση πίστωσης και β) συµπλήρωση της επιτροπής 
για την διαδικασία απευθείας ανάθεσης της προµήθειας ειδών ατοµικής προστασίας θερινής 
περιόδου για τους υπαλλήλους της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 55006/2112/5-6-
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: 
α) την απευθείας ανάθεση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, της προµήθειας ειδών 

ατοµικής προστασίας θερινής περιόδου 2015, για όλους τους δικαιούχους (28 υπάλληλοι) της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνολικής αξίας 
10.000,00€, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., 

β) την δαπάνη – δέσµευση πίστωσης ποσού 10.000,00€ για την ως άνω προµήθεια, 
που θα βαρύνει τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό, έτους 2015, της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας και αναλυτικά: 

- ποσό ύψους 7.760,00 € που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1421 και 
- ποσό ύψους 2.240,00 € τον ΚΑΕ 1423. 
2. Συµπληρώνει, σύµφωνα µε την παρ. 6 της αριθµ. 2040831/14806/022/24-06-1993 

(ΦΕΚ 497/Β’/07-07-1993) ΚΥΑ, την αρµόδια για την απευθείας ανάθεση των πάσης φύσεως 
προµηθειών και εργασιών για τις ανάγκες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα,  
επιτροπή, συγκροτηθείσα µε την υπ΄ αριθµ. 814/16-7-2014 απόφασή της, µε εκπροσώπους 
των εργαζοµένων, ήτοι τους: 
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- Αποστολόπουλο Αναστάσιο, κάδου ∆.Ε. Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων 
αναπληρούµενος από τον Γιδαράκο ∆ηµήτριο, κλάδου Υ.Ε. Εργατών και 

- ∆ηµόπουλο Παύλο, κλάδου ∆.Ε. Τεχνικών, αναπληρούµενος από τον Παρδάλη 
Ευστάθιο, κλάδου ∆.Ε. Χειριστών Μηχανηµάτων, προκειµένου να προβεί στην επιλογή του 
προµηθευτή. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 754 

 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση α) διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια άλατος 
αποχιονισµού οδικού δικτύου έτους 2015», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 73.500 € µε 
Φ.Π.Α. και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 75594/2951/4-6-
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 
Αναβάλλει την λήψη απόφασης επι του θέµατος, προκειµένου να εξεταστεί το 

ενδεχόµενο µιας ενιαίας προµήθειας για όλη την Περιφέρεια.  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 755 
 

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση α) διενέργειας πρόχειρου δηµόσιου διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας», β) κατανοµής του 
προϋπολογισµού της προµήθειας 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., ισόποσα στα έτη 2015 & 2016 
και γ) των όρων της σχετικής διακήρυξης.  
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 76607/2779/5-
6-2015 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 διενέργεια πρόχειρου δηµόσιου διαγωνισµού για την «Προµήθεια γραφικής ύλης 

για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας», µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη 
τιµή προσφοράς, συνολικού προϋπολογισµού 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., ο οποίος θα βαρύνει 
τον ΚΑΕ 1111, του Φορέα 073, 

2. την κατανοµή του προϋπολογισµού της προµήθειας, ήτοι των 60.000,00 € χωρίς 
Φ.Π.Α., ισόποσα στα έτη 2015 & 2016 (30.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. για έκαστο έτος), 

3. τoυς όρους της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισµού, σύµφωνα µε το συνηµµένο 
στο ως άνω έγγραφο σχέδιο.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 756 

 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση α) διενέργειας πρόχειρου δηµόσιου διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
µελανιών (toner) για τους εκτυπωτές, τα φωτοτυπικά µηχανήµατα και συσκευές φαξ για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας», β) κατανοµής του προϋπολογισµού της 
προµήθειας 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., ισόποσα στα έτη 2015 & 2016 και γ) των όρων της 
σχετικής διακήρυξης.  
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 77218/2796/5-
6-2015 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 

ΑΔΑ: 6ΩΘΑ7ΛΗ-ΕΘΙ



 35 

Εγκρίνει: 
1. την διενέργεια πρόχειρου δηµόσιου διαγωνισµού για την «Προµήθεια µελανιών 

(toner) για τους εκτυπωτές, τα φωτοτυπικά µηχανήµατα και συσκευές φαξ για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας», µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή προσφοράς, 
συνολικού προϋπολογισµού 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., ο οποίος θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1111, 
του Φορέα 073, 

2. την κατανοµή του προϋπολογισµού της προµήθειας, ήτοι των 60.000,00 € χωρίς 
Φ.Π.Α., ισόποσα στα έτη 2015 & 2016 (30.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. για έκαστο έτος), 

3. τoυς όρους της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισµού, σύµφωνα µε το συνηµµένο 
στο ως άνω έγγραφο σχέδιο.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 757 

 
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισµού για 
την «Προµήθεια πέντε (5) αυτόµατων αναλυτών αιωρούµενων σωµατιδίων (ΑΣ10) µετά του 
απαραίτητου εξοπλισµού τους στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισµού 
108.000,00 € µε Φ.Π.Α..  
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 76247/2760/5-6-
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. 1/25-05-2015 πρακτικό της επιτροπής του ηλεκτρονικού ανοιχτού 

διαγωνισµού για την «Προµήθεια πέντε (5) αυτόµατων αναλυτών αιωρούµενων σωµατιδίων 
(ΑΣ10) µετά του απαραίτητου εξοπλισµού τους στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», 
προϋπολογισµού 108.000,00 € µε Φ.Π.Α., που αφορά στην αποσφράγιση, στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών των υποψήφιων προµηθευτών. 

2. την συνέχιση του διαγωνισµού στο επόµενο στάδιο αξιολόγησης των οικονοµικών 
προσφορών µε τις κάτωθι εταιρείες: 

α. «I .Β. ΚΑΜΠΑΣ Ε.Π.Ε.», διότι το άθροισµα της σταθµισµένης βαθµολογίας τεχνικών 
προδιαγραφών των προσφερόµενων ειδών έλαβε (105,00) και κρίνεται επαρκής και, 

β.«ENVIROSYS ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Ε.Π.Ε.», διότι το άθροισµα της σταθµισµένης βαθµολογίας τεχνικών προδιαγραφών των 
προσφερόµενων ειδών έλαβε (104,20) και κρίνεται επαρκής. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 758 

 
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση πρακτικού άγονου πρόχειρου διαγωνισµού για το υποέργο: «Προµήθεια 
αυτοκινήτου ΑΜΕΑ για το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας», προϋπολογισµού 
38.000,00€ µε Φ.Π.Α. και επανάληψη του διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 67629/2483/19-5-
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: 
α) το από 30-4-2015 πρακτικό του πρόχειρου διαγωνισµού για το υποέργο: 

«Προµήθεια αυτοκινήτου ΑΜΕΑ για το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας», 
προϋπολογισµού 38.000,00€ µε Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το οποίο ο διαγωνισµός κρίθηκε 
άγονος, διότι καµία προσφορά δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα, 

β) την επανάληψη του διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους.  
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 759 
 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση πρακτικού άγονου πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια δύο (2) 
server µε τα παρελκόµενά τους, για τις ανάγκες της ∆/νσης ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προϋπολογισµού 12.500,00€ µε Φ.Π.Α. και 
επανάληψη του διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους.  
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 76705/2787/5-6-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
α) το από 29-5-2015 πρακτικό του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια δύο (2) 

server µε τα παρελκόµενά τους, για τις ανάγκες της ∆/νσης ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προϋπολογισµού 12.500,00€ µε Φ.Π.Α., 
σύµφωνα µε το οποίο ο διαγωνισµός κρίθηκε άγονος, διότι κατατέθηκε µόνο µία προσφορά 
και δεν ήταν επαρκής ο ανταγωνισµός. 

