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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

της 10ης Μαρτίου 2015 
Αριθµός Πρακτικού 6 

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

1ος όροφος), σήµερα στις 10 Μαρτίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.µ., συνήλθε σε 
(τακτική) συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή που συγκροτήθηκε µε την υπ΄αριθµ. 138/7-9-
2014 (Α∆Α:796Ω7ΛΗ-ΞΩΚ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας, υπό 
την Προεδρία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνου Π. Μπακογιάννη και 
δυνάµει της υπ΄ αριθµ. οικ. 303/4-3-2015 πρόσκλησης του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε 
νόµιµα σε όλα τα µέλη της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852/2010, για να αποφασίσει επί 
των κάτωθι θεµάτων της ηµερησίας διάταξης: 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών συνεδρίασης 4/17-2-2015 και 5/26-2-2015 της Οικονοµικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της µε αριθµό 436/2013 απόφασης του 1ου 
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Αγγελικής Λιάγκα, ενώπιον 
του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Αθανασίου Καρανάσου, 
ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τµήµα Ε΄). 
 
ΘΕΜΑ 5ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της ανώνυµης εµπορικής 
εταιρείας µε την επωνυµία «FINA TRANS GMBH», ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Λαµίας. 
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ΘΕΜΑ 6ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Βασίλειου Παπακώστα του 
Κων/νου, ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 7ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Κων/νου Σταυρογιάννη του 
Γεωργίου, ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 8ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Βασιλικής χήρας Γ. 
Κουκουλή, ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 9ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της ανώνυµης εταιρείας µε την 
επωνυµία «ΒΙ.ΜΕ.ΑΛ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΒΙΜΕΑΛ Α.Ε.», ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 10ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Ευάγγελου Κοτσώνη και της 
Μαρίας συζ. Ε. Κοτσώνη, ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 11ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της Ξανθής Φούντα κ.λ.π. (σύνολο 
16), ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 12ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση ανακοπής της ανώνυµης εταιρείας µε την 
επωνυµία «ΝΙΟΒΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΝΙΟΒΗ ΑΤΕ», 
ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 13ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης ύστερα από αίτηµα του 
Αντιπεριφερειάρχη Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
 
ΘΕΜΑ 14ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης σε σχέση µε την άσκηση 
ενδίκου µέσου για λογαριασµό της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» κατά της αριθµ. 
577/108/26-11-2014 απόφασης της Τοπικής ∆ιοικητικής Επιτροπής του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
Λιβαδειάς. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση πρακτικών της επιτροπής του επαναληπτικού πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας», 
χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύµβασης έως 31-12-2015, προϋπολογισµού 
73.800,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του επαναληπτικού ανοικτού δηµόσιου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας και των Ν.Π.∆.∆ χωρικής αρµοδιότητάς της», προϋπολογισµού 
147.634,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση α) διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού 
για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες της Π.Ε. Φωκίδας και των νοµικών 
προσώπων χωρικής αρµοδιότητάς της, έτους 2015-2016», προϋπολογισµού 212.654,70€ µε 
Φ.Π.Α. και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.   
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για 
την «Προµήθεια ειδών γραφικής ύλης και χαρτιού φωτοτυπικού-εκτυπωτών της Π.Ε. Φωκίδας 
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και των γραφείων της Α’/θµιας και Β’/θµιας εκπαίδευσης έτους 2015-2016, προϋπολογισµού 
28.455,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 
 
ΘΕΜΑ 19: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης – πληρωµή δαπάνης για την προµήθεια φακέλων 
αλληλογραφίας µε προπληρωµένο τέλος και εκτυπωµένο λογότυπο της Π.Ε. Φθιώτιδας της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση α) διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη 
αναδόχου διακίνησης εγγράφων και δεµάτων προς το εσωτερικό για την κάλυψη των 
ταχυδροµικών αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των ∆/νσεων Α/θµιας και 
Β/θµιας Εκ/σης, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύµβασης έως 31-12-2015, 
προϋπολογισµού 45.605,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.            
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Επικύρωση της υπ’ αριθµ. 27543/298/26-02-2015 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης πρακτικού 3 της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισµού για 
κατόχους οχηµάτων ∆.Χ και ελλείψει αυτών 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 ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισµό», 
προϋπολογισµού 67.752,81€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωµάτων 
προαίρεσης. 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Επικύρωση της υπ’ αριθµ. 28167/302/27-02-2015 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης πρακτικού 4 της επιτροπής του ηλεκτρονικού ανοιχτού 
δηµόσιου διεθνούς 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». 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση διακήρυξης και λοιπών συµβατικών τευχών δηµοπράτησης του έργου: 
«∆ιαπλάτυνση γέφυρας στη θέση Βρύση ΤΚ Τανάγρας», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 
215.403,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση διακήρυξης και τευχών δηµοπράτησης του έργου: «Οικοδοµικές 
εργασίες - συντηρήσεις κτιριακών υποδοµών χωρικής αρµοδιότητας Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», προϋπολογισµού 507.000,00€  µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση διακήρυξης και τευχών δηµοπράτησης του έργου: «Κατασκευή – 
συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων σε υποδοµές χωρικής αρµοδιότητας Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», προϋπολογισµού 300.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
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ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση διακήρυξης και τευχών δηµοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση 
κατολίσθησης στο δρόµο Αταλάντη – Καλαπόδι», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 
200.000,00 µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Ανάκληση της υπ΄αριθµ. 372/31-3-2014 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε., µετά την αριθµ. 4/4/2014 απόφαση της Επιτροπής του Άρθρου 18, και κατακύρωση 
του διαγωνισµού του έργου: «Επισκευή – συντήρηση τµήµατος δρόµου στο Τ.Κ. 
Καινούργιου», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 90.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση πρακτικών - κατακύρωση αποτελέσµατος της ανοιχτής δηµοπρασίας του 
έργου: «Συντήρηση και συµπλήρωση φωτεινής σηµατοδότησης κόµβων στο Ε.Ο.∆. 
αρµοδιότητας ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε.», προϋπολογισµού 250.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση υποκατάστασης µέλους της κοινοπραξίας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ-
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΝΙΩΤΗΣ» για το έργο: «Συντήρηση – βελτίωση της Π.Ε.Ο. Αρ. 3 Ελευσίνα – 
Θήβα – Λιβαδειά στο τµήµα από διασταύρωση προς ΚΕΠΒ έως κόµβο Πυρί», 
προϋπολογισµού 2.000.000,00 €. 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Εξέταση ένστασης του αναδόχου της µελέτης: «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής 
Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ∆ήµου Κονιστρών Ν. Εύβοιας» κατά α) της υπ΄αριθµ. 
159/21-2-2015 πρόσκλησης της παραγρ. 4, του άρθρου 31, του Ν. 3316/05 και β) της 
παράλειψης σύνταξης Συγκριτικού Πίνακα. 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση παράτασης της προθεσµίας περαίωσης του έργου: «Αναστήλωση 
κτιρίου ‘’ΚΥΜΑ’’ στα Λουτρά Αιδηψού», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 880.000,00€. 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση παράτασης της προθεσµίας του έργου: «Οδός Αταλάντη – Όρια Νοµού 
Φθιώτιδας», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 2.800.000,00€ µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση παράτασης του συνολικού χρόνου εκπόνησης της µελέτης «Παράλληλα  
έργα ∆ήµου Λιανοκλαδίου, ∆.∆. Λυγαριάς του ∆ήµου Λαµιέων», Π.Ε. Φθιώτιδας, προεκτιµ-
ώµενης αµοιβής 159.896,61 € χωρίς Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση α) παράτασης της συµβατικής προθεσµίας της µελέτης: «Επέκταση 
Αλιευτικού καταφυγίου ∆.∆. Αχλαδίου ∆ήµου Εχιναίων», Π.Ε. Φθιώτιδας, προεκτιµώµενης 
αµοιβής 119.416,00€ χωρίς Φ.Π.Α., β) του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και γ) της 1ης 
Συµπληρωµατικής Σύµβασης. 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση παράτασης της συµβατικής προθεσµίας εκπόνησης της µελέτης: 
«Μελέτη επέκτασης αλιευτικού καταφυγίου Γλύφας» Π.Ε. Φθιώτιδας, προεκτιµώµενης 
αµοιβής 70.000€. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση της υπ΄ αριθµ. 25518/1283/18-2-2015 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Φωκίδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινοµένων (χιονόπτωση 18-2-2015) στην Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση της υπ΄ αριθµ. 27228/1399/26-2-2015 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Φωκίδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινοµένων (χιονόπτωση 25-2-2015) στην Π.Ε. Φωκίδας. 

ΑΔΑ: 76ΠΣ7ΛΗ-ΟΤΤ



 5

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση των υπ΄ αριθµ. 18852/190/9-2-2015 και 23581/268/18-2-2015 αποφ-
άσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς 
αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών φαινοµένων (χιονοπτώσεις και παγετός 9-2-2015 έως 14-2-
2015 & χιονοπτώσεις και παγετός 18-2-0215) στην Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση της υπ΄ αριθµ. 21714/224/13-2-2015 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 των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής καταλληλότητας - ∆ιενέργεια δηµοπρασίας 
(µειοδοτική, φανερή και προφορική) και κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος αυτής, για την 
µίσθωση ενός ακινήτου στην Λαµία σε ακτίνα 50 µέτρων της αίθουσας συνεδριάσεων του 
Περιφερειακού Συµβουλίου, που θα στεγάσει το γραφείο Περιφερειακής Παράταξης. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δαπανών - δέσµευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δαπάνης για την πρόσληψη προσωπικού ορισµένου χρόνου, διάρκειας 
δύο (2) µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της 
Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δαπάνης για την επιµόρφωση εργαζόµενων οδηγών µε σκοπό την 
απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση κάλυψης δαπανών σχετικών µε υπαλλήλους εργαζόµενους µε 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση δαπανών - δέσµευση πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισµό για 
αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση δαπάνης και δέσµευση πίστωσης έργου από τις ∆ηµόσιες Επενδύσεις 
της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση δαπάνης για τον εορτασµό της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου 1821, 
Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση δαπανών για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, 
Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έργα και µελέτες του προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
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ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα και µελέτες του προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των υπηρεσιών διακίνησης εγγράφων και 
δεµάτων προς το εσωτερικό, στα πλαίσια των ταχυδροµικών αναγκών των Υπηρεσιών της 
Π.Ε. Εύβοιας και των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης, για το διάστηµα από 1/3/2015 
έως και 31/3/2015. 
 
ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση δαπάνης - διάθεση πίστωσης για συµµετοχή της Περιφερειακής 
Ενότητας Εύβοιας µε τον ∆ήµο Σκύρου στην διοργάνωση των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια 
από το θάνατο του Άγγλου ποιητή Ρόµπερτ Μπρουκ. 
 
ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση δαπάνης - διάθεση πίστωσης για συµµετοχή της Περιφερειακής 
Ενότητας Εύβοιας µε τον ∆ήµο Σκύρου στην διοργάνωση του Παγκοσµίου Πρωταθλήµατος 
Ποδηλασίας Ερασιτεχνών. 
 
ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εξόφληση λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Φθιώτιδας.  
 
ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον τακτικό 
προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον τακτικό 
προϋπολογισµό για εκτός έδρας µετακινήσεις και υπερωριακή απασχόληση όλων των 
υπαλλήλων της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 58ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον τακτικό  
προϋπολογισµό για αγορές υλικού εξοπλισµού του Κέντρου ∆ιαφοροδιάγνωσης ∆ιάγνωσης & 
Υποστήριξης  Ν. Φθιώτιδας.    
 
ΘΕΜΑ 59ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον τακτικό  
προϋπολογισµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την προµήθεια αδειών χρήσης 
Windows RDS. 
 
ΘΕΜΑ 60ο: Έγκριση δαπάνης και δέσµευση πίστωσης για πρόσληψη επτά (7) ατόµων 
κλάδου ∆Ε Οδηγών και τριών (3) ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων, µε σχέση ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών 
και πρόσκαιρων αναγκών στην Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 61ο: Έγκριση δαπάνης - δέσµευση πίστωσης για συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας µε την Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Λαµίας στην διοργάνωση του 51ου 
Πανελλήνιου Πρωταθλήµατος Ράλλυ. 
 
ΘΕΜΑ 62ο: Έγκριση δαπάνης - δέσµευση πίστωσης για συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας µε την Ναυταθλητική Ένωση Λαµίας στην διοργάνωση του τουρνουά 
υδατοσφαίρισης µίνι παίδων και κορασίδων. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
ΘΕΜΑ 63ο: Έγκριση της 3ης τροποποίησης του Προϋπολογισµού, έτους 2015, της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
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(Εισηγητές κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε. και κα Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης Οικονοµικού 
Π.Σ.Ε.) 
 
 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΙΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 64ο: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 
«Κατασκευή κόµβου Ξηριώτισσας», προϋπολογισµού 6.000.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 65ο: ∆ιόρθωση της υπ’ αριθµ. 135/3-2-2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε, περί συγκρότησης επιτροπών, στα πλαίσια του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισµού για 
την «Προµήθεια πέντε (5) αυτόµατων αναλυτών αιωρούµενων σωµατιδίων (ΑΣ10) µετά του 
απαραίτητου εξοπλισµού τους στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισµού 
108.000,00 € µε Φ.Π.Α..  

            (Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 

Παρόντα µέλη εννιά (9) οι κ.κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης, Ηλίας Μπουρµάς, 
Βασίλειος Φακίτσας, Ιωάννης Ταγκαλέγκας, Ευστάθιος Κάππος, Κωνσταντίνος Καραγιάννης  
Ιωάννης Αγγελέτος, Αθανάσιος Γιαννόπουλος και Γεώργιος Γκικόπουλος (απουσίαζε κατά τη 
συζήτηση των εκτάκτων και των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης 1-14). 

 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. 

Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 

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

Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι: 
1. Κωνσταντίνος Μπακοµήτρος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Σ.Ε., µε αρµοδιότητες στους τοµείς 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
2. Νικόλαος Χαρδαλιάς, Εκτελεστικός Γραµµατέας Π.Σ.Ε., 
3. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας 
Π.Σ.Ε., 
4. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών και Μεταφορών Π.Σ.Ε., 
5. Σταύρος Τσελάς, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριµνας Π.Σ.Ε., 
6. Ευγενία Οικονόµου, Προϊσταµένη Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.,   
7. Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε.. 
 

Πριν από τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 
πρότεινε στα µέλη να συζητηθούν τα παρακάτω θέµατα, ως έκτακτα: 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση δαπάνης για συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας µε  
την Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας στη διοργάνωση του αγώνα Κυπέλλου Ιππικής Αντοχής. 
(Εισηγητής: κ. Σταύρος Τσελάς, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας Π.Σ.Ε.) 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες των 
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Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας και των Νοµικών Προσώπων χωρικής αρµοδιότητάς της», 
έτους 2015-2016, προϋπολογισµού 418.540,00 € µε Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση αποτελέσµατος του επαναληπτικού 
πρόχειρου διαγωνισµού για το έργο: «Προµήθεια ελαστικών για τα οχήµατα και τα 
µηχανήµατα έργου της Π.Ε. Ευρυτανίας για το έτος 2014», προϋπολογισµού 8.300,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. 29777/326/3-3-2015 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί διορισµού δικηγόρου για εκπροσώπηση της 
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 18 Ν. 2218/1994. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση της υπ΄αριθµ. πρωτ. 29778/327/3-3-2015 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής και διορισµού 
δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ενώπιον του Τριµελούς 
Εφετείου Πληµµεληµάτων Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης µετά από αίτηµα του 
τµήµατος Αδειών Οδήγησης της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης µετά από αίτηµα του 
Τεχνικού τµήµατος της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Βοιωτίας.  
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την 
επωνυµία «ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ Α.Τ.Ε.», ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τµήµα ∆΄). 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας (αίτηση ακυρώσεως της ανώνυµης 
εταιρείας µε την επωνυµία ‘’AGROINVEST A.E.B.E.’’) 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 10ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαπραγµάτευσης και ανάθεση 
δροµολογίων µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, σχ. έτους 2014-15, κατόπιν 
διαπραγµάτευσης (άκαρπα τµήµατα αρχικής προκήρυξης 1297/10-03-2014). 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 11ο: Έγκριση δαπανών µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, σχ. έτους 
2014-15. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 12ο: Έγκριση τροποποιήσεων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών, χωρικής 
αρµοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για το σχολικό έτος 2014-2015. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 13ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαπραγµάτευσης και ανάθεση 
δροµολογίων µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, σχ. έτους 2014-15, κατόπιν 
διαπραγµάτευσης (άγονα τµήµατα αρχικής προκήρυξης 1297/10-03-2014). 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 14ο: Έγκριση α) διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού             
διαγωνισµού για την µεταφορά µαθητών της Π.Ε. Ευβοίας, µε κριτήριο κατακύρωσης την 
χαµηλότερη τιµή, σχολικών ετών 2015-2016 και 2016-2017, προϋπολογισµού 5.329.046,33€ 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. πλέον δικαιωµάτων προαίρεσης αξίας 1.065.809,27€, και β) 
των όρων της σχετικής διακήρυξης.  
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 15ο: Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την µεταφορά            
µαθητών της Π.Ε. Ευβοίας, για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 16ο: Έγκριση πρακτικού 7 της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισµού για 
κατόχους οχηµάτων ∆.Χ και ελλείψει αυτών για κατόχους οχηµάτων Ι.Χ., για την µεταφορά 
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των µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, σχολικού έτους 2014-2015, των 
αδιάθετων δροµολογίων που προέκυψαν από τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισµό», 
προϋπολογισµού 67.752,81€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωµάτων 
προαίρεσης. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 17ο: Έγκριση της υπ΄ αριθµ. 31363/1555/6-3-2015 απόφασης του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση 
έκτακτων φυσικών φαινοµένων (χιονόπτωση 6-3-2015) στην Π.Ε. Φωκίδας. 

