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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

της 29ης Ιουνίου 2015 
Αριθµός Πρακτικού 16 

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

όροφος), συνήλθε σήµερα στις 29 Ιουνίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 π.µ., σε 
(τακτική) συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή που συγκροτήθηκε µε την υπ΄αριθµ. 138/7-9-
2014 (Α∆Α:796Ω7ΛΗ-ΞΩΚ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας, υπό 
την Προεδρία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνου Π. Μπακογιάννη και 
δυνάµει της υπ΄ αριθµ. οικ. 1012/23-6-2015 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 15/16-6-2015 της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης σχετικά µε την αίτηση 
υποκατάστασης της αναδόχου εταιρείας µε την επωνυµία “ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ – ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.” 
(για το έργο «Κατασκευή οδού Κανάβαρι – ∆ιασταύρωση Θεσπιών – ∆οµβραίνα (Κορύνη) – 
Θίσβη – Πρόδροµος – (µε παράκαµψη ∆οµβραίνας) (ΑΣΦΑΛΙΣΗ)». 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Εξώδικος Συµβιβασµός - Γνωµοδότηση σε σχέση µε την υπ’ αριθµ. 188/2015 
διαταγή πληρωµής του Ειρηνοδικείου Λαµίας [∆ικαιούχος η εταιρεία µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ 
Ν. ΞΙ∆ΙΑ Α.Ε.»].    
 

ΘΕΜΑ 4ο: Εξώδικος Συµβιβασµός - Γνωµοδότηση σε σχέση µε την υπ’ αριθµ. 189/2015 
διαταγή πληρωµής του Ειρηνοδικείου Λαµίας [∆ικαιούχος η εταιρεία µε την επωνυµία «∆. 
ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ – Κ. ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»].    
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ΘΕΜΑ 5ο: Εξώδικος Συµβιβασµός - Γνωµοδότηση σε σχέση µε την υπ’ αριθµ. 187/2015 
διαταγή πληρωµής του Ειρηνοδικείου Λαµίας [∆ικαιούχος η εταιρεία µε την επωνυµία 
«ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»].    
 
ΘΕΜΑ 6ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«PIPE LIFE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.  
 
ΘΕΜΑ 7ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«Μ. Ι. ΜΑΙΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ», ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.  
 
ΘΕΜΑ 8ο: Αντικατάσταση της διορισθείσας µε την υπ΄αριθµ. 657/2015 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης σχετικά µε την άσκηση 
ενδίκου µέσου κατά της υπ’ αριθµ. 77/2014 απόφασης του  ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας, 
για λογαριασµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσµατος του ανοιχτού 
διαγωνισµού του έργου: «Αντιπληµµυρική προστασία δρόµου ΠΑΘΕ - Γλύφα», Π.Ε. 
Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 62.000,00 µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσµατος του ανοιχτού 
διαγωνισµού του έργου: «Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα στον επαρχιακό δρόµο Καλαπόδι – 
Έξαρχος», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 100.553,78 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσµατος του ανοιχτού 
διαγωνισµού του έργου: «Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
προϋπολογισµού 240.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσµατος του ανοιχτού 
διαγωνισµού του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών – κατασκευή τεχνικών Εθνικού και 
Επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του ∆ήµου Καρπενησίου», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
προϋπολογισµού 240.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσµατος του ανοιχτού 
διαγωνισµού του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών – κατασκευή τεχνικών Εθνικού και 
Επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του ∆ήµου Αγράφων», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
προϋπολογισµού 240.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Ανάθεση της µελέτης «Μελέτη αποκατάστασης βλαβών της γέφυρας 
Καραβασαρά (γεωτεχνική µελέτη και έρευνα – στατική µελέτη», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
προϋπολογισµού 22.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. µε την διαδικασία του άρθρου 10 παρ. 2 στ του 
Ν.3316/05, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3481/06. 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση της πράξης: «Συµπληρωµατική 
χρηµατοδότηση για την εκπόνηση της ακτοµηχανικής µελέτης της βασικής µελέτης “Επέκταση 
αλιευτικού  καταφυγίου ∆.∆. Αχλαδίου ∆ήµου Εχιναίων”, Π.Ε. Φθιώτιδας.  
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση παράτασης προθεσµίας για την εκπόνηση της µελέτης: «Οδός 
∆ερβενοχώρια Όρια Νοµού προς Ελευσίνα Ν.Α Βοιωτίας», συµβατικής αµοιβής 180.514,82 € 
µε Φ.Π.Α.. 
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(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δηµοπράτησης, µε πρόχειρο διαγωνισµό, της προµήθειας «Προµήθεια 
χρώµατος διαγράµµισης», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 70.000,00€ µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια λευκού χρώµατος διαγράµµισης οδών και υαλοσφαιριδίων», Π.Ε Βοιωτίας, 
προϋπολογισµού 70.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και λοιπών κρατήσεων. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για 
την ανάθεση της προµήθειας: «Προµήθεια και εγκατάσταση συστηµάτων ασφαλείας, 
σύνδεσης µε κέντρο λήψεως σηµάτων και υπηρεσιών φύλαξης των αντλιοστασίων του 
οργανισµού Κωπαΐδας», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 58.732,00€ άνευ Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού 
µειοδοτικού διαγωνισµού µε τίτλο «Προµήθεια υγρών καυσίµων & λιπαντικών για τις ανάγκες 
των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», συνολικού 
προϋπολογισµού 467.630,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια τροφίµων για τους άστεγους και άτοµα που δεν 
εξασφαλίζουν δυνατότητα καθηµερινής σίτισης και διατροφής στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας», προϋπολογισµού 200.000 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας 
Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Συγκρότηση επιτροπών α) διενέργειας διαγωνισµού, αξιολόγησης προσφορών και 
διαδικασιών διαπραγµάτευσης, β) αξιολόγησης ενστάσεων για την επιλογή αναδόχου και γ) 
παραλαβής της προµήθειας ηλεκτρονικού – ψηφιακού συστήµατος ελέγχου χρονοπαρουσίας 
του προσωπικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.) 
 
 
ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση διενέργειας δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού για την εκµίσθωση 
κυλικείου στο ∆ιοικητήριο της Π.Ε. Βοιωτίας στη Θήβα. 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Αποδοχή δωρεάν µεταβίβασης κυριότητας µηχανήµατος έργου (εκσκαφέας 
ερπιστριοφόρος µάρκας FIAT) από τον ∆ήµο Αλιάρτου Θεσπιέων στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας. 
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ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση παράτασης µίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της ∆/νσης 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Ν. Φθιώτιδας, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.) 
 
 
∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δαπανών - δέσµευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό για 
αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δαπάνης - δέσµευση πίστωσης για πληρωµή έργων από τις ∆ηµόσιες 
Επενδύσεις της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δαπανών - διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα και µελέτες του προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για συνδιοργάνωση εκδήλωσης της Π.Ε. 
Εύβοιας µε τον Εκπολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Πάλιουρα “Η ΑΓΑΠΗ”. 
 
ΘΕΜΑ 31ο: ∆ιόρθωση της υπ΄αριθµ. 699/2-6-2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε. περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για το έργο «Mediterranean Network 
for eGovernment” µε ακρωνύµιο “MEDeGOV” του προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων», 
Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, 
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα και µελέτες του προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δαπάνης για συνδιοργάνωση, µε την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Οµοσπονδία, 
του Πανελλήνιου Πρωταθλήµατος Optimist και του Πανελλήνιου Οµαδικού Πρωταθλήµατος 
Optimist, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δαπάνης για επανεκτύπωση τουριστικών εντύπων για την θερινή 
τουριστική περίοδο, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δαπανών - δέσµευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 37ο: Τροποποίηση της υπ΄αριθµ. 602/18-5-2015 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί έγκρισης δαπάνης - δέσµευση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας, Π.Ε. 
Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δαπάνης για συνδιοργάνωση, µε τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύνδεσµο – 
Τµήµα Κυριακίου, του ετήσιου Μουσικού Φεστιβάλ ∆άσους, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση δαπάνης για συνδιοργάνωση, µε τον Σύλλογο Γυναικών Αγίου Γεωργίου 
Βοιωτίας, του 13ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, Π.Ε. Βοιωτίας. 
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ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δαπάνης για συνδιοργάνωση, µε την Μικτή Χορωδία Λιβαδειάς 
«Έρκυνα», πολιτιστικής εκδήλωσης, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης, ανεξαρτήτως αρχικής 
πηγής χρηµατοδότησης, για εξόφληση λογαριασµού έργου από έργο µε γενικό τίτλο «Εξόφληση 
Οφειλών των Προηγουµένων Ετών από Εκτελεσθείσες Εργασίες, Ληξιπρόθεσµες Υποχρεώσεις, 
∆ικαστικές Αποφάσεις, Αναθεωρήσεις Έργων, Ο.Κ.Ω. ∆ιαφόρων Έργων, Λογαριασµούς Τόκων 
∆ιαφόρων Έργων κ.λ.π.», έτους 2015, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για συµµετοχή της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην διοργάνωση του 9ου Φεστιβάλ Οίτης στο Πάρκο Τεχνών 
και Ψυχαγωγίας «Χώρα» Λελέϊκα Υπάτης.  
 
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για συµµετοχή της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην διοργάνωση εκδήλωσης της «28ης  ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑΣ» του 
Συνεδρίου Εθελοντών Αιµοδοτών Ελλάδος, στην Λαµία.  
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.) 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
ΘΕΜΑ 45ο: Κατάρτιση – επεξεργασία - προέλεγχος του ταµειακού απολογισµού οικονοµικού 
έτους 2014 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 46ο: Συµπλήρωση - τροποποίηση της υπ΄ αριθµ. 1160/2014 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί έγκρισης πίνακα Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης 
(Ο.Π.∆) που αφορά τον Προϋπολογισµό του έτους 2015 και Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση της 6ης τροποποίησης του Προϋπολογισµού, έτους 2015, της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητές των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε. και κα Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια 
Προϊσταµένη ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε.) 
 
 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση α) δαπάνης - δέσµευσης πίστωσης, β) διενέργειας πρόχειρου δηµόσιου 
διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισµού 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και γ) 
των όρων της διακήρυξης του διαγωνισµού. 
 
ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση α) δαπάνης - δέσµευσης πίστωσης, β) διενέργειας πρόχειρου δηµόσιου 
διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών ταχυµεταφοράς αντικειµένων για τις ανάγκες 
των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνολικού 
προϋπολογισµού 40.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και γ) των όρων της διακήρυξης του διαγωνισµού. 
 
ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση της «∆ιαχείρισης της άρδευσης του Κωπαϊδικού 
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Πεδίου», χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για το έτος 2015, προϋπολογισµού 120.000 € 
άνευ Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση ανάθεσης του έργου (παροχής υπηρεσίας) «Προµήθεια & επισκευή 
µεταλλικών θυροφραγµάτων Κωπαϊδικού Πεδίου», Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση παράτασης της σύµβασης παροχής καθαριότητας των χώρων των 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕ∆∆Υ και των ∆/νσεων Α/θµιαςκαι Β/θµιας Eκ/σης. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΜΑΘΗΤΙΚΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 
ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διεθνούς διαγωνισµού για την µεταφορά µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για 
τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017, συνολικού προϋπολογισµού 1.686.944,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού 
δηµόσιου διαγωνισµού του έργου: «Μεταφορά µαθητών δηµόσιων σχολείων, χωρικής 
αρµοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, των σχολικών ετών 2015-2016 και 2016-2017», 
προϋπολογισµού 1.622.540,11€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και δικαιωµάτων προαίρεσης. 
 
ΘΕΜΑ 55ο: Άσκηση δικαιώµατος προαίρεσης χρονικής παράτασης των συµβάσεων 
µεταφοράς µαθητών, περιόδου 1ης Μαρτίου 2015 µέχρι 30 Ιουνίου 2015 του σχολικού έτους 
2014-2015, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 56ο: 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.) 
 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση της υπ΄ αριθµ. 81347/866/15-6-2015 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Φθιώτιδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση έκτακτων 
φυσικών φαινοµένων ((πληµµυρικά φαινόµενα) στην Π.Ε. Φθιώτιδας. 
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ∆ΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 58ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού 
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. 
Φθιώτιδας», προϋπολογισµού 110.223,14 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 59ο: 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 

ΑΔΑ: 72ΠΩ7ΛΗ-8Δ1



 7

καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2015 στην Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισµού 
67.744,45 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής). 

 
Παρόντα µέλη επτά (7) οι κ.κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης, Ιωάννης Ταγκαλέγκας, 

Βασίλειος Φακίτσας, Κωνσταντίνος Καραγιάννης, Ευστάθιος Κάππος, Ιωάννης Αγγελέτος και  
Κωνσταντίνος Βαρδακώστας (αναπληρωµατικό µέλος του Ηλία Μπουρµά). 

Από την συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόµιµα, απουσίαζαν οι κ.κ. Ηλίας Μπουρµάς, ο 
οποίος αναπληρώθηκε ως ανωτέρω, Γεώργιος Γκικόπουλος και Αθανάσιος Γιαννόπουλος 
καθώς και τα αναπληρωµατικά µέλη αυτών.  

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

 
Χρέη γραµµατέα άσκησε η κ. Ιππολύτη Μπαλκούρα, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού, µε βαθµό 

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

 
Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι: 

1. 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. Ευγενία Οικονόµου, Προϊσταµένη Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.,   
5. Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε., 
6. Φωτούλα Σφήκα, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ιοίκησης Π.Σ.Ε., καθώς και ο 
πρώην Περιφερειακός Σύµβουλος και µέλος της προηγούµενης Οικονοµικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε. κ. Αναστάσιος Χρονάς. 
 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤOΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΣ: Ανάκληση της υπ΄αριθµ. 791/16-06-2015 
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος, εισηγούµενος το εν λόγω θέµα, ζήτησε την ανάκληση της υπ΄αριθµ. 
791/16-06-2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, µε την 
οποία αποφασίστηκε να αλλάξει ο τόπος συνεδρίασης της επιτροπής την 29η Ιουνίου 2015 και 
ορίστηκε η συνεδρίασή της να πραγµατοποιηθεί στην Άµφισσα, επειδή οι πρόσφατες εξελίξεις 
που διέρχεται η χώρα µας και η προκήρυξη του δηµοψηφίσµατος επιβάλλουν τη λειτουργία 
των οργάνων στην έδρα της Περιφέρειας. Πρότεινε δε αυτή να συνεδριάσει κανονικά στην 
έδρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την ίδια ηµέρα και ώρα 11.00΄. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 
        αποφασίζει οµόφωνα 

Θεωρεί το ζήτηµα κατεπείγον, για τους άνω λόγους.  
Ανακαλεί την υπ΄αριθµ. 791/16-06-2015 απόφασή της και ορίζει την συνεδρίαση στη 

Λαµία, την 29/06/2015 και ώρα 11.00΄.  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 792 
 
Πριν από τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

πρότεινε στα µέλη να συζητηθούν και τα παρακάτω θέµατα, ως έκτακτα: 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση δαπάνης και δέσµευση πίστωσης για την προµήθεια υλικών,  
ενόψει της διενέργειας του δηµοψηφίσµατος της 5ης Ιουλίου 2015 στην Π.Ε. Βοιωτίας. 
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση δαπάνης και δέσµευση πίστωσης για την προµήθεια γραφικής 
ύλης, λοιπού υλικού και απαραίτητου εξοπλισµού, για τη διενέργεια του δηµοψηφίσµατος της 
5ης Ιουλίου 2015 στην Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Το κατεπείγον των ανωτέρω δύο (2) θεµάτων έγκειται στην ανάγκη κάλυψης των 
δαπανών που θα προκύψουν ενόψει της διενέργειας του δηµοψηφίσµατος την Κυριακή 5 
Ιουλίου 2015. 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού διεθνή 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού µεταφοράς µαθητών των δηµόσιων σχολικών µονάδων Α’/βάθµιας 
και Β’/βάθµιας εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για δύο σχολικά έτη 
2015-2016 & 2016-2017, συνολικού προϋπολογισµού 6.210.360,50 µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 748/16-6-2015 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης διενέργειας πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών για το αδιάθετο 
δροµολόγιο (τµήµα 43) που προέκυψε από τον ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισµό της 
19ης Μαΐου 2015, συνολικού προϋπολογισµού 55.783,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., 
Π.Ε. Φωκίδας. 

Το κατεπείγον των ανωτέρω δύο (2) θεµάτων έγκειται στα ακόλουθα: 
- Πρόκειται για πολύπλοκη και ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία µε αυξηµένες 

πιθανότητες να προκύψουν πρόσθετες καθυστερήσεις στις διαδικασίες (άγονα 
δροµολόγια, επαναλήψεις διαδικασιών, διαπραγµατεύσεις, έλεγχος Επιτρόπου 
Ελεγκτικού Συνεδρίου κ.λπ.) 

- Η επίσπευση των διαδικασιών, έστω και για λίγες ηµέρες, αποτελεί κρίσιµο σηµείο, 
όπως έχει αποδειχθεί στο πρόσφατο παρελθόν. 

- Τα ανωτέρω, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι από 5 έως και 20 Αυγούστου κάθε έτους 
σταµατούν οι διαδικασίες των διαγωνισµών (Π.∆. 118/2007, άρθρο 10, § 6), έχουν ως 
αποτέλεσµα το υπολειπόµενο χρονικό διάστηµα, έως την ανάδειξη αναδόχων, να είναι 
πιεστικά µικρό. 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπανών από τον 
Τακτικό Προϋπολογισµό, για εκτός έδρας µετακινήσεις όλων των υπαλλήλων της Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 

Το κατεπείγον του θέµατος έγκειται στο γεγονός ότι για την Π.Ε. Φθιώτιδας έχουν ήδη 
εξαντληθεί οι πιστώσεις που είχαν δεσµευτεί. Συνεπώς, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη κάλυψης 
της δαπάνης των εκτός έδρας µετακινήσεων των υπαλλήλων τόσο των ∆/νσεων της Π.Ε. 
Φθιώτιδας, όσο και των Περιφερειακών ∆/νσεων, που συνεχίζουν απρόσκοπτα τις 
µετακινήσεις τους προς εκτέλεση υπηρεσίας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: ∆ιόρθωση της υπ’ αριθµ. 103/29-1-2014 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για 
πληρωµή λογαριασµών έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Το κατεπείγον του θέµατος έγκειται στο γεγονός ότι εκκρεµεί η έκδοση διαταγής 
πληρωµής από τον ανάδοχο του έργου «Ανακατασκευή τεχνικού υδροληψίας στον ΤΟΕΒ 
Ροδίτσας (περιοχή Μεριστή)» οικ. Έτους 2014 και κρίνεται επιτακτική η ανάγκη άµεσης 
διόρθωσης του τίτλου του έργου, προκειµένου να προχωρήσει η διαδικασία, µετά και από 
προφορικό αίτηµα της κας Προέδρου του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη αναλυτικής γνωµοδότησης επί του 
ερωτήµατος που τίθεται µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 1886/25.06.2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 
∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Βοιωτίας [Τµήµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης], 
σχετικά µε την αδειοδότηση παιδικής εξοχής - κατασκήνωσης.  

Το κατεπείγον του θέµατος έγκειται στο γεγονός ότι εντός των επόµενων δώδεκα (12) 
ηµερών θα πρέπει να µελετηθούν τα σχετικά έγγραφα, να συνταχθεί η γνωµοδότηση, να 
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εκδοθούν οι άδειες λειτουργίας κ.λ.π. κι ακολούθως να κληθούν τα παιδιά για την 1η 
κατασκηνωτική περίοδο, διαδικασίες χρονοβόρες που πρέπει να περατωθούν το δυνατόν 
συντοµότερα, ώστε να δοθεί κι ο απαιτούµενος χρόνος προετοιµασίας των παιδιών και των 
οικογενειών τους. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.) 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: 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 ΕΚΤΑΚΤΟ 9ο: Έγκριση πρακτικού 2 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 ΕΚΤΑΚΤΟ 10ο: Έγκριση πρακτικού 2 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 ΕΚΤΑΚΤΟ 11ο: Έγκριση έναρξης εκτέλεσης εργασιών δακοκτονίας από τους 
προσωρινούς µειοδότες, σύµφωνα µε το άρθρο 44 του νόµου 4325/15. 