β) την επανάληψη του διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους.  
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 760 

 
ΘΕΜΑ 39ο: Επικύρωση της υπ΄αριθµ. 76651/897/5-6-2015 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης του υπ΄αριθµ. 13/5-6-2015 πρακτικού της Επιτροπής 
Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµών και των ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης 
αναφορικά µε τον ηλεκτρονικό ανοιχτό δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό για την «Προµήθεια 
υγρών καυσίµων και λιπαντικών, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας και των 
Νοµικών Προσώπων χωρικής αρµοδιότητάς της», έτους 2015-2016, προϋπολογισµού 
418.540,00 € 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. 77448/2081/8-6-
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 
Επικυρώνει την αριθµ. 76651/897/5-6-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς 

Ελλάδας, ως προς: 
1. την έγκριση του υπ΄αριθµ. 13/5-6-2015 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης 

αποτελεσµάτων διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης για το έργο: 
«Ηλεκτρονικός ανοιχτός δηµόσιος µειοδοτικός διαγωνισµός προµήθειας υγρών καυσίµων και 
λιπαντικών, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας και των Νοµικών Προσώπων 
χωρικής αρµοδιότητάς της, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή», που αφορούσε 
την αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του µειοδότη για τα λιπαντικά, στον 
ανωτέρω διαγωνισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 159, παρ. 2 του Ν. 3852. 

2. την κατακύρωση της προµήθειας των ειδών της Οµάδας Γ (Λιπαντικά) στο µειοδότη 
µε την επωνυµία: «ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΡΟΙΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ, ΕΙ∆ΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ & 
ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ», µε διακριτικό τίτλο “ELVIGRO Α.Β.Ε.Ε.», µε 
ποσοστό έκπτωσης (32%) τριάντα δυο τοις εκατό. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 761 
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ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση πρακτικού 3 της δεύτερης φάσης του ηλεκτρονικού ανοιχτού 
διαγωνισµού του έργου: «Προµήθεια άλατος», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 80.000,00 € 
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. 70636/3253/25-5-
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: 
1. το υπ΄αριθµ. 3/8-5-2015 πρακτικό της επιτροπής του ηλεκτρονικού ανοιχτού 

διαγωνισµού του έργου: «Προµήθεια άλατος», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 80.000,00 € 
µε Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο της οικονοµικής προσφοράς του µοναδικού συµµετέχοντα 
στον εν λόγω διαγωνισµό κ. Ματθαίου Ευριπίδη,  
 2. την συνέχιση του διαγωνισµού στο επόµενο στάδιο της αξιολόγησης των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης µε τον παραπάνω υποψήφιο ανάδοχο. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 762 

 
 
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 41ο: Μονοµερής λύση σύµβασης µίσθωσης ακινήτου, όπου στεγαζόταν το γραφείο 
Γεωργικής Ανάπτυξης Τιθορέας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 76590/2774/5-6-
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 διακοπή µίσθωσης ακινήτου 45 τ.µ., ισόγειου, που βρίσκεται στην Κ. 

Τιθορέα, ιδιοκτησίας Ελένης Αλεξοπούλου, όπου στεγάζονταν το γραφείο Γεωργικής 
Ανάπτυξης Τιθορέας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Να ενηµερωθούν οι Υπηρεσίες ∆ΕΚΟ για εκκαθάριση και διακοπή παγίων 
λειτουργικών εξόδων. 
 Να παραδοθεί το ακίνητο στην εκµισθώτρια. 

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ψηφίζει αρνητικά, θέτοντας, «το ζήτηµα της εγκατάλειψης 
και της ερήµωσης…, προτείνει να προσληφθεί ή να µετακινηθεί άλλος υπάλληλος, ώστε να 
διατηρηθεί το γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης».  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 763 

 
ΘΕΜΑ 42ο: Μονοµερής λύση σύµβασης µίσθωσης ακινήτου, όπου στεγάζεται το τµήµα 
Αλιείας της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 76597/2775/5-6-
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 διακοπή µίσθωσης ακινήτου 140 τ.µ., 2ου ορόφου, που βρίσκεται στην 
οδό Ροζάκη Αγγελή 22 – Λαµία, ιδιοκτησίας Γεωργίου και Παύλου Αντζουλή, όπου στεγάζεται 

ΑΔΑ: 6ΩΘΑ7ΛΗ-ΕΘΙ



 38 

το τµήµα Αλιείας της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 

Να ενηµερωθούν οι Υπηρεσίες ∆ΕΚΟ για εκκαθάριση και διακοπή παγίων 
λειτουργικών εξόδων. 
 Να παραδοθεί το ακίνητο στους εκµισθωτές. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 764 

 
ΘΕΜΑ 43ο: Αποδοχή δωρεάς µεταχειρισµένου αυτοκινήτου της εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΙΑ Α.Ε.», 
Π.Ε. Εύβοιας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.) 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 77208/3003/8-6-
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 
 Αποδέχεται την δωρεά µεταχειρισµένου αυτοκινήτου µάρκας LADA 4x4, µε αριθµό 
κυκλοφορίας ΧΑΑ 3276, της εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΙΑ Α.Ε.»,στην Π.Ε. Εύβοιας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 765 

 
ΘΕΜΑ 44ο: Αποδοχή παραχώρησης χρήσης αποσυναρµολογηµένων υλικών (παγίων 
στοιχείων) εκτός λειτουργίας αναβατήρων του Χιονοδροµικού Κέντρου Παρνασσού λόγω 
αντικατάστασής τους, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 76267/2055/5-6-
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. Αποδέχεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του αριθµ. 242/1996 Π.∆. 
(ΦΕΚ 179/Α’ ), την παραχώρηση χρήσης αποσυναρµολογηµένων υλικών (παγίων στοιχείων) 
εκτός λειτουργίας αναβατήρων του Χιονοδροµικού Κέντρου Παρνασσού λόγω αντικατάστασής 
τους, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας έναντι συνολικού 
οικονοµικού ανταλλάγµατος ποσού τριών χιλιάδων και εξήντα ευρώ (3.060,00 €), το οποίο θα 
κατατεθεί εφάπαξ εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής των 
αποσυναρµολογηµένων υλικών όπως αναλυτικά παρατίθενται ακολούθως και τα οποία 
προέκυψαν λόγων αντικατάστασής τους κατά την ολοκλήρωση των εργασιών αναβάθµισης 
των αναβατήρων του Χιονοδροµικού Κέντρου Παρνασσού. 
 

Αναβατήρας Συρόµενος «Τηλέµαχος» 
Κατασκευάστρια Εταιρεία «ΡΟΜΑ» 

Αριθµός 
Στοιχείων 

1. Σταθµός κίνησης 1 
2. Σταθµός τάνυσης 1 
3. Πυλώνες 13 
4. Μπαλανσιέ 13 
5. Ηλεκτροκινητήρας 1 
6. Ηλεκτρικός Πίνακας 1 

Αναβατήρας Συρόµενος «∆ίας» 
Κατασκευάστρια Εταιρεία «ΡΟΜΑ» 

Αριθµός 
Στοιχείων 

1. Σταθµός κίνησης 1 
2. Σταθµός τάνυσης 1 
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3. Πυλώνες 13 
4. Μπαλανσιέ 13 
5. Ηλεκτροκινητήρας 1 
6. Ηλεκτρικός Πίνακας 1 