            (Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 18ο: Έγκριση δαπάνης για τη συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
στην τουριστική έκθεση «Μ.Ι.Τ.Τ. 2015» στη Μόσχα (από 18 έως 21/3-2015).   
(Εισηγήτρια κα Ευγενία Οικονόµου, Προϊσταµένη Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.) 

 
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 207 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση δαπάνης για συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας µε  
την Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας στη διοργάνωση του αγώνα Κυπέλλου Ιππικής Αντοχής. 
(Εισηγητής: κ. Σταύρος Τσελάς, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας Π.Σ.Ε.) 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 896/4-3-2015 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας 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 τη δαπάνη 500€ για συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη 

συνδιοργάνωση, µε την Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας, του Αγώνα Κυπέλλου Ιππικής 
Αντοχής, που θα διεξαχθεί στις 21 και 22 Μαρτίου 2015, στις εγκαταστάσεις του αθλητικού 
Ιππικού Οµίλου Λαµίας «jockey club», η οποία αναλύεται ως εξής: 

 
- 300 ευρώ για µετάλλια και, 
- 200 ευρώ για έντυπο υλικό (αφίσες, διαφηµιστικά αγώνα). 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 9779 και Ειδικό Φορέα 010711. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 208 
  

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας και των Νοµικών Προσώπων χωρικής αρµοδιότητάς της», 
έτους 2015-2016, προϋπολογισµού 418.540,00 € µε Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 30432/883/4-3-
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. 5/2-3-2015 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµών και των ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης του ηλεκτρονικού 
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ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων και 
λιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας και των Νοµικών Προσώπων 
χωρικής αρµοδιότητάς της», έτους 2015-2016, προϋπολογισµού 418.540,00 € µε Φ.Π.Α., που 
αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και της τεχνικής προσφοράς των 
υποψηφίων αναδόχων. 

2. Αποδέχεται όλες τις παρακάτω προσφορές για τα είδη που έχουν υποβάλλει οι 
προσφέροντες, ως ακολούθως: 
 
Α/Α  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ 
ΑΡ.  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ –  

ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 

ΕΙ∆ΩΝ 

 
1 

 
ELVIGRO Α.Β.Ε.Ε. 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΚΟΡΥΤΣΑΣ 17, ΑΘΗΝΑ 
 

 
4940 
20/02/2015        17:37:22 

 
ΟΜΑ∆Α   (Γ) 

             ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

 
2 

 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΦΑΚΙΤΣΑΣ 
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ – ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΣΙ∆ΗΡΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΩΝ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ – 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 41 – 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 

 

 
4844 
24/02/2015        14:24:49 

 
ΟΜΑ∆Α   (Γ) 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

 
3 

 
ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΙΩΝΗΣ 

ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚ. ΕΙ∆Η – ΕΛΑΣΤΙΚΑ – 
ΑΝΤ/ΚΑ – ΜΟΤΟΠΟ∆ΗΛΑΤΑ – 
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ – ΠΟ∆ΗΛΑΤΑ 

& ΑΝΤ/ΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 

 

 
4776 
23/02/2015        21:01:51 

 
ΟΜΑ∆Α   (Α) 

YΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 
             ΑΜΟΛΥΒ∆Η 95  

              Ή UNLEADED  95 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  

          ΚΙΝΗΣΗΣ DIESEL 
  ΟΜΑ∆Α   (Γ) 

                  ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
 
 3. Κηρύσσει τον διαγωνισµό άγονο ως προς την ΟΜΑ∆Α Γ (Πετρέλαιο Θέρµανσης), 
διότι δεν κατατέθηκε καµία προσφορά. 
 4. Εγκρίνει τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας µε διαπραγµάτευση για την 
ΟΜΑ∆Α Γ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ), όπως αυτό αναλύεται στο Παράρτηµα Α΄ της 
διακήρυξης, σύµφωνα µε το Π.∆. 60/2007, υπό την προϋπόθεση σύµφωνης γνώµης της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 209 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση αποτελέσµατος του επαναληπτικού 
πρόχειρου διαγωνισµού για το έργο: «Προµήθεια ελαστικών για τα οχήµατα και τα 
µηχανήµατα έργου της Π.Ε. Ευρυτανίας για το έτος 2014», προϋπολογισµού 8.300,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 30478/886/5-3-
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. 6/4-2-2015 πρακτικό της επιτροπής του επαναληπτικού 

πρόχειρου διαγωνισµού για το έργο: «Προµήθεια ελαστικών για τα οχήµατα και τα 
µηχανήµατα έργου της Π.Ε. Ευρυτανίας για το έτος 2014», προϋπολογισµού 8.300,00 € µε 
Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του αναδειχθέντα 
µειοδότη κ. Σπύρου Τσιώνη. 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού ως κάτωθι: 
 

 
 * ∆ιαπιστώθηκε στο αριθµ. 26/29-12-2014 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού και σε 
ότι αφορά τον αναλυτικό πίνακα ανάδειξης µειοδότη και την στήλη «Τελική τιµή προσφοράς 
ανά τεµάχιο», λανθασµένη αναγραφή – υπολογισµός των επί µέρους ποσών το οποίο όµως 
δεν επηρεάζει τα επιµέρους σύνολα καθώς και το γενικό ποσό της οικονοµικής προσφοράς.     

Όνοµα µειοδότη Μηχάνηµα ∆ιαστάσεις 
Τύπος 

Τεµά
χια 

Προϋπολ
ογισµός 
σε € 
(µε 

Φ.Π.Α.) 

Ποσο
στό 
έκπτ
ωσης Τελική τιµή 

προσφοράς σε €     
(µε Φ.Π.Α.) 

ΤΣΙΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 
ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ – 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙ∆Η -

ΕΛΑΣΤΙΚΑ -
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΜΟΤΟΠΟ∆ΗΛΑΤΑ-
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΑΥΤΩΝ 
1ο χλµ Ε.Ο. 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ – 
ΛΑΜΙΑΣ 

ΑΦΜ: 050595029 
∆ΟΥ: 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, 36100  
ΤΗΛ.2237022180 

 
-----------------------------

------------------------ 
Προϋπολογισµός 
έργου µε βάσει την 
αριθµ. 9/2014 
διακήρυξη: 
8.300,00 € 

(συµπεριλαµβανοµ
ένου του Φ.Π.Α. 

23%) 

Εκχιονιστικό 
– λεπίδες 
ΚΗΥ 9390 

13*22,5 
(2 εµπρός + 
2 πίσω) 

6 4.200,00 15%   595,00 χ 6=3.570,00 

Εκχιονιστικό 
– λεπίδες 
ΚΗΥ 9400 

13*22,5 
(χιονιού) 

4 2.800,00 15%   595,00 χ 4=2.380,00 

ΚΗΥ 3798 
195*15 
(50/50) 

2 240,00 5% 114,00* χ 2=228,00 

ΚΗΥ 3800 
206*60*16 

(50/50) 
4 560,00 5% 133,00 * χ 4=532,00 

ΚΗΙ 4380 
195*14 
(50/50) 

4 480,00 5% 114,00* χ 4=456,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:    8.280,00  7.166,00  
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 210 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. 29777/326/3-3-2015 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί διορισµού δικηγόρου για εκπροσώπηση της 
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 18 Ν. 2218/1994. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 30324/270/4-3-
2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 

 Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από διαλογική συζήτηση, και έχοντας υπόψη: 
 1. τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης»,  
 2. τις διατάξεις του Π.∆. 148/2010 «Οργανισµός Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», 

3. το γεγονός ότι η Επιτροπή του άρθρου 18 Ν. 2218/1994 Νοµών Βοιωτίας-Εύβοιας-
Ευρυτανίας-Φθιώτιδας & Φωκίδας συνεδρίαζε στις 3-3-2015 και δεν υπήρχε η δυνατότητα να 
συγκληθεί και συνεδριάσει η Οικονοµική Επιτροπή, 

 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την υπ΄αριθµ. πρωτ. 29777/326/3-3-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας, µε την οποία ανατέθηκε στη ∆ικηγορική Εταιρεία µε την επωνυµία 
«Γεώργιος ∆. Ανδρέου – ∆ηµήτριος Γ. Ανδρέου & Συνεργάτες» (Α.Μ./∆.Σ.Α. 80321, οδός 
Ακαδηµίας αρ. 27Α, Αθήνα) η παράσταση και εκπροσώπηση των συµφερόντων της 
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 18 Ν. 2218/1994 
Νοµών Βοιωτίας – Εύβοιας – Ευρυτανίας – Φθιώτιδας & Φωκίδας, κατά τη συνεδρίαση της 
03/03/2015, ήτοι την απόκρουση της (α) από 03/02/2015 προσφυγής του Ιωάννη Σ. 
Αθανασίου κατά της υπ’ αριθ. 63/2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της (β) από 20/01/2015 προσφυγής της εταιρείας µε την 
επωνυµία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.» κατά της υπ’ αριθ. 5/2015 απόφασης 
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Οι κ.κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος και Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσαν ότι ψηφίζουν λευκό. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 211 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση της υπ΄αριθµ. πρωτ. 29778/327/3-3-2015 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής και διορισµού 
δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ενώπιον του Τριµελούς 
Εφετείου Πληµµεληµάτων Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 30327/271/4-3-
2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει την υπ΄αριθµ. πρωτ. 29778/327/3-3-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη 

Στερεάς Ελλάδας, µε την οποία ανατέθηκε στον δικηγόρο Γεώργιο ∆. Ανδρέου, δικηγόρο 
Αθηνών, εταίρο της ∆ικηγορικής Εταιρείας µε την επωνυµία «Γεώργιος ∆. Ανδρέου – 
∆ηµήτριος Γ. Ανδρέου & Συνεργάτες», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδηµίας αρ. 27Α, η 
εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ως πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον του 
Τριµελούς Εφετείου Πληµµεληµάτων Ευβοίας και εξουσιοδοτήθηκε ο ως άνω δικηγόρος να 
παραστεί στο δικαστήριο αυτό στη δικάσιµο της 10/03/2015 ή σε κάθε τυχόν µετ’ αναβολή 
δικάσιµο, να δηλώσει την παράσταση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» ως πολιτικώς 
ενάγουσας κατά των κατηγορουµένων και να υπερασπίσει τα δικαιώµατα της Περιφέρειας στο 
δικαστήριο µε κάθε νόµιµο τρόπο και µέσον. 

Οι κ.κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος και Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσαν ότι ψηφίζουν λευκό. 
  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 212 
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης µετά από αίτηµα του 
Τµήµατος Αδειών Οδήγησης της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 20425/153/12-
2-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή και το συνηµµένο σ' αυτό 
υπ’ αριθµ. πρωτ. 773/3-2-2015 έγγραφο της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. 
Βοιωτίας, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
∆ιορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την ∆ικηγορική 

Εταιρεία µε την επωνυµία «Γεώργιος ∆. Ανδρέου – ∆ηµήτριος Γ. Ανδρέου & Συνεργάτες» 
(Α.Μ./∆.Σ.Α. 80321, οδός Ακαδηµίας αρ. 27Α - Αθήνα), η οποία, αφού λάβει υπόψη της τις 
σχετικές διατάξεις και µελετήσει το φάκελο της υπόθεσης, λάβει δε κάθε αναγκαία πληροφορία 
από την αρµόδια υπηρεσία, να συντάξει αναλυτική γνωµοδότηση απαντώντας στο ερώτηµα 
που τίθεται µε το ως άνω έγγραφο της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Βοιωτίας. 

Οι κ.κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος και Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσαν ότι ψηφίζουν λευκό. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 213 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης µετά από αίτηµα του 
Τεχνικού τµήµατος της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Βοιωτίας.  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 20468/154/12-
2-2015 έγγραφο της ∆/νσης Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή και το συνηµµένο 
σ' αυτό υπ’ αριθµ. πρωτ. 774/5-2-2015 έγγραφο της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. 
Βοιωτίας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
∆ιορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την ∆ικηγορική 

Εταιρεία µε την επωνυµία «Γεώργιος ∆. Ανδρέου – ∆ηµήτριος Γ. Ανδρέου & Συνεργάτες» 
(Α.Μ./∆.Σ.Α. 80321, οδός Ακαδηµίας αρ. 27Α - Αθήνα), η οποία, αφού λάβει υπόψη της τις 
σχετικές διατάξεις και µελετήσει το φάκελο της υπόθεσης, λάβει δε κάθε αναγκαία πληροφορία 
από την αρµόδια υπηρεσία, να συντάξει αναλυτική γνωµοδότηση απαντώντας στο ερώτηµα 
που τίθεται µε το ως άνω έγγραφο της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
Ο κ. Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό, διότι ‘’οι υπηρεσίες πρέπει να 

απευθυνθούν στο αρµόδιο Υπουργείο και δεν έχουν ανάγκη γνωµοδότησης από δικηγόρο’’. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 214 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την 
επωνυµία «ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ Α.Τ.Ε.», ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τµήµα ∆’). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 30292/268/4-3-
2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
∆ιορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο 

Φωτεινή Κανέτη του Χαραλάµπους, του ∆.Σ. Λαµίας [Α.Μ.90], κάτοικο Λαµίας, οδός Λεωνίδου 
αριθ. 6, η οποία να την εκπροσωπήσει στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά (Τµήµα ∆’), στη 
δικάσιµο της 11-3-2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την 
µε ηµεροµηνία καταθέσεως 30/12/2010 προσφυγή, που άσκησε η εταιρεία µε την επωνυµία 
«ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ Α.Τ.Ε.», συντάσσοντας προτάσεις, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς 
και γενικά να πράξει ό,τι κατά την κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.    
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Οι κ.κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος και Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσαν ότι ψηφίζουν λευκό. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 215 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», ενώπιον του του Συµβουλίου της Επικρατείας (αίτηση ακυρώσεως της ανώνυµης 
εταιρείας µε την επωνυµία ‘’AGROINVEST A.E.B.E.’’) 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 13301/137/4-3-
2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 ∆ιορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο 
Παναγιώτη Συγγούρη του ∆ηµητρίου [Α.Μ. 81], κάτοικο Λαµίας, οδός Λεωνίδου αριθ. 26, o 
οποίος να την εκπροσωπήσει στο ∆’ Τµήµα του Συµβουλίου της Επικρατείας, στη δικάσιµο 
της 17-3-2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την από 
11/1/2012 και µε αριθµό καταθέσεως Ε 199/2012 αίτηση ακυρώσεως, που άσκησε η ανώνυµη 
εταιρεία µε την επωνυµία ‘’AGROINVEST A.E.B.E.’’, συντάσσοντας προτάσεις, προβάλλοντας 
ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά την κρίση του απαιτείται, για την 
υπεράσπιση της υποθέσεως.    

Οι κ.κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος και Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσαν ότι ψηφίζουν λευκό. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 216 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 10ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαπραγµάτευσης και ανάθεση 
δροµολογίων µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, σχ. έτους 2014-15, κατόπιν 
διαπραγµάτευσης (άκαρπα τµήµατα αρχικής προκήρυξης 1297/10-03-2014). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 31674/1242/6-3-
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. 1/3-3-2015 πρακτικό της επιτροπής διαπραγµάτευσης 

(πρόσκληση 970/20-2-2015), που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, των 
φακέλων τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων, για την ανάθεση 
των δροµολογίων µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, σχ. έτους 2014-15, για τα άκαρπα  
τµήµατα της αριθµ. 1297/10-03-2014 αρχικής προκήρυξης.   