Το κατεπείγον των ανωτέρω θεµάτων έγκειται στο γεγονός ότι κρίνεται άµεση η ανάγκη 
για επίσπευση των διαδικασιών των διαγωνισµών δακοκτονίας, καθότι η καθυστέρηση 
έναρξης των δολωµατικών ψεκασµών προστασίας της ελαιοκάρπου από τον δάκο της ελιάς, 
µπορεί  να προκαλέσει µεγάλη καταστροφή στην ελαιοπαραγωγή, µε άµεσο επακόλουθο την 
κατακόρυφη µείωση εισοδήµατος των ελαιοπαραγωγών. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 12ο: Έγκριση χρηµατικού καταλόγου παγίων τελών Κωπαϊδικού Πεδίου, 
Π.Ε. Βοιωτίας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής). 

Το κατεπείγον του θέµατος έγκειται στο γεγονός ότι, καθώς η καλλιεργητική περίοδος 
των χειµερινών καλλιεργειών λήγει κι εκείνη των εαρινών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, κρίνεται 
επιτακτική η ανάγκη οι αγρότες καλλιεργητές να γνωρίζουν και να συνυπολογίσουν τις 
οικονοµικές τους οφειλές και ιδίως των τελών άρδευσης του Κωπαϊδικού Πεδίου, ώστε να τους 
δοθεί ικανός χρόνος εξόφλησής τους. 
 

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 793 

 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση δαπάνης και δέσµευση πίστωσης για την προµήθεια υλικών,  
ενόψει της διενέργειας του δηµοψηφίσµατος της 5ης Ιουλίου 2015 στην Π.Ε. Βοιωτίας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 2818/29-6-2015 
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 
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Εγκρίνει την δαπάνη και δέσµευση πίστωσης για την προµήθεια υλικών, ενόψει της 
διενέργειας του δηµοψηφίσµατος της 5ης Ιουλίου 2015 στην Π.Ε. Βοιωτίας, ως εξής:  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 794 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση δαπάνης και δέσµευση πίστωσης για την προµήθεια γραφικής 
ύλης, λοιπού υλικού και απαραίτητου εξοπλισµού, για τη διενέργεια του δηµοψηφίσµατος της 
5ης Ιουλίου 2015 στην Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 88193/3222/29-6-
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 ποσού 12.000 € µε Φ.Π.Α. για την 

κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, οι οποίες θα προκύψουν ενόψει της διενέργειας του 
δηµοψηφίσµατος της 5ης Ιουλίου 2015 και αφορούν προµήθεια γραφικής ύλης, λοιπού υλικού 
και απαραίτητου εξοπλισµού. 

Η δαπάνη θα επιβαρύνει τον Προϋπολογισµό της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, τον Ειδικό Φορέα 073, ΚΑΕ 5261.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 795 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού διεθνή 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού µεταφοράς µαθητών των δηµόσιων σχολικών µονάδων Α’/βάθµιας 
και Β’/βάθµιας εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για δύο σχολικά έτη 
2015-2016 & 2016-2017, συνολικού προϋπολογισµού 6.210.360,50 µε Φ.Π.Α.. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 86532/3126/24-
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 το υπ΄αριθµ. 2/24-6-2015 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού 

διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισµού µεταφοράς µαθητών των δηµόσιων σχολικών µονάδων 
Α’/βάθµιας και Β’/βάθµιας εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για δύο 
σχολικά έτη 2015-2016 & 2016-2017, συνολικού προϋπολογισµού 6.210.360,50 µε Φ.Π.Α., 
που αφορά στην αποσφράγιση των φακέλων οικονοµικής προσφοράς των υποψηφίων 
αναδόχων. 

2. Ανακηρύσσει µειοδότες, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 
 

Α/Α 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑ∆ΟΧΟΙ ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ 

ΥΠΟΒΑΛΕΙ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕ € ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 

1 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ 
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ ΑΕ 

(Χαιρόπουλος 
∆ηµήτριος) 1 1.363,29 

2 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ 
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ ΑΕ 

(Χαιρόπουλος 
∆ηµήτριος) 2 681,31 

Α/Α Αιτιολογία Ποσό 
1. Πληρωµή δαπάνης για διάφορες δαπάνες (γραφική ύλη, χαρτί Α4 

κλπ.) διενέργειας του δηµοψηφίσµατος της 5ης Ιουλίου 2015 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ  5261 (6.416,79 €) και ΚΑΕ 843 
(3.583,21 €). 

10.000,00 
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3 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ 
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ ΑΕ 

(Χαιρόπουλος 
∆ηµήτριος) 3 800,06 

4 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ 
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ ΑΕ 

(Χαιρόπουλος 
∆ηµήτριος) 4 720,65 

5 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ 
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ ΑΕ 

(Χαιρόπουλος 
∆ηµήτριος) 5 1.710,44 

6 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ 
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ ΑΕ 

(Χαιρόπουλος 
∆ηµήτριος) 6 721,62 

7 ΜΠΕΚΕΡΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Μπεκερίδης Ζαφείρης) 7 197,06 

8 ΑΦΟΙ ∆ΡΟΣΟΥ Ο.Ε. (∆ρόσος Σπυρίδων) 8 71,34 

9 ΜΠΕΚΕΡΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Μπεκερίδης Ζαφείρης) 9 94,00 

10 ΑΦΟΙ ∆ΡΟΣΟΥ Ο.Ε. (∆ρόσος Σπυρίδων) 10 186,42 

11 ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 12 41,90 

12 ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 13 35,34 

13 ΖΑΧΟΣ ΗΛΙΑΣ 14 31,60 

14 ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 15 36,69 

15 ΠΑΠΑΣΑΡΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 16 40,02 

16 ΝΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 44,59 

17 ΦΕΚΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 18 88,43 

18 ΣΤΕΦΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 19 82,96 

19 ΤΣΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20 110,70 

20 ΤΕΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22 66,64 

21 ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 23 34,43 

22 ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 24 76,20 

23 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 25 18,71 

24 ΝΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 26 28,25 

25 ΚΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27 24,96 

26 ΑΥΓΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 28 67,28 

27 ΚΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 29 29,57 

28 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 30 73,29 

29 ΑΛΑΜΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 31 34,97 

30 ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 35 26,54 

31 ΜΟΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 37 18,14 
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32 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 38 27,48 

33 ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 39 18,42 

34 ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 41 30,24 

35 ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 42 31,88 

36 ΕΛΛΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 43 43,88 

37 ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 44 30,67 

38 ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 45 37,84 

39 ΛΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 46 31,39 

40 ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 50 31,00 

41 ΠΑΡ∆ΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 51 81,64 

42 ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 53 91,58 

43 ΚΟΛΙΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 54 88,95 

44 ΤΣΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 56 47,93 

45 ΚΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 58 30,86 

46 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 61 48,13 

47 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 62 49,06 

48 ΒΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 64 33,95 

49 ΓΚΡΙΤΖΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 65 107,28 

50 ΚΟΝΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 66 209,26 

51 ΓΚΡΙΤΖΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 67 226,84 

52 ΚΟΝΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 68 239,30 

53 ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 69 105,44 

54 ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 70 91,40 

55 ΑΧΜΑΤΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 72 24,82 

56 ΛΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 73 61,19 

57 ΑΧΜΑΤΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 77 34,84 

 
3. Απορρίπτει την οικονοµική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου Γεωργούλα 

Γεωργίου και τον αποκλείει από τον διαγωνισµό, διότι δεν έχει συντάξει & υποβάλλει 
ηλεκτρονικά το υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ∆2 της διακήρυξης, 
σύµφωνα µε το άρθρο 6 αυτής. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 796 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 748/16-6-2015 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης διενέργειας πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών για το αδιάθετο 
δροµολόγιο (τµήµα 43) που προέκυψε από τον ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισµό της 
19ης Μαΐου 2015, συνολικού προϋπολογισµού 55.783,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., 
Π.Ε. Φωκίδας. 

 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 86951/4121/25-6-
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 
Τροποποιεί την υπ’ αριθµ. 748/16-6-2015 απόφασή της περί έγκρισης διενέργειας 

πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών για το 
αδιάθετο δροµολόγιο (τµήµα 43) που προέκυψε από τον ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό 
διαγωνισµό της 19ης Μαΐου 2015, συνολικού προϋπολογισµού 55.783,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., Π.Ε. Φωκίδας: 

Α) ως προς το δροµολόγιο στο τµήµα 43 (παράρτηµα Α), καθώς η διαδροµή που 
αναφέρεται σε αυτό, λόγω του δύσβατου και κακοτράχαλου δρόµου, δεν είναι εφικτό να 
πραγµατοποιηθεί. Η συνήθης διαδροµή που ακολουθούν όλα τα οχήµατα είναι Καλλονή - 
Ευπάλιο µέσω Κριατσίου, Κροκυλείου και όχι µέσω Ελατούς, όπως είχε υπολογισθεί αρχικά,  

Β) ως προς τον προϋπολογισµό της αριθµ. 5/2015 διακήρυξης που αυξήθηκε από 
49.364,00 € χωρίς ΦΠΑ σε 58.317,00 € χωρίς ΦΠΑ.  

                                                                                    
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 797 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπανών από τον 
Τακτικό Προϋπολογισµό, για εκτός έδρας µετακινήσεις όλων των υπαλλήλων της Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 3082/26-6-2015 
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 πληρωµή δαπάνης και την σχετική δέσµευση πίστωσης από τον Ε.Φ. 

01.073 και ΚΑΕ 0711, συνολικού ποσού 135.000,00 €, για εκτός έδρας µετακινήσεις των 
υπαλλήλων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας, ως κατωτέρω: 
 

Α/Α ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ 
1 Γραφείο Περιφερειάρχη  & 

Αντιπεριφερειάρχη 
10 2.000 

2 ∆ιοίκησης 14 1.000 
3 Οικονοµικού 14 1.000 
4 ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 7 1.000 
5 Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 15 5.000 
6 Τεχνικών Έργων Π. Σ. Ε. 28 - 
7 Τεχνικών Έργων Π. Ε. Φθιώτιδας 55 35.000 
8 Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού  14 17.000 
9 Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π. Ε. 61 30.000 
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Φθιώτιδας  
10 Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής  

Π.Σ.Ε.  
3 2.000 

11 Τµήµα Κτηνιατρικής 2 2.000 
12 Ανάπτυξης Π. Ε. Φθιώτιδας  17 7.000 
13 Βιοµηχανίας  -  Ενέργειας & Φυσικών 

Πόρων  
5 8.000 

14 ∆ιά Βίου Μάθησης  4 3.000 
15 Μεταφορών & Επικοινωνιών Π. Ε. 

Φθιώτιδας  
24             15.000 

16  ∆ηµόσιας Υγείας Π.Σ.Ε. 3 1.000 
17  Κοινωνικής Μέριµνας Π.Σ.Ε.   5 1.000 
18  ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας 

Π. Ε.  Φθιώτιδας  
4 2.000 

19 Αυτοτελής Τµήµα ΠΑΜ Π.Σ.Ε.Α. 1  
20  Πολιτικής Προστασίας 2 1.000 
21 Νοµική Υπηρεσία Π.Σ.Ε. 1  
22 ∆ηµοσίων Σχέσεων 1 1.000 
                                            ΣΥΝΟΛΟ            135.000 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 798 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: ∆ιόρθωση της υπ’ αριθµ. 103/29-1-2014 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για 
πληρωµή λογαριασµών έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 87725/3190/26-6-
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 
∆ιορθώνει την υπ’ αριθµ. 103/29-1-2014 απόφασή της περί έγκρισης δαπάνης και 

διάθεσης πίστωσης για πληρωµή λογαριασµών έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας, ως προς τον τίτλο 
του έργου µε α/α 11 & 12 {1η και 2η εντολή «Ανακατασκευή τεχνικού υδροληψίας στον ΤΟΕΒ 
Βίστριζας (περιοχή Μεριστή)» οικ. Έτους 2014} από το εσφαλµένο “Βίστριζας”, στο ορθό  
“Ροδίτσας”. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 799 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη αναλυτικής γνωµοδότησης επί του 
ερωτήµατος που τίθεται µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 1886/25.6.2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 
∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Βοιωτίας [Τµήµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης] 
σχετικά µε την αδειοδότηση παιδικής εξοχής - κατασκήνωσης.  
(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. 87546/868/26-
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’ αριθµ. πρωτ. οικ. 1886/25.6.2015 
έγγραφο της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Βοιωτίας [Τµήµα 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης], σχετικά µε την αδειοδότηση παιδικής εξοχής - κατασκήνωσης. 

2. Η αµοιβή της ανωτέρω δικηγορικής εταιρείας για τη σύνταξη της γνωµοδότησης 
αυτής καθορίζεται στην από 9/03/2015 σύµβαση για την παροχή των υπηρεσιών της, κατ’ 
αποκοπήν, για όλες τις παρεχόµενες υπηρεσίες της.   

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 800 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: 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. 85643/8419/23-6-
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 23/6/2015 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 στην 
ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση της οικονοµικής προσφοράς του µοναδικού 
υποψηφίου αναδόχου, ήτοι «ΕΝΩΣΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ. 
 2. Αναδεικνύει µειοδότη για τα τµήµατα Α, Β και Γ, όπως περιγράφονται στο Πίνακα Ι 
του Παραρτήµατος ∆, τον υποψήφιο ανάδοχο «ΕΝΩΣΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ», που προσέφερε τιµή ανά προστατευόµενο ελαιόδεντρο 
0,059€.    
 3. Εγκρίνει τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού για τα τµήµατα Α, Β & Γ στο 
επόµενο στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του αναδειχθέντα µειοδότη, 
σύµφωνα µε την παρ. 4 του Παραρτήµατος Β της διακήρυξης. 
 Όσον αφορά στο τµήµα ∆ της προκήρυξης, για το οποίο δεν υποβλήθηκε καµία 
προσφορά, η επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, 
εφόσον εκδοθεί η σχετική σύµφωνη γνώµη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆.Σ.), όπως αποφασίστηκε µε την υπ΄αριθµ. 788/16.6.2015 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 801 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9ο: Έγκριση πρακτικού 2 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. 7300/86918/25-6-
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. 2/25-6-2015 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 το έτος 2015 στην Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισµού 764.350,08 € µε 
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Φ.Π.Α., που αφορά στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση της οικονοµικής 
προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων, 

2. την συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού για τα τµήµατα Α & Β, όπως 
περιγράφονται στο Πίνακα Ι του Παραρτήµατος ∆ της διακήρυξης της αναθέτουσας αρχής, στο 
επόµενο στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών της κατακύρωσης, σύµφωνα µε την παρ. 4 
του Παραρτήµατος Β της ∆ιακήρυξης, µε τους µειοδότες:  

α) «ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΛΟΚΡΙ∆ΑΣ “Η ΕΝΩΣΗ” για το τµήµα 
Α΄ (αυξ. Αριθ. στο σύστηµα 9566,2) µε το ποσό των 0,039 € ανά προστατευόµενο ελαιόδεντρο  
πλέον Φ.Π.Α., ήτοι συνολικά µε ΦΠΑ τριακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια 
σαράντα τέσσερα & 70/100  (344.944,70€) για τον ψεκασµό 2.446.000 ελαιοδέντρων και για 
3,2 ψεκασµούς µέσα στην τρέχουσα δακική περίοδο, λαµβάνοντας υπόψη και την περυσινή 
τιµή κατακύρωσης που ήταν 0,039 € ανά προστατευόµενο ελαιόδεντρο πλέον Φ.Π.Α., 

β) «ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΝ/ΜΟ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ» για το τµήµα Β΄ (αυξ. Αριθ. στο 
σύστηµα 9574,2) µε το ποσό των 0,039 € ανά προστατευόµενο ελαιόδεντρο πλέον Φ.Π.Α., 
ήτοι συνολικά µε ΦΠΑ τετρακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες τετρακόσια πέντε & 37/100 
(419.405,37) για τον ψεκασµό 2.974.000 ελαιοδέντρων και για έως 3,2 ψεκασµούς µέσα στη  
τρέχουσα δακική περίοδο, λαµβάνοντας υπόψη και την περυσινή τιµή κατακύρωσης που ήταν 
0,039 € ανά προστατευόµενο ελαιόδενδρο πλέον Φ.Π.Α..  

Η οριστική κατακύρωση του διαγωνισµού στους αναδειχθέντες µειοδότες θα γίνει 
εφόσον υποβάλλουν εντός προθεσµίας είκοσι ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης, τα δικαιολογητικά της παραγράφου 4 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ της 
αρ. 2 ∆.Α.Ο.Κ . ΦΘ / 2015 διακήρυξης. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 802 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 10ο: Έγκριση πρακτικού 2 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..    
(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. 74/87757/26-6-
2015 έγγραφο της Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής προς 
την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθµ. 2/26-6-2015 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. Φωκίδας», προϋπολογισµού 145.227,60 € µε Φ.Π.Α., 
που αφορά στην αξιολόγηση της οικονοµικής προσφοράς του µοναδικού υποψηφίου 
αναδόχου, ήτοι της ΥΠΟΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΜΟΣΚΑΧΛΑΪ∆Η – ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ – ΣΙΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ». 

2. Αναδεικνύει µειοδότη του διαγωνισµού την ΥΠΟΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
«ΜΟΣΚΑΧΛΑΪ∆Η – ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ – ΣΙΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», καθότι η 
οικονοµική προσφορά που υπέβαλε ήταν  0,036  € ανά προστατευόµενο ελαιόδενδρο και 
σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης. 

3. Εγκρίνει την συνέχιση των διαδικασιών του διαγωνισµού στο επόµενο στάδιο 
αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης µε τον ως άνω αναδειχθέντα µειοδότη. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 803 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 11ο: Έγκριση έναρξης εκτέλεσης εργασιών δακοκτονίας από τους 
προσωρινούς µειοδότες, σύµφωνα µε το άρθρο 44 του νόµου 4325/15 
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 75/29-6-2015 
έγγραφο της Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής προς την 
Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών που αφορούν στην «Παροχή υπηρεσιών 

για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιόδεντρων, στα πλαίσια του προγράµµατος 
συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2015 στις Περιφερειακές Ενότητες  
Βοιωτίας, Εύβοιας, Φθιώτιδας και Φωκίδας» από τους κατωτέρω προσωρινούς µειοδότες, 
σύµφωνα µε το άρθρο 44 του νόµου 4325/15, ως εξής: 
Α. Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας 
- Για το τµήµα Α στον «ΑΝ∆ΡΕΑ ΚΟΪΤΣΑΝΟ», µε προσφερόµενη τιµή ανά προστατευόµενο 
ελαιόδεντρο 0,032 ευρώ,                
- Για το τµήµα Β στην υπό σύσταση Κ/ΞΙΑ «ΣΙΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΜΟΣΚΑΧΛΑΪ∆Η ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ», µε προσφερόµενη τιµή ανά προστατευόµενο ελαιόδεντρο 0,032 ευρώ, 
- Για το τµήµα Γ στην υπό σύσταση Κ/ΞΙΑ «ΣΙΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΜΟΣΚΑΧΛΑΪ∆Η ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ», µε προσφερόµενη τιµή ανά προστατευόµενο ελαιόδεντρο 0,035 ευρώ. 
 
Β. Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας  
- Για τα τµήµατα Α, Β και Γ στην «ΕΝΩΣΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
ΕΥΒΟΙΑΣ», µε προσφερόµενη τιµή ανά προστατευόµενο ελαιόδεντρο 0,059 ευρώ 
 
Γ. Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας  
- Για το Τµήµα Α στον «ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΛΟΚΡΙ∆ΑΣ “Η ΕΝΩΣΗ”»,   
µε το ποσό των 0,039 € ανά προστατευόµενο ελαιόδεντρο, 
- Για το Τµήµα Β στον «ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟ  ΣΥΝ/ΜΟ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ», µε το ποσό των 
0,039 € ανά προστατευόµενο ελαιόδεντρο. 
 
∆. Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας  
- Στον µειοδότη του διαγωνισµού «ΥΠΟΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΟΣΚΑΧΛΑΪ∆Η – 
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ – ΣΙΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», µε προσφερόµενη τιµή 0,036  € ανά 
προστατευόµενο ελαιόδεντρο. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 804 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 12ο: Έγκριση χρηµατικού καταλόγου παγίων τελών Κωπαϊδικού Πεδίου, 
Π.Ε. Βοιωτίας. 
(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. 10068/29-6-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας (Τµήµα Αγροτικής 
Οικονοµίας Αλιάρτου) προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του 
παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τους χρηµατικούς καταλόγους παγίων τελών Κωπαϊδικού Πεδίου, Π.Ε. 

Βοιωτίας, συνολικού ποσού 361.000,92 €. 
 

               Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 805 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης 15/16-6-2015 της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
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Η Επιτροπή ενέκρινε οµόφωνα το µε αριθµ. 15/16-6-2015 πρακτικό συνεδρίασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 806 

 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης σχετικά µε την αίτηση 
υποκατάστασης της αναδόχου εταιρείας µε την επωνυµία “ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ – ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.” 
(για το έργο «Κατασκευή οδού Κανάβαρι – ∆ιασταύρωση Θεσπιών – ∆οµβραίνα (Κορύνη) – 
Θίσβη – Πρόδροµος – (µε παράκαµψη ∆οµβραίνας) (ΑΣΦΑΛΙΣΗ)». 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 82252/821/16-
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 
γνωµοδότηση επί του ερωτήµατος που τίθεται µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 2202/9.6.2015 έγγραφο 
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας [Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων] σχετικά µε 
την αίτηση υποκατάστασης της αναδόχου εταιρείας µε την επωνυµία “ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ – 
ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.” (για το έργο «Κατασκευή οδού Κανάβαρι – ∆ιασταύρωση Θεσπιών – 
∆οµβραίνα (Κορύνη) – Θίσβη – Πρόδροµος – (µε παράκαµψη ∆οµβραίνας) (ΑΣΦΑΛΙΣΗ)». 

2. Η αµοιβή της ανωτέρω δικηγορικής εταιρείας για τη σύνταξη της γνωµοδότησης 
αυτής καθορίζεται στην από 9/03/2015 σύµβαση για την παροχή των υπηρεσιών της, κατ’ 
αποκοπήν, για όλες τις παρεχόµενες υπηρεσίες της.   

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 807 

 
ΘΕΜΑ 3ο: Εξώδικος Συµβιβασµός - Γνωµοδότηση σε σχέση µε την υπ’ αριθµ. 188/2015 
διαταγή πληρωµής του Ειρηνοδικείου Λαµίας [∆ικαιούχος η εταιρεία µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ 
Ν. ΞΙ∆ΙΑ Α.Ε.»].    

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 79900/805/15-
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 
Να γίνει δεκτό το αίτηµα της εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ Ν. ΞΙ∆ΙΑ Α.Ε.», ως 

διατυπώθηκε στην από 11/06/2015 αίτησή της [αριθµός πρωτ.79900/805/11-06-2015] και να 
καταβληθεί στην αιτούσα το ποσό των 1.700,00 €, καθώς και το ποσό των 125,00 € για 
δικαστική δαπάνη.      

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 808 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Εξώδικος Συµβιβασµός - Γνωµοδότηση σε σχέση µε την υπ’ αριθµ. 189/2015 
διαταγή πληρωµής του Ειρηνοδικείου Λαµίας [∆ικαιούχος η εταιρεία µε την επωνυµία «∆. 
ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ – Κ. ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»].    

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 79899/804/18-
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 

Να γίνει δεκτό το αίτηµα της εταιρείας µε την επωνυµία «∆. ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ – Κ. 
ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», ως διατυπώθηκε στην από 11/06/2015 αίτησή της [αριθµός 
πρωτ.79899/804/11.06.2015] και να καταβληθεί στην αιτούσα το ποσό των 1.185,00 €, καθώς 
και το ποσό των 125,00 € για δικαστική δαπάνη.      

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 809 

ΘΕΜΑ 5ο: Εξώδικος Συµβιβασµός - Γνωµοδότηση σε σχέση µε την υπ’ αριθµ. 187/2015 
διαταγή πληρωµής του Ειρηνοδικείου Λαµίας [∆ικαιούχος η εταιρεία µε την επωνυµία 
«ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»].  

  Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 
79898/803/18-6-2015 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 γίνει δεκτό το αίτηµα της εταιρείας µε την επωνυµία «ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Ε. 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», ως διατυπώθηκε στην από 11/06/2015 
αίτησή της [αριθµός πρωτ. 79898/803/11.06.2015] και να καταβληθεί στην αιτούσα το ποσό 
των 5.470,00 €, καθώς και το ποσό των 195,00 € για δικαστική δαπάνη.      

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 810 

 
ΘΕΜΑ 6ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«PIPE LIFE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 83346/827/18-
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 η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενώπιον του ως άνω 

∆ικαστηρίου, 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, 
δεδοµένης και της φύσης της υποθέσεως. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 811 

 
ΘΕΜΑ 7ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«Μ. Ι. ΜΑΙΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ», ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 83391/828/18-
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 

Αθηνών Παναγιούλα Ανάγνου του Ευσταθίου (Α.Μ. 35501), η οποία να την εκπροσωπήσει 
στο Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς,  στη δικάσιµο της 16/7/2015, ή σε κάθε µετ’ 
αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την από 28/02/2008 προσφυγή, που 
άσκησε η εταιρεία µε την επωνυµία «Μ. Ι. ΜΑΙΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ», συντάσσοντας υπόµνηµα, 
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προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά την κρίση της 
απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.   

Καθορίζει την αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθµ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 149 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 34,27), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 183,27 ευρώ, η οποία 
προκύπτει, ως εξής:  

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 812 

 
ΘΕΜΑ 8ο: Αντικατάσταση της διορισθείσας µε την υπ΄αριθµ. 657/2015 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης σχετικά µε την άσκηση 
ενδίκου µέσου κατά της υπ’ αριθµ. 77/2014 απόφασης του  ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας, 
για λογαριασµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 84224/839/19-
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 εκ νέου πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον 

δικηγόρο Βασίλειο Τσατσάνη του Νικολάου [Α.Μ.292], κάτοικο Λαµίας, οδός Ροζάκη Αγγελή  
αριθµ. 32, σε αντικατάσταση της διά της υπ’ αριθµ. 657/2015 απόφασής της διορισθείσας 
δικηγόρου, Χριστίνας – Αικατερίνης Σφυρή του Βασιλείου, 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 Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας – Τµήµα Τοπογραφίας, Εποικισµού & 
Αναδασµού], 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. 77/2014 απόφασης του  ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας 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, κατά τα οριζόµενα στην υπ’ αριθµ. 
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 813 

 
 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσµατος του ανοιχτού 
διαγωνισµού του έργου: «Αντιπληµµυρική προστασία δρόµου ΠΑΘΕ - Γλύφα», Π.Ε. 
Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 62.000,00 µε Φ.Π.Α.. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 79890/3885/11-6-
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 
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1. Εγκρίνει το από 8-6-2015 πρακτικό της επιτροπής του ανοιχτού διαγωνισµού του 
έργου: «Αντιπληµµυρική προστασία δρόµου ΠΑΘΕ - Γλύφα», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
προϋπολογισµού 62.000,00 µε Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής και των οικονοµικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων. 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού στον τελευταίο µειοδότη «Χειµάρα 
Γεώργιο του Αθανασίου», που προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα έξι τοις εκατό 
(56%).  

 
   Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 814 

 
ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσµατος του ανοιχτού 
διαγωνισµού του έργου: «Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα στον επαρχιακό δρόµο Καλαπόδι – 
Έξαρχος», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 100.553,78 € µε Φ.Π.Α.. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 82702/4093/17-6-
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 8-6-2015 πρακτικό της επιτροπής του ανοιχτού διαγωνισµού του 

έργου: «Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα στον επαρχιακό δρόµο Καλαπόδι – Έξαρχος», Π.Ε. 
Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 100.553,78 € µε Φ.Π.Α. που αφορά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής και των οικονοµικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων. 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού στον τελευταίο µειοδότη, ήτοι την 
εταιρεία «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», που προσέφερε µέση έκπτωση σαράντα οκτώ και 
ογδόντα εκατοστά τοις εκατό (48,80 %). 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 815 
 
ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσµατος του ανοιχτού 
διαγωνισµού του έργου: «Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
προϋπολογισµού 240.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 84152/1375/19-6-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει τα υπ΄αριθµ. 1/26-5-2015 και 1α/2-6-2015 πρακτικά της επιτροπής του 

ανοιχτού διαγωνισµού του έργου: «Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
προϋπολογισµού 240.000,00 € µε Φ.Π.Α., που αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής, των οικονοµικών προσφορών και των εγγυητικών συµµετοχής των υποψηφίων 
αναδόχων. 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού στην εργοληπτική επιχείρηση 
«ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», που προσέφερε µέση έκπτωση σαράντα εννέα τοις εκατό (49%). 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 816 

 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσµατος του ανοιχτού 
διαγωνισµού του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών – κατασκευή τεχνικών Εθνικού και 
Επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του ∆ήµου Καρπενησίου», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
προϋπολογισµού 240.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 73861/1092/12-6-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει τα υπ΄αριθµ. 1/26-5-2015 και 1α/2-6-2015 πρακτικά της επιτροπής του 

ανοιχτού διαγωνισµού του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών – κατασκευή τεχνικών Εθνικού και 
Επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του ∆ήµου Καρπενησίου», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
προϋπολογισµού 240.000,00 € µε Φ.Π.Α., που αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής, των οικονοµικών προσφορών και των εγγυητικών συµµετοχής των υποψηφίων 
αναδόχων. 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού στην εργοληπτική επιχείρηση 
«ΛΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, που προσέφερε µέση έκπτωση σαράντα τέσσερα  
τοις εκατό (44,00%). 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 817 

 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσµατος του ανοιχτού 
διαγωνισµού του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών – κατασκευή τεχνικών Εθνικού και 
Επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του ∆ήµου Αγράφων», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
προϋπολογισµού 240.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 78242/1207/19-6-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει τα υπ΄αριθµ. 1/2-6-2015 και 1α/10-6-2015 πρακτικά της επιτροπής του 

ανοιχτού διαγωνισµού του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών – κατασκευή τεχνικών Εθνικού και 
Επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του ∆ήµου Αγράφων», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
προϋπολογισµού 240.000,00 € µε Φ.Π.Α., που αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής, των οικονοµικών προσφορών και των εγγυητικών συµµετοχής των υποψηφίων 
αναδόχων. 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού στην εργοληπτική επιχείρηση 
«ΛΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, που προσέφερε µέση έκπτωση σαράντα εννέα τοις 
εκατό (49,00%). 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 818 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Ανάθεση της µελέτης «Μελέτη αποκατάστασης βλαβών της γέφυρας 
Καραβασαρά (γεωτεχνική µελέτη και έρευνα – στατική µελέτη», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
προϋπολογισµού 22.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. µε την διαδικασία του άρθρου 10 παρ. 2 στ του 
Ν.3316/05, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3481/06. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 84056/1373/19-6-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή και το υπ’ 
αριθµ. 2/3ο/19-6-2015 πρακτικό του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας, 
τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Αναθέτει την µελέτη του έργου µε τίτλο: «Μελέτη αποκατάστασης βλαβών της γέφυρας 

Καραβασαρά (γεωτεχνική µελέτη και έρευνα – στατική µελέτη», Π.Ε. Ευρυτανίας, µε την 
διαδικασία του άρθρου 10 παρ. 2 στ του Ν. 3316/2005, όπως τροποποιήθηκε µε τον 
Ν.3481/06 «Ανάθεση µε διαπραγµάτευση, χωρίς δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης», ποσού 
22.000,00 € µε ΦΠΑ, για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης διεκπεραίωσης της σύµβασης που 
δεν επιτρέπει την τήρηση των προθεσµιών δηµοσίευσης της προκήρυξης που ορίζονται στο 
άρθρο 12 του Ν.3316/05.  
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 819 

 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση της πράξης: «Συµπληρωµατική 
χρηµατοδότηση για την εκπόνηση της ακτοµηχανικής µελέτης της βασικής µελέτης “Επέκταση 
αλιευτικού  καταφυγίου ∆.∆. Αχλαδίου ∆ήµου Εχιναίων”, Π.Ε. Φθιώτιδας.  
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 82546/4085/17-6-
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 δαπάνη για την εκτέλεση της 1ης συµπληρωµατικής σύµβασης της 

µελέτης: «Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου ∆.∆. Αχλαδίου ∆ήµου Εχιναίων» ποσού 25.104,92 
€ συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης Φ.Π.Α., λόγω της αναγκαιότητας εκπόνησης της 
ακτοµηχανικής µελέτης που θα συµπληρώσει την µελέτη του θέµατος. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 820 

 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση παράτασης προθεσµίας για την εκπόνηση της µελέτης: «Οδός 
∆ερβενοχώρια Όρια Νοµού προς Ελευσίνα Ν.Α Βοιωτίας», συµβατικής αµοιβής 180.514,82 € 
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. 2286/12-6-2015 
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 οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. την παράταση της προθεσµίας εκπόνησης της µελέτης «Οδός ∆ερβενοχώρια Όρια 

Νοµού προς Ελευσίνα Ν.Α Βοιωτίας» κατά 1,9 µήνες ως προς τον καθαρό χρόνο σύνταξης 
της µελέτης από τον ανάδοχο, 

2. την παράταση της συνολικής προθεσµίας για την περαίωση του αντικειµένου της 
σύµβασης κατά 25,8 µήνες πέραν του αρχικού συνολικού συµβατικού χρόνου, ήτοι 
ολοκλήρωση του αντικειµένου της µελέτης µέχρι 31/05/2017. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 821 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δηµοπράτησης, µε πρόχειρο διαγωνισµό, της προµήθειας «Προµήθεια 
χρώµατος διαγράµµισης», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 70.000,00€ µε Φ.Π.Α.. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 83583/4189/18-6-
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: 
α) την δηµοπράτηση, µε πρόχειρο διαγωνισµό, της προµήθειας «Προµήθεια χρώµατος 

διαγράµµισης», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 70.000,00€ µε Φ.Π.Α., 
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β) την διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης της προµήθειας του θέµατος. 
γ) την δαπάνη ύψους 70.000,00 € για την ως άνω προµήθεια.  
2. Ορίζει την ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ως Αρχή που θα διενεργήσει την 

δηµοπρασία. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 822 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια λευκού χρώµατος διαγράµµισης οδών και υαλοσφαιριδίων», Π.Ε Βοιωτίας, 
προϋπολογισµού 70.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και λοιπών κρατήσεων. 
(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. 2212/10-6-2015 
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 οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το από 9-6-2015 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισµού για 

την «Προµήθεια λευκού χρώµατος διαγράµµισης οδών και υαλοσφαιριδίων», Π.Ε Βοιωτίας, 
προϋπολογισµού 70.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και λοιπών κρατήσεων, που 
αφορά στον έλεγχο των τυπικών δικαιολογητικών και των τεχνικών προδιαγραφών των 
υποψηφίων προµηθευτών. 

2. Ορίζει ηµεροµηνία και ώρα για το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών των 
υποψηφίων προµηθευτών “ΝΤΟΚΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.” & “Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΜΑΥΡΟ∆ΗΜΟΣ και ΣΙΑ 
Ο.Ε.” την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 και ώρα 10:00 π.µ.. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 823 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για 
την ανάθεση της προµήθειας: «Προµήθεια και εγκατάσταση συστηµάτων ασφαλείας, 
σύνδεσης µε κέντρο λήψεως σηµάτων και υπηρεσιών φύλαξης των αντλιοστασίων του 
οργανισµού Κωπαΐδας», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 58.732,00€ άνευ Φ.Π.Α.. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 2687/17-6-2015 
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 
1. Εγκρίνει το από 15-6-2015 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού 

διαγωνισµού για την ανάθεση της προµήθειας: «Προµήθεια και εγκατάσταση συστηµάτων 
ασφαλείας, σύνδεσης µε κέντρο λήψεως σηµάτων και υπηρεσιών φύλαξης των αντλιοστασίων 
του οργανισµού Κωπαΐδας», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 58.732,00€ άνευ Φ.Π.Α., που 
αφορά στον έλεγχο όλων των δικαιολογητικών (συµµετοχής και τεχνικής προσφοράς) και των 
οικονοµικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων. 

2. Αναδεικνύει µειοδότη τον δεύτερο συµµετέχοντα «HELLENIC CENTER OF 
SECURITY Κε.∆ι.Βι.Μ1» µε προσφορά που ανέρχεται στο ποσό των 56.448,75€ εξαµηνιαίως, 
χωρίς ΦΠΑ (η παρακράτηση των νοµίµων κρατήσεων βαρύνει τον ανάδοχο και θα αφαιρεθεί 
από το ποσόν της προσφοράς που θα γίνει ποσόν της σύµβασης), δεδοµένου ότι η 
προσφορά του είναι η χαµηλότερη, είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και κρίνεται 
οικονοµικά συµφέρουσα. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 824 
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ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού 
µειοδοτικού διαγωνισµού µε τίτλο «Προµήθεια υγρών καυσίµων & λιπαντικών για τις ανάγκες 
των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», συνολικού 
προϋπολογισµού 467.630,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(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. 81236/2927/15-6-
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 
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθµ. 1/3-6-2015 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού 

διεθνή ηλεκτρονικού µειοδοτικού διαγωνισµού µε τίτλο «Προµήθεια υγρών καυσίµων & 
λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», συνολικού προϋπολογισµού 467.630,00 € µε Φ.Π.Α.. 

2. Κάνει αποδεκτές τις προσφορές των παρακάτω υποψηφίων αναδόχων για τα 
αναγραφόµενα είδη για το επόµενο στάδιο του διαγωνισµού (Άνοιγµα Οικονοµικών 
Προσφορών), σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα, καθώς  θα γίνει χρήση των συγκριτικών 
στοιχείων του προηγούµενου διαγωνισµού καυσίµων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 
2014 που επιβεβαιώνονται µε παραστατικά (άρθρο 21 περ. η του Π.∆. 118/2007). 
 