 
  Η διάρκεια παραχώρησης χρήσης ορίζεται σε πέντε έτη, ήτοι από 01-04-2015 έως 31-
03-2020 µε µονοµερές δικαίωµα της ΕΤΑ∆ Α.Ε. για παράτασή της. 
  Η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας θα είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση σε άριστη 
κατάσταση των παραχωρηθέντων (σε αντίθετη δε περίπτωση, δύναται η ΕΤΑ∆ Α.Ε. να 
αναζητήσει ανάλογη αποζηµίωση) και θα αναλάβει το κόστος για τη φόρτωση, µεταφορά, 
ασφάλιση και επιστροφή των προαναφερόµενων υλικών, καθώς και άλλη δαπάνη που θα 
επιβαρύνει τις διαδικασίες παραλαβής, τοποθέτησης και επιστροφής των υλικών, µετά τη λήξη 
της παραχώρησης τους. Επίσης θα επιβαρυνθεί µε τον τυχόν αναλογούντα φόρο. 
  Οποιαδήποτε βελτίωση συντελεστεί στο εν λόγω αποσυναρµολογηµένο υλικό από την 
Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας θα είναι προς όφελος της ΕΤΑ∆ Α.Ε. µε τη λήξη της 
παραχώρησης και δε θα αναζητηθεί καµία σχετική αποζηµίωση προς τούτο. 
  Ο Πρόεδρος ∆.Σ. και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΕΤΑ∆ Α.Ε. θα εγκρίνει τους 
ειδικότερους όρους παραχώρησης σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα, τη ρύθµιση κάθε 
σχετικού µε τη διαδικασία θέµατος και την υπογραφή του σχετικού παραχωρητηρίου. 
  2. Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας κ. Αριστείδη Τασιό να υπογράψει 
την σχετική σύµβαση παραχώρησης και ό, τι απαιτείται για το σκοπό αυτό. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 766 

 
ΘΕΜΑ 45ο: ∆ωρεάν παραχώρηση µηχανηµάτων έργου της Π.Ε. Ευρυτανίας στους ∆ήµους 
Αγράφων και Καρπενησίου. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αριστείδης Τασιός, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. 
Ευρυτανίας)   
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 144/5-6-2015 
έγγραφο της Αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας 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 δωρεάν παραχώρηση δύο µηχανηµάτων έργου της Π.Ε. Ευρυτανίας 

στους ∆ήµους Αγράφων και Καρπενησίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του 
αριθµ. 242/1996 Π.∆. (ΦΕΚ 179/Α’), ως κάτωθι: 
 
  1. Προωθητήρα LIEBHERR, µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΥ 3158, στο ∆ήµο Αγράφων 
µέχρι 31-10-2015 και µε δυνατότητα παράτασης δύο (2) µηνών.  
  2. Προωθητήρα KOMATSU, τύπου D8-Α12, µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΥ 457, στο ∆ήµο 
Καρπενησίου µέχρι 31-10-2015 και µε δυνατότητα παράτασης δύο (2) µηνών, µε τις εξής 
προϋποθέσεις: 
  α) Η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας δεν διαθέτει χειριστές για τα µηχανήµατα 
και αποτελεί ευθύνη των ∆ήµων η ορθή χρήση των Μηχανηµάτων. 
  β) Πριν τη χρήση των Μηχανηµάτων και κατά την παράδοσή τους οι ∆ήµοι 
Αγράφων & Καρπενησίου σε συνεργασία  µε  τη  ∆.Τ.Ε. Π.Ε. Ευρυτανίας  θα  προβούν  από  
κοινού  σε  έλεγχο  της  σωστής λειτουργίας τους. 
  γ) Οι δαπάνες για την λειτουργία, τυχόν βλάβες που θα προκύψουν θα βαρύνουν 
αποκλειστικά τους ∆ήµους Αγράφων & Καρπενησίου.  
  δ) Η προθεσµία παραχώρησης θα αρχίσει από την ηµεροµηνία που θα παρα-
ληφθούν τα Μηχανήµατα από τους ∆ήµους Αγράφων & Καρπενησίου. 

Κατά την παράδοση και παραλαβή των ανωτέρω µηχανηµάτων θα συνταχθεί 
Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής από την αρµόδια ∆/νση της Π.Ε. Ευρυτανίας και 
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των ∆ήµων Αγράφων & Καρπενησίου, θα γίνει καταγραφή όλων των παρελκόµενων και µετά 
το πέρας της παραχώρησης θα πραγµατοποιηθεί λεπτοµερειακός έλεγχος των 
µηχανηµάτων. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 767 

 
∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση δαπάνης για την πρόσληψη ενός (1) ατόµου, µε σύµβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών, για την αντιµετώπιση 
κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 73073/1978/3-6-
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 κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 3.300,00€ για την πρόσληψη ενός (1) ατόµου, ειδικότητας 

Π.Ε. Κτηνιάτρων, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας δύο 
(2) µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π.Ε. 
Ευρυτανίας, σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα: 
 
Φορέας ΚΑΕ Ονοµασία Ποσό 

073 0342 
Αµοιβές προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.) γενικά 
(συµπεριλαµβάνεται και το εποχικό προσωπικό) 

2.500,00 € 

073 0352 

Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς προσωπικού 
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.) γενικά (συµπεριλαµβάνεται και το 
εποχικό προσωπικό) 

800,00 € 

 
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 768 
 
ΘΕΜΑ 47ο: 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. 76643/2065/5-6-
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 
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) 
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1 ∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών µηχανολογικού εξοπλισµού των 
οχηµάτων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας.  
  

ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗ

ΤΟΥ 

ΑΡΙΘ. 
ΑΥΤΟΚ
ΙΝΗΤO

Υ 

ΕΙ∆ΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΠΙΘ/ΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 

προωθητήρ
ας  

ΚΥ 
3157 

Γρανάζι µίζας1, 
µπουτόν µίζας1, 
σετ καρβουνάκια1 

20/5/2015 190,00 

   ΣΥΝΟΛΟ(1) 190,00 

Επιβατικό  ΚΗΥ 
9365  Εξάτµιση, µπουζί 18/5/2015 100,00 

   ΣΥΝΟΛΟ(2) 100,00 
Αυτοκίνητο 

jeep 
ΚΗΥ 
4373 

Ψυγείο µηχανής, 
τακάκια 18/5/2015 300,00 

   ΣΥΝΟΛΟ(3) 300,00 

Ηµιφορτηγό  ΚΗΥ 
9375 Εξάτµιση 18/5/2015 120,00 

   ΣΥΝΟΛΟ(4) 120,00 

Ηµιφορτηγό  ΚΗΥ 
3753 

Σούστα, 
συνεµπλόκ 
σούστας 

22/5/2015 70,00 

   ΣΥΝΟΛΟ(5) 70,00 
Εκχιονιστικ
ό 

ΙΧ 
93852 1 σετ τακάκια 28/5/2015 513,09 

   ΣΥΝΟΛΟ(6) 513,09 
Εκχιονιστικ
ό 

ΙΧ 
93852 2 δισκόπλακες 28/5/2015 531,36 

   ΣΥΝΟΛΟ(7) 531,36 

Εκχιονιστικ
ό 

ΙΧ 
93852 

2 τσιµούχες,1 
µπάρα τιµονιού,1 
µπάρα κεντρική,1 
λάστιχο oring 

28/5/2015 715,53 

   ΣΥΝΟΛΟ(8) 715,53 

Ηµιφορτηγό ΚΗΙ 
4374 

2 µπαλάκια ψαλιδ. 
κάτω,   2 

µπαλάκια ψαλιδ. 
άνω,   4 
σινεµπλόκ 
ψαλιδιών 

29/5/2015 238,62  

   ΣΥΝΟΛΟ(9) 238,62 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  2.778,60 

Σχετ. τα υπ’ αριθµ. 70475/1882/25-5-2015, 72007/1951/28-5-2015, 74254/ 
2013/3-6-2015 έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού της Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1321 
 

2.778,60 
ευρώ 

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

ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΙΣΟ∆ΟΥ 

ΟΧΗΜΑ ΠΟΣΟ 

1.206,00 
ευρώ 
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προωθητήρας 20/5/2015 ΚΥ 3157 150,00 
  ΣΥΝΟΛΟ(1Ο) 150,00 
ηµιφορτηγό 22/5/2015 ΚΗΥ 3753 50,00 
  ΣΥΝΟΛΟ(2Ο) 50,00 
ηµιφορτηγό 18/5/2015 ΚΗΥ 9375 35,00 
  ΣΥΝΟΛΟ(3Ο) 35,00 
Αυτοκίνητο jeep 18/5/2015 ΚΗΥ 4373 60,00 
  ΣΥΝΟΛΟ(4Ο) 60,00 
Επιβατικό 18/5/2015 ΚΗΥ 9365 50,00 
  ΣΥΝΟΛΟ(5Ο) 50,00 
ηµιφορτηγό 28/5/2015 ΚΗΙ 4374 369,00 
  ΣΥΝΟΛΟ(6Ο) 369,00 
Εκχιονιστικό 28/5/2015 ΙΧ 93852 492,00 
  ΣΥΝΟΛΟ(7Ο) 492,00 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   1.206,00 
Σχετ. τα υπ’ αριθµ. 70475/1882/25-5-2015, 72007/1951/28-5-2015, 72732/ 
1964/29-5-2015, 74254/2013/3-6-2015 έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικητικού -  
Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας 
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 0861 

3 ∆απάνη για την προµήθεια λιπαντικών και λοιπών ειδών για της ανάγκες της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας.  
 