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα της διαπραγµάτευσης στους παρακάτω αναδόχους, 
που προσκόµισαν πλήρη φάκελο (δικαιολογητικά, τεχνική - οικονοµική προσφορά), ως εξής: 

 

ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ Αριθµός 
πινακίδας 
οχήµατος 

ΤΙΜΗ 
Ηµερήσιο 
Κόστος 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ
ΕΙΣ 

ΤΜΗΜΑ  
7 Μερκάδα 

∆ηµοτικό 
Σχολείο Αγ. 
Γεωργίου 

∆ηµητρόπουλος 
Κων/νος 

ΑΦΜ:041956630 
[έκπτωση 5%] 

ΤΑΖ 5838 40,18 Κατακύρωση 
λόγω 

πληρότητας  
φακέλου 

 
ΤΜΗΜΑ 

15 
 
 
 

 
Μεγάλη 
Κάψη 

Αγ. Γεώργιος   
(Ανταπόκριση 

ΚΤΕΛ 
Γυµνάσιο 

Μακρακώµης) 

Προβόπουλος 
Παναγιώτης 

ΑΦΜ 112449356 
[έκπτωση 44%] 

ΤΑΖ 5859 20,17 

Κατακύρωση 
λόγω 

πληρότητας  
φακέλου 

ΑΔΑ: 76ΠΣ7ΛΗ-ΟΤΤ



 15

 

43 Λαµία 

∆ηµοτικό 
Σχολείο 
Ανθήλης 

Στρωµατιάς 
Σεραφείµ 

ΑΦΜ:079528928 
[έκπτωση  %] 

ΤΑΖ 5977 21,62 Κατακύρωση 
λόγω 

πληρότητας  
φακέλου 

68 
Άνυδρο-
Μαρίνι 

Νηπιαγωγείο & 
∆ηµοτικό 
Στυλίδας 

Πανουργιάς 
Κων/νος 

ΑΦΜ:045040110 
[έκπτωση 20%] 

ΤΑΖ 5969 37,98 Κατακύρωση 
λόγω 

πληρότητας  
φακέλου 

70 Τιθρώνιο 

∆ηµοτικό 
Σχολείο & 
Γυµνάσιο 
Αµφίκλειας 

Ποζιός Γεώργιος 
ΑΦΜ:022448818 

[έκπτωση 5%] 

ΤΑΖ 5783 42,50 Κατακύρωση 
λόγω 

πληρότητας  
φακέλου 

 
 

Η συγκεκριµένη δαπάνη θα επιβαρύνει τον Προϋπολογισµό της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας και θα  πληρωθεί από τον Ε.Φ. 01073 ΚΑΕ 0821. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 217 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 11ο: Έγκριση δαπανών µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, σχ. έτους 
2014-15. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 31767/1243/6-3-
2015 και 32384/1256/9-3-2015 έγγραφα της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, 
το οποία και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, σχ. έτους 

2014-15, ως εξής:  
 

MΕΤΑΦΟΡΕΙΣ  
 ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2014-15 

 

ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 
1.Υπεραστικό ΚΤΕΛ                      60.473,23 € 

2. Τσατσούλας ∆ηµήτριος 2.565,21€ 

3. Γκριτζάπης Κων/νος 8.781,18€ 

4. Λύκος Ιωάννης 1.176,06€ 

5. Λύκος Ιωάννης 2.118,87€ 

6. Αναστασίου Στυλιανός  3.109,96€ 
ΣΥΝΟΛΟ 78.224,51 € 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΣΕΠΤ –∆ΕΚ 2014 

Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΣ 073 ΚΑΕ 0821 
ΑΡΙΘΜ. 1187/09-03-2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
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ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ 

ΠΕΡΙΟ
∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΗΜΕ
ΡΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣ
ΙΟ ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

(ΕΥΡΩ) 
ΦΠΑ 13% 
(ΕΥΡΩ) 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ ΜΕ 

ΦΠΑ  
(ΕΥΡΩ) 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ ΑΝΑ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

 (ΕΥΡΩ)  
 ΜΕ ΦΠΑ 
ΕΥΡΩ)    

  
ΣΕΠΤ.
2014 

TMHMA 
66 14 

    
105,59 €  

1.478,26 
€ 

   
192,17 €  

1.670,43 
€    

Κολιάτος 
Ιωάννης 

ΟΚΤ. 
2014 

TMHMA 
66 22 

    
105,59 €  

 2.322,98 
€  

          
301,99 €  

2.624,97 
€    

  
ΝΟΕ. 
2014 

TMHMA 
66 19 

    
105,59 €  

 2.006,21 
€  

          
260,81 €  

2.267,02 
€  

           
8.352,17 €  

  
∆ΕΚ. 
2014 

TMHMA 
66 15 

    
105,59 €  

 1.583,85 
€  

          
205,90 €  

  1.789,75 
€    

  
ΣΕΠΤ.
2014 NEO 46 0 

      
27,49 €  

              -   
€  

                 
-   €  

                   
-   €    

Γεωργίου 
Κων/νος 

ΟΚΤ. 
2014 NEO 46 0 

      
27,49 €  

              -   
€  

  
-   €  

                   
-   €    

  
ΝΟΕ. 
2014 NEO 46 9 

      
27,49 €    247,41 €  

            
32,16 €  

           
279,57 €  

              
807,66 €  

  
∆ΕΚ. 
2014 NEO 46 17 

      
27,49 €    467,33 €  

            
60,75 €  

           
528,08 €    

  
ΣΕΠΤ.
2014 NEO 9 14 

      
28,29 €    396,06 €  

            
51,49 €  

           
447,55 €    

Αλεξανδρής 
Κωνσταντίνος 

ΟΚΤ. 
2014 NEO 9 23 

      
28,29 €    650,67 €  

            
84,59 €  

           
735,26 €    

  
ΝΟΕ. 
2014 NEO 9 19 

      
28,29 €    537,51 €  

            
69,88 €  

           
607,39 €  

           
2.333,64 €  

  
∆ΕΚ. 
2014 NEO 9 17 

      
28,29 €    480,93 €  

            
62,52 €  

           
543,45 €    

  
ΣΕΠΤ.
2014 NEO 29 4 

      
36,78 €    147,12 €  

            
19,13 €  

           
166,25 €    

Σιάππας 
Κωνσταντίνος 

ΟΚΤ. 
2014 NEO 29 22 

      
36,78 €  

       
809,16 €  

          
105,19 €  

           
914,35 €    

  
ΝΟΕ. 
2014 NEO 29 18 

      
36,78 €  

       
662,04 €  

            
86,07 €  

           
748,11 €  

           
2.535,25 €  

  
∆ΕΚ. 
2014 NEO 29 17 

      
36,78 €  

       
625,26 €  

            
81,28 €  

           
706,54 €    

  
ΣΕΠΤ.
2014 NEO 23 5 

      
44,62 €  

       
223,10 €  

            
29,00 €  

           
252,10 €    

Χαντζηχρήστος 
Παναγιώτης 

ΟΚΤ. 
2014 NEO 23 23 

      
44,62 €  

1.026,26 
€  

      
133,41 €  

1.159,67 
€    

  
ΝΟΕ. 
2014 NEO 23 19 

      
44,62 €  

       
847,78 €  

          
110,21 €  

           
957,99 €  

           
3.226,92 €  

  
∆ΕΚ. 
2014 NEO 23 17 

      
44,62 €  

       
758,54 €  

            
98,61 €  

           
857,15 €    

  
ΣΕΠΤ.
2014 TMHMA 8 13 

      
30,00 €  

       
390,00 €  

            
50,70 €  

           
440,70 €    

Τεµπλαλέξης 
Γεώργιος 

ΟΚΤ. 
2014 TMHMA 8 22 

      
30,00 €  

       
660,00 €  

            
85,80 €  

           
745,80 €    

  
ΝΟΕ. 
2014 TMHMA 8 18 

      
30,00 €  

       
540,00 €  

            
70,20 €  

           
610,20 €  

           
2.373,00 €  

  
∆ΕΚ. 
2014 TMHMA 8 17 

      
30,00 €  

       
510,00 €  

            
66,30 €  

           
576,30 €    

  
ΣΕΠΤ.
2014 

TMHMA 
70 14 

      
42,50 €  

       
595,00 €  

            
77,35 €  

    
672,35 €    

Ποζιός ΟΚΤ. TMHMA 22                        1.056,55   
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Γεώργιος 2014 70 42,50 €  935,00 €  121,55 €  €  

  
ΝΟΕ. 
2014 

TMHMA 
70 18 

      
42,50 €  

       
765,00 €  

            
99,45 €  

           
864,45 €  

           
3.409,78 €  

  
∆ΕΚ. 
2014 

TMHMA 
70 17 

      
42,50 €  

       
722,50 €  

            
93,93 €  

           
816,43 €    

 

  
ΣΕΠΤ 
2014 NEO 30 4 

      
18,20 €       72,80 €  

              
9,46 €  

             
82,26 €    

Ποζιός 
Γεώργιος 

ΟΚΤ. 
2014 NEO 30 21 

      
18,20 €  

    382,20 
€  

            
49,69 €  

           
431,89 €    

  
ΝΟΕ.2

014 NEO 30 18 
      

18,20 €  
    327,60 

€  
            

42,59 €  
           

370,19 €  
           

1.233,96 €  

  
∆ΕΚ. 
2014 NEO 30 17 

      
18,20 €  

    309,40 
€  

            
40,22 €  

           
349,62 €    

  
ΣΕΠΤ.2

014 
TMHMA 

59 0 
      

38,74 €  
              -   

€  
                 

-   €  
                   

-   €    
Παρδάλης 
Κωνσταντίνος 

ΟΚΤ. 
2014 

TMHMA 
59 0 

      
38,74 €  

              -   
€  

                 
-   €  

                   
-   €    

  
ΝΟΕ.2

014 
TMHMA 

59 17 
      

38,74 €  
       

658,58 €  
            

85,62 €  
           

744,20 €  
           

1.488,39 €  

  
∆ΕΚ 
.2014 

TMHMA 
59 17 

      
38,74 €  

       
658,58 €  

            
85,62 €  

           
744,20 €    

  
ΣΕΠΤ.2

014 
TMHMA 

17 7 
      

33,65 €  
       

235,55 €  
            

30,62 €  
           

266,17 €    
Έλληνας 
Γεώργιος 

ΟΚΤ. 
2014 

TMHMA 
17 22 

      
33,65 €  

       
740,30 €  

            
96,24 €  

           
836,54 €    

  
ΝΟΕ.2

014 
TMHMA 

17 18 
      

33,65 €  
       

605,70 €  
            

78,74 €  
          

684,44 €  
           

2.433,57 €  

  
∆ΕΚ 
.2014 

TMHMA 
17 17 

      
33,65 €  

       
572,05 €  

            
74,37 €  

           
646,42 €    

  
ΣΕΠΤ.2

014 NEO 25 3 
      

34,46 €  
       

103,38 €  
            

13,44 €  
           

116,82 €    
Γιαννέλος 
Λεωνίδας 

ΟΚΤ. 
2014 NEO 25 23 

      
34,46 €  

       
792,58 €  

          
103,04 €  

           
895,62 €    

  
ΝΟΕ.2

014 NEO 25 19 
      

34,46 €  
       

654,74 €  
            

85,12 €  
           

739,86 €  
           

2.414,27 €  

  
∆ΕΚ 
.2014 NEO 25 17 

      
34,46 €  

       
585,82 €  

            
76,16 €  

           
661,98 €    

  
ΣΕΠΤ.2

014 NEO 16 14 
        

9,53 €  
       

133,42 €  
            

17,34 €  
           

150,76 €    
Γιαννέλος 
Λεωνίδας 

ΟΚΤ. 
2014 NEO 16 22 

        
9,53 €  

       
209,66 €  

            
27,26 €  

        
236,92 €    

  
ΝΟΕ.2

014 NEO 16 19 
        

9,53 €  
       

181,07 €  
            

23,54 €  
           

204,61 €  
              

775,36 €  

  
∆ΕΚ 
.2014 NEO 16 17 

        
9,53 €  

       
162,01 €  

            
21,06 €  

           
183,07 €    

  
ΣΕΠΤ.2

014 
TMHMA 

10 14 
      

88,43 €  
    

1.238,02 €  
          

160,94 €  
        

1.398,96 €    
Γκαβαλίνης 
Ηλίας 

ΟΚΤ. 
2014 

TMHMA 
10 23 

      
88,43 €  

    
2.033,89 €  

          
264,41 €  

        
2.298,30 €    

  
ΝΟΕ.2

014 
TMHMA 

10 18 
      

88,43 €  
    

1.591,74 €  
          

206,93 €  
        

1.798,67 €  
           

7.194,66 €  

  
∆ΕΚ 
.2014 

TMHMA 
10 17 

      
88,43 €  

    
1.503,31 €  

          
195,43 €  

        
1.698,74 €    

        ΣΥΝΟΛΟ    38.578,63 €  
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Η συγκεκριµένες δαπάνες θα επιβαρύνουν τον Προϋπολογισµό της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας και θα πληρωθούν από τον Ε.Φ. 01073 ΚΑΕ 0821. 
                                                                    

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 218 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 12ο: Έγκριση τροποποιήσεων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών, χωρικής 
αρµοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για το σχολικό έτος 2014-2015. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 31772/1244/6-3-
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 τροποποίηση του δροµολογίου του διαγωνισµού µε Α/Α 14 που περιλαµβάνεται 

στην σύµβαση (προσωρινή) {Α∆Α: 998Ω7ΛΗ-2ΞΧ} του ανάδοχου µεταφορέα κ. Χρήστου 
Γουργιώτη, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί µε την Α΄ τροποποίηση {Α∆Α:Β3ΙΗ7ΛΗ-ΛΗΨ}, από 
το λανθασµένο: 

 

Α/Α ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ  
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ∆ΡΟΜ. 

ΕΝΤΟΣ 
ΠΟΛΕ
ΩΣ 

ΜΙΚΡΗ 
ΚΛΙΣΗ 

ΕΝΤΟΣ 
ΠΟΛΕ
ΩΣ 

ΜΕΓΑ
ΛΗ 

ΚΛΙΣΗ 

ΕΚΤΟΣ 
ΠΟΛΕ
ΩΣ 

ΜΙΚΡΗ 
ΚΛΙΣΗ 

ΕΚΤΟΣ 
ΠΟΛΕ
ΩΣ 

ΜΕΓΑ
ΛΗ 

ΚΛΙΣΗ 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 
ΧΛΜ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

14 

Αγ. 
Γεώργιος-
Γραµµένη-
Σταυρός 

Ειδικό 
∆ηµοτικό 
Σχολείο 
Λαµίας 

(Παγκράτι) 

2 30 1 85 3 119 74,58 

 
 
Στο ορθό µε ισχύ από 15-09-2014:  
 

Α/Α ΑΦΕΤΗΡΙ
Α 

ΣΧΟΛΕΙΟ  
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ∆ΡΟΜ 

ΕΝΤΟ
Σ 

ΠΟΛΕ
ΩΣ 
ΜΙΚΡ
Η 

ΚΛΙΣΗ 

ΕΝΤΟ
Σ 

ΠΟΛΕ
ΩΣ 

ΜΕΓΑ
ΛΗ 

ΚΛΙΣΗ 

ΕΚΤΟ
Σ 

ΠΟΛΕ
ΩΣ 
ΜΙΚΡ
Η 

ΚΛΙΣΗ 

ΕΚΤΟ
Σ 

ΠΟΛΕ
ΩΣ 

ΜΕΓΑ
ΛΗ 

ΚΛΙΣΗ 

ΣΥΝ
ΟΛΟ 
ΧΛΜ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

14 
Γραµµένη-
Σταυρός 

Ειδικό 
∆ηµοτικό 
Σχολείο 
Λαµίας 

(Παγκράτι) 

2 18,3 1,5 30,2 1 51 35,00 

 
 
2.  την τροποποίηση του δροµολογίου του διαγωνισµού µε α/α τµήµατος 15, από το 

λανθασµένο: 
 

Α/Α ΑΦΕΤΗΡΙ
Α 

ΣΧΟΛΕΙΟ  
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ∆ΡΟΜ 

ΕΝΤΟΣ 
ΠΟΛΕ
ΩΣ 

ΜΙΚΡΗ 

ΕΝΤΟΣ 
ΠΟΛΕ
ΩΣ 

ΜΕΓΑ

ΕΚΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩ

Σ 
ΜΙΚΡΗ 

ΕΚΤΟ
Σ 

ΠΟΛΕ
ΩΣ 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 
ΧΛΜ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
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ΚΛΙΣΗ ΛΗ 
ΚΛΙΣΗ 

ΚΛΙΣΗ ΜΕΓΑ
ΛΗ 

ΚΛΙΣΗ 

15 Μερκάδα-
Μεγάλη 
Κάψη 

Άγιος 
Γεώργιος 

(ανταπόκρι
ση ΚΤΕΛ 

για 
Γυµνάσιο 
Μακρακώµ

ης) 

        2 
10 8 23 18 59 61,56 

 
Στο ορθό µε ισχύ από 03 -11-2014: 
 

Α/Α ΑΦΕΤΗΡΙ
Α 

ΣΧΟΛΕΙΟ  
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ∆ΡΟΜ. 

ΕΝΤΟΣ 
ΠΟΛΕ
ΩΣ 

ΜΙΚΡΗ 
ΚΛΙΣΗ 

ΕΝΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΕΓΑΛΗ 
ΚΛΙΣΗ 

ΕΚΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩ

Σ 
ΜΙΚΡΗ 
ΚΛΙΣΗ 

ΕΚΤΟ
Σ 

ΠΟΛΕ
ΩΣ 

ΜΕΓΑ
ΛΗ 

ΚΛΙΣΗ 

ΣΥΝ
ΟΛΟ 
ΧΛΜ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ  

15 
Μερκάδα-
Μεγάλη 
Κάψη 

Άγιος 
Γεώργιος 

(ανταπόκρι
ση ΚΤΕΛ 

για 
Γυµνάσιο 
Μακρακώµ

ης) 

2 2 3 5 15 25 33,00 

 
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα επιβαρύνει τον Προϋπολογισµό της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας και θα  πληρωθεί από τον Ε.Φ. 01073 ΚΑΕ 0821. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 219 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 13ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαπραγµάτευσης και ανάθεση 
δροµολογίων µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, σχ. έτους 2014-15, κατόπιν 
διαπραγµάτευσης (άγονα τµήµατα αρχικής προκήρυξης 1297/10-03-2014). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 31774/1245/6-3-
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. 2/27-2-2015 πρακτικό της επιτροπής διαπραγµάτευσης που 

αφορά στην εξέταση και τυπική υποχρέωση επικαιροποίησης των δικαιολογητικών και 
πλήρωσης των ελλείψεων που προέκυψαν κατά τη διαδικασία διαπραγµάτευσης για την 
επιλογή αναδόχου για τα τµήµατα της αριθµ. 1297/10-03-2014 αρχικής προκήρυξης 
µεταφοράς µαθητών σχ. έτους 2014-15 της Π.Ε. Φθιώτιδας, για τα οποία δεν υποβλήθηκε 
καµία προσφορά, κρίθηκαν άγονα και διαπιστώθηκαν επουσιώδεις ελλείψεις. 

2. Κατακυρώνει και «τυπικά» το αποτέλεσµα της διαπραγµάτευσης στους παρακάτω 
αναδόχους: 
 

ΤΜΗ
ΜΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

Αριθµός 
πινακίδας 
οχήµατος 

ΤΙΜΗ 
Ηµερήσιο 
Κόστος 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

67 ΚΑΥΥ Νηπιαγωγείο  Καµάρας ΤΑΖ 5729 21,72 Κατακύρωση 
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(Καραβόµυλ
ος) 

& ∆ηµοτικό 
Σχολείο 

 Αχινού & 
Καραβόµυλου 

Κων/νος 
ΑΦΜ:046218344 
[έκπτωση 2%] 

λόγω 
πληρότητας 
φακέλου 

62 Κυπαρισσών
ας 

Γυµνάσιο – 
Λύκειο 

Πελασγίας 

Κατσαµπέκη 
Αργύρη 

ΑΦΜ:051457430 
[έκπτωση 1%] 

ΤΑΖ  5756 23,76 

Κατακύρωση 
λόγω 

πληρότητας 
φακέλου 

69 Σπαρτιά Λύκειο 
Πελασγίας 

Σταθαράς 
Βασίλειο 

ΑΦΜ:033745120 
[έκπτωση 1%] 

ΤΑΖ  5761 41,58 

Κατακύρωση 
λόγω 

πληρότητας 
φακέλου 

 
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα επιβαρύνει τον Προϋπολογισµό της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας και θα  πληρωθεί από τον Ε.Φ. 01073 ΚΑΕ 0821. 
                       