Α/Α Προµηθευτής Είδος 

1 ΧΑΛΚΙΑΣ OIL Α.Ε. Καύσιµα 
2 ΜΑΚΑΡΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λιπαντικά 

3 ELDON΄S Hellas Ltd - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. Λιπαντικά 

 
 3. Απορρίπτει τις προσφορές των παρακάτω υποψηφίων αναδόχων, οι οποίοι δεν 

υπέβαλλαν πλήρη δικαιολογητικά για τους λόγους που αναφέρονται παρακάτω: 
 

 1) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ∆. ΚΙΛΤΣΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε., διότι οι πέντε (5) 
υπεύθυνες δηλώσεις που έχουν υποβληθεί για την συµµετοχή της Εταιρείας ∆. Κιλτσόπουλος- 
Κ. Νικόπουλος Ο.Ε. από τον νόµιµο εκπρόσωπο - διαχειριστή και ταµία της εταιρείας Κ. 
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟ, δεν έχουν υπογραφή και υποβάλλονται µε ψηφιακή υπογραφή από την 
∆ήµητρα Κιλτσοπούλου χωρίς η τελευταία, βάση καταστατικού να έχει κάποια σχέση µε την 
εταιρεία ή να υπάρχει παραστατικό εκπροσώπησης κατά το άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ του Π.∆. 
118/07. 
 Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα έπρεπε να έχουν ψηφιακή υπογραφή του νόµιµου 
εκπροσώπου – διαχειριστή και ταµία της εταιρείας Κ. Νικόπουλου σύµφωνα: α) µε την 
τελευταία παράγραφο του άρθρου 1.2.1.1.2 της διακήρυξης που ρητά αναφέρει: «Η υπεύθυνη 
δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου 
υπογραφής» β) µε την τελευταία παράγραφο του άρθρου 1.2.1.1.3 της διακήρυξης που ρητά 
αναφέρει: «Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη 
δήλωση υποβάλλεται από τον νόµιµο εκπρόσωπό του. Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται 
ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής» και γ) 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 4155/2013 «για την συµµετοχή στον διαγωνισµό οι 
ενδιαφερόµενοι φορείς απαιτείται: 1) να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από 
πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και 2) να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 
σύστηµα ΕΣΗ∆ΗΣ». 
 Επειδή οι υποβληθείσες υπεύθυνες δηλώσεις αποκλίνουν από τα οριζόµενα στο νόµο 
και τις απαιτήσεις της διακήρυξης και επειδή οι απαιτήσεις της διακήρυξης και του νοµικού 
πλαισίου αυτής είναι σαφείς και ρητές και δεν δύναται να ερµηνευθούν διαφορετικά, ούτε και 
να τροποποιηθούν, καθώς είναι δεσµευτικές για όλα τα εµπλεκόµενα µέρη, συµµετέχοντες και 
αναθέτουσα αρχή. 
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 2) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: EUROCAR HELLAS L.T.D. – Ε.Π.Ε., διότι 1) Η εγγυητική 
επιστολή συµµετοχής σύµφωνα µε τον νόµο αλλά και το υπόδειγµα της διακήρυξης, µεταξύ 
των άλλων στοιχείων που θα πρέπει να αναφερθούν ρητώς είναι και η δήλωση  «Το 
παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί, ολικά ή µερικά χωρίς καµία 
από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι 
νόµιµη ή µη η απαίτηση σας µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας». 
Ωστόσο, το εγγυούµενο Τ.Π. και ∆ανείων του οποίου η εγγυητική επιστολή ούτος ή άλλως έχει 
αποκλίσεις από τα ζητούµενα στη διακήρυξη και το σχετικό παράρτηµα αυτής, δεν αναφέρει 
πουθενά την παραπάνω δήλωση και ως εκ τούτο αποκλίνει από τις απαιτήσεις της 
διακήρυξης. (ποινή απόρριψης σύµφωνα µε το υπόδειγµα της) 2) Στην εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής διατυπώνεται λανθασµένα η φράση ότι: «Η εγγύηση διέπεται από όσα ορίζονται 
στην απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ) που προβλέπεται για τους 
διαγωνισµούς των ∆ήµων, αντί του ορθού: Η εγγύηση διέπεται από τους όρους του άρθρου 
25 του Π.∆. 118/2007 (ποινή απόρριψης σύµφωνα µε το υπόδειγµα της εγγυητικής επιστολής 
της διακήρυξης). 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 825 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια τροφίµων για τους άστεγους και άτοµα που δεν 
εξασφαλίζουν δυνατότητα καθηµερινής σίτισης και διατροφής στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας», προϋπολογισµού 200.000 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας 
Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Σ.Ε.). 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 259/10-6-2015 
έγγραφο της Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας 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. 1/9-6-2015 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού 

ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια τροφίµων για τους άστεγους και άτοµα που δεν 
εξασφαλίζουν δυνατότητα καθηµερινής σίτισης και διατροφής στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας», προϋπολογισµού 200.000 € µε Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το οποίο καµία ηλεκτρονική 
προσφορά υποψηφίου αναδόχου της προµήθειας δεν υποβλήθηκε µέσω ηλεκτρονικής 
πλατφόρµας ΕΣΗ∆ΗΣ, 
 2. την επανάληψη του διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους της µε αριθµ. πρωτ. 
οικ.178/28-4-2015 διακήρυξης, όπως αυτοί έχουν εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας µε την υπ΄αριθµ. 394/2015 (Πρακτικό 9/7-4-2015 Α∆Α: 
ΒΧΡ97ΛΗ-15Χ) απόφασή της. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 826 
 
 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Συγκρότηση επιτροπών α) διενέργειας διαγωνισµού, αξιολόγησης προσφορών και 
διαδικασιών διαπραγµάτευσης, β) αξιολόγησης ενστάσεων για την επιλογή αναδόχου και γ) 
παραλαβής της προµήθειας ηλεκτρονικού – ψηφιακού συστήµατος ελέγχου χρονοπαρουσίας 
του προσωπικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.) 
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 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 82914/2993/17-
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 
Συγκροτεί τις παρακάτω τριµελείς επιτροπές, τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη των 

οποίων προέκυψαν µε δηµόσια κλήρωση, σύµφωνα µε το από 2-6-2015 πρακτικό, για την 
επιλογή αναδόχου της προµήθειας ηλεκτρονικού – ψηφιακού συστήµατος ελέγχου 
χρονοπαρουσίας του προσωπικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως εξής: 

 
 Α) Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού, αξιολόγησης προσφορών και 
διαδικασιών διαπραγµάτευσης του ως άνω διαγωνισµού, αποτελούµενη από τα κάτωθι 
µέλη, ως εξής: 

1. Κουκλάρα Γεώργιο, ΠΕ Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, µε βαθµό Ε’, αναπληρωτή 
προϊστάµενο του τµήµατος Πληροφορικής Π.Ε. Ευρυτανίας της ∆/νσης ∆ιαφάνειας & 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µε αναπληρωτή του τον Αποστολόπουλο Γεώργιο, ΠΕ 
Πληροφορικής, µε βαθµό ∆’, αναπληρωτή προϊστάµενο της ίδιας ∆/νσης,  

2. Ζωβοΐλη Ιωάννη, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, µε βαθµό ∆’, υπάλληλο του τµήµατος 
∆οµών Περιβάλλοντος της ∆/νσης Τεχνικών έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας, µε αναπληρωτή 
του τον Κανδηλάρη Αναστάσιο, ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού, µε βαθµό ∆’, υπάλληλο του 
τµήµατος Αδειών Κυκλοφορίας, της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών, 

3. Καλησιάκη Γρηγόριο, ΠΕ Πληροφορικής, µε βαθµό ∆’, υπάλληλο του τµήµατος 
Σχεδιασµού Περιφερειακής Πολιτικής της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, µε 
αναπληρώτριά του την Καραγιάννη Χρυσάνθη, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, µε βαθµό 
Ε’, υπάλληλο του Τµήµατος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης Ενέργειας & Φυσικών Πόρων 
της ∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 

 Β) Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων για την επιλογή αναδόχου του ως άνω 
διαγωνισµού, αποτελούµενη από τα κάτωθι µέλη, ως εξής: 

1. Βασιλόπουλο Αθανάσιο, ΤΕ Πληροφορικής, µε βαθµό ∆’, υπάλληλο του τµήµατος 
Σχεδιασµού & Υποστήριξης Η/Υ της ∆/νσης ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,  
µε αναπληρώτρια του την Παλαιολόγου Βασιλική, ΤΕ Πληροφορικής, µε βαθµό ∆’, 
υπάλληλο του τµήµατος ∆ιαφάνειας της ∆/νσης ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης, 

2. Σπαθούλα Εµµανουήλ, ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, µε βαθµό ∆’, αναπληρωτή 
προϊστάµενο του τµήµατος Προµηθειών µε αναπληρώτριά του την Παπαλέξη Γεωργία, 
∆Ε ∆ιοικητικού – Λογιστικού, µε βαθµό ∆’, υπάλληλο του τµήµατος Σχεδιασµού 
Περιφερειακής Πολιτικής της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, 

3. Γιώτα Αναστάσιο, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, µε βαθµό Β’, αναπληρωτή προϊστάµενο 
του τµήµατος Εφαρµογής Προγραµµάτων Έργων της ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, µε αναπληρωτή του τον Παπαευσταθίου Φώτιο, ΠΕ ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού, µε βαθµό ∆’, αναπληρωτή προϊστάµενο του τµήµατος Προσωπικού της 
∆/νσης ∆ιοίκησης. 
 

 Γ) Επιτροπή παραλαβής του ως άνω διαγωνισµού, αποτελούµενη από τα κάτωθι 
µέλη, ως εξής: 

1. Περώνη Κωνσταντίνο, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, µε βαθµό ∆’, υπάλληλο της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων, µε αναπληρώτριά του την Κυρίτση Στυλιανή, ΤΕ ∆ιοικητικού - 
Λογιστικού, µε βαθµό ∆’, υπάλληλο του τµήµατος Μισθοδοσίας της ∆/νσης ∆ιοίκησης, 

2. Γαλάνη ∆ηµήτριο, ΤΕ Πληροφορικής, µε Βαθµό Ε’, υπάλληλο του τµήµατος ∆ιαφάνειας, 
της ∆/νσης ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µε αναπληρωτή του τον Πολύζο 
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Μάριο, ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού µε βαθµό ∆’, υπάλληλο του τµήµατος 
Προϋπολογισµού & Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης Οικονοµικού, 

3. Ντερέκα Βασίλειο, ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, µε βαθµό ∆’, αναπληρωτή προϊστάµενο 
του τµήµατος Προϋπολογισµού & Λογιστικής ∆ιαχείρισης, µε αναπληρωτή του τον Κοφινά 
Ιωάννη, ΠΕ ∆ιοικητικού µε βαθµό Γ’, αναπληρωτή προϊστάµενο του τµήµατος 
Μισθοδοσίας της ίδιας ∆/νσης. 

 
 
Πρόεδρος της κάθε Επιτροπής ορίζεται ο πρώτος στη σειρά Υπάλληλος.  
Γραµµατέας των ανωτέρω Επιτροπών ορίζεται η Ελένη Κοµνηνού, ΠΕ ∆ιοικητικού –

Οικονοµικού µε βαθµό Ε’, υπάλληλος του τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού, µε 
αναπληρώτριά της την Στιβαχτή Μαρία, ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, µε βαθµό ∆’, 
υπάλληλο του τµήµατος Προσωπικού της ∆/νσης ∆ιοίκησης. 

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 827 

 
ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση διενέργειας δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού για την εκµίσθωση 
κυλικείου στο ∆ιοικητήριο της Π.Ε. Βοιωτίας στη Θήβα. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 2675/16-6-
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: 
1) την διενέργεια δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού για την εκµίσθωση κυλικείου στο 

∆ιοικητήριο της Π.Ε. Βοιωτίας στη Θήβα, 
2) τους όρους της διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισµού, σύµφωνα µε το συνηµµένο 

σχέδιο. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 828 
 

ΘΕΜΑ 24ο: Αποδοχή δωρεάν µεταβίβασης κυριότητας µηχανήµατος έργου (εκσκαφέας 
ερπιστριοφόρος µάρκας FIAT) από τον ∆ήµο Αλιάρτου Θεσπιέων στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 2678/16-6-
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 
1. Αποδέχεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του αριθµ. 242/1996 Π.∆. 

(ΦΕΚ 179/Α’), την δωρεάν µεταβίβαση κυριότητας ενός µηχανήµατος έργου (εκσκαφέας 
ερπιστριοφόρος µάρκας FIAT) από το ∆ήµο Αλιάρτου Θεσπιέων, δυνάµει της υπ’ αριθµ. 
113/2015 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αλιάρτου – Θεσπιέων, στην Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας. 

2. Εξουσιοδοτείται η Αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας για τις περαιτέρω ενέργειες. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 829 
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ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση παράτασης µίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της ∆/νσης 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Ν. Φθιώτιδας, 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. 83979/3039/19-6-
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 µίσθωσης, για την στέγαση της ∆/νσης ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης του Ν. Φθιώτιδας, του ακινήτου στην ταχ. δ/νση Κύπρου 85 – Λαµία,  συνολικού 
εµβαδού και για τους πέντε (5) ορόφους 724,36 τ.µ., (σύµφωνα µε τα δηλωθέντα Ε9 των 
εκµισθωτών του ακινήτου που αφορά τους 1ος, 2ος, 3ος, 4ος, 5ος ορόφους), για δύο (2) έτη, 
δηλαδή από 11 Ιουνίου 2015 µέχρι 11 Ιουνίου 2017, µε τους ίδιους όρους του αρχικού 
µισθώµατος και µε την τιµή που ισχύει σήµερα, η οποία ανέρχεται στο συνολικό ποσό και για 
τους πέντε (5) ορόφους των 2.838,17 € µηνιαίως µετά τις τροποποιήσεις και την εφαρµογή 
των νόµων Ν. 4002/22-8-2011, Ν. 4081/27-9-2012 και του νόµου Ν. 4316/2014. 
 

Αναλυτικότερα και µε βάση την ηλεκτρονική καταχώρηση των ιδιοκτητών στην αρµόδια 
∆.Ο.Υ ΛΑΜΙΑΣ-ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα οι ιδιοκτήτες µε τα 
αναλογούντα τετραγωνικά µέτρα και την αντιστοιχία ορόφων του ακινήτου, ως εξής: 
 

 
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ 

 
ΟΡΟΦΟΣ 

 
ΕΜΒΑ∆ΟΝ 

(σε τ.µ.) 

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΜΙΣΘΩΜΑ 

 
∆ηµήτριος Οµβ. Μπαλογιάννης  

 
5ος όροφος 

 
141,50 

 
554,06 € 

 
Σωτήριος Οµβ. Μπαλογιάννης  

 
3ος όροφος 

 
141,00 

 
554,06 € 

 
Σοφία Οµβ. Μπαλογιάννη  

 
1ος όροφος 

 
141,50 

 
554,06 €. 

 
Αικατερίνη Βασ. Κυροχρήστου  

 
4ος όροφος 

 
141,50 

 
554,06 € 

 
Σοφία Σωτ. Μπαλογιάννη  

 
2ος όροφος 

 
141,50 

 
554,06 €, 

 
1ος όροφος 

 
17,36 

 
67,87 € 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΜΙΣΘΩΜΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

  
724,36 

 
2.838,17 € 

 
Βάσει του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ Α΄ 270/24-12-2014) άρθρο 102 το µίσθιο δεν 

επιτρέπεται να αυξηθεί πριν την 1η /1ου /2019. Για την πληρωµή του θα προηγείται κάθε φορά 
η αντίστοιχη δέσµευση πίστωσης από την αρµόδια υπηρεσία (Π.∆. 113/2010 «Κοινοποίηση 
διατάξεων σχετικά µε την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» άρθρο 3 – 
παράγραφος 2). 

Η παράταση του χρόνου µίσθωσης του από 10-6-2003 αρχικού συµφωνητικού και των 
τροποποιήσεων αυτού θα γίνει σε ενιαίο µισθωτήριο που θα αναφέρεται ξεχωριστά ο κάθε 
ιδιοκτήτης/τρια-εκµισθωτής/τρια µε το αντίστοιχο εµβαδόν που κατέχει από το συνολικό 
ακίνητο βάση των ηλεκτρονικών καταχωρήσεων υποβολής δήλωσης στοιχείων από τους 
ιδίους στη ∆.Ο.Υ. ΛΑΜΙΑΣ-ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 830 
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∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 26ο: 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. 80263/2169/12-6-
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 

Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες και τη δέσµευση πίστωσης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας, 
ως εξής: 
 

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

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

ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗ

ΤΟΥ 

ΑΡΙΘ. 
ΑΥΤΟΚΙΝ
ΗΤOΥ 

ΕΙ∆ΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝ
ΙΑ ΕΠΙΘ/ΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 
ΦΠΑ 

Εκχιονιστικό 
-λεπίδες ΚΗΥ 9371 1 µανσόν tip top  23/2/2015 18,00 

Ηµιφορτηγό ΚΗΙ 4374 1 µανσόν tip top  11/3/2015 5,00 
Ρυµουλκό ΚΗΥ 9370 1 µανσόν tip top  16/4/2015 10,00 
Ρυµουλκό ΚΗΥ 9370 1 αεροθάλαµος  12/5/2015 27,00 
Εκχιονιστικό 

-λεπίδες ΚΗΥ 9390 1 µανσόν tip top, 
3 προκτάσεις 24/4/2015 31,00 

   ΣΥΝΟΛΟ(1) 91,00 

Επιβατικό  ΚΗΥ 3799 1 φίλτρο λσδιού,2 
λάµπες  29/5/2015 13,53 

   ΣΥΝΟΛΟ(2) 13,53 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  104,53 

Σχετ. το υπ.αριθµ. 76801/2069/9-6-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1321 

104,53 
ευρώ 

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

ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΙΣΟ∆ΟΥ 

ΟΧΗΜΑ ΠΟΣΟ 

Επιβατικό 29/5/2015 ΚΗΥ 3799 49,20 
  ΣΥΝΟΛΟ(1Ο) 49,20 
Εκχιονιστικό -
λεπίδες  

23/2/2015 ΚΗΥ 9371 25,00 

Ισοπεδοτής  5/3/2015 ΚΥ 460 35,00 
Εκχιονιστικό -
λεπίδες 

9/3/2015 ΚΗΥ 9390 18,00 

Εκχιονιστικό -
λεπίδες 

24/4/2015 ΚΗΥ 9390 54,00 

Ηµιφορτηγό 11/3/2015 ΚΗΙ 4374 10,00 

283,20 
ευρώ 
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Ρυµουλκό  16/4/2015 ΚΗΥ 9370 55,00 
Ρυµουλκό  18/4/2015 ΚΗΥ 9370 18,50 
Ρυµουλκό  12/5/2015 ΚΗΥ 9370 18,50 
  ΣΥΝΟΛΟ(2Ο) 234,00 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   283,20 

Σχετ. το υπ.αριθµ. 76801/2069/9-6-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας 
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 0861 

3 δαπάνη για την προµήθεια λιπαντικών και λοιπών ειδών για της ανάγκες της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ευρυτανίας.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ
Α 

ΟΧΗΜΑ ΠΡΟΪΟΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟ 

4/5/2015 ΚΥ 3156 BP VAN 20-50 20L 1 125,00 

4/5/2015 ΚΥ 3156 BP VAN 15-40  5L 1 40,00 

4/5/2015 ΚΗΥ3753 SPRINTER 20-50 
4L 

1 20,00 

11/5/2015 ΚΗΥ9390 SPRINTER TELUS 
68 

1 20,00 

11/5/2015 KHY9365 BP VAN 20-50 4 L 1 30,00 

11/5/2015 KY 7411 CASTROL 20-50 5L 1 44,00 

11/5/2015 KY 3157 CASTROL 20-50 5L 1 44,00 

11/5/2015 KY 3157 BP VAN 30 4L 2 48,00 

12/5/2015 KHI 4373 BP VISCO 15-40 1L 1 8,00 

13/5/2015 KHY9375 BP VISCO 15-40 1L 2 16,00 

14/5/2015 KY 7411 SPRINTER ATF 4L 1 24,00 

18/5/2015 KY 3157 CASTROL 20-50 5L 1 44,00 

19/5/2015 KHY9373 CASTROL 20-50 5L 1 44,00 

19/5/2015 KHY9365 BP VISCO 15-40 1L 1 8,00 

20/5/2015 KY 3151 CASTROL 15-40 5L 1 44,00 

22/5/2015 KHI4373 BP VISCO 15-40 1L 1 8,00 

26/5/2015 KY 7411 BP 20-50 VAN  4L 1 30,00 

27/5/2015 KHY9375 BP VISCO 15-40 1L 1 8,00 

2/6/2015 KY3157 BP 20-50 VAN 4L 1 30,00 

2/6/2015 KY 3157 BP 30 VAN 4L 2 48,00 

2/6/2015 KY 460 CASTROL 20-50 5L 1 44,00 

2/6/2015 KY 460 BP EVER 80-90 4L 2 50,00 

2/6/2015 KHI4352 SPRINTER TELUS 
68 4L 

1 20,00 

2/6/2015 KHI4373 BP VISCO 15-40 1L 1 8,00 

3/6/2015 IX121635 SPRINTER ATF 4L 1 24,00 

4/6/2015 KHY9377 VISCO 2000 15-40 
1L 

1 8,00 

4/6/2015 IX 93851 SPRINTER ΓΡΑΣΟ 
VITΗ  

1 35,00 

4/6/2015 ΙΧ121635 SPRINTER ATF 4L 1 24,00 

926,00 
ευρώ 
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Σχετ. το υπ.αριθµ. 78240/2097/10-6-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1511 

8/6/2015 ΚΗΥ9376 BP VAN 20-50 4L 1 30,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 926,00 

4 - δαπάνη για την προµήθεια πινακίδων στο ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της Π.Ε Ευρυτανίας, ποσού 750,00 ευρώ 
- δαπάνη για την προµήθεια ειδών εργαστηρίου (χυτοσίδηρη µήτρα δοκιµίων 
σκυροδέµατος τεµ 6, ράβδος συµπύκνωσης τεµ 1, θερµοηλεκτρικό 
θερµόµετρο τεµ 1, αισθητήρας διείσδυσης µήκους 300mm τεµ 1, αισθητήρας 
διείσδυσης µήκους 130mm τεµ 1, θερµόµετρο υπερύθρων τεµ 1) της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων της ΠΕ Ευρυτανίας, ποσού 
628,28 ευρώ. 
- δαπάνη για την προµήθεια µεταλλικών ραφιών τύπου Ντέξιον και 
ορθοστατών, βιδών κλπ για το αρχείο της Π.Ε. Ευρυτανίας, ποσού 2.214,00 
ευρώ. 
Σχετ. έγγραφα: τα υπ’ αριθµ. 76801/2069/9-6-2015, 78240/2097/10-6-2015, 
79951/2165/11-6-2015  της ∆/νσης ∆/κού Οικ/κού  
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1699 

3.592,28 
ευρώ 

5 δαπάνες συνδιοργάνωσης της Π.Ε. Ευρυτανίας αναλυτικά:  

• 5.000,00 ευρώ για Α) έξοδα διαµονής (ποσό ύψους 2.900,00 ευρώ) και Β) 
έξοδα σίτισης (ποσό ύψους 2.100,00 ευρώ) στο ∆ιεθνές Τουρνουά 
Υδατοσφαίρισης γυναικών µε την επωνυµία « Κύπελλο Θέτις 2015» που 
θα διεξαχθεί στο Καρπενήσι τις 17-19/07/2015 στα πλαίσια της 
προετοιµασίας εν όψει του Παγκοσµίου Πρωταθλήµατος της Εθνικής 
οµάδας υδατοσφαίρισης γυναικών και τριών άλλων κορυφαίων Εθνικών 
οµάδων .  