Σχετ. το υπ’ αριθµ. 74254/2013/3-6-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1511 

ΗΜΕΡΟΜ
ΗΝΙΑ 

ΟΧΗΜΑ ΠΡΟΪΟΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟ 

28/5/2015 ΙΧ 93852 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 
SPIRAL 80-90 

4 24,15 

28/5/2015 ΙΧ 93852 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 
SPIRAL 75-80 

3 42,66 

   ΣΥΝΟΛΟ 
1 

66,81 

27/5/2015 ΚΗΥ3799 ΛΑ∆Ι ARAL 15-40 4  29,52 

   ΣΥΝΟΛΟ 
2 

29,52 

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ   96,33 

96,33 
ευρώ 

4 ∆απάνη για την µεταφορά αρχείου της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριµνας στην αποθήκη του κτιρίου της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Σχετ. έγγραφο: το υπ.αριθµ. 74254/2013/3-6-2015της ∆/νσης ∆/κού - Οικ/κού  
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 0829 

200,00 
ευρώ 

5 - ∆απάνη για την προµήθεια ενός (1) ηλεκτρονικού υπολογιστή ECW 
PERFORMER CM I5-45905, ενός (1) MONITOR PHILIPS 21.5’ 223V5LSB2 
LED, ενός (1) SW DSP OS MS DSP WIN PRO 7 SP1 64 GREEK, για τις 
ανάγκες της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας ποσού 1.081,17 
ευρώ. 
- ∆απάνη για την προµήθεια ενός (1) ηλεκτρονικού υπολογιστή ECW 
PERFORMER CM I5-45905, ενός (1) MONITOR PHILIPS 21.5’ 223V5LSB2 
LED, ενός (1) SW DSP OS MS DSP WIN PRO 7 SP1 64 GREEK, για τις 
ανάγκες της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού τµήµα 
Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας της Π.Ε. Ευρυτανίας ποσού 1.081,17 
ευρώ. 

3.081,54 
ευρώ 
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- ∆απάνη για την προµήθεια ενός (1) φορητού  υπολογιστή για τις ανάγκες του 
γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ευρυτανίας ποσού 418,20 ευρώ. 
- ∆απάνη για την προµήθεια ενός εκτυπωτή HP Laser Jet P3015 DN για τις 
ανάγκες του τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆/κού - Οικ/κού της 
Π.Ε. Ευρυτανίας ποσού 501,00 ευρώ 
Σχετ. έγγραφο: το υπ’ αριθµ. 75200/2033/4-6-2015,76614/2064/5-5-2015 της 
∆/νσης ∆/κού - Οικ/κού  
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ  073, ΚΑΕ 1723 

6 - ∆απάνη για την προµήθεια µίας (1) συσκευής FAX PANASONIC KX-
FP215GR-S για τις ανάγκες της ∆/νσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. 
Ευρυτανίας ποσού 132,50 ευρώ 
- ∆απάνη για την προµήθεια µίας (1) συσκευής FAX PANASONIC KX-
FP215GR-S για τις ανάγκες της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής 
της Π.Ε. Ευρυτανίας ποσού 132,50 ευρώ 
Σχετ. έγγραφο: το υπ’ αριθµ. 75200/2033/4-6-2015 της ∆/νσης ∆/κού - Οικ/κού  
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ  073, ΚΑΕ 1725 

265,00 
ευρώ 

7 ∆απάνη για την προµήθεια κτηνιατρικού υλικού (ποδιές πλαστικές και γάντια 
µίας χρήσης) για τις ανάγκες της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ευρυτανίας    
Σχετ. έγγραφο: το υπ’ αριθµ. 75200/2033/4-6-2015 της ∆/νσης ∆/κού - Οικ/κού  
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ  073, ΚΑΕ 1214 

605,52 
ευρώ 

8 ∆απάνη ως αµοιβή για επίδοση ανακοίνωσης δίκης µε προσεπίκληση σε 
αναγκαστική παρέµβαση  για τις ανάγκες της Π.Ε. Ευρυτανίας.    
Σχετ. έγγραφο: το υπ.αριθµ. 76614/2064/5-5-2015 της ∆/νσης ∆/κού - Οικ/κού  
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ  073, ΚΑΕ 0892 

28,29 
ευρώ 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 769 

 
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση δαπανών - δέσµευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 2529/5-6-2015 
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 δαπάνη (ανάληψη υποχρέωσης - δέσµευση πίστωσης) για αγορές, 
επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας, ως εξής: 
 

Α/Α Αιτιολογία Ποσό 

Πληρωµή δαπάνης για εργασία για το ΚΗΥ 6185 αυτοκίνητο. 
Σχετ. το αρ. 4717/25-5-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών 
της Π.Ε. Βοιωτίας 

1. 

∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ  0861 

73,80 

Πληρωµή δαπάνης για προµήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΥ 
6185 αυτοκίνητο. 
Σχετ. το αρ. 4717/25-5-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών  
της Π.Ε. Βοιωτίας 

2. 

∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ  1321 

344,40 

3. Πληρωµή δαπάνης για εργασία για το ΚΥ 3922- Μ-Ε 
µηχανήµατος (γκρέϊτερ). 

467,40 
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Σχετ. το αρ. 2071/02-06-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών  
έργων  της Π.Ε. Βοιωτίας 

∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 0861 
 
Πληρωµή δαπάνης για προµήθεια ανταλλακτικών  για το ΚΥ 3922 
Μ-Ε  µηχανήµατος (γκρέϊτερ) 
Σχετ. το αρ. 2071/02-06-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
έργων της Π.Ε. Βοιωτίας 

4. 

∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1321 

269,31 

Πληρωµή δαπάνης για εργασία για το Μ.Ε 111638-Ι.Χ  
µηχανήµατος (γκρέϊτερ) 
Σχετ. το αρ. 2072/02-06-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
έργων της Π.Ε. Βοιωτίας 

5. 

∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 0861 

344,40 

Πληρωµή δαπάνης για προµήθεια ανταλλακτικών για το Μ.Ε 
111638-Ι.Χ  µηχανήµατος (γκρέϊτερ) 
Σχετ. το αρ. 2072/02-06-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
έργων της Π.Ε. Βοιωτίας 

6. 

∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1321 

88,28 

Πληρωµή δαπάνης για εργασία για το Μ.Ε 111635-Ι.Χ  
µηχανήµατος (γκρέϊτερ) 
Σχετ. το αρ. 2073/02-06-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
έργων  της Π.Ε. Βοιωτίας 

7. 

∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 0861 

184,5 

Πληρωµή δαπάνης για προµήθεια ανταλλακτικών για το Μ.Ε 
111638-Ι.Χ  µηχανήµατος (γκρέϊτερ) 
Σχετ. το αρ. 2073/02-06-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
έργων της Π.Ε. Βοιωτίας 

8. 

∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1321 

72,13 

Πληρωµή δαπάνης για προµήθεια ενός θαµνοκοπτικού µιας 
µεσινέζας και λαδιού. 
Σχετ. το αρ. 1847/20-05-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
έργων της Π.Ε. Βοιωτίας 

9. 

∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1729 

876,07 

Πληρωµή δαπάνης για προµήθεια  ανταλλακτικών κλιµατισµού για 
το κτίριο της Θήβας. 
Σχετ. προσφορά 21/05/2015 

10. 

∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01. 073 ΚΑΕ 1311 

531,36 

Πληρωµή δαπάνης για προµήθεια  toner  για τις ανάγκες της  
∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. 
Βοιωτίας 
Σχετ: το αριθµ.1460/20-05-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 
∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας  

11. 

∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01. 073 ΚΑΕ 1111 

989,29 

Πληρωµή δαπάνης για προµήθεια παγίδων και φεροµόνων για το 
Πρόγραµµα Γεωργικών Προειδοποιήσεων  
Σχετ: Το αριθµ.7735/22-05-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 
Αγροτικής Οικονοµίας  της Π.Ε. Βοιωτίας 

12. 

∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01. 073 ΚΑΕ 5244 

721,02 
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Πληρωµή δαπάνης για προµήθεια ανταλλακτικών  για το ΚΗΥ 
6226 αυτοκίνητο. 
Σχετ. το αρ. 4718/25-5-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών 
της Π.Ε. Βοιωτίας 

13. 

∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ  1321 

114,57 

Πληρωµή δαπάνης για προµήθεια toner για φωτοτυπικό 
µηχάνηµα της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριµνας 

Σχετικό: το αριθµ.1570/29-05-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 
∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας  της Π.Ε. Βοιωτίας 

14. 

∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01. 073 ΚΑΕ 1111 

138,99 

Πληρωµή δαπάνης για φωτοτυπίες σχεδίων και συµβατικών 
τευχών µελετών  για τις ανάγκες της  ∆ιεύθυνσης Τεχνικών έργων 
Σχετ. το αρ. 1846/21-05-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
έργων  

15. 

∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01. 073 ΚΑΕ 0843 

950,00 

Πληρωµή δαπάνης στη δικηγόρο Θεοδώρα Κόλλια - Κορογιάννου 
για παράσταση στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Θήβας (υπόθεση 
Βαβάτσικου) 
Σχετ. Το µε αριθµ. πρωτ. 1948/17-4-2015 έγγραφο  

16. 

∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 0871 

236,16 

Πληρωµή εξοπλισµού ειδών υγιεινής για τις ανάγκες του 
∆ιοικητηρίου. 14 θήκες χειροπετσέτας ρολό, 8 χειροπετσέτες ρολό  
Σχετ. προσφορά 22/05/2015 

17. 

∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1699 

381,3 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 770 

 
ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα και µελέτες του προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 2141/5-6-2015 
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 κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει την δαπάνη και διάθεση πίστωσης για έργα και µελέτες του προγράµµατος 

∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Βοιωτίας, για την αντιµετώπιση πληµµυρικών φαινοµένων στην 
περιοχή του Κωπαϊδικού πεδίου, ως εξής: 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 

∆ΑΠΑΝΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 

23% 

4/4/2015 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΤΗΝ ΚΩΠΑΙ∆Α  

5/4/2015 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΤΗΝ ΚΩΠΑΙ∆Α  

6/4/2015 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΤΗΝ ΚΩΠΑΙ∆Α  

7/4/2015 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΤΗΝ ΚΩΠΑΙ∆Α 5.712,12 

ΕΡΓΟ∆ΟΜΙΚΗ 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ 

8/4/2015 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
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ΣΤΗΝ ΚΩΠΑΙ∆Α 

9/4/2015 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΤΗΝ ΚΩΠΑΙ∆Α  

14/4/2015 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΤΗΝ ΚΩΠΑΙ∆Α  

15/4/2015 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΤΗΝ ΚΩΠΑΙ∆Α  

16/4/2015 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΤΗΝ ΚΩΠΑΙ∆Α  

 ΣΥΝΟΛΟ    ∆ΑΠΑΝΗΣ 5.712,12 
 

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 771 
 

ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση δαπάνης – δέσµευση πίστωσης για συµµετοχή της Π.Ε. Βοιωτίας σε 
πολιτιστικές εκδηλώσεις του Θεατρικού Εργαστηρίου ∆ιστόµου «ΘΕΑΤΡΟΦΡΕΝΕΙΑ». 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 1465/5-6-2015 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµ. Υγείας & Κοιν. 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 τη συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας σε πολιτιστικές 

εκδηλώσεις που διοργανώνει το Θεατρικό Εργαστήρι ∆ιστόµου «ΘΕΑΤΡΟΦΡΕΝΕΙΑ», και έχει 
προγραµµατιστεί να γίνει από 21 έως 29 Αυγούστου 2015 στο ∆ίστοµο Βοιωτίας, καθώς και 
την πραγµατοποίηση δαπάνης 1.000,00 € µε Φ.Π.Α., η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
προϋπολογισµού της Π.Σ.Ε. - Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, οικονοµικού έτους 2015, (Φ. 
071 ΚΑΕ 9459). 

Το κόστος των ανωτέρω εκδηλώσεων θα ανέλθει στο ποσό των 11.000,00 €, εκ του 
οποίου η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας θα καλύψει την παρακάτω δαπάνη: 
 

1. Ηχητική – Φωτιστική κάλυψη (µέρος δαπάνης) 1000€ 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 772 

 
ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση δαπάνης – δέσµευση πίστωσης για συµµετοχή της Π.Ε. Βοιωτίας σε 
πολιτιστική εκδήλωση του Συλλόγου Σαρακατσαναίων Βοιωτίας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 1678/5-6-2015 
έγγραφο της ∆/νσης ∆/νσης ∆ηµ. Υγείας & Κοιν. 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: 
1. την συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Περιφερειακής Ενότητας 

Βοιωτίας στην εκδήλωση «ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ», που διοργανώνει ο «Σύλλογος 
Σαρακατσαναίων Βοιωτίας», η οποία θα πραγµατοποιηθεί για 28η χρονιά, την  Κυριακή 21 
Ιουνίου 2015, στον Παρνασσό, στη θέση «ΛΑΠΑΘΙΑΣ», 

2. την πραγµατοποίηση δαπάνης 1.800 € (µε Φ.Π.Α.), η οποία θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του προϋπολογισµού της Π.Σ.Ε. - Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, οικονοµικού 
έτους 2015, (Φ. 071 ΚΑΕ 9459). 

ΑΔΑ: 6ΩΘΑ7ΛΗ-ΕΘΙ



 47 

Το κόστος των ανωτέρω εκδηλώσεων θα ανέλθει στο ποσό των 4.300 €, εκ του 
οποίου η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας θα καλύψει τις παρακάτω δαπάνες: 

1. Αφίσες – προσκλήσεις – χαρτικά κλπ    500 € 
2. Μεταφορά χορευτικών συγκροτηµάτων    800 € 
3. Μικροφωνική εγκατάσταση    500 € 

 
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει το ½ της εν λόγω δαπάνης.  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 773 
 

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. 2790/5-6-2015 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
Α. την 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 εκτύπωση και 

προµήθεια εντύπων αδειών χειριστών Μηχανηµάτων Τεχνικών 
Έργων που χορηγούνται από την ∆/νση  Ανάπτυξης  
Σχετικό: ∆.Α./Φ.6.7/2741/26-05-2015 έγγραφο της ∆/νσης Ανά-
πτυξης.  
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0843 

     300,00 

 

2 ∆έσµευση πίστωσης και πληρωµή δαπάνης δηµοσιεύσεων σε 
εφηµερίδες, που αφορούν παρελθόντα έτη  
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0841 

4.000,00 

3 ∆έσµευση πίστωσης και πληρωµή δαπάνης οδοιπορικών εξόδων  
των Περιφερειακών συµβούλων, Αιρετών και Εκτελεστικού 
Γραµµατέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0711 

 20.000,00 

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

υπηρεσιών που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν, ως κατωτέρω:  
 

1 Πληρωµή δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών  και προµήθεια 
ανταλλακτικών του ΚΗΗ 2721 αυτοκίνητο που χρησιµοποιεί ο 
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.  
Σχετικό:75139/876/03-06-2015 έγγραφο του Γραφείου Περιφε-
ρειάρχη. 
 ΕΦ 01.073 ΚΑΕ  0861, 1321 