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 220 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 14ο: Έγκριση α) διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού             
διαγωνισµού για την µεταφορά µαθητών της Π.Ε. Ευβοίας, µε κριτήριο κατακύρωσης την 
χαµηλότερη τιµή, σχολικών ετών 2015-2016 και 2016-2017, προϋπολογισµού 5.329.046,33€ 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. πλέον δικαιωµάτων προαίρεσης αξίας 1.065.809,27€ και β) 
των όρων της σχετικής διακήρυξης.  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 31526/1363/6-
3-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει την διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού για την 

µεταφορά µαθητών της Π.Ε. Ευβοίας, των σχολικών ετών 2016-2015 και 2016-2017, µε 
σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή µίσθωσης 
κατάλληλων µεταφορικών µέσων δηµόσιας χρήσης, που πληρούν τους όρους ασφαλείας, για 
την µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Νοµού Εύβοιας 
από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους µονάδα και αντίστροφα, για όλες τις ηµέρες 
λειτουργίας των σχολείων από 1-9-2015 µέχρι 31-8-2016, και από 1-9-2016 µέχρι 31-8-2017 
σύµφωνα µε τα τµήµατα (οµάδες) του παραρτήµατος Α του συνηµµένου σχεδίου της 
διακήρυξης, προϋπολογιζόµενης δαπάνης 5.329.046,33€, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α..  
Προβλέπονται επίσης, επιπλέον της προαναφερόµενης προϋπολογισµένης δαπάνης, 
δικαιώµατα προαίρεσης συνολικού ύψους 1.065.809,27€, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., 
σύµφωνα µε την περ. στ. i της παρ. 2 του κεφαλαίου Γ του άρθρου 2 της ΚΥΑ 24001/11-6-
2013 (ΦΕΚ 1449 Β/14-6-2013) και το άρθρο 16 του συνηµµένου σχεδίου διακήρυξης.  

2. Τους όρους της διακήρυξης του ως άνω διαγωνισµού, σύµφωνα µε το συνηµµένο 
σχέδιο. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 221 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 15ο: Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την µεταφορά            
µαθητών της Π.Ε. Ευβοίας, για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 30576/1337/5-
3-2015 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 
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Εγκρίνει την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για την διενέργεια ηλεκτρονικού 
ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την µεταφορά µαθητών της Π.Ε. Ευβοίας, µε 
κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, σχολικών ετών 2015-2016 και 2016-2017, ως 
εξής: 
α. συνολικού ποσού 5.800.000,00 € µε Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.Ε. 0821, «Μεταφορά 
Μαθητών» του Ε.Φ. 073, για το σχολικό έτος 2015-2016. 
β. συνολικού ποσού 5.800.000,00 € µε Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.Ε. 0821, «Μεταφορά 
Μαθητών» του Ε.Φ. 073, για το σχολικό έτος 2016-2017. 

 
Η κατανοµή κατ΄ έτος της παραπάνω δαπάνης είναι η ακόλουθη: 

 
- Για το οικ. έτος 2015 (Σεπτέµβρης-∆εκέµβρης), συνολικό ποσό 2.435.000,00 € µε Φ.Π.Α.             
(Κ.Α.Ε. 0821). 
-  Για το οικ. έτος 2016 (Ιανουάριος-Αύγουστος), συνολικό ποσό 3.365.000,00 € µε Φ.Π.Α. 
(Κ.Α.Ε. 0821). 
- Για το οικ. έτος 2016 (Σεπτέµβρης-∆εκέµβρης), συνολικό ποσό 2.435.000,00 € µε Φ.Π.Α.        
(Κ.Α.Ε. 0821). 
- Για το οικ. έτος 2017 (Ιανουάριος-Αύγουστος), συνολικό ποσό 3.365.000,00 € µε Φ.Π.Α. 
(Κ.Α.Ε. 0821). 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 222 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 16ο: Έγκριση πρακτικού 7 της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισµού για 
κατόχους οχηµάτων ∆.Χ και ελλείψει αυτών 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 ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισµό», 
προϋπολογισµού 67.752,81€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωµάτων 
προαίρεσης. 
(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. 32176/913/9-3-
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. 7/6-3-2015 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου 
διαγωνισµού για κατόχους οχηµάτων ∆.Χ και ελλείψει αυτών 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 ηλεκτρονικό ανοικτό 
διαγωνισµό», προϋπολογισµού 67.752,81€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και των 
δικαιωµάτων προαίρεσης, που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης των 
υποψήφιων αναδόχων. 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, αναθέτει την εκτέλεση των σχετικών 
δροµολογίων και την υπογραφή των οικείων συµβάσεων στους τελευταίους µειοδότες, ως 
ακολούθως: 

 

α/α 

Τµήµα - Τόπος 
παραλαβής – 
προορισµού 

 

Αριθµ
ός 

δροµ
ολογί
ου 
στη 
σύµβ
αση 

Ποσοστό 
έκπτωσης 

Ηµερήσιο 
Κόστος 

∆ροµολογίου 
(άνευ ΦΠΑ) 

σε € 

Κόστος 
δροµολογίου 
στο σύνολο 

(άνευ ΦΠΑ) σε 
€ 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗΣ 

1 7- Νηπιαγωγείο 60 ∆ύο (2%) 11,19    671,40 Σβάρνα Χρυσούλα του 

ΑΔΑ: 76ΠΣ7ΛΗ-ΟΤΤ



 22

Ραπτοπούλου-
Τσιρνώκα 

 

Γεωργίου 

11- Ιτέα 
∆.Σ 

Ραπτοπούλου 
Τρία (3%) 19,01 1.140,60 

2 

10- Βρουβιανά –
Ραπτόπουλο-
Γυµνάσιο 

Ραπτοπούλου 60 

∆εκαοκτώ 
(18%) 

33,06 1.983,60 
Παπαδηµητρίου 

Χρήστος του Θωµά 
12- Ιτέα 
∆.Σ 

Ραπτοπούλου 

∆εκατρία 
(13%) 17,05 1.023,00 

3 

25- Νέο Αργύρι –
∆αφνούλα 

∆.Σ ∆αφνούλας 
60 

Μηδέν (0%) 16,41    984,60 

Παπαντώνης Νικόλαος 
του Αργυρίου 26- Νέο Αργύρι –

∆αφνούλα 
Νηπιαγωγείο 
∆αφνούλας 

Μηδέν (0%) 16,58    994,80 

4 

6- Πουλιανά-
Τσιρνώκα-Ιτέα 
Γυµνάσιο 

Ραπτοπούλου 
Νηπιαγωγείο 
Ραπτοπούλου 

60 
 

Επτά (7%) 21,25 1.275,00 
Μαυρογόνατος 
∆ηµήτριος του 
Βασιλείου 

8- Ιτέα- 
Γυµνάσιο 

Ραπτοπούλου 
Πέντε (5%) 18,62 1.117,20 

5 

35- Καρίτσα-
Γαύρος 

2ο Γυµνάσιο 
Καρπενησίου 

60 
Τριάντα 
(30%) 

16,07    964,20 
Παναγιωτοπούλου 
Σπυριδούλα του 

Λεωνίδα 

6 

29- Άνω Τσούκα-
Παλαιοκατούνα 

∆.Σ 
Παλαιοκατούνας 

& Γυµνάσιο 
Παλαιοκατούνας 

60 

∆ύο (2%) 24,48 1.468,80 

Ροΐδη Κωνσταντία του 
Γεωργίου 

32- Τριπόταµος-
Άνω Τσούκα-
Παλαιοκατούνα 

∆.Σ 
Παλαιοκατούνας 

/Νηπιαγωγείο 

∆ύο (2%) 22,06 1.323,60 

33- Νηπιαγωγείο 
Παλαιοκατούνας 
Άνω Τσούκα 

Ένα (1%)   9,15    549,00 

7 

3- Χρύσοβα-
Βαλαώρα-
Γυµνάσιο 
Γρανίτσας 

60 
 

Ένα (1%) 
22,28 

 
1.336,80 

Μπισµπίκης Βασίλειος 
του Κων/νου 

 
 
 
 

8 

4- Αργύρι 
Καρδίτσας-
Ραπτόπουλο-
Γυµνάσιο 

Ραπτοπούλου 

60 
Τέσσερα 

(4%) 
42,58 2.554,80 Μπράζιας ∆ηµοσθένης 

του Γεωργίου 

13- Μπράβα ∆ύο (2%) 26,68 1.600,80 
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Αργυρίου 
Καρδίτσας-
Ραπτόπουλο-
Γυµνάσιο 

Ραπτοπούλου 
30- Αργύρι 
Καρδίτσας-
Καταφύλλι-
Κελάρια-

Ραπτόπουλο 
Γυµνάσιο 

Ραπτοπούλου 

Τρία (3%) 33,89 2.033,40 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 223 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 17ο: Έγκριση της υπ΄ αριθµ. 31363/1555/6-3-2015 απόφασης του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση 
έκτακτων φυσικών φαινοµένων (χιονόπτωση 6-3-2015) στην Π.Ε. Φωκίδας. 

            (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. Τ.Τ. 31363/1555/9-
3-2015 έγγραφο της Αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φωκίδας προς την 
Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την υπ΄αριθµ. 31363/1555/6-3-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 

Φωκίδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινοµένων (χιονόπτωση 6-3-2015) στην Π.Ε. Φωκίδας και συγκεκριµένα: 

 
1.- Την απευθείας µίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών µηχανηµάτων : 
α) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 123207 ιδιωτικού µηχανήµατος, αυτοκίνητο µε λεπίδα 

και αλατιέρα, ιδιοκτησίας Θάνο ∆ήµο για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. 
Φωκίδας, στην περιοχή Επταλόφου-Πολύδροσου-Άνω Πολύδροσου-Σουβάλα. 

β) Με αριθµό κυκλοφορίας ΕΚΕ 2321 ιδιωτικού µηχανήµατος, αυτοκίνητο µε λεπίδα και 
αλατιέρα, ιδιοκτησίας Κυριαζή ∆ήµητρα, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. 
Φωκίδας, στην περιοχή  Γραβιά- ∆ιασταύρωση µε Επτάλοφο.  

γ) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 114740 ιδιωτικού µηχανήµατος, διαµορφωτής, 
ιδιοκτησίας Σπυρόπουλο Ευθύµιο, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας, 
στην περιοχή Ευπάλιο-Πευκάκι-∆ροσάτο. 

δ)  Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 86307 ιδιωτικού µηχανήµατος, αυτοκίνητο µε λεπίδα 
και αλατιέρα, ιδιοκτησίας Ηρακλής Α.Ε., για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. 
Φωκίδας, στην περιοχή Άµφισσα - Λιδωρίκι. 

ε) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 93450 ιδιωτικού µηχανήµατος, εκσκαφέα-φορτωτή, 
ιδιοκτησίας Βαρασιά Χρήστο, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας, στην 
περιοχή Άµφισσα - Λιδωρίκι. 

στ) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 87588 ιδιωτικού µηχανήµατος, τύπου διαµορφωτήρας, 
ιδιοκτησίας Τριβήλο Βασίλειο, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας, στην 
περιοχή Κριάτσι- Αρτοτίνα. 

ζ) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 117515 ιδιωτικού µηχανήµατος, αυτοκίνητο µε λεπίδα 
και αλατιλέρα, ιδιοκτησίας Ράπτη Γεώργιο, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. 
Φωκίδας, στην περιοχή Κροκύλειο- Ζοριάνος- Κουπάκι. 

η) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 82425 ιδιωτικού µηχανήµατος, αυτοκίνητο µε λεπίδα 
και αλατιέρα, ιδιοκτησίας Κρόνος Ε.Π.Ε. Ο.Ε. Καραχάλιος Γεώργιος, για τον αποχιονισµό του 
οδικού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας, στην περιοχή Μαυρολιθάρι-Πυρά-Βρύσες-Αθανάσιος 
∆ιάκος. 
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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. Φωκίδας, 
σε συνδυασµό µε την αριθµ. 1201/2014 (αριθµ. πρακτικού 26/02-12-2014, θέµα 27ο), 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

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

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

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

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

(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 224 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 18ο: Έγκριση δαπάνης για τη συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
στην τουριστική έκθεση «Μ.Ι.Τ.Τ. 2015» στη Μόσχα (από 18 έως 21/3-2015).     
(Εισηγήτρια κα Ευγενία Οικονόµου, Προϊσταµένη Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.) 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Φ.ΣΤ/32056/288/9-
3-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εµπορίου και Τουρισµού 
Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος 
πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην τουριστική έκθεση «Μ.Ι.Τ.Τ. 

2015» στη Μόσχα (Ρωσία) από 18 έως 21/3-2015,   
β) την δαπάνη µέχρι το ποσό των 22.000€ + 5060€ Φ.Π.Α. = 27.060€, για την κάλυψη 

συµµετοχής της εξαµελούς αποστολής της Π.Σ.Ε. στην ανωτέρω έκθεση, ως εξής:  
i) µεταφορά τουριστικού υλικού µέχρι το ποσό των 5.500€,  
ii) λοιπά έξοδα όπως κόστος έκδοσης βίζας, έξοδα µετακίνησης (αεροπορικά εισιτήρια κ.τ.λ.) 
διαµονή-µετακίνηση, ηµερήσια αποζηµίωση και τυχόν απρόβλεπτα έξοδα εφόσον αυτά 
καλύπτονται από τον συγκεκριµένο κωδικό µέχρι το ποσό των 16.500€. 

2. Ορίζει τον κ. Σπυρίδωνα Χρηστίδη, υπάλληλο της Π.Σ.Ε. ως υπόλογο για την 
ανωτέρω έκθεση, στο όνοµα του οποίου θα εκδοθεί Χ.Ε.Π. για τη διαχείριση δαπανών της 
έκθεσης. 

3. Εγκρίνει την µετακίνηση εκτός έδρας του κ. Κων/νου Π. Μπακογιάννη, Περιφε-
ρειάρχη Στερεάς Ελλάδας, για την συµµετοχή του στην τουριστική έκθεση «Μ.Ι.Τ.Τ. 2015» στη 
Μόσχα από 18-21/3/2015.  
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Η συγκεκριµένη δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, έτους 2015, ΚΑΕ 0844. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 225 
 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών συνεδρίασης 4/17-2-2015 και 5/26-2-2015 της Οικονοµικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Η Επιτροπή ενέκρινε οµόφωνα τα µε αριθµ. 4/17-2-2015 και 5/26-2-2015 πρακτικά 
συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 226 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της µε αριθµό 436/2013 απόφασης του 1ου 
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 23801/25/18-2-
2015 έγγραφο του γραφείου Νοµικής Υπηρεσίας Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Να µην ασκηθεί ένδικο µέσο κατά της µε αριθµό 436/2013 απόφασης του 1ου 

Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας. 
Οι κ.κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος και Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσαν ότι ψηφίζουν λευκό. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 227 

 
ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Αγγελικής Λιάγκα, ενώπιον 
του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 
138280/1385/11-2-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
∆ιορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο 

Γεώργιο Ρεντίφη του Παναγιώτη (Α.Μ. 392), κάτοικο Λαµίας, Α. Νικολάου αριθµ. 6, ο οποίος 
να την εκπροσωπήσει στο Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, στη δικάσιµο της 
19/03/2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την από 
21/11/2006 και µε αριθµό καταθέσεως 323/2006 προσφυγή, που άσκησε η Αγγελική Λιάγκα, 
συντάσσοντας υπόµνηµα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι 
κατά την κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.     

Οι κ.κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος και Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσαν ότι ψηφίζουν λευκό. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 228 
 

ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Αθανασίου Καρανάσου, 
ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τµήµα Ε΄). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 21761/167/19-
2-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
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∆ιορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο 
∆ηµήτριο Γουβέτα του Κλεάνθους (Α.Μ. ∆.Σ.Α. 28125), κάτοικο Αθηνών, Καρνεάδου αριθµ. 
44-46, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά (Τµήµα Ε΄), στη 
δικάσιµο της 12/03/2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την 
από 30/3/2011 προσφυγή, που άσκησε ο Αθανάσιος Καρανάσος, συντάσσοντας υπόµνηµα, 
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά την κρίση του 
απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.     

Οι κ.κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος και Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσαν ότι ψηφίζουν λευκό. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 229 
 
ΘΕΜΑ 5ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της ανώνυµης εµπορικής 
εταιρείας µε την επωνυµία «FINA TRANS GMBH», ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 27610/249/26-
2-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
∆ιορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο 

Γεωργία Μπήτα του Νικολάου (Α.Μ. 266), κάτοικο Λαµίας, Καποδιστρίου αριθµ. 12, η οποία 
να την εκπροσωπήσει στο Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, στη δικάσιµο της 
2/4/2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την από 20/3/2006 
και µε αριθµό καταθέσεως 68/2006 προσφυγή, που άσκησε η ανώνυµη εµπορική εταιρεία µε 
την επωνυµία «FINA TRANS GMBH», συντάσσοντας υπόµνηµα, προβάλλοντας ενστάσεις και 
ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά την κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της  
υποθέσεως.     