Οι συγκεκριµένες δαπάνες αποτελούν δαπάνες συνδιοργάνωσης της ΠΕ 
Ευρυτανίας σύµφωνα µε το άρθρο 186 του Ε’ Κεφ. , παρ. Η του Ν.3852/2010 
έγκεινται στα πλαίσια συµµετοχής της ΠΕ Ευρυτανίας σε προγράµµατα 
πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήµων, 
υπερτοπικής σηµασίας. 

Σχετ. το υπ.αριθµ. 79951/2165/11-6-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας.   
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ  073, ΚΑΕ 0844 

5.000,00 
ευρώ 

6 δαπάνη για την αµοιβή τοποθέτησης µεταλλικών ραφιών τύπου Ντέξιον στο 
αρχείο του κεντρικού καταστήµατος της Π.Ε. Ευρυτανίας  
Σχετ. το υπ.αριθµ. 79951/2165/11-6-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας.   
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 0879 

424,35 
ευρώ 

7 δαπάνη για την προµήθεια χηµικών υλικών και αεραφρού (αναγόµωση 
πυροσβεστήρων) για τις ανάγκες της ΠΕ Ευρυτανίας    
Σχετ. έγγραφο: το υπ.αριθµ. 79951/2165/11-6-2015  της ∆/νσης ∆/κού Οικ/κού  
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ  073, ΚΑΕ 1642 

800,00 
ευρώ 

8 δαπάνη για επισκευή των στεγών στο κτίριο της ∆/νσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της ΠΕ Ευρυτανίας.    
Σχετ. έγγραφο: το υπ.αριθµ. 79951/2165/11-6-2015  της ∆/νσης ∆/κού Οικ/κού  
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ  073, ΚΑΕ 0851 

2.500,00 
ευρώ 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 831 
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ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δαπάνης - δέσµευση πίστωσης για πληρωµή έργων από τις ∆ηµόσιες 
Επενδύσεις της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 79623/2148/11-6-
2015 & 84689/2250/22-6-2015 έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. 
Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος 
πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δαπάνη - δέσµευση πίστωσης για πληρωµή έργων από τις ∆ηµόσιες 

Επενδύσεις της Π.Ε. Ευρυτανίας, ως εξής: 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 832 

 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δαπανών - διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 80309/3154/12-6-
2015 & 83351/3284/18-6-2015 έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας 
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 αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή 

υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής: 
 

Α/Α Αιτιολογία Συνολικό 
ποσό € 

1.  Προµήθεια ανταλλακτικών για επισκευή φωτοτυπικού 203,55 

Α/Α  
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

 
ΠΟΣΟ σε ευρώ 

 
 
 
 
 
 
1 

2η εντολή πληρωµής  του Έργου «Ασφαλτόστρωση δρόµου προς 
Ι.Μ. Σωτήρας Καρπενησίου»» 
Χρηµατοδότηση : ΚΑΠ 2013 
Προϋπολογισµός : 70.000,00 ευρώ 
Ποσό σύµβασης : 64.400,00 ευρώ 
Πληρωµές µέχρι σήµερα : 26.000,00 ευρώ  
Παρών λογαριασµός : 38.399,39 ευρώ  
Υπόλοιπο εγκρίσεων : 0,00 ευρώ 
 Φορέας – ΚΑΕ  : 071 – 9771 «Εκτέλεση & συντήρηση έργων»  
Ανάδοχος: Βαξεβάνος Θεόδωρος Ε.∆.Ε. 

 
 
 
 
 

38.399,39 ευρώ 

 
 
 
 
 
 
2 

3η εντολή πληρωµής  του Έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ». 
Χρηµατοδότηση : ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. – 
2014ΣΕ04800000 (πρώην ΟΣΚ. ΑΕ) 
Προϋπολογισµός : 500.000,00 ευρώ 
Ποσό σύµβασης : 335.707,81 ευρώ 
Πληρωµές µέχρι σήµερα : 327.330,20 ευρώ  
Παρών λογαριασµός : 7.408,47 ευρώ  
Υπόλοιπο εγκρίσεων : 0,00 ευρώ 
Φορέας – ΚΑΕ  : 071 – 9483 «Ανέγερση, προσθήκη και 
αποπεράτωση σχολικών κτιρίων».  
Ανάδοχος: Κ/Ξ ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ – 
ΠΑΝΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

 
 
 
 
 

7.408,47 ευρώ 
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µηχανήµατος KYOCERA KM3035 του Τµήµατος Περιβάλ-
λοντος της ΠΕ Ευβοίας, από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, 
ΚΑΕ 1329. 

2.  Προµήθεια υλικών συντήρησης κλιµατιστικών µηχανηµάτων 
του ∆ιοικητικού Μεγάρου της ΠΕ Ευβοίας (110 τύπου FAN 
COIL, 21 τύπου split, 1 κλιµατιστικό οροφικό rack και 1 τύπου 
ντουλάπας), από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1329 
(σχετ. αρ. πρωτ. 80459/3162 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού 
– Οικονοµικού της ΠΕ Ευβοίας). 

1.537,50 

3.  Εργασία επισκευής φωτοτυπικού µηχανήµατος KYOCERA 
KM3035 του Τµήµατος Περιβάλλοντος της ΠΕ Ευβοίας, από 
την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0869. 

50,00 

4.  Εργασία επισκευής φωτοτυπικού µηχανήµατος KONICA 7022 
του Τµήµατος Αλιείας της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής της ΠΕ Ευβοίας, από την πίστωση του Ε.Φ. 
02073, ΚΑΕ 0869. 

36,90 

5.  Εργασίες συντήρησης κλιµατιστικών µηχανηµάτων του 
∆ιοικητικού Μεγάρου της ΠΕ Ευβοίας (110 τύπου FAN COIL, 
21 τύπου split, 1 κλιµατιστικό οροφικό rack και 1 τύπου 
ντουλάπας), από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0869 
(σχετ. αρ. πρωτ. 80456/3161 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού 
– Οικονοµικού της ΠΕ Ευβοίας). 

1.783,50 

6. Προµήθεια ανταλλακτικών για επισκευή φωτοτυπικού 
µηχανήµατος MINOLTA BIZHUB 250 του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Ευβοίας, από την πίστωση του Ε.Φ. 
02073, ΚΑΕ 1329. 

67,00 

7. Εργασίες συντήρησης και επισκευής του ΚΗΥ 6249 
αυτοκινήτου της ΠΕ Ευβοίας, από την πίστωση του Ε.Φ. 
02073, ΚΑΕ 0861. 

528,90 

8. Εκτυπώσεις δελτίων στάθµευσης για ΑΜΕΑ από την πίστωση 
του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0869 (σχετ. αρ. πρωτ. 79776/17060 
έγγραφο της ∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ 
Ευβοίας). 

282,90 

9. Εργασία επισκευής φωτοτυπικού µηχανήµατος MINOLTA 
BIZHUB 250 του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Ευβοίας, 
από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0869. 

49,20 

10. Ασφάλιστρα ενός έτους των υπ’ αριθ. ΜΕ 123053, ΜΕ 111638 
οχηµάτων της ∆ΤΕ της ΠΕ Ευβοίας, από την πίστωση του 
Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0899.  

650,00 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 833 
 

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα και µελέτες του προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 80313/3155/12-6-
2015 & 83352/3285/18-6-2015 έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας 
προς την Επιτροπή, τα οποία και αποτελούν 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) του προγράµµατος ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής:  
 

ΑΔΑ: 72ΠΩ7ΛΗ-8Δ1



 35

α/α Τίτλος Έργου Ανάδοχος / 

Προµηθευτής 

Ποσό σε € Κ.Α.Ε. 

 

1 

2ος λογαριασµός της έργου: «Ανέγερση και 
εξοπλισµός Πολιτιστικού Πνευµατικού 
Κέντρου Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας».– 
ΕΣΠΑ.  
Σχετ: 75179/8-6-2015 έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ευβοίας 

 
 
 
ΑΦΟΙ ΒΑΡΕΛΑ 

Α.Ε. 

108.895,73 9454 

 

Προϋπολογισµός Έργου:        2.700.000,00 
Πληρωµές µέχρι σήµερα                       0,00 
1ος  λογαριασµός                          82.458,40 
Παρόντας Λογαριασµός             108.895,73 
Σύνολο:                                      191.354,13 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων:             1.371.279,52 

 
2 
 
 

15ος λογαριασµός του έργου: 
 «Ανέγερση ∆ηµοτικού Σχολείου και 2/θ 
Νηπιαγωγείου Κανήθου Ο.Τ. 221 πόλης 
Χαλκίδας» - ΕΣΠΑ 
Σχετ: 74792/2256/10-6-2015  έγγραφο της 
∆ΤΕ της ΠΕ Ευβοίας 

 
 

«ΕΨΙΛΟΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» 99.277,78 9454 

Προϋπολογισµός έργου:   2.670.000,00 
Πληρωµές µέχρι σήµερα      575.985,88 
Παρόντας λογαριασµός:         99.277,78 
Σύνολο:                                 675.263,66 
Υπόλοιπο εγκρίσεων:           757.479,57 

α/α Κωδικός Έργου Τίτλος Έργου Ποσό σε € Κ.Α.Ε. 

3 2010ΕΠ76600000 
∆απάνες εκτός έδρας κίνησης και 

οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων (ΣΑΕΠ 
0766) 

5.000,00 9417 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 834 

 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για συνδιοργάνωση εκδήλωσης της Π.Ε. 
Εύβοιας µε τον Εκπολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Πάλιουρα “Η ΑΓΑΠΗ”. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 83126/3270/18-6-
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 1.000,00 € µε ΦΠΑ, για την 
συνδιοργάνωση εκδήλωσης της Π.Ε. Εύβοιας µε τον Εκπολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο 
Πάλιουρα “Η ΑΓΑΛΗ”, που θα πραγµατοποιηθεί στην περιοχή του Πάλιουρα Ευβοίας 1 και 2 
Αυγούστου 2015. Η οικονοµική συνεισφορά της Π.Ε. Εύβοιας, περιλαµβάνει την ηχητική 
κάλυψη των εκδηλώσεων. 
       Η πίστωση θα βαρύνει τον ΚΑΕ 02.02.073.0844.01 (Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων 
και πολιτιστικών εκδηλώσεων) του εγκεκριµένου προϋπολογισµού της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 835 

 
ΘΕΜΑ 31ο: ∆ιόρθωση της υπ΄αριθµ. 699/2-6-2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε. περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για το έργο «Mediterranean Network 
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for eGovernment” µε ακρωνύµιο “MEDeGOV” του προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων», 
Π.Ε. Εύβοιας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 80316/3156/12-6-
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 

∆ιορθώνει την υπ΄αριθµ. 699/2-6-2015 απόφασή της περί έγκρισης δαπάνης και 
διάθεσης πίστωσης για το έργο «Mediterranean Network for eGovernment” µε ακρωνύµιο 
“MEDeGOV” του προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων», Π.Ε. Εύβοιας, ως προς το όνοµα 
των δύο εταίρων του έργου, από το λαθεµένο «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΟΡ∆ΑΝΙΑΣ» στο ορθό «∆ΗΜΟΣ SALFEET ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ» (τρίτος εταίρος) 
και το από το λαθεµένο «ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΟΥ VIBO VALENTIA-ΙΤΑΛΙΑ» στο ορθό «ΕΠΑΡΧΙΑ 
CROTONE ΙΤΑΛΙΑ» (τέταρτος εταίρος). 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 836 

 
ΘΕΜΑ 32ο: 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. 80417/3808/12-6-
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 από τον Τακτικό Προϋπολογισµό για αγορές, 

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

Α/Α Αιτιολογία Ποσό 
1.  δαπάνη για την πληρωµή  προµήθειας πλέγµατος και ηλεκτρόδίων 

για ηλεκτροσυγκόλληση για τις ανάγκες του µηχανολογικού 
εξοπλισµού της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Φωκίδας 
(ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1699 

138,00 

2.  δαπάνη για την πληρωµή  προµήθειας υλικών (λάµες, αλυσίδες και 
γράσσους, µεσινέζες, γάντια και γυαλιά εργασίας, εργαλεία) για τις 
ανάγκες του µηχανολογικού εξοπλισµού της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της ΠΕ Φωκίδας (ΦΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1699 

1.200,00 

3.  ∆απάνη για την πληρωµή προµήθειας ειδών καθαριότητας της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας- Κτηνιατρικής Φωκίδας (ΜΟΣΧΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1231 

432,35 

4.  δαπάνη για την πληρωµή  προµήθειας υλικών (τσιµέντα, άµµος, 
χαλίκι, σάκκους, µπετόβεργες) για τις ανάγκες του µηχανολογικού 
εξοπλισµού της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Φωκίδας 
(ΖΩΜΕΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1699 

372,50 

5.  δαπάνη για την πληρωµή  προµήθειας µπαταριών για φανούς 
σήµανσης 20 τεµαχίων για τις ανάγκες του µηχανολογικού 
εξοπλισµού της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Φωκίδας 
(ΣΜΑΡΑΓ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1699 

120,00 

6.  δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας ανταλλακτικών των 400,00 
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ανελκυστήρων του ∆ιοικητηρίου της ΠΕ Φωκίδας (ΚΑΙΛΟΓΙΑΝΝΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1329 

7.  δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας ειδών καθαριότητας για τις 
ανάγκες της Π.Ε. Φωκίδας (ΓΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1231 

750,00 

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

2125,13 

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

639,18 

10.  δαπάνη για την πληρωµή οδοιπορικών 24 υπαλλήλων, της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων   της ∆/νσης  Υγείας και Κοιν. Μεριµνάς, της 
∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών και του τµήµατος 
Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας για τους µήνες, Απρίλιο, Μάιο 
και Ιούνιο 2015 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0711 

5823,05 

11.  δαπάνη για την πληρωµή   επισκευής κυλίνδρου καταστροφέα του 
οχήµατος UNICOM ΚΗΗ 1825 της ΠΕ Φωκίδας (ΦΑΚΟΥΤΣΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0861 

61,50 

12.  δαπάνη για την πληρωµή  επισκευής ελαστικού του ΜΕ 123237 ΙΧ 
οχήµατος της ΠΕ Φωκίδας (ΦΑΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0861 

239,85 

13.  δαπάνη για την πληρωµή   επισκευής ενός (1) ελαστικού του ΜΕ 
123235 ΙΧ οχήµατος της ΠΕ Φωκίδας (ΦΑΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0861 

73,80 

14.  δαπάνη για την πληρωµή  επισκευής δύο (2) ελαστικών του ΜΕ 
123238 ΙΧ οχήµατος της ΠΕ Φωκίδας (ΦΑΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0861 

196,80 

15.  δαπάνη για την πληρωµή  προµήθειας δύο (2) φίλτρων πετρελαίου 
του ΜΕ 123237 ΙΧ οχήµατος της ΠΕ Φωκίδας (ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1321 

14,00 

16.  δαπάνη για την πληρωµή εργασιών επισκευής των ανελκυστήρων 
του ∆ιοικητηρίου της ΠΕ Φωκίδας (ΚΑΙΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0851 

350,00 

17.  δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας για αντικατάσταση βαλβίδων 
πιέσεως συστήµατος διεύθυνσης για το CATERPILLAR D8N του 
ΚΥ 5886 µηχανήµατος της ΠΕ Φωκίδας (ELTRAK CAT) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321 

1.310,37 

18.  δαπάνη για την πληρωµή τοποθέτησης τζαµιών στο ΜΕ 100967 IX 
οχήµατος της ΠΕ Φωκίδας (ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321 

123,00 

19.  δαπάνη για την πληρωµή εργασιών επισκευής τεσσάρων (4) 
εξωτερικών  πορτών (γκαραζόπορτες) της ∆/νσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών του τµήµατος ΚΤΕΟ ( ΥΙΟΙ Ν. ΣΕΓ∆ΙΤΣΑ ΟΕ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0851 

307,50 

20.  δαπάνη για την πληρωµή µισθωµάτων της Π.Ε ΦΩΚΙ∆ΑΣ έτους  
2015 
 ∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0813 

4.000,00 

21.  ∆απάνη για την πληρωµή εργασιών επισκευής κλιµατιστικού στο 
Computer Room ( ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ)  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0851 

184,00 

22.  δαπάνη για την πληρωµή Παροχής Υπηρεσιών Συµβούλου 1414,50 
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ποιότητας σε ετήσια βάση , ανεξαρτήτως πεδίου από  1/8/2015 
ΕΩΣ 31/7/2016 µε στόχο την συνεχιζόµενη υποστήριξη και 
παρακολούθηση του εφαρµοζόµενου  Συστήµατος ∆ιαχείρισης της 
Ποιότητας Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του  ΠΡΟΤΥΠΟΥ  ISO9001: 
2008 ΣΤΟ ΚΤΕΟ ΦΩΚΙ∆ΑΣ ( AUTOVISION-SACAS A.E.)  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0879 

23.  δαπάνη για την πληρωµή της επισκευής ψυγείου υδραυλικού του 
ΜΕ 123236 ΙΧ οχήµατος της ΠΕ Φωκίδας (ΞΕΝΟΚΩΣΤΑΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0861 

166,05 

24.  δαπάνη για την πληρωµή της επισκευής   ψυγείου του ΦΙΧ ΚΗΗ 
1609  οχήµατος της ΠΕ Φωκίδας (ΦΑΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0861 

209,10 

25.  δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας ενός (1) ιµάντα κλιµατιστικού 
του ΚΥ 5886 οχήµατος της ΠΕ Φωκίδας (ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321 

11,00 

26.  δαπάνη για την πληρωµή εξαγωγής πείρων στήριξης µετωπής και 
επανατοποθέτηση δύο (2) καινούριων του ΜΕ 123236 ΙΧ οχήµατος 
της ΠΕ Φωκίδας (ΦΑΚΟΥΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321 

1.230,00 

27.  δαπάνη για την πληρωµή λογαριασµού COSMOTE υπαλλήλου της 
Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Φωκίδας σύµφωνα µε την αρ. οικ. 
18742/498 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας. 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0826 

64,48 

28.  δαπάνη για την πληρωµή  προµήθειας µιας(1) σφραγίδας για 
κοινοτικές άδειες οδικού µεταφορέα της ∆/νσης Μεταφορών & 
Επικοινωνιών (ΜΥΤΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1699 

17,22 

29.  δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας υλικών (µεντσέδες- πόµολα- 
ελαστικά θυρών) της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών 
(ΜΑΤΑΤΑΝΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1699 

80,00 

30.  δαπάνη για την πληρωµή  προµήθειας  ειδών καθαριότητας της 
∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών (ΓΑΖΗΣ LOGISTICS AE) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1231 

307,50 

31.  δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας ανταλλακτικών για τρία 
φωτοτυπικά Μηχανήµατα της Π.Ε ΦΩΚΙ∆ΑΣ (COPYFOT ,ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΣΑΜΑΡΑ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1329 

233,70 

32.  δαπάνη για την πληρωµή επισκευής και συντήρησης τεσσάρων 
φωτοτυπικών  Μηχανηµάτων της Π.Ε ΦΩΚΙ∆ΑΣ (ΤΣΕΛΙΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0869 

248,30 
 

33.  δαπάνη για την πληρωµή νοµικών υπηρεσιών για απόκρουση 
προσφυγής Ελένης Τζαβάρα(δικηγόρος ΜΠΑΡΛΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ) 
∆έσµευση πίστωσης  του Ε/Φ/ 073 ΚΑΕ 0871 

1.051,65 

34.  δαπάνη για την πληρωµή µελανιών Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη 
(ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ) 
∆έσµευση πίστωσης του Ε/Φ/ 073 ΚΑΕ 1111 (ΓΚΑΒΕΡΑΣ 
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ) 

160,00 

35.  δαπάνη για την πληρωµή προσωπικού δακοκτονίας 
∆έσµευση πίστωσης του Ε/Φ 073 και αναλυτικά στους ΚΑΕ 
0342  ποσό      17.000 

26.200 
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0352      ‘            4.200 
0341  ποσό       4.000 
0351     ‘             1.000 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 837 

 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα και µελέτες του προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 78458/3713/10-6-
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 για την πληρωµή των παρακάτω Πιστοποιήσεων-λογαριασµών 

έργων-µελετών του προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας, σύµφωνα µε το 
αρθ.5 του Ν.4071/2012, ως εξής: 

                                                                                                                                                                                       
α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΙ∆.ΦΟΡΕΑΣ     

ΚΑΕ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΠΟΣΟ 

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  
5.000,00 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:ΤΟΚΟΙ 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ  ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 
:2.971,00  
ΠΑΡΟΝ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ:963,46 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ  
2.029,00 

071 
ΚΑΕ 9779 

ΤΣΕΛΕΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 

963,43 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 838 

 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δαπάνης για συνδιοργάνωση, µε την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Οµοσπονδία, 
του Πανελλήνιου Πρωταθλήµατος Optimist και του Πανελλήνιου Οµαδικού Πρωταθλήµατος 
Optimist, Π.Ε. Φωκίδας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 76649/3654/5-6-
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 την δαπάνη 1.500,00 € για την συνδιοργάνωση, µε την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή 

Οµοσπονδία, του Πανελλήνιου Πρωταθλήµατος Optimist (στην Ιτέα) και του Πανελλήνιου 
Οµαδικού Πρωταθλήµατος Optimist (στο Γαλαξίδι), Π.Ε. Φωκίδας. 