    127,42 

 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 774 

 
ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση δαπάνης - δέσµευσης πίστωσης για την µεταφορά επίπλων και λοιπού 
εξοπλισµού του τµήµατος Αλιείας στο κτίριο της πρώην Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων της 
Υ.Ε.Β. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
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 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 76580/2773/5-6-
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 4.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α., για την µεταφορά επίπλων και λοιπού εξοπλισµού του εργαστηρίου του τµήµατος 
Αλιείας στο κτίριο της πρώην Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων της Υ.Ε.Β. της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 

Η πληρωµή δαπάνης θα βαρύνει τον φορέα 073 01 ΚΑΕ 0829 του Τακτικού 
Προϋπολογισµού, της Π.Σ.Ε.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 775 
 

ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση δαπάνης και δέσµευσης πίστωσης για πληρωµή λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 76222/2757/5-6-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τη δαπάνη και διάθεση πίστωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, 

για την εξόφληση λογαριασµών έργων στην Π.Ε. Φθιώτιδας, ως εξής: 
 

               α/α Τίτλος  έργου Ειδικός 
φορέας / ΚΑΕ 

Προµηθευτής 
 

Ποσό 

 Κατασκευή πεζοδροµίων στην επαρχιακή 
οδό Λ. Υπάτης (Τ.∆. Αργυροχωρίου) 

 
Χρηµατοδότηση : ΤΟΚΟΙ  ΚΑΠ 
Προϋπολογισµός : 24.000,00 € 
Ποσό Σύµβασης : 22.320,00 € 
Συµπληρωµατικό ποσό :  
Πληρωµές µέχρι σήµερα : 18.690,60 € 
Παρών Λογαριασµός :   3.629,40 € 
Υπόλοιπο εγκρίσεων :   

01.071 
ΚΑΕ  9771 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
ΧΑΧΟΠΟΥΛΟΣ 

 3.629,40 € 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 776 

 
ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 2716/5-6-2015 
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 έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής και την σχετική δέσµευση 

πίστωσης και πληρωµής δαπανών σε βάρος των εγγεγραµµένων πιστώσεων του Π/Υ έτους 
2015, Π.Ε. Φθιώτιδας, ποσού 8.000,00 €, µε υπόλογο τον υπάλληλο της Π.Σ.Ε. Ευθύµιο 
Συράκη, για την πληρωµή διοδίων, πινακίδων, ΚΤΕΟ, παραβόλων και τελών κυκλοφορίας 
όλων των οχηµάτων της Π.Ε. Φθιώτιδας Π.Σ.Ε.  

Ηµεροµηνία απόδοσης αυτού ορίζεται 31-12-15.  
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Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ 01073, ΚΑΕ 0899. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 777 
 
ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση δαπάνης – δέσµευση πίστωσης για συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας στην διοργάνωση της εκδήλωσης «Γιορτή της σαρδέλας και του Κλήδονα», στην 
Στυλίδα. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 77572/2821/9-6-
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 δαπάνη – δέσµευση πίστωσης ποσού 1.500€ συµπεριλαµβανοµένου 

Φ.Π.Α. για συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην διοργάνωση της εκδήλωσης 
«Γιορτή της σαρδέλας και του Κλήδονα», που θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου 
2015 στην Στυλίδα. 

Η δαπάνη αφορά µικροφωνική εγκατάσταση και θα βαρύνει τον Ε.Φ. 01.073 και ΚΑΕ 
0844. 

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει το ½ της εν λόγω δαπάνης. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 778 
 
ΘΕΜΑ 57ο: 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. 76621/3653/5-6-
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 για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή 

υπηρεσιών από τον τακτικό προϋπολογισµό Π.Ε. Φωκίδας, ως κατωτέρω: 
 

Α/Α Αιτιολογία Ποσό 
1. δαπάνη για την πληρωµή δαπάνης για την ανανέωση συµβολαίου 

συντήρησης λογισµικού προγράµµατος e-cm της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων (ACE HELLAS A.E.) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0879 

393,60 

2. δαπάνη για την πληρωµή εργασιών για την συντήρηση- έλεγχο 
λειτουργίας του κλιµατιστικού µηχανήµατος ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ τύπου 
GRAC για  το κτίριο της ΠΕ Φωκίδας (BCOLL) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0851 

264,50 

3. δαπάνη για την πληρωµή δαπάνης προµήθειας υλικών για την 
συντήρηση και έλεγχο λειτουργίας του κλιµατιστικού µηχανήµατος 
ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ τύπου FRAC για το κτίριο της ΠΕ Φωκίδας (BCOOL) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1311 

14,17 

4. δαπάνη για την πληρωµή δαπάνης προµήθειας Τελών Κυκλοφορίας 
για τα Μηχανήµατα Έργου της Π.Ε. Φωκίδας  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0899 

3.500,00 

5. δαπάνη για την πληρωµή δαπάνης προµήθειας ενός (1) 
τροφοδοτικού ρεύµατος Η/Υ για το τµήµα µισθοδοσίας της Π.Ε. 
Φωκίδας (ΣΜΑΡΑΓ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1723 

30,00 
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6. δαπάνη για την πληρωµή δαπάνης τόνερ για τον εκτυπωτή Laser 
Cannon LBP3010 για το τµήµα µισθοδοσίας της Π.Ε. Φωκίδας 
(ΣΜΑΡΑΓ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111 

40,00 

7. δαπάνη για την πληρωµή δαπάνης προµήθειας δύο (2) τεµαχίων 
µνήµης Η/Υ για το τµήµα µισθοδοσίας και δύο (2) τροφοδοτικά 
ρεύµατος για την Β/βάθµια Εκπαίδευση Φωκίδας (ΠΛΑΤΣΟΥΡΑΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1723 

150,00 

8. δαπάνη για την πληρωµή δαπάνης προµήθειας τόνερ για τον 
εκτυπωτή HP LASERJET P30145 για την ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & 
Πρόνοιας  της Π.Ε. Φωκίδας (ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜ. & ΣΙΑ ΕΤΕ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111 

160,00 

9. 
δαπάνη για την πληρωµή εξόδων µετακίνησης στο εσωτερικό µονίµου 
προσωπικού της Π/Ε Φωκίδας από 01/07/2015 έως 30/09/2015 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0711           

27.000,00 

10. 

δαπάνη για την πληρωµή οδοιπορικών 18 υπαλλήλων, της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας, της ∆/νσης Ανάπτυξης, της ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού και του τµήµατος Πολιτικής Προστασίας για τους µήνες, 
Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2015. 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0711 

4440,18 

11. 
δαπάνη για την πληρωµή οδοιπορικών 1 υπαλλήλου, της ∆/νσης  
Ανάπτυξης, για συµµετοχή σε Σεµινάριο το µήνα Μάιο 2015 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0711 

174,54 

12. 

δαπάνη για την πληρωµή οδοιπορικών 3 υπαλλήλων της, ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας  τµήµα Κτηνιατρικής  για τους µήνες, Νοέµβριο 
και  ∆εκέµβριο 2014.  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0711.02 

323,65 

13. 

δαπάνη για την πληρωµή οδοιπορικών 2 εποχιακών υπαλλήλων της, 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας τµήµα Κτηνιατρικής  για τους µήνες, 
Νοέµβριο και  ∆εκέµβριο 2014.  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0716.02 

295,74 

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

1763,76 

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

1760,50 

16. 

δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας USB TOKEN για την 
δηµιουργία Ψηφιακών Πιστοποιητικών για τις ανάγκες της ∆/νση 
Α/θµιας Εκπαίδευσης  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1723           

150,00 

17. 

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

250.00 

18. 

δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας ενός (1) toner για το 
φωτοτυπικό sharp (PCM) της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού (PCM 
Εξοπλισµός ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1111 

73,80 

19. 

δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας δύο (2) toner για τον εκτυπωτή 
Bexmade του τµήµατος Υδροοικονοµίας (COPYFOT – ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΣΑΜΑΡΑ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1111 

260,00 

20.  δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας τεσσάρων (4) καρεκλών 
γραφείου για τις ανάγκες υπηρεσιών της Π.Ε Φωκίδας (ΧΑΨΟΥΛΑ 

600,00 

ΑΔΑ: 6ΩΘΑ7ΛΗ-ΕΘΙ



 51 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ )  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1711. 