Οι κ.κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος και Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσαν ότι ψηφίζουν λευκό. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 230 
 
ΘΕΜΑ 6ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Βασίλειου Παπακώστα του 
Κων/νου, ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 71915/736/25-
2-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
∆ιορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο 

Άννα Στέφου του Κων/νου (Α.Μ. 311), κάτοικο Λαµίας, Χατζοπούλου αριθµ. 3 , η οποία να την 
εκπροσωπήσει στο Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, στη δικάσιµο της 2/4/2015, ή σε 
κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την από 16/12/2005 και µε αριθµό 
καταθέσεως 363/2005 προσφυγή, που άσκησε ο Βασίλειος Παπακώστας του Κων/νου, 
συντάσσοντας υπόµνηµα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι 
κατά την κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.     

Οι κ.κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος και Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσαν ότι ψηφίζουν λευκό. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 231 
 
ΘΕΜΑ 7ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Κων/νου Σταυρογιάννη του 
Γεωργίου, ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 95796/991/26-
2-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
∆ιορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο 

Άννα Στέφου του Κων/νου (Α.Μ. 311), κάτοικο Λαµίας, Χατζοπούλου αριθµ. 3, η οποία να την 
εκπροσωπήσει στο Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, στη δικάσιµο της 2/4/2015, ή σε 
κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την από 19/5/2006 και µε αριθµό 
καταθέσεως 148/2006 προσφυγή, που άσκησε ο Κων/νος Σταυρογιάννης του Γεωργίου, 
συντάσσοντας υπόµνηµα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι 
κατά την κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.  

   Οι κ.κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος και Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσαν ότι ψηφίζουν 
λευκό. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 232 

 
ΘΕΜΑ 8ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Βασιλικής χήρας Γ. 
Κουκουλή, ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 95969/992/26-
2-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
∆ιορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο 

Άννα Στέφου του Κων/νου (Α.Μ. 311), κάτοικο Λαµίας, Χατζοπούλου αριθµ. 3 , η οποία να την 
εκπροσωπήσει στο Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, στη δικάσιµο της 2/4/2015, ή σε 
κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την από 11/4/2006 και µε αριθµό 
καταθέσεως 102/2006 προσφυγή, που άσκησε η Βασιλική χήρα Γ. Κουκουλή, συντάσσοντας 
υπόµνηµα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά την κρίση 
της απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.     

Οι κ.κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος και Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσαν ότι ψηφίζουν λευκό. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 233 
 
ΘΕΜΑ 9ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της ανώνυµης εταιρείας µε την 
επωνυµία «ΒΙ.ΜΕ.ΑΛ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΒΙΜΕΑΛ Α.Ε.», ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 
133194/1346/25-2-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
∆ιορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο 

Αικατερίνη Σκαρµούτσου του Ιωάννη (Α.Μ. 171), κάτοικο Λαµίας, Λεωνίδου αριθµ. 8-10, η 
οποία να την εκπροσωπήσει στο Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, στη δικάσιµο της 
2/4/2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την από 
11/12/2006 και µε αριθµό καταθέσεως 340/2006 προσφυγή, που άσκησε η ανώνυµη εταιρεία 
µε την επωνυµία «ΒΙ.ΜΕ.ΑΛ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΒΙΜΕΑΛ Α.Ε.», 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.     

Οι κ.κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος και Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσαν ότι ψηφίζουν λευκό. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 234 
 
ΘΕΜΑ 10ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Ευάγγελου Κοτσώνη και της 
Μαρίας συζ. Ε. Κοτσώνη, ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 5215/27/26-2-
2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
∆ιορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο 

Βασίλειο Θεοφανόπουλο του Κίµωνα (Α.Μ. 210), κάτοικο Αταλάντης, 25ης Μαρτίου αριθµ. 69, 
ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Πολυµελές Πρωτοδικείο Λαµίας, στη δικάσιµο της 
3/4/2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την από 20/4/2012 
και µε αριθµό καταθέσεως 1062/ΤΠ 66/2012 αγωγή, που άσκησαν ο Ευάγγελος Κοτσώνης και 
η Μαρία συζ. Ε. Κοτσώνη, συντάσσοντας υπόµνηµα, προβάλλοντας ενστάσεις και 
ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά την κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση της 
υποθέσεως.     

Οι κ.κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος και Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσαν ότι ψηφίζουν λευκό. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 235 
 
ΘΕΜΑ 11ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της Ξανθής Φούντα κ.λ.π. (σύνολο 
16), ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 
144001/1462/26-2-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
∆ιορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο 

Φωτεινή Ζήση του Γεωργίου (Α.Μ. 303), κατοίκου Λαµίας, Λεωνίδου αριθµ. 8-10, η οποία να 
την εκπροσωπήσει στο Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, στη δικάσιµο της 23/4/2015, 
ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την από 20/12/2006 και µε 
αριθµό καταθέσεως 366/2006 αγωγή, που άσκησαν η Ξανθή Φούντα κ.λ.π. (σύνολο 16), 
συντάσσοντας υπόµνηµα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι 
κατά την κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.     

Οι κ.κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος και Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσαν ότι ψηφίζουν λευκό. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 236 
 
ΘΕΜΑ 12ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση ανακοπής της ανώνυµης εταιρείας µε την 
επωνυµία «ΝΙΟΒΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΝΙΟΒΗ ΑΤΕ», 
ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 
130664/1323/26-2-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
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∆ιορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο 
Ευθυµία Χαρίλα του Ηλία (Α.Μ. 329), κάτοικο Λαµίας, Λεωνίδου αριθµ. 6, η οποία να την 
εκπροσωπήσει στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Λαµίας, στη δικάσιµο της 2/4/2015, ή σε κάθε µετ’ 
αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την από 17/11/2014 και µε αριθµό 
καταθέσεως 1711/ΤΜ/393/2014 ανακοπή, που άσκησε η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία 
«ΝΙΟΒΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΝΙΟΒΗ ΑΤΕ», 
συντάσσοντας υπόµνηµα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι 
κατά την κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.     

Οι κ.κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος και Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσαν ότι ψηφίζουν λευκό. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 237 
 
ΘΕΜΑ 13ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης ύστερα από αίτηµα του 
Αντιπεριφερειάρχη Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 23766/193/20-
2-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή και το συνηµµένο σ' αυτό 
υπ. αριθµ. πρωτ. οικ. 13/12-2-2005 έγγραφο του γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος 
πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
∆ιορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την ∆ικηγορική 

Εταιρεία µε την επωνυµία «Γεώργιος ∆. Ανδρέου – ∆ηµήτριος Γ. Ανδρέου & Συνεργάτες» 
(Α.Μ./∆.Σ.Α. 80321, οδός Ακαδηµίας αρ. 27Α - Αθήνα), η οποία, αφού λάβει υπόψη της τις 
σχετικές διατάξεις και µελετήσει το φάκελο της υπόθεσης, λάβει δε κάθε αναγκαία πληροφορία 
από την αρµόδια υπηρεσία, να συντάξει αναλυτική γνωµοδότηση απαντώντας στο ερώτηµα 
που τίθεται µε το ως άνω έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Οι κ.κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος και Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσαν ότι ψηφίζουν λευκό. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 238 
 
ΘΕΜΑ 14ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης σε σχέση µε την άσκηση 
ενδίκου µέσου για λογαριασµό της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» κατά της αριθµ. 
577/108/26-11-2014 απόφασης της Τοπικής ∆ιοικητικής Επιτροπής του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
Λιβαδειάς. 
(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. 23020/186/20-
2-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
∆ιορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την ∆ικηγορική 

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

Οι κ.κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος και Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσαν ότι ψηφίζουν λευκό. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 239 
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 Σ΄αυτό το σηµείο εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων ο κ. κ. Γεώργιος Γκικόπουλος. 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση πρακτικών της επιτροπής του επαναληπτικού πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας», 
χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύµβασης έως 31-12-2015, προϋπολογισµού 
73.800,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 26745/1140/25-
2-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. τα υπ΄αριθµ. 1/17-2-2015 και 2/24-2-2015 πρακτικά της επιτροπής του 

επαναληπτικού πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων για 
τις ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας», χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύµβασης έως 31-
12-2015, προϋπολογισµού 73.800,00 € µε Φ.Π.Α., που αφορούν στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής των υποψήφιων προµηθευτών. 

2. την συνέχιση του διαγωνισµού στην επόµενη φάση αξιολόγησης των οικονοµικών 
προσφορών µε τον µοναδικό συµµετέχοντα κ. Φλώρο Ιωάννη του Νικολάου. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 240 

 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του επαναληπτικού ανοικτού δηµόσιου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας και των Ν.Π.∆.∆. χωρικής αρµοδιότητάς της», προϋπολογισµού 
147.634,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 1299/2-3-2015 
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 απο 2-3-2015 πρακτικό της επιτροπής του επαναληπτικού ανοικτού 

δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας και των Ν.Π.∆.∆. χωρικής αρµοδιότητάς της», προϋπολογισµού 
147.634,00 € µε Φ.Π.Α., που αφορά στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των 
υποψήφιων αναδόχων. 

2. Αναδεικνύει µειοδότες: 
α) για τα τµήµατα Θήβας και Αλιάρτου την εταιρεία «ΑΘΑΝ. ΚΟΠΑΝΑΣ – ΧΑΡ. 

ΚΑΛΛΗΣ Ο.Ε.» µε προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης 0,5% επί της εκάστοτε 
διαµορφούµενης µέσης λιανικής τιµής κατά την ηµέρα παράδοσης του είδους. 

β) για το τµήµα Λιβαδειάς τον «ΑΘΑΝ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ» µε προσφερόµενο ποσοστό 
έκπτωσης 1% επί της εκάστοτε διαµορφούµενης µέσης λιανικής τιµής κατά την ηµέρα 
παράδοσης του είδους. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 241 

 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση α) διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού 
για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες της Π.Ε. Φωκίδας και των νοµικών 
προσώπων χωρικής αρµοδιότητάς της, έτους 2015-2016», προϋπολογισµού 212.654,70€ µε 
Φ.Π.Α. και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.   
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 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 27566/1421/26-2-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. την διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 

«Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες της Π.Ε. Φωκίδας και των νοµικών προσώπων 
χωρικής αρµοδιότητάς της, έτους 2015-2016», προϋπολογισµού 212.654,70€ µε Φ.Π.Α. µε 
κριτήριο επιλογής τη χαµηλότερη τιµή, 

2. τους όρους του διαγωνισµού, όπως αναφέρονται στο σχέδιο της προκήρυξης,  
3. την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης ως προς το σκέλος που αφορά την Π.Ε. 

Φωκίδας,  
α) συνολικού ποσού 134.070,00 € µε Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του Κ.Α.Ε. 1511 
«Προµήθεια καυσίµων» του ΦΟΡΕΑ 073 &  
β) συνολικού ποσού 33.825,00 € µε Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 1512 
«Προµήθεια καυσίµων Θέρµανσης» του ΦΟΡΕΑ 073 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, τα οποία ποσά κατανέµονται στα 
παρακάτω έτη, ως εξής: 
 
α) Στο έτος 2015, ποσό 70.000,00 € µε Φ.Π.Α. (Κ.Α.Ε. 1511) 
β) Στο έτος 2016, ποσό 64.070,00 € µε Φ.Π.Α. (Κ.Α.Ε.1511) 
 
α) Στο έτος 2015, ποσό 20.000,00 € µε Φ.Π.Α. (Κ.Α.Ε. 1512) 
β) Στο έτος 2016, ποσό 13.825,00 € µε Φ.Π.Α. (Κ.Α.Ε. 1512) 
 

4. την διάθεση πίστωσης για την προµήθεια υγρών καυσίµων (Αµόλυβδη Βενζίνη, 
Πετρέλαιο Κίνησης) για τις ανάγκες των της Π.Ε. Φωκίδας, οικονοµικού έτους 2015, συνολικού 
ποσού: 
α) 134.070,00 € σε βάρος του Κ.Α.Ε. 1511 «Προµήθεια καυσίµων» του ΦΟΡΕΑ 073, για την 
προµήθεια υγρών καυσίµων (αµόλυβδης βενζίνης, πετρελαίου κίνησης) για τις ανάγκες της 
Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας & 
β) 33.825,00 € σε βάρος του Κ.Α.Ε. 1512 «Προµήθεια καυσίµων Θέρµανσης» ΦΟΡΕΑ 073, 
για την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας 
Φωκίδας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 242 
 

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για 
την «Προµήθεια ειδών γραφικής ύλης και χαρτιού φωτοτυπικού-εκτυπωτών της Π.Ε. Φωκίδας 
και των γραφείων της Α’/θµιας και Β’/θµιας εκπαίδευσης έτους 2015-2016, προϋπολογισµού 
28.455,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 28100/1444/27-2-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθµ. 1/27-2-2015 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου 

µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια ειδών γραφικής ύλης και χαρτιού φωτοτυπικού-
εκτυπωτών της Π.Ε. Φωκίδας και των γραφείων της Α’/θµιας και Β’/θµιας εκπαίδευσης έτους 
2015-2016, προϋπολογισµού 28.455,00 € χωρίς Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής των υποψήφιων προµηθευτών. 
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2. Ορίζει ηµεροµηνία αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών την 12η Μαρτίου, 
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.00 π.µ. στον ίδιο χώρο µε τους παρακάτω υποψηφίους, που 
κατέθεσαν προσφορά:  

α) «BBD ΝΙΚ. ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ» ∆ρέπανο Αχαΐας, για το παράρτηµα ∆΄ 
β) «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΓΚΟΛΦΗΣ» Βιβλιοχαρτοπωλείο – Πολύδροσο Φωκίδας για τα 
παραρτήµατα Γ΄ και ∆΄ 
γ) «∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ» Παν. Μπεχλιβανίδης «Χαρτικά – Βιβλία – Παιχνίδια – ∆ώρα», Ιτέα 
Φωκίδας για τα παραρτήµατα Γ΄ και ∆΄. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 243 

 
ΘΕΜΑ 19: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης – πληρωµή δαπάνης για την προµήθεια φακέλων 
αλληλογραφίας µε προπληρωµένο τέλος και εκτυπωµένο λογότυπο της Π.Ε. Φθιώτιδας 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. 28965/1144/2-3-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δέσµευση πίστωσης – πληρωµή δαπάνης ποσού 15.000,00€ συµπεριλα-

µβανοµένου Φ.Π.Α. για την προµήθεια φακέλων αλληλογραφίας µε προπληρωµένο τέλος και 
εκτυπωµένο λογότυπο της Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας µε απευθείας 
ανάθεση στα ΕΛΤΑ Α.Ε.  

Η συγκεκριµένη δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, έτους 2015 και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 01 073 
και τον Κ.Α.Ε. 0823. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 244 

 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση α) διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη 
αναδόχου διακίνησης εγγράφων και δεµάτων προς το εσωτερικό για την κάλυψη των 
ταχυδροµικών αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των ∆/νσεων Α/θµιας και 
Β/θµιας Εκ/σης, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύµβασης έως 31-12-2015, 
προϋπολογισµού 45.605,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.            
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 26513/1130/25-2-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. την διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου 

διακίνησης εγγράφων και δεµάτων προς το εσωτερικό για την κάλυψη των ταχυδροµικών 
αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκ/σης, 
χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύµβασης έως 31-12-2015, προϋπολογισµού 
45.605,00 € χωρίς Φ.Π.Α.  