Η συγκεκριµένη δαπάνη, που θα καλυφθεί από τον φορέα 073, ΚΑΕ 0844, αφορά την 
παροχή ενός lunch box (ένα σάντουιτς και ένα νερό) στους 380 αθλητές και προπονητές για 
τις τρεις από τις πέντε συνολικά ηµέρες της εκδήλωσης, και συγκεκριµένα για τις ηµέρες 30 
Ιουνίου, 1 και 2 Ιουλίου 2015. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 839 

 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δαπάνης για επανεκτύπωση τουριστικών εντύπων για την θερινή 
τουριστική περίοδο, Π.Ε. Φωκίδας. 
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 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 3694/14-6-2015 
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 5.330 € για την επανεκτύπωση τουριστικών εντύπων και χαρτών 

για την θερινή τουριστική περίοδο στην Π.Ε. Φωκίδας, προκειµένου να εφοδιαστούν οι 
τουριστικές επιχειρήσεις του νοµού και να διανεµηθούν τα ανωτέρω στις πολιτιστικές 
εκδηλώσεις µεγάλου βεληνεκούς που θα διεξαχθούν στην Περιφερειακή Ενότητα. 

Η συγκεκριµένη δαπάνη θα καλυφθεί από τον ΕΦ 073 ΚΑΕ 0843. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 840 
 

ΘΕΜΑ 36ο: 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. 2568/18-6-2015 
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 
1. Πληρωµή δαπάνης για αγορά ενός fax για τις ανάγκες του τµήµατος 

Αγροτικής Οικονοµίας Αλιάρτου. 
Σχετ. το αρ. 8861/9-6-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονοµίας  και τρεις προσφορές (Μαυραγάνης Θανάσης) 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ  1713 

175,00 

2. Πληρωµή δαπάνης για αγορά  µελανιών  για τις ανάγκες  της 
∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας  
Σχετ. το αρ. 8698/5-6-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης  Αγροτικής 
Οικονοµίας και τρεις προσφορές (Παπαγεωργίου Α. Βαρβαρήγος Θ.) 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1111 

773,30 
 

3. 
 

Πληρωµή δαπάνης για τις εκδηλώσεις εθιµοτυπικού χαρακτήρα, κατά 
το 2ο εξάµηνο του 2015, για τις επισκέψεις και συναντήσεις της 
Περιφερειακής Αρχής στην Περιφερειακή Ενότητα µε φορείς αλλά και 
µε απλούς πολίτες, καθώς και για την φιλοξενία όλων, όσοι επισήµως 
µας επισκέπτονται. 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 0845 

950,00 

4. Πληρωµή δαπάνης  στην δικηγόρο Ελένη Ελευθερίου Πειρουνάκη για 
σύνταξη υποµνήµατος και παράσταση στο Μονοµελές ∆ιοικητικό 
Πρωτοδικείο Λιβαδειάς στη δικάσιµο της 21-5-2015 για την προσφυγή 
του ∆ηµητρίου Μπάτσικα 
Σχετ. το αρ. 145/28-05-2015 τιµολόγιο  
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 0871 

183,27 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 841 

 
ΘΕΜΑ 37ο: Τροποποίηση της υπ΄αριθµ. 602/18-5-2015 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί έγκρισης δαπάνης - δέσµευση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας, Π.Ε. 
Βοιωτίας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 2701/18-6-
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 
Τροποποιεί την υπ΄αριθµ. 602/18-5-2015 απόφασή της περί έγκρισης δαπάνης - 

δέσµευση πίστωσης για την παραγωγή – διαχείριση – διανοµή των λογαριασµών, τους 
οποίους θα αποστείλει η Π.Ε. Βοιωτίας στους αγρότες για την είσπραξη ανταποδοτικών τελών 
του Κωπαϊδικού Πεδίου, λόγω της διόρθωσης των τιµών και της ποσότητας των αντιτύπων 
της αριθµ. 2046/30-4-2015 προσφοράς που είχαν υποβάλλει τα ΕΛΤΑ, ως εξής:  

• Για εκτύπωση και εµφακέλωση εντύπων, ποσό 8.733,00€ συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ 

• Για τη διανοµή των αντιτύπων, ποσό 10.000,00€ (η δαπάνη δεν υπόκειται σε ΦΠΑ) 
• Αρχικές εργασίες προετοιµασίας εντύπου, ποσό 590,40€. 

Το συνολικό ποσό ανέρχεται στις 19.323,40€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον ΕΙ∆ΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 073, ΚΑΕ 5429 του Π/Υ της 

Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 842 
 

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δαπάνης για συνδιοργάνωση, µε τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύνδεσµο – 
Τµήµα Κυριακίου, του ετήσιου Μουσικού Φεστιβάλ ∆άσους, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 1806/17-6-2015 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Βοιωτίας (Τµήµα 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης) προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του 
παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δαπάνη τριών χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα ευρώ (3.690 € ) µε ΦΠΑ, από 

την εγγεγραµµένη πίστωση στον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Π.Ε. 
Βοιωτίας, οικονοµικού έτους 2015 (Ε.Φ. 071 ΚΑΕ 9459), για την συνδιοργάνωση, µε τον 
Ελληνικό Ορειβατικό Σύνδεσµο – Τµήµα Κυριακίου, του ετήσιου Μουσικού Φεστιβάλ ∆άσους,  
που θα διεξαχθεί από τις 10 έως τις 12 Ιουλίου 2015 στην Αρβανίτσα Ελικώνα. 

Η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας θα καλύψει την παρακάτω δαπάνη: 
 

1. Χηµικές τουαλέτες-Ντουζιέρες-Νιπτήρες (Ενοικίαση-Μίσθωση) 3.690,00 € 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 843 
 

5. Πληρωµή δαπάνης  στην δικηγόρο Ελένη Ελευθερίου Πειρουνάκη για 
σύνταξη υποµνήµατος και παράσταση στο Μονοµελές ∆ιοικητικό 
Πρωτοδικείο Λιβαδειάς στη µετά αναβολής δικάσιµο της 21-5-2015 
για την αγωγή της Βασιλικής Βαβάτσικου  
Σχετ. το αρ. 144/28-05-2015 τιµολόγιο  
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 0871 

183,27 
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ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση δαπάνης για συνδιοργάνωση, µε τον Σύλλογο Γυναικών Αγίου Γεωργίου 
Βοιωτίας, του 13ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 1823/18-6-2015 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Βοιωτίας (Τµήµα 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης) προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του 
παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δαπάνη χιλίων ευρώ (1.000 €) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, από  την 

εγγεγραµµένη πίστωση στον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Π.Ε.  
Βοιωτίας, οικονοµικού έτους 2015 (Ε.Φ 071 ΚΑΕ 9459), για την συνδιοργάνωση, µε τον  
Σύλλογο Γυναικών Αγίου Γεωργίου Βοιωτίας, του 13ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών χορών, που 
θα διεξαχθεί την 4η  Ιουλίου 2015 στον Άγιο Γεώργιο Βοιωτίας. 

Το κόστος των ανωτέρω εκδηλώσεων θα ανέλθει στο ποσό των 3.100,00 €, εκ του 
οποίου η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας θα καλύψει τις παρακάτω δαπάνες: 
 

1. Μικροφωνική εγκατάσταση-φωτισµός 500 € 

2. Ενοικίαση παραδοσιακών στολών  (Μέρος δαπάνης) 500 € 

 Σύνολο:           1.000 € 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 844 
 

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δαπάνης για συνδιοργάνωση, µε την Μικτή Χορωδία Λιβαδειάς 
«Έρκυνα», πολιτιστικής εκδήλωσης, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 1837/22-6-2015 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Βοιωτίας (Τµήµα 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης) προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του 
παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δαπάνη τριών χιλιάδων ευρώ (3.000) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., από 

την εγγεγραµµένη πίστωση στον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. 
Βοιωτίας, οικονοµικού έτους 2015 (Ε.Φ 071 ΚΑΕ 9459), για την συνδιοργάνωση, µε την Μικτή 
Χορωδία Λιβαδειάς «Έρκυνα» πολιτιστικής εκδήλωσης, ήτοι παρουσίαση της όπερας ‘’IL 
TROVATORE’’ την 2 Αυγούστου 2015 στο ανοιχτό θέατρο Κρύας στη Λιβαδειά. 

Το κόστος την ανωτέρω εκδηλώσεων θα ανέλθει στο ποσό των 27.800,00 €, εκ του 
οποίου η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας θα καλύψει τις παρακάτω δαπάνες: 

 
1. Ηχοληψία - Φωτισµός 2000 € 

2. Προγράµµατα-Αφίσες-Προσκλήσεις  (Μέρος δαπάνης) 1000 € 

        Σύνολο:    3.000 € 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 845 

 
ΘΕΜΑ 41ο: 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. 2899/5-6-2015 
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 
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         αποφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει 
Α. την πληρωµή δαπάνης και την σχετική δέσµευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, 

συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν, ως κατωτέρω: 
 
∆έσµευση πίστωσης και πληρωµή δαπάνης για αποζηµίωση µελών 
επιτροπής της ∆/νσης Ανάπτυξης που διενεργούν επιθεωρήσεις σύµφωνα 
µε το άρθρο 26 του Ν. 3982/11 και αφορά το Γ΄ τρίµηνο 2015. 
Σχετικό:3024/11-06-2015 έγγραφο της ∆/νσης Ανάπτυξης 
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0515 

 

5.400,00 

∆έσµευση πίστωσης και πληρωµή δαπάνης για την προµήθεια 
components, plugins, modules (συστατικά υποστήριξης) για την  σωστή 
διαχείριση των ιστοσελίδων που υλοποιεί και σχεδιάζει η  
∆/νση ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
Σχετικό:78094/485/09-06-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1723 

   250,00 

∆έσµευση πίστωσης και πληρωµή δαπάνης για την προµήθεια πέντε (5) 
bar code scanner (2 για την εφαρµογή ηλεκτρονικού παραβόλου και 3 για 
την αντικατάσταση παλιών και φθαρµένων που χρησιµοποιούνταν στο 
Τµήµα Αδειών Οδήγησης) 
Σχετικό:80545/11575/12-06-2015 έγγραφο της ∆/νσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της ΠΕ Φθιώτιδας  
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1699 

 

  751,00 

∆έσµευση πίστωσης και πληρωµή δαπάνης για την προµήθεια λογισµικού 
αυτοµατοποίησης έκδοσης αποσπασµάτων διανοµών ,αναδασµών κλπ.για 
τα τµήµατα Τοπογραφίας Εποικισµού & Αναδασµού των ∆/νσεων Α.Ο.Κ 
των Περιφερειακών Ενοτήτων.  
Σχετικό: 79936/67/11-06-2015 έγγραφο της Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής 
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής 
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1723 

 

9.840,00 

∆έσµευση πίστωσης και πληρωµή δαπάνης για συντήρηση και επισκευή 
κλιµατιστικών µονάδων όλων των υπηρεσιών της ΠΕ Φθιώτιδας 
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0869 

5.000,00 

∆έσµευση πίστωσης και πληρωµή δαπάνης των τελών χρήσης 
µηχανηµάτων έργου 2015 της ΠΕ Φθιώτιδας 
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0899 

5.500,00 

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

υπηρεσιών που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν, ως κατωτέρω: 
         
 
Πληρωµή  ∆απάνης  Παροχής  Υπηρεσιών  για φρένα του  ΚΗΗ 2779  
φορτηγό, ΚΗΗ 2784,  ΚΗΙ 1352,  ΚΗΙ 1353 και ΚΗΙ 5926 φορτηγά  της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  
Σχετικό:76927/3657/08-06-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
ΠΕ Φθιώτιδας.  
 ΕΦ 01.073  ΚΑΕ  0861. 

 

550,00 € 

 

Πληρωµή ∆απάνης Παροχής Υπηρεσιών  για το  ΜΕ 5573 JCB  της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Σχετικό: 76927/3657/08-06-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων ΠΕ Φθιώτιδας.  
ΕΦ 01. 073    ΚΑΕ  0861. 

 

145,00 € 
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Πληρωµή ∆απάνης  Παροχής Υπηρεσιών για  επισκευή εξάτµισης του ΚΥ 
9841 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Σχετικό: 76927/3657/08-06-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων ΠΕ Φθιώτιδας.  
ΕΦ  01.  073  ΚΑΕ   0861. 

185,00 € 

 

Πληρωµή ∆απάνης Παροχής Υπηρεσιών  για επισκευή ελαστικών ΜΕ 5588  
πολυµηχάνηµα ΜΕ 5593 διαµορφωτήρας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 
Σχετικό: 76927/3657/08-06-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων ΠΕ Φθιώτιδας.          
ΕΦ  01.  073  ΚΑΕ   0861. 

 

985,00 € 

 

Πληρωµή ∆απάνης Παροχής Υπηρεσιών  για επισκευή ελαστικών των ΜΕ 
91712 φορτωτής και ΜΕ 109801 διαµορφωτήρας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας.  
Σχετικό: 76927/3657/08-06-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων ΠΕ Φθιώτιδας.  
ΕΦ  01. 073   ΚΑΕ  0861. 

 

970,00 € 

 

Πληρωµή ∆απάνης Παροχής Υπηρεσιών  για επισκευή ελαστικών των ΜΕ 
5573 JCB ΜΕ 5592 φορτωτής και ΚΗΗ 2786 φορτηγό της  Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας.  
Σχετικό  76927/3657/08-06-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων ΠΕ Φθιώτιδας.           
 ΕΦ  01.073   ΚΑΕ  0861. 

 

940,00 € 

Πληρωµή ∆απάνης Παροχής Υπηρεσιών  για ΜΕ 5588,  ΜΕ 91690, 
ΜΕ5573, ΚΗΗ 2783, ΚΗΥ 9364 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.   
Σχετικό: 76927/3657/08-06-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων ΠΕ Φθιώτιδας.  
ΕΦ  01.073   ΚΑΕ    0861 

290,00 € 

 

Πληρωµή ∆απάνης Προµήθειας Ανταλλακτικών  για τα  ΚΗΗ 2784, ΚΗΙ 
5926, ΚΗΙ 1352, ΚΗΗ 2779 και  ΚΗΙ 1353 φορτηγά  της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας.   
Σχετικό: 76927/3657/08-06-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων ΠΕ Φθιώτιδας.  
ΕΦ 01.073   ΚΑΕ  1321 

 

960,00 € 

Πληρωµή ∆απάνης Παροχής Υπηρεσιών   για  τα   ΜΕ 5584,    ΚΗΗ 2784,  
ΜΕ 5592,  ΜΕ 5572 και  ΜΕ 5588 µηχανήµατα της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας.  
Σχετικό: έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
ΕΦ   01.073    ΚΑΕ   0861 

 

390,00 € 

Πληρωµή ∆απάνης Προµήθειας Ανταλλακτικών  τακάκια φρένων για το 
ΚΗΗ 2783 φορτηγό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Σχετικό: 76927/3657/08-06-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων ΠΕ Φθιώτιδας.  
ΕΦ  01.073     ΚΑΕ    1321 

 

150,00 € 

Πληρωµή ∆απάνης Παροχής Υπηρεσιών       για   ρεκτιφιέ   στο  ΚΗΙ 1361 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Σχετικό: 76927/3657/08-06-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων ΠΕ Φθιώτιδας.  
ΕΦ  01.073    ΚΑΕ   0861 

 

150,00 € 

Πληρωµή ∆απάνης Παροχής Υπηρεσιών  για     ΚΗΙ 1353   και       ΚΗΗ 
2779   φορτηγά της Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας. 
Σχετικό: 76927/3657/08-06-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων ΠΕ Φθιώτιδας.  
ΕΦ  01.073      ΚΑΕ  0861 

 

780,00 € 
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Πληρωµή ∆απάνης Παροχής Υπηρεσιών    για το  ΚΗΙ 1361 επισκευή 
κινητήρα  της Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας. 
Σχετικό:76927/3657/08-06-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
ΠΕ Φθιώτιδας.  
ΕΦ   01.073     ΚΑΕ   0861 

 

515,00 € 

Πληρωµή ∆απάνης Προµήθειας Ανταλλακτικών   για τα  ΜΕ 5588, JCB  
ΜΕ 91690,  ΜΕ 5573,  ΚΗΗ 2783  και ΚΗΥ 9364   της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 
Σχετικό: 76927/3657/08-06-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων ΠΕ Φθιώτιδας.  
ΕΦ  01.073    ΚΑΕ  1321 

 

490,00 € 

 

Πληρωµή ∆απάνης Προµήθειας Ανταλλακτικών  για τα  ΜΕ 5572, ΜΕ 
5584,  ΚΗΗ 2784,  ΜΕ 5592   και ΜΕ 5588 µηχανήµατα της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 
Σχετικό: 76927/3657/08-06-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων ΠΕ Φθιώτιδας.          
  ΕΦ  01.073     ΚΑΕ   1321 

 

520,00 € 

Πληρωµή ∆απάνης Προµήθειας Ανταλλακτικών για το  ΚΗΙ 1361 ρεκτιφιέ 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.   
Σχετικό: 76927/3657/08-06-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων ΠΕ Φθιώτιδας.  
ΕΦ  01.073     ΚΑΕ   1321  

 

300,00 € 

Πληρωµή ∆απάνης Προµήθειας Ανταλλακτικών  για την τουρµπίνα για ΚΗΙ 
1353 και ΚΗΗ 2779 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.   
Σχετικό: έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
ΕΦ  01.073    ΚΑΕ   1321 

940,00 € 

Πληρωµή ∆απάνης Προµήθειας Ανταλλακτικών  για το ΚΗΙ 1361 και ΚΗΙ 
4292 επιβατικά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Σχετικό: 76927/3657/08-06-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων ΠΕ Φθιώτιδας.  
ΕΦ  01.073    ΚΑΕ  1321 

 

520,00 €  

Πληρωµή ∆απάνης Προµήθεια Ανταλλακτικών για την πρόσοψη καλοριφέρ 
και σωλήνας του ΚΗΙ 1352   της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  
Σχετικό: 76927/3657/08-06-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων ΠΕ Φθιώτιδας.           
ΕΦ  01.073    ΚΑΕ   1321 

 

575,00 € 

Πληρωµή ∆απάνης Παροχής Υπηρεσιών  για πλύσιµο των  ΚΗΗ 2713,  
ΚΗΗ 2712,  ΚΥ 9841,  ΚΗΙ 3411 και ΚΗΙ 4292  της Περιφέρειας Στερεάς  
Ελλάδας.  
Σχετικό:76927/3657/08-06-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
ΠΕ Φθιώτιδας.       
ΕΦ  01.073   ΚΑΕ  0861 

 

150,00 € 

Πληρωµή ∆απάνης Παροχής  Υπηρεσιών  για το  ΜΕ 5572  φορτωτής και 
το ΜΕ 5588 πολυµηχάνηµα  της Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας. 
Σχετικό 76927/3657/08-06-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
ΠΕ Φθιώτιδας.        
ΕΦ  01.073    ΚΑΕ 0861 

 

300,00 € 

Πληρωµή ∆απάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών των ΜΕ 5588 
πολυµηχάνηµα ΜΕ 5572 φορτωτής   της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  
Σχετικό:76927/3657/08-06-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
ΠΕ Φθιώτιδας.  
ΕΦ   01. 073    ΚΑΕ  1321, 

 

580,00 € 

Πληρωµή ∆απάνης για προµήθεια ανταλλακτικών (βιοµηχανικά είδη) αντλία 
πετρελαίου  για δεξαµενή  και σπιράλ για τη διαγράµµιση  και λοιπά 
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βιοµηχανικά είδη  για το σύνολο οχηµάτων µηχανηµάτων της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 
Σχετικό: 76927/3657/08-06-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων ΠΕ Φθιώτιδας.            
ΕΦ 01.073  ΚΑΕ 1699 

720,00 € 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 846 
 

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης, ανεξαρτήτως αρχικής 
πηγής χρηµατοδότησης, για εξόφληση λογαριασµού έργου από έργο µε γενικό τίτλο 
«Εξόφληση Οφειλών των Προηγουµένων Ετών από Εκτελεσθείσες Εργασίες, Ληξιπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις, ∆ικαστικές Αποφάσεις, Αναθεωρήσεις Έργων, Ο.Κ.Ω. ∆ιαφόρων Έργων, 
Λογαριασµούς Τόκων ∆ιαφόρων Έργων κ.λ.π.», έτους 2015, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 83326/3007/18-6 
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 πληρωµή δαπάνης και την σχετική δέσµευση πίστωσης για εξόφληση του 

παρακάτω λογαριασµού έργου από το ενταγµένο έργο µε γενικό τίτλο : «Εξόφληση  Οφειλών   
των Προηγουµένων Ετών από Εκτελεσθείσες Εργασίες, Ληξιπρόθεσµες Υποχρεώσεις, 
∆ικαστικές Αποφάσεις, Αναθεωρήσεις Έργων, Ο.Κ.Ω. ∆ιαφόρων Έργων, Λογαριασµούς 
Τόκων ∆ιαφόρων  Έργων κ.λ.π.», ως εξής: 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 847 
 

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για συµµετοχή της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην διοργάνωση του 9ου Φεστιβάλ Οίτης στο Πάρκο Τεχνών 
και Ψυχαγωγίας «Χώρα» Λελέϊκα Υπάτης.  
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 80081/2920/12-6-
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 πληρωµή δαπάνης και την σχετική δέσµευση πίστωσης, ποσoύ πέντε 

χιλιάδων ευρώ (5.000 €) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., που θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα 
01.073  και  τον  Κ.Α.Ε. 0844, για την συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 
διοργάνωση του 9ου Φεστιβάλ Οίτης, το  οποίο θα διεξαχθεί κατά την χρονική περίοδο από  
Ιούνιο έως και Σεπτέµβριο 2015 στο Πάρκο Τεχνών και Ψυχαγωγίας «Χώρα» Λελέϊκα 
Υπάτης.  