21. 
δαπάνη για την πληρωµή κατασκευής χωρισµάτων αρχείου στα κτίρια 
της ∆/νσης Μεταφορών και στο ∆ιοικητήριο.   
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1699. 

1.400,00 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 779 

 
ΘΕΜΑ 58ο: 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. 76881/2990/8-6-
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 την διάθεση πίστωσης για προµήθειες, 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 Π.Ε. Ευβοίας από την 
πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1111.  

57,96 

2. Προµήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση και επισκευή του ΚΗΙ 5261 
αυτοκινήτου της ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 
1321. 

206,64 

3. Προµήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση και επισκευή του ΚΗΙ 5445 
αυτοκινήτου της ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 
1321. 

379,52 

4. Προµήθεια 20 δίσκων SSD, για την αναβάθµιση Η/Υ για τις ανάγκες 
των υπηρεσιών της ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, 
ΚΑΕ 1723 (σχετ. αρ. πρωτ. 70647/191/25-5-2015 έγγραφο του 
Τµήµατος Πληροφορικής της ΠΕ Εύβοιας). 

1.476,00 

5. Μεταφορά εξοπλισµού του Γραφείου Αγροτικής Οικονοµίας Λίµνης 
από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0829 (σχετ. αρ. πρωτ. 
69738/6703/22-5-2015 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της ΠΕ Ευβοίας). 

650,00 

6. Παροχή υπηρεσιών δηµοσίευσης σε εφηµερίδες της περίληψης 
διακήρυξης του έργου: «Οδός Προκόπι - Πήλι φυτοτεχνικές 
εργασίες» από πίστωση του Ε.Φ. 02073,  ΚΑΕ 0841 (Αναστολή 
διαδικασίας σύναψης σύµβασης του έργου λόγω µη δέσµευσης 
πίστωσης στο πρόγραµµα ΚΑΠ – σχετ. αρ. πρωτ. 70208/2027/25-5-
2015 έγγραφο ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας) . 

732,09 

7. Εκτυπωτικές εργασίες για την παραγωγή τευχών και σχεδίων που 
απαιτούνται για την διεξαγωγή των δηµοπρασιών των έργων από 
την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0843 (σχετ. αρ. πρωτ. 
71675/2089/26-5-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ 
Ευβοίας). 

1.000,00 

8. Εργασία συντήρησης και επισκευής του ΚΗΙ 5261 αυτοκινήτου της 
ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0861. 

123,00 

9. Εργασία συντήρησης και επισκευής του ΚΗΙ 5445 αυτοκινήτου της 
ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0861. 

210,94 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 780 
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ΘΕΜΑ 59ο: 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. 76883/2992/8-6-
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 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 

 5ος λογαριασµός της µελέτης: 
«Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (ΓΠΣ) 
∆ήµου Ερέτριας Ν. Ευβοίας».   
Σχετ: οικ. 734/10-3-2015 έγγραφο 
της ∆/νσης Περιβάλλοντος & 
Χωρικού Σχεδιασµού της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΗΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

 
 

12.383,06 
 
 

 
 

9479 
 
 

 

Προϋπολογισµός Έργου:     104.228,89  
Πληρωµές µέχρι σήµερα:       88.792,34 
Παρόντας Λογαριασµός:        12.383,06 
Σύνολο:                                101.175,40 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων:             3.053,49 
Καταβολή δικαστικών εξόδων κατόπιν δικαστικών 
αποφάσεων, που αφορούν την απαλλοτρίωση του έργου 
«Οδός Ψαχνά – Πολιτικά - Νεροτριβιά (τµήµα Βρυσάκια-
Πολιτικά)» (σχετ. αρ. πρωτ. 147364/638/5-5-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευβοίας). 

930,00 9779 

2 

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» 

 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 781 
 

ΘΕΜΑ 60ο: Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής, Π.Ε. Εύβοιας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 76886/2993/8-6-
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 6.000,00 €, µε 

υπόλογο τον υπάλληλο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, Τανάγρα Μιχαήλ, για την 
πληρωµή των τελών χρήσης των µηχανηµάτων έργων της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2015. 

Ηµεροµηνία απόδοσης αυτού ορίζεται 30-9-15.  
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ 02073, ΚΑΕ 0899.01. 

 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 782 
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ΘΕΜΑ 61ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή ποσών αχρεωστήτως 
εισπραχθέντων (παράβολα από τέλη µεταβίβασης οχηµάτων), Π.Ε. Εύβοιας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 76897/2994/8-6-
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 πίστωση ύψους 1.368,00 €, για επιστροφή ποσών 

αχρεωστήτως εισπραχθέντων (παράβολα από τέλη µεταβίβασης οχηµάτων), που θα βαρύνει 
τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Π.Ε. Ευβοίας, οικονοµικού έτους 2015, Ε.Φ. 02073, 
ΚΑΕ 3199 “Λοιπές επιστροφές εσόδων” , σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα: 

 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΣΟ 

1 ΤΣΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΘΝΙΚΗ 30,00 

2 ΠΑΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΘΝΙΚΗ 165,00 

3 ΜΑΚΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 195,00 

4 ΑΝ∆ΡΕΟΥ  ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΘΝΙΚΗ 165,00 

5 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ALPHA 69,00 

6 ΜΠΑΛΑΦΑ  ΣΟΦΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΘΝΙΚΗ 60,00 

7 ΜΗΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 75,00 

8 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ALPHA 135,00 

9 ΦΩΝΙΑ ΜΑΡΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΘΝΙΚΗ 135,00 

10 ΣΟΦΙΑ∆ΕΛΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 39,00 

11 ΜΠΙΡΗ ΜΑΡΙΑ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 30,00 

12 ΤΖΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 75,00 

13 ΠΡΟΚΟΣ  ΘΩΜΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 165,00 

14 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 30,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 1.368,00 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 783 

 
ΘΕΜΑ 62ο: Έγκριση δαπάνης - διάθεση πίστωσης για συµµετοχή της Π.Ε. Εύβοιας στην 
διοργάνωση εκδήλωσης του Οµίλου Ερασιτεχνών Αλιέων Λίµνης Ευβοίας “Ο Ποσειδών” µε 
θέµα: «∆ιοργάνωση Μαραθώνιας Κολύµβησης ‘’ΣΚΥΛΛΙΑΣ 2015’’». 
(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. 77441/3008/8-6-
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 - διάθεση πίστωσης 1.235,00€ µε Φ.Π.Α. για συµµετοχή της 

Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Όµιλος Ερασιτεχνών 
Αλιέων Λίµνης Ευβοίας «Ο Ποσειδών» µε θέµα: «∆ιοργάνωση Μαραθώνιας Κολύµβησης 
‘’ΣΚΥΛΛΙΑΣ 2015’’», που θα πραγµατοποιηθεί στη Λίµνη Ευβοίας, στις 11 και 12 Ιουλίου 
2015. 
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Η δαπάνη αφορά προµήθεια επάθλων (κυπέλων, µεταλλίων, λαβάρων και πλακετών). 
      Η πίστωση θα βαρύνει τον ΚΑΕ 02.073.0845.01 (Κάθε είδους δαπάνες δηµοσίων 
σχέσεων) του εγκεκριµένου προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 784 

 
ΘΕΜΑ 63ο: Λήψη απόφασης επί αιτήµατος παροχής αποζηµίωσης για αποκατάσταση υλικών 
ζηµιών από τροχαίο ατύχηµα, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
(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. 77958/3755/9-6-
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 καταβολή αποζηµίωσης, συνολικού ποσού 900,00€ µε Φ.Π.Α., στην κ. 