2. τους όρους της διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισµού, σύµφωνα µε το συνηµµένο 
σχέδιο. 
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Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού φορέα  02073 και τον ΚΑΕ 0823. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 245 

 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Επικύρωση της υπ’ αριθµ. 27543/298/26-02-2015 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης πρακτικού 3 της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισµού για 
κατόχους οχηµάτων ∆.Χ και ελλείψει αυτών 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 ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισµό», 
προϋπολογισµού 67.752,81€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωµάτων 
προαίρεσης. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 27555/807/26-2-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Επικυρώνει την υπ΄αριθµ. 27543/298/26-02-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη 

Στερεάς Ελλάδας, ως προς: 
 1. την έγκριση του υπ΄αριθµ. 3/26-2-2015 πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου 
διαγωνισµού για κατόχους οχηµάτων ∆.Χ και ελλείψει αυτών 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 ηλεκτρονικό ανοικτό 
διαγωνισµό», προϋπολογισµού 67.752,81€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και των 
δικαιωµάτων προαίρεσης, που αφορούσε την ηλεκτρονική αποσφράγιση και τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς των υποψήφιων 
αναδόχων. 
 2. την αποδοχή των παρακάτω προσφορών για τα τµήµατα 4, 13, 30, 6, 8, 3, 29, 32, 
33, 25, 26, 35,10,12, 9, 7 και 11 αναδεικνύοντας ως τελευταίους µειοδότες τους κάτωθι: 
 

α/α 
Τµήµα - Τόπος 
παραλαβής - 
προορισµού 

Αριθµός 
δροµολο
γίου στη 
σύµβαση 

Ποσοστό 
έκπτωσης 

Ηµερήσιο 
Κόστος 

∆ροµολογίου  
(άνευ ΦΠΑ) 

σε € 

Κόστος 
δροµολογίου 
στο σύνολο 
(άνευ ΦΠΑ) 

σε € 

ΜΕΙΟ∆ΟΤΗΣ 

1 

4- Αργύρι Καρδίτσας-
Ραπτόπουλο-Γυµνάσιο 

Ραπτοπούλου 

60 

Τέσσερα 
(4%) 42,58 2.554,80 

Μπράζιας 
∆ηµοσθένης του 

Γεωργίου 

13- Μπράβα Αργυρίου 
Καρδίτσας-

Ραπτόπουλο-Γυµνάσιο 
Ραπτοπούλου 

∆ύο (2%) 26,68 1.600,80 

30- Αργύρι Καρδίτσας-
Καταφύλλι-Κελάρια-

Ραπτόπουλο 
Γυµνάσιο Ραπτοπούλου 

Τρία (3%) 33,89 2.033,40 

2 

6- Πουλιανά-Τσιρνώκα-
Ιτέα 

Γυµνάσιο Ραπτοπούλου 
Νηπιαγωγείο 
Ραπτοπούλου 

 

60 
 

Επτά 
(7%) 21,25 1.275,00 Μαυρογόνατος 

∆ηµήτριος του 
Βασιλείου 

8- Ιτέα- Πέντε 18,62 1.117,20 
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Γυµνάσιο Ραπτοπούλου (5%) 

3 3- Χρύσοβα-Βαλαώρα-
Γυµνάσιο Γρανίτσας 

60 
 Ένα (1%) 22,28 

 1.336,80 
Μπισµπίκης 
Βασίλειος του 
Κων/νου 

4 

29- Άνω Τσούκα-
Παλαιοκατούνα 

∆.Σ Παλαιοκατούνας & 
Γυµνάσιο 

Παλαιοκατούνας 
 

60 

∆ύο (2%) 24,48 1.468,80 

Ροΐδη 
Κωνσταντία του 

Γεωργίου 

32- Τριπόταµος-Άνω 
Τσούκα-Παλαιοκατούνα 
∆.Σ Παλαιοκατούνας 

/Νηπιαγωγείο 
 

∆ύο (2%) 22,06 1.323,60 

33- Νηπιαγωγείο 
Παλαιοκατούνας 
Άνω Τσούκα 

 

Ένα (1%) 9,15 549,00 

5 

25- Νέο Αργύρι –
∆αφνούλα 

∆.Σ ∆αφνούλας 
60 

Μηδέν 
(0%) 16,41 984,60 

Παπαντώνης 
Νικόλαος του 
Αργυρίου 

26- Νέο Αργύρι –
∆αφνούλα 
Νηπιαγωγείο 
∆αφνούλας 

Μηδέν 
(0%) 16,58 994,80 

6 
35- Καρίτσα-Γαύρος 

2ο Γυµνάσιο 
Καρπενησίου 

60 Τριάντα 
(30%) 16,07 964,20 

Παναγιωτοπούλο
υ 

 Σπυριδούλα του 
Λεωνίδα 

7 

10- Βρουβιανά –
Ραπτόπουλο-Γυµνάσιο 

Ραπτοπούλου 60 

∆εκαοκτώ 
(18%) 33,06 1.983,60 Παπαδηµητρίου 

Χρήστος του 
Θωµά 12- Ιτέα 

∆.Σ Ραπτοπούλου 
∆εκατρία 

(13%) 17,05 1.023,00 

8 
9- Βρουβιανά-

Ραπτόπουλο- Γυµνάσιο 
Ραπτοπούλου 

60 ∆ύο (2%) 39,51 2.370,60 
Πεταρούδας 
Βασίλειος του 

Θωµά 

9 

7- Νηπιαγωγείο 
Ραπτοπούλου-
Τσιρνώκα 

 60 
∆ύο (2%) 11,19 671,40 Σβάρνα 

Χρυσούλα του 
Γεωργίου 

11- Ιτέα 
∆.Σ Ραπτοπούλου Τρία (3%) 19,01 1.140,60 

 
3. την επανάληψη του διαγωνισµού για τα δροµολόγια µε α/α 1, 2, 5, 14, 15, 16, 17, 

18,19,20,21,22,23,24,27,28,31,34,36,37,38 και 39 (συνολικά 22) για τα οποία ο διαγωνισµός 
απέβη άγονος, διότι δεν κατατέθηκαν προσφορές ή διότι απορρίφθηκαν κατά το στάδιο 
τεχνικής προσφοράς. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 246 

 
ΘΕΜΑ 22ο: Επικύρωση της υπ’ αριθµ. 28167/302/27-02-2015 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης πρακτικού 4 της επιτροπής του ηλεκτρονικού ανοιχτού 
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δηµόσιου διεθνούς 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». 
(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. 28337/845/27-2-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Επικυρώνει την υπ΄αριθµ. 28167/302/27-02-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη 

Στερεάς Ελλάδας, ως προς: 
1. την έγκριση του υπ΄αριθµ. 4/27-2-2015 πρακτικού της επιτροπής του ηλεκτρονικού 

ανοιχτού δηµόσιου διεθνούς 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», που αφορούσε την αποσφράγιση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης των αναδειχθέντων µειοδοτών. 

2. την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, την ανάθεση εκτέλεσης των 
σχετικών δροµολογίων και την υπογραφή των οικείων συµβάσεων στους τελευταίους 
µειοδότες ως ακολούθως: 

 

Α/Α 
ΤΜΗΜΑ / ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

Αριθµός 
δροµολογίου 
στη σύµβαση 

Ηµερήσιο 
κόστος 
(άνευ 

Φ.Π.Α.) σε € 

Τελικός Μειοδότης 

1 
1-1 – Κέδρα – Πρασιά – 
Ραπτόπουλο – Γυµνάσιο 

Ραπτοπούλου – µε επιστροφή 

50 64,23 

Μαλανδρίνος 
Παναγιώτης του 
Βελισάριου 

 
Συστηµικός 
Αριθµός:3799 

10 287,67 

2 

2-14 – Κ. Ραπτόπουλο – 
Σιγκέρι – Ραπτόπουλο – 

Γυµνάσιο Ραπτοπούλου – µε 
επιστροφή 

50 22,18 

10 22,94 

3 

2-15 – Κέδρα – Σάτο – Κ. 
Ραπτόπουλο – Ραπτόπουλο – 
Γυµνάσιο Ραπτοπούλου – µε 

επιστροφή 

50 38,88 

10 43,11 

4 

2-16 – Κέδρα – Πρασιά – 
Μεταξάδες – ∆. Σ. 

Ραπτοπούλου & Νηπιαγωγείο 
– µε επιστροφή και 1 µονό 

50 44,46 

10 49,77 

5 
2-19 – Άγ. ∆ηµήτριος – 
Κερασοχώρι – Γυµνάσιο 

Κερασοχωρίου – µε επιστροφή 

50 70,89 

Χειλάς Γεώργιος 
του Ματθαίου 

 
Συστηµικός 
Αριθµός:3675 

10 79,38 

6 

2-33 – Βίνιανη – Κερασοχώρι 
– Κρέντη – ∆. Σ. – 

Νηπιαγωγείο Κρέντης – µε 
επιστροφή 

50 28,07 

10 29,90 

7 2-34 – Νηπιαγωγείο Κρέντης – 
Βίνιανη – µονή επιστροφή 

50 15,04 
10 16,30 

8 

2-30 – Γέφυρα Αυλακίου – Ν. 
Αργύρι (ανταπόκριση µε 

ΚΤΕΛ) – Γυµν. Ραπτοπούλου 
– µε επιστροφή 

50 22,04  
Παπαδηµητρίου 

Χρήστος του Θωµά 
 

10 23,23 
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Συστηµικός 
Αριθµός:3641 

9 

2-36 – Ψηλόβραχος – 
Επισκοπή – ∆υτ. Φραγκίστα – 
Κερασοχώρι – ∆υτ. Φραγκίστα 

– Γυµνάσιο Φραγκίστας – 
Γυµνάσιο Κερασοχωρίου – µε 

επιστροφή 

50 61,54  
Τσούλος Νικόλαος 
του Γεωργίου 

 
Συστηµικός 
Αριθµός:3794 

 

10 68,89 

10 

2-38 – Άνω Τριπόταµος – Άνω 
Τσούκα – Κρέντη – ∆υτ. 
Φραγκίστα – ΕΠΑΛ 

Φραγκίστας – µε επιστροφή 

50 85,24  
Στερόπουλος 
Γεώργιος του 
∆ηµητρίου 

 
Συστηµικός 
Αριθµός:3787 

10 95,49 

11 

2-39 – Παλαιοκατούνα – 
Τσούκα – ∆υτ. Φραγκίστα – 
ΕΠΑΛ Φραγκίστας – µε 

επιστροφή 

50 48,86 

10 54,72 

 

Α/
Α 

ΤΜΗΜΑ / ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

Αριθµός 
δροµολογίου 
στη σύµβαση 

Ηµερήσιο 
κόστος 
(άνευ 

Φ.Π.Α.) σε € 

 
Τελικός 

Μειοδότης 

12 
 

2-40 – Χαράστι ή Σίδερα – 
Ψηλόβραχος – Άγ. Γεώργιος – 

∆υτ. Φραγκίστα – ΕΠΑΛ 
Φραγκίστας – Γυµνάσιο 

Φραγκίστας - µε επιστροφή 

50 46,15 Καλύβας Αργύριος 
του Παναγιώτη 

 
Συστηµικός 
Αριθµός:3789 

 

10 51,64 

13 

2-47 – Γρανίτσα – Καλεσµένο 
– Καρπενήσι – ΕΕΕΕΚ 

Καρπενησίου & Ειδικό Σχολείο 
Καρπενησίου & ΕΠΑΛ 

Καρπενησίου – µε επιστροφή 

45 115,92 Παπαδηµητρίου 
Κων/νος του Θωµά 

 
Συστηµικός 
Αριθµός:3631 

 

15 129,83 

14 
2-45 – Εργατικές Κατοικίες 3 – 
Ξηριάς – ΕΕΕΕΚ Καρπενησίου 

– µε επιστροφή 

50 22,18  
 
 
 
 
 
 

Κ/Ξ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ 

ΤΑΞΙ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

 
 

Συστηµικός 
Αριθµός:3805 

 
 

10 22,94 

15 

2-46 – Λαγγαδιά – Ξηριάς (Άγ. 
Νεκτάριος – Λαγγαδιά – 

Νοσοκοµείο – Παλαιά Λαϊκή 
αγορά – Ξηριάς – ΕΕΕΕΚ) - 
ΕΕΕΕΚ Καρπενησίου – µε 

επιστροφή 

50 18,67 

10 19,08 

16 
2-53 – Μεσοχώρι Κλειστού – 

Καρπενήσι – ΕΕΕΕΚ 
Καρπενησίου – µε επιστροφή 

30 101,87 
5 114,10 
25 142,04 

17 

2-54 – Καρπενήσι – Προφ. 
Ηλίας Καρπενησίου – Ειδ. ∆. 

Σ. Καρπενησίου – µε 
επιστροφή 

50 18,50 

10 18,96 

18 2-55 – Καρπενήσι – 
Καλεσµένο – ΕΠΑΛ 

45 25,36 
15 28,35 
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Καρπενησίου – µονή 
επιστροφή 

19 
2-56 - Καρπενήσι – Καλεσµένο 

– Ειδ. ∆. Σ. Καρπενησίου – 
µονή επιστροφή 

45 25,36 

15 28,35 

20 

2-57 – Κλαυσί – Γοργιανάδες – 
Καρπενήσι – 2ο Γυµνάσιο 
Καρπενησίου, ΕΠΑΛ, ΓΕΛ 

Καρπενησίου – µε επιστροφή 

50 29,80 

10 31,78 

21 
2-58 – Μυρίκη – Καρπενήσι – 

1ο Γυµνάσιο Καρπενησίου – µε 
επιστροφή 

45 26,89 

15 28,41 

22 

2-59 – Άγ. Νικόλαος – 
Καρπενήσι – 4ο ∆. Σ. 

Καρπενησίου – µε επιστροφή 
 

45 21,81 

15 22,90 

Α/
Α 

ΤΜΗΜΑ / ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

Αριθµός 
δροµολογίου 
στη σύµβαση 

Ηµερήσιο 
κόστος 
(άνευ 

Φ.Π.Α.) σε € 

Τελικός 
Μειοδότης 

 
 

23 

2-60 – Γοργιανάδες – 
Καρπενήσι – 4ο ∆. Σ. 

Καρπενησίου – µε επιστροφή 

50 23,15 

Κ/Ξ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ 

ΤΑΞΙ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

 
 

Συστηµικός 
Αριθµός:3805 

 
 

10 24,22 

24 
2-61 – 4ο ∆. Σ. Καρπενησίου -  
Γοργιανάδες(τόπος κατοικίας) 

– µονή επιστροφή 

50 11,57 

10 12,11 

25 

2-62 – Μουζίλο – Κλαυσί – 
Καρπενήσι – 4ο ∆. Σ. 

Καρπενησίου (ολοήµερο) & 2ο 
Γυµνάσιο Καρπενησίου & ΓΕΛ 
Καρπενησίου – µε επιστροφή 

και 1 µονό 

50 43,45 

10 46,42 

26 
2-63 – Σελλά – Καρπενήσι – 4ο 

∆. Σ. Καρπενησίου – µε 
επιστροφή 

45 51,98 

15 58,21 

27 

2-64 – Ασπρόπυργος – 
Καρπενήσι – 4ο ∆. Σ. 
Καρπενησίου – 4ο 

Νηπιαγωγείο Καρπενησίου & 
2ο Γυµνάσιο Καρπενησίου – µε 

επιστροφή 

45 80,25 

15 89,73 

28 
 

2-65 – Κρίκελο – Καρπενήσι – 
2ο & 3ο ∆. Σ. Καρπενησίου – 

µε επιστροφή 

45 56,10 

15 62,66 

29 
2-66 – Κλαυσί – Καρπενήσι – 

2ο ∆. Σ. & 4ο ∆ηµοτικό 
Νηπιαγωγείο – µε επιστροφή 

50 24,95 

10 26,32 

30 

2-67  – Γαύρος – Μικρό Χωριό 
– 4ο Νηπιαγωγείο 

Καρπενησίου (ολοήµερο) – µε 
επιστροφή 

50 34,30 

10 38,42 

31 
2-68 – Μεσοχώρα – 

Καρπενήσι – 4ο Νηπιαγωγείο 
Καρπενησίου (ολοήµερο) – µε 

50 20,10 

10 20,86 

ΑΔΑ: 76ΠΣ7ΛΗ-ΟΤΤ



 38

επιστροφή 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 247 

 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση διακήρυξης και λοιπών συµβατικών τευχών δηµοπράτησης του έργου: 
«∆ιαπλάτυνση γέφυρας στη θέση Βρύση ΤΚ Τανάγρας», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 
215.403,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 371/16-2-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµοπράτηση του έργου: «∆ιαπλάτυνση γέφυρας στη θέση Βρύση ΤΚ 

Τανάγρας», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 215.403,00 € µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή 
δηµοπρασία, 

β) την διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης του έργου του θέµατος, 
γ)  την δαπάνη για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας ως Αρχή που θα 

διενεργήσει την δηµοπρασία. 
 Ο κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος ψηφίζει θετικά, µε την εξής παρατήρηση: ‘’Οι γέφυρες οι 
οποίες βρίσκονται στο εθνικό µας δίκτυο πρέπει να αντικατασταθούν, να υπάρξει στατική 
επάρκεια και θα πρέπει η Περιφέρεια να το θέσει υπ΄όψιν στο Υπουργείο, λόγω της 
παλαιότητας να ελεγχθούν από επάρκεια στατικότητας και τι µπορεί να γίνει από πλευράς 
αποκατάστασης των διαζωµάτων’’. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 248 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση διακήρυξης και τευχών δηµοπράτησης του έργου: «Οικοδοµικές 
εργασίες - συντηρήσεις κτιριακών υποδοµών χωρικής αρµοδιότητας Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», προϋπολογισµού 507.000,00€  µε Φ.Π.Α.. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 28375/723/2-3-
-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  
 Ακολούθησαν παρατηρήσεις των µελών της Επιτροπής για την µετεγκατάσταση των 
Υπηρεσιών της Περιφέρειας στο κτίριο της πρώην ΜΕΡΥΠ, όσον αφορά την στατικότητα του 
κτιρίου και τις εργασίες που θα γίνουν για την διαµόρφωση του χώρου οι οποίες ενδέχεται να 
ξεπεράσουν τον προβλεπόµενο προϋπολογισµό. 
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε στα µέλη της Επιτροπής, πριν ή µετά την επόµενη 
συνεδρίαση, να πραγµατοποιηθεί µία επίσκεψη στο χώρο της ΜΕΡΥΠ όπου θα ενηµερωθούν 
από τις Τεχνικές Υπηρεσίες για τις εργασίες που γίνονται. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµοπράτηση του έργου: «Οικοδοµικές εργασίες - συντηρήσεις κτιριακών 

υποδοµών χωρικής αρµοδιότητας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισµού 
507.000,00€ µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή δηµοπρασία, 

β) την διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης του έργου του θέµατος, 
γ)  την δαπάνη για την εκτέλεση του έργου. 
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2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως Αρχή που 
θα διενεργήσει την δηµοπρασία. 