             Η συνολική δαπάνη συµµετοχής αφορά εκτυπώσεις αφισών, καταλόγων έργων και 
εντύπων του προγράµµατος του 9ου Φεστιβάλ Οίτης.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 848 

 

α/α Τίτλος  έργου Ειδικός 
φορέας / ΚΑΕ 

Προµηθευτής 
 

Ποσό 

 27η Εντολή «Ενιαίο Σχολικό 
Συγκρότηµα (Γυµνάσιο –

Λύκειο) Λαµίας» 

01.071 
ΚΑΕ  9779 

ΛΑΤΟΜΙΚΗ 
ΑΤΕ 

22.057,66  € 
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ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για συµµετοχή της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην διοργάνωση εκδήλωσης της «28ης  ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑΣ» του 
Συνεδρίου Εθελοντών Αιµοδοτών Ελλάδος, στην Λαµία.  
(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. 80087/2921/12-6-
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 πληρωµή δαπάνης και την σχετική δέσµευση πίστωσης, ποσoύ 

τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00€) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., που θα βαρύνει τον  
Ειδικό Φορέα 01.073 και τον  Κ.Α.Ε. 0844, για την συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας στην διοργάνωση εκδήλωσης της «28ης ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑΣ » του Συνεδρίου Εθελοντών 
Αιµοδοτών Ελλάδος, η οποία θα γίνει στις 25 -26 και 27 Σεπτεµβρίου 2015 στην Λαµία.  

             Η συνολική δαπάνη συµµετοχής αφορά: α) Χαρτικά, Αναλώσιµα, Φάκελος Συνέδρων-
πανό (2.500 €), β) Ενοικιάσεις µικροφωνικής (1.000 €) και Βιντεοσκόπηση συνεδρίου και 
αναπαραγωγή - φωτογραφίες (500 €). 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 849 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
ΘΕΜΑ 45ο: Κατάρτιση – επεξεργασία - προέλεγχος του ταµειακού απολογισµού οικονοµικού 
έτους 2014 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 81619/2942/16-6-
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 τον ταµειακό απολογισµό οικονοµικού έτους 2014 της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 850 
 

ΘΕΜΑ 46ο: Συµπλήρωση - τροποποίηση της υπ΄ αριθµ. 1160/2014 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί έγκρισης πίνακα Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης 
(Ο.Π.∆) που αφορά τον Προϋπολογισµό του έτους 2015 και Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 76832/2794/15-6-
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 
Συµπληρώνει – τροποποιεί την υπ΄ αριθµ. 1160/2014 απόφασή της περί έγκρισης του 

πίνακα 5β του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆) του Προϋπολογισµού έτους 2015 
και του Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προκειµένου να 
προστεθούν πέντε (5) ΚΑΕ δεκτικοί έκδοσης Χ.Ε.Π. και συγκεκριµένα: 
 
ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

0845 Κάθε είδους δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 
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0861 Αµοιβή για συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ξηράς γενικά 

1321 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων ξηράς γενικά 

1329 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισµού 

1699 Λοιπές προµήθειες υλικών 

 
       Η τροποποίηση αυτή κρίνεται αναγκαία για την εύρυθµη λειτουργία της Π.Ε. Εύβοιας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 851 

 
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση της 6ης τροποποίησης του Προϋπολογισµού, έτους 2015, της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητές των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε. και κα Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια 
Προϊσταµένη ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε.) 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το α) υπ’ αριθµ. 81618/2941/16-
6-2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. και την β) υπ΄αριθµ. 87942/3215/29-6-2015 
συµπληρωµατική της 6ης τροποποίησης του Προϋπολογισµού (Π.Ε. Εύβοιας) προς την 
Επιτροπή, η οποία τέθηκε υπόψη της µε την έναρξη της συνεδρίασης, τα οποία και αποτελούν 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

    αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει την 6η Τροποποίηση του Προϋπολογισµού, έτους 2015, της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην εισηγητική έκθεση της ∆/νσης 
Οικονοµικού Π.Σ.Ε. και τους συνηµµένους πίνακες Εσόδων – Εξόδων των Περιφερειακών 
Ενοτήτων, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας.  

Ο κ. Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
 

  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 852 
 
 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση α) δαπάνης - δέσµευσης πίστωσης, β) διενέργειας πρόχειρου δηµόσιου 
διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισµού 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και γ) 
των όρων της διακήρυξης του διαγωνισµού. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 82758/2984/17-
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 δαπάνη – δέσµευση πίστωσης συνολικού ποσού 60.000,00 €, χωρίς Φ.Π.Α. για 

τις υπηρεσίες καθαριότητας των κτιρίων των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0875 περί αµοιβών για δαπάνες 
καθαριότητας και θα κατανεµηθεί ισόποσα, ήτοι 30.000,00 χωρίς Φ.Π.Α. στα έτη 2015 & 2016 
αντίστοιχα,  

2. την διενέργεια πρόχειρου δηµόσιου διαγωνισµού για την ανάθεση των ανωτέρω 
υπηρεσιών, συνολικού προϋπολογισµού 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης 
την συµφερότερη προσφορά,   
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3. τους όρους του διαγωνισµού, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο συνηµµένο σχέδιο 
της διακήρυξης. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 853 

 
ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση α) δαπάνης - δέσµευσης πίστωσης, β) διενέργειας πρόχειρου δηµόσιου 
διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών ταχυµεταφοράς αντικειµένων για τις ανάγκες 
των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνολικού 
προϋπολογισµού 40.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και γ) των όρων της διακήρυξης του διαγωνισµού. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 82765/2985/17-
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 δαπάνη – δέσµευση πίστωσης συνολικού ποσού 40.000,00 €, χωρίς Φ.Π.Α. για 

τις υπηρεσίες ταχυµεταφοράς αντικειµένων των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας,. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0823 περί ταχυδροµικών και θα 
κατανεµηθεί ισόποσα, ήτοι 20.000,00 χωρίς Φ.Π.Α. στα έτη 2015 & 2016 αντίστοιχα,  

2. την διενέργεια πρόχειρου δηµόσιου διαγωνισµού για την ανάθεση των ανωτέρω 
υπηρεσιών, συνολικού προϋπολογισµού 40.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης 
την προσφορά µε τη χαµηλότερη τιµή, 

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 854 

 
ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση της «∆ιαχείρισης της άρδευσης του Κωπαϊδικού 
Πεδίου», χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για το έτος 2015, προϋπολογισµού 120.000 € 
άνευ Φ.Π.Α.. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 2694/17-6-2015 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. Κατά τη συζήτηση του θέµατος 
παρέστη και κατέθεσε τις απόψεις του ο κ. Βασίλειος Παπανάκης, εκπρόσωπος µιας εκ των 
δύο τεχνικών εταιρειών που συµµετείχαν στον διαγωνισµό. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
1. Εγκρίνει το από 17-6-2015 πρακτικό της επιτροπής του ηλεκτρονικού ανοικτού 

δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση της «∆ιαχείρισης της άρδευσης του 
Κωπαϊδικού Πεδίου», χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για το έτος 2015, 
προϋπολογισµού 120.000 € άνευ Φ.Π.Α., που αφορά στην αξιολόγηση των οικονοµικών 
προσφορών των υποψηφίων αναδόχων. 

2. Αναδεικνύει µειοδότη την εταιρεία «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που προσέφερε την χαµηλότερη τιµή, ήτοι 99.000,00 €. 

Η κατακύρωση του διαγωνισµού  θα γίνει µετά την προσκόµιση από τον αναδειχθέντα 
µειοδότη των δικαιολογητικών κατακύρωσης που προβλέπονται στην υπ’ αριθµ. 1687/1-4-
2015 διακήρυξη.  

Ο κ. Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
Ο κ. Ιωάννης Ταγκαλέγκας δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, αλλά µε επιφύλαξη. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 855 
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ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση ανάθεσης του έργου (παροχής υπηρεσίας) «Προµήθεια & επισκευή 
µεταλλικών θυροφραγµάτων Κωπαϊδικού Πεδίου», Π.Ε. Βοιωτίας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 2726/22-6-2015 
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: 
1. την ανάληψη δαπάνης ποσού 8.610,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για την 

απευθείας ανάθεση του έργου (παροχής υπηρεσίας): «Προµήθεια & επισκευή µεταλλικών 
θυροφραγµάτων Κωπαϊδικού Πεδίου», Π.Ε. Βοιωτίας, 

2. την απευθείας ανάθεση του έργου του θέµατος στον Σταµούλη Ιωάννη, ως την 
πλέον συµφέρουσα οικονοµική προσφορά για την εκτέλεση των εργασιών.   

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 856 
 
ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση παράτασης της σύµβασης παροχής καθαριότητας των χώρων των 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕ∆∆Υ και των ∆/νσεων Α/θµιαςκαι Β/θµιας Eκ/σης. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 84629/3358/22-
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 παράταση της υπ΄ αριθµ. πρωτ. 84276/4315/22-07-2014 τρέχουσας 

σύµβασης  παροχής καθαριότητας των χώρων των Υπηρεσιών των Π.Ε Εύβοιας του ΚΕ∆∆Υ 
και των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκ/σης, αντί του συνολικού ποσού δέκα χιλιάδων 
εννιακοσίων εξήντα επτά ευρώ και πενήντα (10.967,50 €) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για 
διάστηµα δύο (2) µηνών, από 22-07-2015 έως 21-09-2015. 

Η συγκεκριµένη δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 02073 ΚΑΕ 
0875. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 857 

 
ΜΑΘΗΤΙΚΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 
ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διεθνούς διαγωνισµού για την µεταφορά µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για 
τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017, συνολικού προϋπολογισµού 1.686.944,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 84688/4012/22-6-
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 
 1. Εγκρίνει το υπ΄αριθµ. 2/18-6-2015 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του 

ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την µεταφορά µαθητών, χωρικής 
αρµοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017, συνολικού 
προϋπολογισµού 1.686.944,00 € µε Φ.Π.Α., που αφορά στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
φακέλων «Οικονοµική προσφορά» των υποψηφίων αναδόχων. 

2. Αναδεικνύει τους παρακάτω µειοδότες, οι προσφορές των οποίων είναι σύµφωνες 
µε τους όρους της διακήρυξης και κρίνονται οικονοµικά συµφέρουσες, ήτοι: 
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1.ΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, για το τµήµα 11 µε τιµή 75,03€, χωρίς 
ΦΠΑ, 
2. ΜΑΝΤΖΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ για το τµήµα 10 µε τιµή 70,43 € και το τµήµα 17 
µε τιµή 15,08€, χωρίς ΦΠΑ, 
3. ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ για το τµήµα 16 µε τιµή 67,70€ και το τµήµα 20 
µε τιµή 22,04€, χωρίς ΦΠΑ, 
4. ΚΟΡ∆ΑΣ ΣΙΜΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ για το τµήµα 15 µε τιµή 16,18€, χωρίς ΦΠΑ, 
5. ΑΛΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ για το τµήµα 13 µε τιµή 24,92€ και για το 
τµήµα 18 µε τιµή 27,69€, χωρίς ΦΠΑ, 
6. ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ για το τµήµα 21 µε τιµή 25,58€, χωρίς ΦΠΑ, 
7.Το ΚΤΕΛ Ν. Φωκίδας Α.Ε. για τα τµήµατα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 19, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48 και 49 µε 
τελικές τιµές 1.262,17, 938,79, 33,77, 54,83, 92,62, 35,37, 35,37, 100,22, 97,63, 62,24, 32,71, 
15,92, 22,10, 39,73, 41,05, 48,72, 23,92, 23,50, 11,96, 11,96, 32,64, 22,16, 22,16, 34,50, 
24,18, 25,08, 23,58, 54,69, 21,57, 41,18, 21,92, 21,98, 74,00, 42,54, 21,98, 25,06, 28,38, 
71,50 και 51,58 ευρώ, αντίστοιχα χωρίς Φ.Π.Α.. 
 

Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µετά την υποβολή από τους αναδειχθέντες 
µειοδότες των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 10 της 
αριθµ. 46179/2161/07-04-2015 διακήρυξης. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 858 

 
ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού 
δηµόσιου διαγωνισµού του έργου: «Μεταφορά µαθητών δηµόσιων σχολείων, χωρικής 
αρµοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, των σχολικών ετών 2015-2016 και 2016-2017», 
προϋπολογισµού 1.622.540,11€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και δικαιωµάτων προαίρεσης. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 85063/2260/22-6-
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. Εγκρίνει το υπ΄ αριθµ. 1/22-6-2015 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του 

ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού του έργου: «Μεταφορά µαθητών δηµόσιων 
σχολείων, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, των σχολικών ετών 2015-2016 και 2016-
2017», προϋπολογισµού 1.622.540,11€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και δικαιωµάτων 
προαίρεσης, που αφορά στην αποσφράγιση των υποφακέλων «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – 
Τεχνική Προσφορά» των υποψηφίων αναδόχων. 

2. Κρίνει αποδεκτές τις προσφορές για τα δροµολόγια:  
1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.12, 2.13,2.16, 2.19, 2.22, 2.23, 2.24, 
2.26, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31,2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.45, 3.1, 3.2, 
3.3, ως εξής: 
 

Α/Α 
∆ΡΟΜΟΛΟΓ

ΙΑ 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΟΝΟΜΑ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ 
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1.1 
ΝΕΟ ΑΡΓΥΡΙ-∆ΑΦΝΟΥΛΑ-
ΓΕΦΥΡΑ ΤΕΜΠΛΑΣ-ΙΤΕΑ-

ΛΕΠΙΑΝΑ 
∆.Σ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ& ΓΥΜΝΑΣΙΟ =Λ.Τ. 

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ 
ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

1.2 
ΜΑΥΡΟΜΑΤΑ-∆ΑΦΝΗ-ΒΙΝΙΑΝΗ-

ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙ-ΚΡΕΝΤΗ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ -Λ.Τ. ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ & ∆.Σ. 

ΚΡΕΝΤΗΣ 

1.3 
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-
ΑΝΑΤ.ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ-

∆ΥΤ.ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ-ΚΡΕΝΤΗ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ∆ΥΤ.ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ - ΕΠΑΛ 
∆ΥΤ.ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ-Λ.Τ. 

ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ 

1.4 

ΑΝΩ ΒΑΛΑΩΡΑ - ΚΑΤΩ 
ΒΑΛΑΩΡΑ - ΚΑΣΤΡΑΚΙ 

ΒΑΛΑΩΡΑΣ-ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ-
ΚΑΣΤΡΑΚΙ ΤΟΠΟΛΙΑΝΩΝ- ΚΑΤΩ 

ΠΟΤΑΜΙΑ-ΑΡΜΑΜΠΕΛΑ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ 

1.5 
ΓΑΥΡΟΣ-ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ-

ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ-
ΑΓ.ΕΥΡΥΤΑΝΕΣ 

4ο ∆.Σ. ΚΑΡ/ΣΙΟΥ-ΓΕΛ ΚΑΡ/ΣΙΟΥ-ΕΠΑΛ 
ΚΑΡ/ΣΙΟΥ-2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡ/ΣΙΟΥ 

1.6 

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
4ο ∆.Σ. ΚΑΡ/ΣΙΟΥ-ΕΠΑΛ ΚΑΡ/ΣΙΟΥ-2ο 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡ/ΣΙΟΥ 

1.7 

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΛ ΚΑΡ/ΣΙΟΥ-1ο ΕΠΑΛ ΚΑΡ/ΣΙΟΥ 

1.8 
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 3 -
ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΟΤΟΚΟΣ-
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 2 

ΓΕΛ ΚΑΡ/ΣΙΟΥ & 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΡ/ΣΙΟΥ & 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡ/ΣΙΟΥ 

1.9 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ-
ΓΗΠΕ∆Ο-ΚΑΤΩ ΞΗΡΙΑΣ-

ΠΕΤΡΙΝΗ ΣΤΑΣΗ 
ΓΕΛ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ & 2ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

2.3 ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ ∆.Σ. ΒΑΛΑΩΡΑΣ 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΘΩΜΑΣ 

2.4 ΚΑΣΤΡΑΚΙ  ΒΑΛΑΩΡΑΣ ∆.Σ. ΒΑΛΑΩΡΑΣ 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΘΩΜΑΣ 

2.5 ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ -ΚΑΣΤΡΑΚΙ 
ΒΑΛΑΩΡΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΒΑΛΑΩΡΑΣ 

ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΘΩΜΑΣ 

 

2.8 

ΓΡΑΝΙΤΣΑ - ΚΑΛΕΣΜΕΝΟ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ∆.Σ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ&ΕΕΕΕΚ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ &  & 1ο ΕΠΑΛ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΘΩΜΑΣ 

 

2.12 
ΒΡΟΥΒΙΑΝΑ -ΓΕΦΥΡΑ 

ΤΕΜΠΛΑΣ (ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ 
ΓΡΑΜΜΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ) 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ -Λ.Τ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΘΩΜΑΣ 
 

2.13 
ΑΥΛΑΚΙ- ΓΕΦΥΡΑ 

ΤΕΜΠΛΑΣ(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ 
ΓΡΑΜΜΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ) 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, 
ΧΡΗΣΤΟΣ, ΘΩΜΑΣ 

2.16 
ΒΑΣΙΛΕΣΙ-ΚΑΤΩ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟ- 

 
 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ & 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ - Λ.Τ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΚΑΠΟΥΛΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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2.19 ΧΑΡΑΣΤΗ ΣΙ∆ΗΡΩΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ-
ΨΙΛΟΒΡΑΧΟΣ 

1ο ΕΠΑΛ ∆ΥΤ.ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ & 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ - Λ.Τ. ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ 

ΤΣΟΥΛΟΣ, 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

2.22 ΦΤΕΡΟΛΑΚΑ ∆.Σ. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ 
ΚΑΛΥΒΑΣ.ΑΡΓΥΡΙΟΣ, 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

2.23 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ ∆.Σ. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ 
ΚΑΛΥΒΑΣ, ΑΡΓΥΡΙΟΣ, 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