Λυτάκη Ελπίδα για τις υλικές ζηµιές που υπέστη το Ι.Χ. αυτοκίνητό της από αποκόλληση 
πινακίδας σήµανσης, εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινοµένων (ισχυρός άνεµος), στο ύψος 
της Ξηριώτισσας στις 23-9-2014. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 785 

 
 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 64ο: Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 38 του Π.∆.118/2007 για την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαγωνιστικών διαδικασιών του έργου «Μεταφορά 
µαθητών δηµοσίων σχολείων, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 
2015-2016 και 2016-2017». 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 76573/2060/5-6-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη των οποίων προέκυψαν µε δηµόσια κλήρωση, σύµφωνα µε 
το από 5-6-2015 πρακτικό, για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και των 
διαγωνιστικών διαδικασιών του έργου «Μεταφορά µαθητών δηµοσίων σχολείων χωρικής 
αρµοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2015-2016 και 2016-2017», αποτελούµενη 
από τους: 

 
1. Τσάκνη Ιωάννη του Γεωργίου, κλάδου ΤΕ Μηχανικών, αναπληρούµενο από την 

Σπανογιάννη ∆έσποινα του Νικολάου, κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού - Λογιστικού. 
2. Μανέλα Αριστέα του Αργυρίου, κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού - Λογιστικού, 

αναπληρούµενη από τον Μπίκα Αθανάσιο του Βασιλείου, κλάδου ∆Ε Τεχνικών. 
3. Καρακώστα Αικατερίνη του Κωνσταντίνου, κλάδου ΤΕ Μηχανικών, αναπληρούµενη 

από τον Φακίτσα Βασίλειο του Νικολάου, κλάδου ΤΕ Μηχανικών. 
Χρέη Γραµµατέα στην ανωτέρω επιτροπή θα εκτελεί η Γιαταγάνα Περσεφόνη του 

Γεωργίου, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων, αναπληρούµενη από την Ραπτάκη - Παππά 
Όλγα του Χαραλάµπους, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων. 

Η διάρκειά της ορίζεται µέχρι την ολοκλήρωση του συγκεκριµένου έργου.  
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 786 
 
 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ∆ΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 65ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισµού για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό 
ελαιοδένδρων, στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της 
ελιάς το έτος 2015 στην Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισµού 764.350,08 € µε Φ.Π.Α.. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 6434/75794/4-6-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 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: 
1. το υπ΄αριθµ. 1/2-6-2015 πρακτικό επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού 

διαγωνισµού για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό 
ελαιοδένδρων, στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της 
ελιάς το έτος 2015 στην Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισµού 764.350,08 € µε Φ.Π.Α., που 
αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής - τεχνικών προσφορών των υποψήφιων 
αναδόχων. 

2. την  συνέχιση του διαγωνισµού στο επόµενο στάδιο αξιολόγησης των οικονοµικών 
προσφορών  µε τις κάτωθι εταιρείες: 

α. «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ.», για το τµήµα Β’ και, 
β. «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΟΚΡΙ∆ΑΣ ‘’Η ΕΝΩΣΗ ‘’», για το 

τµήµα Α’, των οποίων οι προσφορές κρίνονται επαρκείς και δεν δύναται να κριθεί άγονος ο 
διαγωνισµός. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 787 

 
ΘΕΜΑ 66ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισµού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό 
ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του προγράµµατος καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 
2015 στην Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισµού 564.907,91 € µε Φ.Π.Α.. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 76058/7410/5-6-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 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: 
1. το από 2-6-2015 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού 

διαγωνισµού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό 
ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του προγράµµατος καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 
2015 στην Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισµού 564.907,91 € µε Φ.Π.Α., που αφορά έλεγχο των 
δικαιολογητικών  συµµετοχής - τεχνικών προσφορών των υποψήφιων αναδόχων. 

2. την συνέχιση του διαγωνισµού για τα Τµήµατα Α’, Β’, και Γ΄, της διακήρυξης στο 
επόµενο στάδιο αξιολόγησης της οικονοµικής προσφοράς µε την εταιρεία «ΕΝΩΣΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ», διότι η προσφορά της κρίνεται επαρκής και 
σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης. 

3. Κηρύσσει άγονο τον διαγωνισµό για το Τµήµα ∆’ του Πίνακα 1 του Παραρτήµατος ∆ 
της διακήρυξης. 

4. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης σύµφωνα µε το άρθρο 
2 παρ. 13 του Ν. 2286/1995 και τα  Π.∆. α) 60/2007 άρθρο 25 και β)118/2007 χωρίς 
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δηµοσίευση και χωρίς καµία τροποποίηση των όρων της αρχικής διακήρυξης µετά από 
πρόσκληση στον διαγωνισµό λόγω του κατεπείγοντος, µετά από εξουσιοδότηση της 
Επιτροπής Αξιολόγησης του αποτελέσµατος του ∆ιαγωνισµού. Οι ως άνω ενέργειες 
(διαδικασία διαπραγµάτευσης) θα πραγµατοποιηθούν µετά τη έκδοση της σχετικής σύµφωνης 
γνώµης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 788 

 
ΘΕΜΑ 67ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισµού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό 
ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του προγράµµατος καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 
2015 στην Π.Ε. Φωκίδας», προϋπολογισµού 145.227,60 € µε Φ.Π.Α..    
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 587/5-6-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 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: 
1. το υπ΄αριθµ. 1/29-5-2015 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού 

ανοικτού διαγωνισµού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωµατικό 
ψεκασµό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του προγράµµατος καταπολέµησης του δάκου της ελιάς 
έτους 2015 στην Π.Ε. Φωκίδας», προϋπολογισµού 145.227,60 € µε Φ.Π.Α., που αφορά στο 
στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής – τεχνικών προσφορών των υποψήφιων 
αναδόχων. 

2. την συνέχιση του διαγωνισµού στο επόµενο στάδιο αξιολόγησης της οικονοµικής 
προσφοράς µε την ΥΠΟΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΜΟΣΚΑΧΑΛΙ∆Η – ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ – ΣΙΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», διότι η προσφορά κρίνεται επαρκής και δεν δύναται να 
κριθεί άγονος ο διαγωνισµός. 
   

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 789 
 

ΘΕΜΑ 68ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισµού για το έργο 
«Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της παγιδοθεσίας µε 
παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής 
Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2015 στην Π.Ε. Φωκίδας», προϋπολογισµού 
32.211,33 € µε Φ.Π.Α..     
(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. 588/5-6-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 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: 

  1. το υπ΄αριθµ. 2/3-6-2015 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισµού για το 
έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της 
παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράµµατος 
Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2015 στην Π.Ε. Φωκίδας», 
προϋπολογισµού 32.211,33€ µε Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο της οικονοµικής προσφοράς 
του υποψήφιου αναδόχου «ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε.» για τα (4) Τµήµατα του Πίνακα Ι του 
Παραρτήµατος Α’. 
 2. Αναδεικνύει µειοδότη την εταιρεία «ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε.», µε τιµή προσφοράς 
1,25€ ανά αναρτηµένη παγίδα χωρίς Φ.Π.Α. για το σύνολο των τµηµάτων του παραρτήµατος 
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Α’ και λαµβάνοντας υπόψη ότι η προσφερθείσα τιµή του αναδόχου για όλα τα τµήµατα δεν 
υπερβαίνει την ανώτερη τιµή προσφοράς που καθορίζεται από την προκήρυξη καθώς και από 
το αριθ. πρωτ. 2148/25984/5-03-2015 έγγραφο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανα-
συγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 790 
 

 

Πριν τη λήξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος πρότεινε η συνεδρίαση της 29ης Ιουνίου  
2015 της Οικονοµικής Επιτροπής να πραγµατοποιηθεί στην Άµφισσα, πρόταση που 
οµόφωνα έγινε δεκτή από τα µέλη.  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 791 
 
 
 

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 
                              

           Ιωάννης Ταγκαλέγκας            
 
Βασίλειος Φακίτσας 
 
Κων/νος Καραγιάννης  

 
           Ευστάθιος Κάππος  
 
           Ιωάννης Αγγελέτος 

 
           Γεώργιος Γκικόπουλος 
 
 Αθανάσιος Γιαννόπουλος 
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