Ο κ. Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό, µε τη αιτιολογία ότι ‘’υπάρχουν 
πολλές οικοδοµικές εργασίες, στην ουσία φτιάχνουµε ένα µεγάλο µέρος του κτιρίου από την 
αρχή χωρίς αυτό να εξυπηρετεί όλες τις ανάγκες’’. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 249 

 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση διακήρυξης και τευχών δηµοπράτησης του έργου: «Κατασκευή – 
συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων σε υποδοµές χωρικής αρµοδιότητας Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», προϋπολογισµού 300.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 28639/850/2-3-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας  προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
1. Εγκρίνει: 

α) την δηµοπράτηση του έργου: «Κατασκευή – συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων σε υποδοµές 
χωρικής αρµοδιότητας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισµού 300.000,00 € µε 
Φ.Π.Α., µε ανοιχτή δηµοπρασία, 

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

την δηµοπρασία. 
Ο κ. Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 250 

 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση διακήρυξης και τευχών δηµοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση 
κατολίσθησης στο δρόµο Αταλάντη – Καλαπόδι», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 
200.000,00 µε Φ.Π.Α.. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 26856/796/25-2-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας  προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 

 α) την δηµοπράτηση του έργου: «Αποκατάσταση κατολίσθησης στο δρόµο Αταλάντη – 
Καλαπόδι», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 200.000,00 µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή δηµοπρασία, 

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

την δηµοπρασία. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 251 

 
ΘΕΜΑ 27ο: Ανάκληση της υπ΄αριθµ. 372/31-3-2014 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε., µετά την αριθµ. 4/4/2014 απόφαση της Επιτροπής του Άρθρου 18, και κατακύρωση 
του διαγωνισµού του έργου: «Επισκευή – συντήρηση τµήµατος δρόµου στο Τ.Κ. 
Καινούργιου», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 90.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη α) το υπ’ αριθµ. 85686/6529/12-
2-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας, και β) την υπ’ αριθµ. 4/4/2014 
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 18 ν. 2218/1994, µε την οποία ακυρώθηκε η αριθµ. 
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372/31-3-2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο 
τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Ανακαλεί την υπ΄αριθµ. 372/31-3-2014 απόφασή της (πρακτικό 9/2014). 
2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού του έργου του θέµατος στην 

εργοληπτική επιχείρηση «Σπυρίδων Ζαβιτσάνος & ΣΙΑ Ε.Ε.», µε την προσφερθείσα από αυτή 
έκπτωση δεκαεννιά τοις εκατό (19%). 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 252 

 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση πρακτικών - κατακύρωση αποτελέσµατος της ανοιχτής δηµοπρασίας του 
έργου: «Συντήρηση και συµπλήρωση φωτεινής σηµατοδότησης κόµβων στο Ε.Ο.∆. 
αρµοδιότητας ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε.», προϋπολογισµού 250.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 25838/620/24-
2-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει τα υπ΄αριθµ. 1/4-2-2015 και 2/12-2-2015 πρακτικά της επιτροπής 

διαγωνισµού του έργου: «Συντήρηση και συµπλήρωση φωτεινής σηµατοδότησης κόµβων στο 
Ε.Ο.∆. αρµοδιότητας ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε.», προϋπολογισµού 250.000,00 € µε 
Φ.Π.Α., που αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, των οικονοµικών 
προσφορών και των εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων αναδόχων. 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα της ανοικτής δηµοπρασίας του έργου στην 
εργοληπτική επιχείρηση «ΞΗΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Τ.Ε.», που προσέφερε έκπτωση 
τριάντα πέντε τοις εκατό και είκοσι εννέα εκατοστά (35,29%), επί των τιµών του τιµολογίου της 
µελέτης, ήτοι 131.515,24 € χωρίς Φ.Π.Α. (161.763,75€ µε Φ.Π.Α.). 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 253 

 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση υποκατάστασης µέλους της κοινοπραξίας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ-
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΝΙΩΤΗΣ» για το έργο: «Συντήρηση – βελτίωση της Π.Ε.Ο. Αρ. 3 Ελευσίνα – 
Θήβα – Λιβαδειά στο τµήµα από διασταύρωση προς ΚΕΠΒ έως κόµβο Πυρί», 
προϋπολογισµού 2.000.000,00 €. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 27778/689/26-
2-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. την υποκατάσταση του Γεωργίου Μηνιώτη, µέλους της κοινοπραξίας «ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΒΑΡΝΑΛΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΝΙΩΤΗΣ» από την εταιρεία «Ο∆ΟΣ Α.Τ.Ε.», για το έργο: 
«Συντήρηση – βελτίωση της Π.Ε.Ο. Αρ. 3 Ελευσίνα – Θήβα – Λιβαδειά στο τµήµα από 
διασταύρωση προς ΚΕΠΒ έως κόµβο Πυρί», προϋπολογισµού 2.000.000,00 €, µε απαλλαγή 
από την ευθύνη του αρχικού αναδόχου για το ανεκτέλεστο µέρος του τµήµατος του έργου που 
αναλογεί στο µέλος της κοινοπραξίας µέχρι την περαίωση και οριστική παραλαβή του. Το 
ανεκτέλεστο µέρος του έργου συνολικά ανέρχεται στο ποσό των 877.388,73€ (µε Φ.Π.Α.). 

2. την αλλαγή της επωνυµίας της αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας από «ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΒΑΡΝΑΛΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΝΙΩΤΗΣ» σε Κ/Ξ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ – Ο∆ΟΣ Α.Τ.Ε.» και 
την ανάληψη όλων των ευθυνών για το τµήµα του έργου που υπολείπεται. 

 

ΑΔΑ: 76ΠΣ7ΛΗ-ΟΤΤ



 41

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 254 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Εξέταση ένστασης του αναδόχου της µελέτης: «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής 
Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ∆ήµου Κονιστρών Ν. Εύβοιας» κατά α) της υπ΄αριθµ. 
159/21-2-2015 πρόσκλησης της παραγρ. 4, του άρθρου 31, του Ν. 3316/05 και β) της 
παράλειψης σύνταξης Συγκριτικού Πίνακα. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 308/24-2-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Απορρίπτει την ένσταση του αναδόχου της µελέτης: «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής 

Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ∆ήµου Κονιστρών Ν. Εύβοιας» κατά α) της υπ΄αριθµ. 
159/21-2-2015 πρόσκλησης της παραγρ. 4, του άρθρου 31, του Ν. 3316/05 και β) της 
παράλειψης σύνταξης Συγκριτικού Πίνακα, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην 
εισήγηση της διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 255 

 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση παράτασης της προθεσµίας περαίωσης του έργου: «Αναστήλωση 
κτιρίου ‘’ΚΥΜΑ’’ στα Λουτρά Αιδηψού», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 880.000,00€. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 26177/609/Φ.Ε./24-
2-2-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

κτιρίου ‘’ΚΥΜΑ’’ στα Λουτρά Αιδηψού», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 880.000,00€, 
αναδόχου εταιρείας «VASARTIS Ε.Π.Ε.», κατά τρείς (3) µήνες και εικοσιτέσσερις (24) ηµέρες, 
ήτοι µέχρι 19-5-2015. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 256 

 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση παράτασης της προθεσµίας του έργου: «Οδός Αταλάντη – Όρια Νοµού 
Φθιώτιδας», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 2.800.000,00€ µε Φ.Π.Α.. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 25817/767/24-
2-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την παράταση, µε αναθεώρηση, της προθεσµίας του έργου: «Οδός Αταλάντη 

– Όρια Νοµού Φθιώτιδας», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 2.800.000,00€ µε Φ.Π.Α., 
αναδόχου εταιρείας «ΗΓΗΤΩΡ ΑΤΕ», κατά διακόσιες είκοσι οκτώ (228) ηµερολογιακές  
ηµέρες, ήτοι µέχρι 30/9/2015. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 257 

 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση παράτασης του συνολικού χρόνου εκπόνησης της µελέτης «Παράλληλα  
έργα ∆ήµου Λιανοκλαδίου, ∆.∆. Λυγαριάς του ∆ήµου Λαµιέων», Π.Ε. Φθιώτιδας, προεκτιµ-
ώµενης αµοιβής 159.896,61 € χωρίς Φ.Π.Α.. 
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 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 7932/205/16-1-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την παράταση, µε αναθεώρηση, του συνολικού χρόνου εκπόνησης της µελέτης: 

«Παράλληλα έργα ∆ήµου Λιανοκλαδίου, ∆.∆. Λυγαριάς του ∆ήµου Λαµιέων», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
προεκτιµώµενης αµοιβής 159.896,61€ χωρίς Φ.Π.Α., αναδόχου σύµπραξης µελετητών 
«ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. – 
ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜ. - ΜΠΑΧΛΑΒΑ ΣΟΦΙΑ», κατά τριακόσιες σαράντα έξι (346)  
ηµερολογιακές ηµέρες, ήτοι µέχρι 31 – 12 – 2015, επειδή εκκρεµεί η απόφαση έγκρισης 
Π.Π.Ε. από την αρµόδια Υπηρεσία. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 258 

 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση α) παράτασης της συµβατικής προθεσµίας της µελέτης: «Επέκταση 
Αλιευτικού καταφυγίου ∆.∆. Αχλαδίου ∆ήµου Εχιναίων», Π.Ε. Φθιώτιδας, προεκτιµώµενης 
αµοιβής 119.416,00€ χωρίς Φ.Π.Α., β) του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και γ) της 1ης 
Συµπληρωµατικής Σύµβασης. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 26825/795/25-2-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
α. την παράταση της συµβατικής προθεσµίας της µελέτης: «Επέκταση Αλιευτικού 

καταφυγίου ∆.∆. Αχλαδίου ∆ήµου Εχιναίων», Π.Ε. Φθιώτιδας, προεκτιµώµενης αµοιβής 
119.416,00€ χωρίς Φ.Π.Α., αναδόχου σύµπραξης µελετητών «ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝ∆ΡΙΑΝΗΣ – 
ΧΟΝ∆ΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. – ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ – ΘΩΜΑΣ 
ΚΕΧΡΟΛΟΓΟΣ – ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ», κατά 
τριακόσιες (365) ηµερολογιακές ηµέρες, ήτοι µέχρι 15 – 02 – 2016,  επειδή εκκρεµεί η  
Περιβαλλοντική αδειοδότηση από την αρµόδια Υπηρεσία. 

β. τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα της µελέτης του θέµατος στη συνολική δαπάνη των 
139.826,50 € χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. ή στο ποσό των 173.380,63 € µε αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α., επιπλέον κατά 20.410,50 € χωρίς Φ.Π.Α. και ποσού 25.104,91 € µε Φ.Π.Α.  

γ. την 1η Συµπληρωµατική Σύµβαση για αµοιβή µελετών ποσού 20.410,50€ χωρίς 
Φ.Π.Α.  και 25.104,91 € µε Φ.Π.Α. για την εκπόνηση ακτοµηχανικής µελέτης. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 259 

 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση παράτασης της συµβατικής προθεσµίας εκπόνησης της µελέτης: 
«Μελέτη επέκτασης αλιευτικού καταφυγίου Γλύφας» Π.Ε. Φθιώτιδας, προεκτιµώµενης 
αµοιβής 70.000€. 
(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. 133181/9394/24-2-
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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Εγκρίνει την παράταση της συµβατικής προθεσµίας εκπόνησης της µελέτης: «Μελέτη 
επέκτασης αλιευτικού καταφυγίου Γλύφας» Π.Ε. Φθιώτιδας, προεκτιµώµενης αµοιβής 
70.000€., αναδόχου σύµπραξης µελετητών «OMITEC ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΖΩΜΑΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΣΙΜΟΣ ΣΙΜΟΣ - ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΣΑΝΟΖΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΝΑ», κατά 
εκατόν πενήντα (150) ηµερολογιακές ηµέρες, ήτοι µέχρι 15-5-2015. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 260 

 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση της υπ΄ αριθµ. 25518/1283/18-2-2015 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Φωκίδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινοµένων (χιονόπτωση 18-2-2015) στην Π.Ε. Φωκίδας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 25518/1283/ 
24-2-2015 έγγραφο της Αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φωκίδας προς την 
Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την υπ΄αριθµ. 25518/1283/18-2-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 

Φωκίδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινοµένων (χιονόπτωση 18-2-2015) στην Π.Ε. Φωκίδας και συγκεκριµένα: 

 
1.- Την απευθείας µίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών µηχανηµάτων : 
α) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 123207 ιδιωτικού µηχανήµατος, αυτοκίνητο µε λεπίδα 

και αλατιέρα, ιδιοκτησίας Θάνου ∆ήµου για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. 
Φωκίδας, στην περιοχή Επταλόφου – Πολύδροσου - Άνω Πολύδροσου - Σουβάλα. 

β) Με αριθµό κυκλοφορίας ΕΚΕ 2321 ιδιωτικού µηχανήµατος, αυτοκίνητο µε λεπίδα και 
αλατιέρα, ιδιοκτησίας Κυριαζή ∆ήµητρας για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. 
Φωκίδας, στην περιοχή  Γραβιά - ∆ιασταύρωση µε Επτάλοφο.  

γ) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 114740 ιδιωτικού µηχανήµατος διαµορφωτής, 
ιδιοκτησίας Σπυρόπουλου Ευθύµιου, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. 
Φωκίδας, στην περιοχή Ευπάλιο-Πευκάκι-∆ροσάτο. 

δ) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 82425 ιδιωτικού µηχανήµατος, αυτοκίνητο µε λεπίδα 
και αλατιέρα, ιδιοκτησίας Κρόνος Ε.Π.Ε. Ο.Ε. Καραχάλιος Γεώργιος, για τον αποχιονισµό του 
οδικού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας, στην περιοχή Μαυρολιθάρι – Πυρά – Βρύσες - Αθανάσιος 
∆ιάκος. 

ε) Με αριθµό κυκλοφορίας EKA 9309 ιδιωτικού µηχανήµατος, εκσκαφέα, ιδιοκτησίας 
Σπυρόπουλου Αθανάσιου, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας, στην 
περιοχή Τείχιον-Ποτιδάνεια-Παλαιοξάρι. 

στ)  Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 86307 ιδιωτικού µηχανήµατος, αυτοκίνητο µε λεπίδα 
και αλατιέρα, ιδιοκτησίας Ηρακλής Α.Ε., για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. 
Φωκίδας, στην περιοχή Άµφισσα- Λιδωρίκι. 

ζ) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 117515 ιδιωτικού µηχανήµατος, αυτοκίνητο µε λεπίδα 
και αλατιέρα, ιδιοκτησίας Ράπτη Γεώργιου, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. 
Φωκίδας, στην περιοχή Κροκύλειο- Ζοριάνος- Κουπάκι. 

η) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 87588  ιδιωτικού µηχανήµατος, τύπου διαµορφωτήρας, 
ιδιοκτησίας Τριβήλου Βασίλειου, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας, 
στην περιοχή Κριάτσι - Αρτοτίνα. 

θ) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 73915 ιδιωτικού µηχανήµατος, αυτοκίνητο µε λεπίδα 
και αλατιέρα, ιδιοκτησίας Τσιγαρίδα Κωνσταντίνου, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου 
της Π.Ε. Φωκίδας, στην περιοχή Άµφισσα-Λιδωρίκι. 

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 
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αρµοδίου Τµήµατος και τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας, 
σε συνδυασµό µε την αριθµ. 1201/2014 (αριθµ. πρακτικού 26/02-12-2014, θέµα 27ο), 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

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

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

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

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

(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 261 

 
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση της υπ΄ αριθµ. 27228/1399/26-2-2015 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Φωκίδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινοµένων (χιονόπτωση 25-2-2015) στην Π.Ε. Φωκίδας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 
27228/1399/26-2-2015 έγγραφο της Αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φωκίδας 
προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την υπ΄αριθµ. 27228/1399/26-2-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 

Φωκίδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινοµένων (χιονόπτωση 18-2-2015) στην Π.Ε. Φωκίδας και συγκεκριµένα: 

 
1.- Την απευθείας µίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών µηχανηµάτων: 
α)  Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 117515 ιδιωτικού µηχανήµατος, αυτοκίνητο µε λεπίδα 

και αλατιέρα, ιδιοκτησίας Ράπτη Γεώργιου, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. 
Φωκίδας, στην περιοχή Κροκύλειο- Ζοριάνος- Κουπάκι. 

β) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 87588 ιδιωτικού µηχανήµατος, τύπου διαµορφωτήρας, 
ιδιοκτησίας Τριβήλου Βασίλειου, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας, 
στην περιοχή Κριάτσι- Αρτοτίνα. 

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. Φωκίδας, 
σε συνδυασµό µε την αριθµ. 1201/2014 (αριθµ. πρακτικού 26/02-12-2014, θέµα 27ο), 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

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

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

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

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

(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 262 

 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση των υπ΄ αριθµ. 18852/190/9-2-2015 και 23581/268/18-2-2015 αποφ-
άσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς 
αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών φαινοµένων (χιονοπτώσεις και παγετός 9-2-2015 έως 14-2-
2015 & χιονοπτώσεις και παγετός 18-2-0215) στην Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. ∆Υ/24-2-2015 
έγγραφο της Γεν. ∆/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: 
Α) την υπ΄αριθµ. 18852/190/9-2-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 

Φθιώτιδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινοµένων (χιονοπτώσεις και παγετός 9-2-2015 έως 14-2-2015) στην Π.Ε. Φθιώτιδας, και 
συγκεκριµένα: 

 
1.- Την απευθείας µίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών µηχανηµάτων: 
α) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 48705 ιδιωτικού µηχανήµατος, τύπου διαµορφωτή 

γαιών, ιδιοκτησίας ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΡΗΓΟΡΗ –ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, για τον αποχιονισµό του 
οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, στην περιοχή Μπράλου. 

β) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΙΝ 4712 ιδιωτικού µηχανήµατος, τύπου αυτοκινούµενη 
αλατιέρα µε λεπίδα και το ΜΕ 44637 ιδιωτικού µηχανήµατος τύπου διαµορφωτή γαιών, 
ιδιοκτησίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΕΡΑΜΙ∆Α, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. 
Φθιώτιδας στην περιοχή του ∆ήµου ∆οµοκού και Αγ. Γεωργίου & Τυµφρηστού του ∆ήµου 
Μακρακώµης.   

γ) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 116205 ιδιωτικού µηχανήµατος, τύπου διαµορφωτή 
γαιών, ιδιοκτησίας ΜΠΑΚΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. 
Φθιώτιδας, στην περιοχή ∆οµοκού. 

δ) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 85606 ιδιωτικού µηχανήµατος, τύπου αυτοκινούµενη 
αλατιέρα µε λεπίδα ιδιοκτησίας Ε. ΡΑΧΟΥΤΗ ΣΙΑ ΟΕ, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου 
της Π.Ε. Φθιώτιδας, στην περιοχή Μπράλου του ∆ήµου Λαµιέων, στην περιοχή Τυµφρηστού 
του ∆ήµου Μακρακώµης και στην περιοχή Πελασγίας του ∆ήµου Στυλίδας. 
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ε)  Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΙΚ 3238 ιδιωτικού µηχανήµατος, τύπου αυτοκινούµενη 
αλατιέρα µε λεπίδα ιδιοκτησίας ΜΟΥΣΤΕΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, για τον αποχιονισµό του οδικού 
δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, στην περιοχή Αγίου Γεωργίου του ∆ήµου Μακρακώµης. 