2.24 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ-ΑΝΩ ΤΣΟΥΚΑ-
ΤΣΟΥΚΑ- 

∆.Σ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ & N/ΓΕΙΟ 
ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ 

ΧΕΙΛΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
,ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

 

2.26 ΑΝΩ ΤΣΟΥΚΑ-ΤΣΟΥΚΑ-
ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑ-ΚΡΕΝΤΗ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ - 1ο 
ΕΠΑΛ ∆ΥΤ.ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ 

ΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟ 

 

2.28 ΛΟΓΓΙΤΣΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ 
ΧΕΙΛΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ 
 

2.29 
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 

4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡ/ΣΙΟΥ-ΕΙ∆ΙΚΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡ/ΣΙΟΥ 

Κ/ΞΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ 
ΤΑΞΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

2.30 
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 3-ΠΡΟΦΗΤΗΣ 

ΗΛΙΑΣ 
ΕΕΕΕΚ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

∆ΡΟΥΓΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ 

Κ/ΞΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ 
ΤΑΞΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

2.31 
ΛΑΓΓΑ∆ΙΑ- (ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ)-
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΠΑΛΑΙΑ ΛΑΙΚΗ 

ΑΓΟΡΑ 
ΕΕΕΕΚ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

Κ/ΞΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ 
ΤΑΞΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

2.32 ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 
ΕΙ∆ΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡ/ΣΙΟΥ & 

ΕΙ∆ΙΚΟ ∆.Σ. ΚΑΡ/ΣΙΟΥ 
ΜΑΡΓΙΩΤΗΣ,∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

2.33 ΓΟΡΙΑΝΑ∆ΕΣ- ΕΕΕΕΚ ΚΑΡ/ΣΙΟΥ 
Κ/ΞΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ 
ΤΑΞΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

2.34 ΜΕΣΟΧΩΡΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ - 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ   (1) ΕΕΕΕΚ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

∆ΡΟΥΓΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
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Κ/ΞΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ 
ΤΑΞΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

2.35 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟ 
Κ/ΞΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ 
ΤΑΞΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

2.36 ΕΙ∆ΙΚΟ ∆.Σ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟ 
Κ/ΞΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ 
ΤΑΞΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

2.37 ΚΑΡΙΤΣΑ-ΓΑΥΡΟΣ 
(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ) ΓΕΛ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

ΜΑΡΓΙΩΤΗΣ,∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

2.38 ΜΥΡΙΚΗ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ & ΓΕΛ 
ΚΑΡ/ΣΙΟΥ 

Κ/ΞΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ 
ΤΑΞΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

2.39 ΣΕΛΛΑ 
4ο ∆.Σ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ & 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΚΑΡ/ΣΙΟΥ 
Κ/ΞΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ 
ΤΑΞΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

2.40 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
4ο ∆.Σ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ & 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

Κ/ΞΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ 
ΤΑΞΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

2.45 ΣΤΕΝΩΜΑ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡ/ΣΙΟΥ & 1ο ΕΠΑΛ 
ΚΑΡ/ΣΙΟΥ 

Κ/ΞΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ 
ΤΑΞΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΣ, 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

3.1 

ΠΑΛΙΟΧΟΡΙΓΚΟΒΟ-ΣΑΤΟΣ-
∆ΙΑΣΕΛΟ ΚΕ∆ΡΑ-ΚΕ∆ΡΑ-
ΜΕΤΑΞΑ∆ΕΣ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ 

ΠΡΑΣΙΑ 

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

ΜΑΛΑΝ∆ΡΙΝΟΣ, 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΒΕΛΙΣΑΡΙΟΣ 

3.2 ΜΟΥΖΙΛΟ-ΚΛΑΥΣΙ-ΓΟΡΙΑΝΑ∆ΕΣ 
4ο ∆.Σ. ΚΑΡ/ΣΙΟΥ- 2ο ∆.Σ. ΚΑΡ/ΣΙΟΥ-1ο 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡ/ΣΙΟΥ ΓΕΛ ΚΑΡ/ΣΙΟΥ-

ΕΠΑΛ ΚΑΡ/ΣΙΟΥ-2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Κ/ΞΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ 
ΤΑΞΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
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ΚΑΡ/ΣΙΟΥ-3ο ∆.Σ.ΚΑΡ/ΣΙΟΥ 

3.3 4ο ∆.Σ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΓΟΡΙΑΝΑ∆ΕΣ-ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ-ΜΙΚΡΟ 
ΧΩΡΙΟ-ΓΑΥΡΟΣ 

Κ/ΞΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ 
ΤΑΞΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ 
ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 
 3. Εγκρίνει την επανάληψη του διαγωνισµού για τα τµήµατα, για τα οποία ο 
διαγωνισµός απέβη άγονος δηλαδή για τα δροµολόγια 2.1, 2.2, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.14, 
2.15, 2.17, 2.18, 2.20, 2.21, 2.25, 2.27, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.46.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 859 

 
ΘΕΜΑ 55ο: Άσκηση δικαιώµατος προαίρεσης χρονικής παράτασης των συµβάσεων 
µεταφοράς µαθητών, περιόδου 1ης Μαρτίου 2015 µέχρι 30 Ιουνίου 2015 του σχολικού έτους 
2014-2015, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 79829/2160/11-6-
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 
Εγκρίνει: 
Α) την άσκηση δικαιώµατος προαίρεσης (20%) χρονικής παράτασης δώδεκα ηµερών 

των σχετικών συµβάσεων της υπ΄αριθµ. 7/5433/19-12-2014 προκήρυξης (ορθή επανάληψη) 
ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διεθνή διαγωνισµού για το έργο «Μεταφορά µαθητών, 
χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, για την χρονική περίοδο από 1η Μαρτίου 2015 µέχρι 
30 Ιουνίου 2015 του σχολικού έτους 2014-2015», 

Β) την άσκηση δικαιώµατος προαίρεσης χρονικής παράτασης εννέα ηµερών των 
σχετικών συµβάσεων (15%) της υπ΄αριθµ. 2/24477/708/19-02-2015 προκήρυξης πρόχειρου 
διαγωνισµού για κατόχους οχηµάτων ∆.Χ και ελλείψει για κατόχους οχηµάτων Ι.Χ. για την 
µεταφορά των µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, σχολικού έτους 2014-2015, 
των αδιάθετων δροµολογίων που προέκυψαν από τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό της 
27ης Ιανουαρίου 2015. 

Ο προϋπολογισµός της δαπάνης δεν υπερβαίνει το ποσό των 33.210,40 € µε Φ.Π.Α., 
σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 073 - K.A.E. 0821.   

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 860 

 
ΘΕΜΑ 56ο: 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. 82923/2994/12-6-
2015 & 83252/3006/18-6-2015 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: 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ  
ΙΑΝ. 2015 – MAΙ. 2015 

ΠΕ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΣ 073 ΚΑΕ 0821 
ΑΡΙΘΜ. 3047/11-06-2015  ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ∆.ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 

 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 

ΗΜΕ-
ΡΗΣΙΟ 
ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
13% 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ ΑΝΑ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

 ΙΑΝ. 2015 NEO33 15 32,52 487,80 € 63,41 € 551,21 €   
1.ΚΑΡΑΚΟΒΟΥΝΗΣ  
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΦΕΒΡ.2015 NEO33 17 32,52 552,84 € 71,87 € 624,71 € 1.984,37€ 

  ΜΑΡ.2015 NEO33 22 32,52 715,44 € 93,01 € 808,45 €   

 ΙΑΝ. 2015 ΝΕΟ32 15 17,64 264,60 € 34,40 € 299,00 €   

2.ΛΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΕΒΡ.2015 ΝΕΟ32 19 17,64 335,16 € 43,57 € 378,73 € 677,73 € 

  ΜΑΡ.2015 ΝΕΟ32 0 17,64 0,00 € 0,00 € 0,00 €   

 ΙΑΝ.2015 ΝΕΟ15 15 98,43 1.476,45 191,94€ 1.668,39 €   
3. ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ  
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΕΒΡ.2015 ΝΕΟ15 19 98,43 1.870,17 € 243,12 € 2.113,29 € 6.117,42€ 

  ΜΑΡ.2 015 ΝΕΟ15 21 98,43 2.067,03 € 268,71 € 2.335,74 €   

 ΙΑΝ.2015 ΤΜ60 15 32,43 486,45 € 63,24 € 549,69 €   
4. ΤΣΑΤΣΟΥΛΑΣ  
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΕΒΡ.2015 ΤΜ60 19 32,43 616,17 € 80,10 € 696,27 € 1.282,61€ 

  ΜΑΡΤ.2015 ΤΜ60 1 32,43 32,43 € 4,22 € 36,65 €   

 ΙΑΝ.2015 ΝΕΟ3 14 15,33 214,62 € 27,90 € 242,52 €   

5. ΦΙΝΕ  ΖΩΗ ΦΕΒΡ.2015 ΝΕΟ3 19 15,33 291,27 € 37,87 € 329,14 € 918,11 € 

  ΜΑΡ.2015 ΝΕΟ3 20 15,33 306,60 € 39,86 € 346,46 €   

 ΙΑΝ.2015 ΝΈΟ 57 8 56,45 451,60 € 58,71 € 510,31 €   
6. ΚΟΛΛΙΑΤΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΕΒΡ.2015 ΝΈΟ 57 8 56,45 451,60 € 58,71 € 510,31 € 2.423,96€ 

  ΜΑΡΤ.2015 ΝΈΟ 57 9 56,45 508,05 € 66,05 € 574,10 €   

  ΑΠΡ.2015 ΝΈΟ 57 4 56,45 225,80 € 29,35 € 255,15 €   

  ΜΑΙΟ2015 ΝΈΟ 57 9 56,45 508,05 € 66,05 € 574,10 €   

 ΙΑΝ.2015 ΝΈΟ 59 5 59,67 298,35 € 38,79 € 337,14 €   

7. ΓΚΡΙΤΖΑΠΗΣ  ΦΕΒΡ.2015 ΝΈΟ 59 3 59,67 179,01 € 23,27 € 202,28 € 1.483,40€ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΤ.2015 ΝΈΟ 59 6 59,67 358,02 € 46,54 € 404,56 €   

  ΑΠΡ.2015 ΝΈΟ 59 2 59,67 119,34 € 15,51 € 134,85 €   

  ΜΑΙΟ2015 ΝΈΟ 59 6 59,67 358,02 € 46,54 € 404,56 €   

 ΙΑΝ.2015 ΝΈΟ 58 5 15,96 79,80 € 10,37 € 90,17 €   
8. ΤΣΑΤΣΟΥΛΑΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΕΒΡ.2015 ΝΈΟ 58 5 15,96 79,80 € 10,37 € 90,17 € 486,94 € 

  ΜΑΡΤ.2015 ΝΈΟ 58 8 15,96 127,68 € 16,60 € 144,28 €   

  ΑΠΡ.2015 ΝΈΟ 58 3 15,96 47,88 € 6,22 € 54,10 €   

  ΜΑΙΟ2015 ΝΈΟ 58 6 15,96 95,76 € 12,45 € 108,21 €   

         ΣΥΝΟΛΟ 15.374,54€ 15.374,54€ 
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Α. ∆ΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ  ΙΑΝ2015– MAΡΤ 2015 

ΠΕ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΣ 073 ΚΑΕ 0821 
ΑΡΙΘΜ. 3162/18-06-2015  ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ∆.ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 

 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΗΜΕ-
ΡΕΣ 

ΗΜΕ-
ΡΗΣΙΟ 
ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
13% 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 
ΑΝΑ 

ΑΝΑ∆ΟΧ
Ο ΜΕ 
ΦΠΑ 

  Ιαν-15 
ΤΜΗΜΑ 

84 15 39,37 590,55 € 76,77 € 667,32 €   

1.ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Φεβ-15 
ΤΜΗΜΑ 

84 19 39,37 748,03 € 97,24 € 845,27 € 2.446,85 € 

  Μαρ-15 
ΤΜΗΜΑ 

84 21 39,37 826,77 € 107,48 € 934,25 €   

  Ιαν-15 ΤΜΗΜΑ 7 14 44,40 621,60 € 80,81 € 702,41 €   
2.∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Φεβ-15 ΤΜΗΜΑ 7 16 44,40 710,40 € 92,35 € 802,75 € 2.608,94 € 

  Μαρ-15 ΤΜΗΜΑ 7 22 44,40 976,80 € 126,98 € 1.103,78€   

  Ιαν-15 ΝΈΟ 34 15 32,52 487,80 € 63,41 € 551,21 €   

3. ΜΠΕΣΙΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Φεβ-15 ΝΈΟ 34 19 32,52 617,88 € 80,32 € 698,20 € 2.057,87 € 

  Μαρ-15 ΝΈΟ 34 22 32,52 715,44 € 93,01 € 808,45 €   

  Ιαν-15 
ΤΜΗΜΑ 

80 15 33,77 506,55 € 65,85 € 572,40 €   
4.ΚΑΡΑΚΟΒΟΥΝΗΣ 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ Φεβ-15 

ΤΜΗΜΑ 
80 19 33,77 641,63 € 83,41 € 725,04 € 2.136,97 € 

  Μαρ-15 
ΤΜΗΜΑ 

80 22 33,77 742,94 € 96,58 € 839,52 €   

 ΣΥΝΟΛΟ 9.250,62 €  9.250,62 €  
 
 

Β. ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ∆ΕΛΤΙΑ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ IAN-MAΡΤ 2015 

ΠΕ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 073 ΚΑΕ 0821 
ΑΡΙΘΜ. 3162/18-06-2015  ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ∆.ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 

 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

ΕΙ∆ΙΚΑ 
ΜΑΘΗΤΙΚΑ 
∆ΕΛΤΙΑ 

ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ   ΦΠΑ 13% 

 ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ 
ΦΠΑ   

1. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ ΑΕ 
ΙΑΝ-ΜΑΡΤ 

2015 

ΕΙ∆ΙΚΑ 
ΜΑΘΗΤΙΚΑ 
∆ΕΛΤΙΑ 23.546,28 € 3.061,02 € 26.607,30 € 

2. ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΜΙΑΣ 
ΙΑΝ-ΜΑΡΤ 

2015 

ΕΙ∆ΙΚΑ 
ΜΑΘΗΤΙΚΑ 
∆ΕΛΤΙΑ 

101.428,67 
€ 13.185,73€ 114.614,40 € 

    ΣΥΝΟΛΟ 141.221,70 € 
 

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 861 

 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
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ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση της υπ΄ αριθµ. 81347/866/15-6-2015 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Φθιώτιδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση έκτακτων 
φυσικών φαινοµένων (πληµµυρικά φαινόµενα) στην 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. ∆Υ/15-6-2015 
έγγραφο της Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του 
παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την υπ΄αριθµ. 81347/866/15-6-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 

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

1. - Την απευθείας µίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών µηχανηµάτων: 
Με αριθµό κυκλοφορίας µηχάνηµα έργου ΜΕ104059 τύπου εκσκαφέα λαστιχοφόρου, 

το µε αρ. κυκλοφορίας ΜΙΚ-6339 φορτηγό ιδιοκτησίας ΤΣΩΝΗ ΟΛΓΑ του Μελετίου για τον 
καθαρισµό αυλάκων οµβρίων, διευθέτηση της κοίτης και διαµόρφωση των κλίσεων αυτών 
κατά µήκος της Π.Ε.Ο. Λαµίας – Αθηνών στην Τ.Κ. Κόµµατος και Τ.Κ. Μοσχοχωρίου 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’ αριθµ. 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, 
υαλοκαθαριστήρες, καλοριφέρ, φλας 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 862 

 
 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ∆ΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 
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ΘΕΜΑ 58ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού 
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. 
Φθιώτιδας», προϋπολογισµού 110.223,14 € µε Φ.Π.Α.. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 7159/84816/22-6-
2015 έγγραφο της Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής προς 
την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το υπ’ αριθµ. 1/29-5-2015 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού 

ηλεκτρονικού 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. Φθιώτιδας», που αφορά στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών – έλεγχο 
δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων. 

2. Αποδέχεται την γνωµοδότηση της επιτροπής του διαγωνισµού.  
3. Εγκρίνει την άρση της εµπιστευτικότητας των δικαιολογητικών συµµετοχής της 

προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου “ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ”. 
4. Εξουσιοδοτεί τον διαπιστευµένο χειριστή ΕΣΗ∆ΗΣ του διαγωνισµού κον Γ. Κάππο 

για ξεκλείδωµα των εµπιστευτικών αρχείων, ώστε να γίνουν ορατά και αναγνώσιµα από τον 
συνδιαγωνιζόµενο υποψήφιο ανάδοχο κο ΣΚΟΥΡΛΕΤΟ ΑΡΙΣΤΟ∆ΗΜΟ, ώστε να τηρηθούν οι 
αρχές της ίσης µεταχείρισης και διαφάνειας στην διαδικασία ανάθεσης της δηµόσιας 
σύµβασης. 

5. Αποδέχεται την πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής ∆ηµητρίου Αλεξίου και του 
µέλους Ιωάννη Ζαρµπούτη για συνέχιση του διαγωνισµού στο επόµενο στάδιο αξιολόγησης 
των οικονοµικών προσφορών µε τις εταιρείες:  

- «ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε.» και 
- «ΣΚΟΥΡΛΕΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟ∆ΗΜΟΣ», µιας και οι προσφορές τους κρίνονται επαρκείς 

για τη συµµετοχή τους στον διαγωνισµό, και δεν δύναται αυτός να κριθεί άγονος.  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 863 
 
ΘΕΜΑ 59ο: 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 δάκου της ελιάς έτους 2015 στην Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισµού 
67.744,45 € 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. 84991/8346/22-6-
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 22/6/2015 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 δάκου της ελιάς έτους 2015 στην Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισµού 
67.744,45 € µε Φ.Π.Α., που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση της οικονοµικής 
προσφοράς του µοναδικού υποψηφίου αναδόχου «ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,  
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2. την συνέχιση του διαγωνισµού στο επόµενο στάδιο αξιολόγησης των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου 7 της αριθµ. 2∆ΑΟΚΕΥΒ/2015 διακήρυξης της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας µε τον υποψήφιο 
«ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για τα τµήµατα Α έως και ∆ του 
Παραρτήµατος Α, που παρείχε οικονοµική προσφορά 1,25€ ανά αναρτηµένη παγίδα, που 
είναι σύµφωνη µε τα οριζόµενα στην διακήρυξη. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 864 

 
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, λαµβάνοντας υπόψη την υφιστάµενη 

κατάσταση που προέκυψε µετά την απόφαση διενέργειας δηµοψηφίσµατος την 5η Ιουλίου 
2015 (Απόφαση 9319/28-06-2015 της Ολοµέλειας της Βουλής – ΦΕΚ Α΄/62) και ιδίως την 
απόφαση που επέβαλε τη µη λειτουργία των Πιστωτικών Ιδρυµάτων - Τραπεζών, εξαιτίας της 
οποίας δεν υπάρχει η δυνατότητα στους διαγωνιζόµενους να προµηθευτούν εγγυητικές 
επιστολές για συµµετοχή τους στους διαγωνισµούς, αλλά και την αδυναµία µετακίνησης των 
ενδιαφεροµένων για τις εκλογές, εισηγήθηκε την αναβολή των προγραµµατισµένων 
δηµοπρασιών – διαγωνισµών για τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ηµέρες για λόγους ανωτέρας 
βίας.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

       αποφασίζει οµόφωνα 
Να αναβληθούν  οι δηµοπρασίες έργων ή µελετών που είχαν προγραµµατιστεί την 30-

06-2015 και να µετατεθούν στις 14-07-2015, ενώ οι προγραµµατισµένες για την 07-07-2015 
να µετατεθούν στις 21-07-2015.  

Τα ανωτέρω ισχύουν αναλογικά και για ενδιάµεσες ηµεροµηνίες, καθώς και για λοιπές 
δηµοπρασίες των τµηµάτων ∆ιοικητικού - Οικονοµικού κλπ. 

Οι αρµόδιες υπηρεσίες να ενεργήσουν σύµφωνα µε τα ανωτέρω, κατά το τµήµα που 
τους αφορούν, για την υλοποίηση της απόφασης αυτής και γενικά της µετάθεσης των 
δηµοπρασιών, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην παρούσα απόφαση. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 865 
 
 
 

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       Ιωάννης Ταγκαλέγκας          Ιππολύτη Μπαλκούρα   

  
Βασίλειος Φακίτσας 
 
Κων/νος Καραγιάννης  

 
            Ευστάθιος Κάππος  

 
            Ιωάννης Αγγελέτος 

 
            Κωνσταντίνος Βαρδακώστας 
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