στ) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 44788 ιδιωτικού µηχανήµατος, τύπου διαµορφωτή 
γαιών, ιδιοκτησίας ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. 
Φθιώτιδας, στην περιοχή Μπράλου του ∆ήµου Λαµιέων. 

ζ) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 36095 ιδιωτικού µηχανήµατος, τύπου διαµορφωτή 
γαιών, ιδιοκτησίας ΑΡΜΥΡΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της 
Π.Ε. Φθιώτιδας, στην περιοχή ∆οµοκού του ∆ήµου ∆οµοκού. 

η) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 116221 ιδιωτικού µηχανήµατος, τύπου φορτωτή 
εκσκαφέα, ιδιοκτησίας ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου 
της Π.Ε. Φθιώτιδας, στην περιοχή Κυριακοχώρι – Αργύρια – Μάρµαρα - Κολοκυθιά του ∆ήµου 
Μακρακώµης. 

θ) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 87629 ιδιωτικού µηχανήµατος, τύπου αυτοκινούµενη 
αλατιέρα µε λεπίδα, ιδιοκτησίας ∆. ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, για τον αποχιονισµό του 
οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, στην περιοχή του Μπράλου. 

ι) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 22785 ιδιωτικού µηχανήµατος, τύπου φορτωτή 
ερπυστριοφόρου και το ΜΙΡ-3094 φορτηγό µεταφοράς ιδιοκτησίας ΓΟΡΓΟΓΙΑΝΝΗ ΠΕΤΡΟΥ, 
για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, στην περιοχή ∆άφνης του ∆ήµου 
Λαµιέων. 

κ) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 85624 ιδιωτικού µηχανήµατος, τύπου φορτωτή -
εκσκαφέα, ιδιοκτησίας ΨΑΡΡΑΣ ΛΟΥΚΑΣ, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. 
Φθιώτιδας, στην περιοχή Μαλεσίνας του ∆ήµου Αταλάντης. 

λ) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 78544 ιδιωτικού µηχανήµατος, τύπου φορτωτή 
εκσκαφέα, ιδιοκτησίας ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου 
της Π.Ε. Φθιώτιδας, στην περιοχή Μαλεσίνας του ∆ήµου Αταλάντης. 

µ) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 126155 ιδιωτικού µηχανήµατος, τύπου φορτωτή 
εκσκαφέα, ιδιοκτησίας ΤΖΟΥΤΖΟΥΡΑΚΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου 
της Π.Ε. Φθιώτιδας, στην περιοχή Μαρτίνου -Λάρυµνας του ∆ήµου Αταλάντης. 

ν) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 76281 ιδιωτικού µηχανήµατος, τύπου φορτωτής 
εκσκαφέα, ιδιοκτησίας ΠΑΣΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. 
Φθιώτιδας, στην περιοχή Λιβανατών του ∆ήµου Αταλάντης. 

ξ) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 109819 ιδιωτικού µηχανήµατος, τύπου φορτωτής 
ελαστιχοφόρος, ιδιοκτησίας ΠΑΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της 
Π.Ε. Φθιώτιδας, στην περιοχή Αταλάντης του ∆ήµου Αταλάντης. 

ο) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 99624 ιδιωτικού µηχανήµατος, τύπου διαµορφωτής 
γαιών, ιδιοκτησίας ΠΑΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. 
Φθιώτιδας, στην περιοχή Αταλάντης του ∆ήµου Αταλάντης. 

π) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 78547 ιδιωτικού µηχανήµατος, τύπου φορτωτής- 
εκσκαφέα, ιδιοκτησίας ΦΩΚΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. 
Φθιώτιδας, στην περιοχή Αρκίτσας – Λιβανατών του ∆ήµου Αταλάντης. 

ρ) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 44655 ιδιωτικού µηχανήµατος, τύπου διαµορφωτής 
γαιών, ιδιοκτησίας ΑΝΕΣΤΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για τον αποχιονισµό του οδικού 
δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, στην περιοχή Τραγάνας – Μαλεσίνας του ∆ήµου Αταλάντης. 

σ) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 70447 ιδιωτικού µηχανήµατος, τύπου φορτωτής –
εκσκαφέα ιδιοκτησίας ΑΝΕΣΤΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, για τον αποχιονισµό 
του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, στην περιοχή Λιβανατών – Αταλάντης του ∆ήµου 
Αταλάντης. 

τ) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 54579 ιδιωτικού µηχανήµατος, τύπου φορτωτής 
ελαστιχοφόρος, ιδιοκτησίας ΑΝΕΣΤΑΚΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, για τον αποχιονισµό 
του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, στην περιοχή Αταλάντης του ∆ήµου Αταλάντης. 
           υ) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 96274 ιδιωτικού µηχανήµατος, τύπου φορτωτής -
εκσκαφέα, ιδιοκτησίας ΠΑΠΑΖΑΧΟΠΟΥΛΟY ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, για τον αποχιονισµό του οδικού 
δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, στην περιοχή Έξαρχου  του ∆ήµου Αταλάντης. 
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2.- Η δαπάνη µίσθωσης θα υπολογιστεί σύµφωνα µε τις ώρες εργασίας του 
µηχανήµατος, που θα προκύπτουν από το ηµερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών 
εργασίας, που θα υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του µηχανήµατος, τον Προϊστάµενο του 
αρµοδίου Τµήµατος και τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Φθιώτιδας, σε συνδυασµό µε την υπ’ αριθ. 1174/02.12.2014 (αρ. πρακτ. 26, θέµα έκτακτο 6ο), 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Β) την υπ΄αριθµ. 23581/268/18-2-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 

Φθιώτιδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινοµένων (χιονοπτώσεις και παγετός 18/2/2015) στην Π.Ε. Φθιώτιδας, και συγκεκριµένα: 

 
1.- Την απευθείας µίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών µηχανηµάτων: 
α) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΙΝ 4712 ιδιωτικού µηχανήµατος, τύπου αυτοκινούµενη 

αλατιέρα µε λεπίδα και το ΜΕ 44637 ιδιωτικού µηχανήµατος τύπου διαµορφωτή γαιών, 
ιδιοκτησίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΕΡΑΜΙ∆Α, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. 
Φθιώτιδας στην περιοχή του Μακρακώµης, Αγ. Γεωργίου & Τυµφρηστού του ∆ήµου 
Μακρακώµης.  

β) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 85606 ιδιωτικού µηχανήµατος, τύπου αυτοκινούµενη 
αλατιέρα µε λεπίδα ιδιοκτησίας Ε. ΡΑΧΟΥΤΗ ΣΙΑ ΟΕ, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου 
της Π.Ε. Φθιώτιδας, στην περιοχή Τυµφρηστού του ∆ήµου Μακρακώµης . 

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 Εργων της Π.Ε. 
Φθιώτιδας, σε συνδυασµό µε την υπ’ αριθ. 1174/02.12.2014 (αρ. πρακτ. 26, θέµα έκτακτο 6ο), 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 3.- Η µίσθωση αυτή γίνεται µε τους εξής όρους: 
(α) Η διάρκεια της µίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δηµιουργούνται, 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. 
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(γ) Το µηχάνηµα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, αλυσίδες, υαλο-
καθαριστήρες, καλοριφέρ, φλάς και λοιπά αναγκαία εξαρτήµατα για την σωστή και ασφαλή 
παροχή της υπηρεσίας. 

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

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

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

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 263 

 
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση της υπ΄ αριθµ. 21714/224/13-2-2015 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 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. ∆Υ/27-2-2015 
έγγραφο της της Γεν. ∆/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. 21714/224/13-2-2015 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: 
α) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 39723 µηχανήµατος τύπου προωθητή γαιών, ΜΕ 

48705 µηχανήµατος τύπου διαµορφωτή γαιών, ΜΕ 91681 µηχανήµατος τύπου εκσκαφέα, τα 
µε αριθµ. κυκλ. ΥΧΤ 9290 & ΡΟΖ 1034, το µε αρ. κυκλ. ΜΙΝ 1249 φορτηγό µεταφοράς 
µηχανηµάτων, ιδιοκτησίας ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΡΗΓΟΡΗ – ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, για την αποκατάσταση 
αναχώµατος και διευθέτηση κοίτης, καθώς και του δικτύου οδοποιίας, στην συµβολή του 
Γοργοποτάµου µε τον Σπερχειό του ∆ήµου Λαµιέων. 

β) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 121659 µηχανήµατος τύπου εκσκαφέα, ΜΕ 78546 
µηχανήµατος τύπου φορτωτή, τα µε αριθµ. κυκλ. ΜΙΝ 6573 & ΜΙΕ 2866 φορτηγά, ιδιοκτησίας 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΩΓΟΥ, για την αποκατάσταση αναχώµατος και διευθέτηση κοίτης, στον οικισµό 
Καρυάς του ∆ήµου Λαµιέων. 

γ) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 39723 µηχανήµατος τύπου προωθητή γαιών, ΜΕ 
91681 µηχανήµατος τύπου εκσκαφέα, τα µε αριθµ. κυκλ. ΥΧΤ 9290 & ΡΟΖ 1034 φορτηγά , το 
µε αρ. κυκλ. ΜΙΝ 1249 φορτηγό µεταφοράς µηχανηµάτων, ιδιοκτησίας ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΡΗΓΟΡΗ – 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, για την αποκατάσταση αναχώµατος και διευθέτηση κοίτης, στις περιοχές 
ΤΚ Φραντζή & ΤΚ Μοσχοχωρίου του ∆ήµου Λαµιέων. 

δ) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 31704 µηχανήµατος τύπου εκσκαφέα, ΜΕ 44775 
µηχανήµατος τύπου φορτωτή, τα µε αρ. κυκλ. ΚΗΑ 3416 – ΚΗΑ 3455 - ΜΙΖ 4238 φορτηγά, 
ΜΕ 39001 µηχάνηµα διαµορφωτής γαιών, φορτηγό µεταφοράς µηχανηµάτων ιδιοκτησίας 
ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ, για την εξόρυξη-φόρτωση και µεταφορά υλικού για την αποκατάσταση 
του αναχώµατος στην θέση  «Μπεκιόρεµα» του Τ.Κ. Σταυρού & Τ.Κ. Κοµποτάδων του ∆ήµου 
Λαµιέων. 
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ε) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 63626 µηχανήµατος τύπου εκσκαφέα ιδιοκτησίας 
ΤΣΟΥΚΑΛΑ∆ΕΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑΣ, για τον καθαρισµό αρδευτικής τάφρου και τεχνικών στην  Τ.Κ. 
Ανθήλης και στην ΤΚ Ροδίτσας του ∆ήµου Λαµιέων. 

στ) Με αριθµό κυκλοφορίας µηχανήµατα ΜΕ 59868, ΜΕ 44673, ΜΕ 37183, ΜΕ 44596 
τύπου εκσκαφέα, µηχάνηµα ΜΕ 59869 τύπου προωθητή γαιών, µηχάνηµα ΜΕ 31738 τύπου 
φορτωτή, τα µε αρ. κυκλοφορίας φορτηγά ΜΙΖ-9875, ΜΙΖ-9531, ΜΙΖ-4160 & ΜΙΕ-1921 και το 
ΜΙΕ-1329 όχηµα µεταφοράς µηχανηµάτων ιδιοκτησίας ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. για 
αποκατάσταση αναχωµάτων στην ΤΚ Σπερχειάδας του ∆ήµου Μακρακώµης. 

ζ) Με αριθµό κυκλοφορίας µηχανήµατα ΜΕ 68674 τύπου εκσκαφέα, ΜΕ 44527 τύπου 
φορτωτή, τα µε αρ. κυκλοφορίας ΝΧΑ 3403 & ΥΜΡ 6882 φορτηγά ιδιοκτησίας ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ 
ΙΩΑΝΝΗ για την αποκατάσταση αναχωµάτων και αγροτικού δρόµου στην περιοχή της Τ.Κ. 
Κοµποτάδων (θέση Προφήτης Ηλίας) του ∆ήµου Λαµιέων. 

η) Με αριθµό κυκλοφορίας µηχανήµατα  ΜΕ 91705 τύπου εκσκαφέα, ΜΕ 91707 τύπου 
φορτωτή, µε αρ. κυκλοφορίας ΜΙΖ 8935 & ΙΤ 6633 φορτηγά ιδιοκτησίας ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε. και το ΜΙΚ 7824 όχηµα µεταφοράς µηχανηµάτων για την αποκατάσταση αναχωµάτων 
στην περιοχή ΤΚ Φραντζή & ΤΚ Κωσταλεξίου καθώς και για την διάνοιξη αποστραγγιστικής 
τάφρου στην περιοχή ΤΚ Φραντζή του ∆ήµου Λαµιέων. 

θ) Με αριθµό κυκλοφορίας µηχανήµατα  ΜΕ 82864 τύπου φορτωτή , ΜΕ 91684 τύπου 
εκσκαφέα, το µε αρ. κυκλοφορίας ΜΙΡ 4132 φορτηγό ιδιοκτησίας ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, για την αποκατάσταση αναχωµάτων στην περιοχή ΤΚ Κόµµατος & ΤΚ 
Φραντζή (τρία σηµεία) του ∆ήµου Λαµιέων.  
             ι) Με αριθµό κυκλοφορίας µηχανήµατα  ΜΕ 37165 τύπου φορτωτή, ΜΕ 91709 τύπου 
εκσκαφέα, ΜΕ 37174 τύπου διαµορφωτή γαιών,  το µε αρ. κυκλοφορίας ΜΙΚ 3952 & ΜΙΤ 2569 
φορτηγά ιδιοκτησίας ΓΕΩ∆ΟΜΗ ΑΤΕ, για την αποκατάσταση αναχωµάτων σε περιοχή ΤΚ 
Αµουρίου & ΤΚ Σταυρού καθώς και σε περιοχή ΤΚ Σταυρού-ΤΚ Κοµποτάδων-ΤΚ Φραντζή του 
∆ήµου Λαµιέων.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 264 
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ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής καταλληλότητας - ∆ιενέργεια δηµοπρασίας 
(µειοδοτική, φανερή και προφορική) και κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος αυτής, για την 
µίσθωση ενός ακινήτου στην Λαµία σε ακτίνα 50 µέτρων της αίθουσας συνεδριάσεων του 
Περιφερειακού Συµβουλίου, που θα στεγάσει το γραφείο Περιφερειακής Παράταξης. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 28774/1133/2-3-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τον ενδιαφερόµενο να προχωρήσουν στην 
προφορική µειοδοτική δηµοπρασία ενώπιον της Επιτροπής, ο οποίος κατέθεσε την 
προσφορά του, ήτοι 300€ µηναίο µίσθωµα. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. το από 2-3-2015 πρακτικό καταλληλότητας της επιτροπής καταλληλότητας ακινήτων 

της για την µίσθωση ενός ακινήτου που βρίσκεται στον β΄ όροφο στην οδό Βύρωνος 5 στη 
Λαµία, επιφάνειας 49.80 τ.µ. και σε απόσταση 50 µέτρων της αίθουσας συνεδριάσεων του 
Περιφερειακού Συµβουλίου, που θα στεγάσει το γραφείο Περιφερειακής Παράταξης. 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα της µειοδοτικής φανερής δηµοπρασίας για την 
µίσθωση του παραπάνω ακινήτου στον κ. Μίγα Αθανάσιο, µε µηνιαίο µίσθωµα 250,00€. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 265 

 
∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 41ο: 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. 1230/26-2-2015 
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 τις παρακάτω δαπάνες και τη δέσµευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, 

συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών στην Π.Ε. Βοιωτίας, ως εξής: 
 

α/α Αιτιολογία Ποσό 
1. Πληρωµή δαπάνης για εργασία και αγορά ανταλλακτικών 

(κυλινδροκεφαλή, σετ φλάτζες, σωλήνας νερού, παραφλού, βίδες 
εξάτµισης, φίλτρα εξάτµισης, µπεκ. Επισκευή, ρεκτιφτιέ φρεζάρισµα και 
ρεγουλάρισµα βαλβίδων) για επισκευή του ΚΗΥ 6115 αυτοκινήτου. 
Σχετ. το αρ. 1316/06-02-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ  861, 1321 

1512,90 

2. Πληρωµή δαπάνης για εργασία και ανταλλακτικά (λάδια, φίλτρα, κιτ 
φώτα) για επισκευή του ΚΗΥ 6105 αυτοκινήτου. 
Σχετ. το αρ. 1315/06-02-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ  861, 1321 

444,03 

3. Πληρωµή δαπάνης για εργασία και ανταλλακτικά (σετ επισκευής, 
τσιµουχα, βοηθητική, δακτυλίδια άξονα, έµβολο αβανς, σταυρός, σετ 
ραούλα, ροδέλλα προδιαδροµής, ροδέλλα ροτορα, λαµάκι ροτόρα, τάπα, 
valve, βαλβίδα επιστροφής, άξονας, επισκευή- ρύθµιση αντλίας) για 

793,35 
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επισκευή του ΚΗΥ 6106 αυτοκινήτου. 
Σχετ. το αρ. 1571/13-02-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ  861, 1321 

4. Πληρωµή δαπάνης για εργασία και ανταλλακτικά (ακροφύσιο υλικό, 
ελλατήριο βαλβίδας, άξονας βαλβίδας, Teflon βελόνης, βελόνη µε 
έµβολο, παρέµβρυσµα εµβόλου κτλ) για επισκευή του ΚΥ 3930- 
µηχάνηµα έργου - διαγραµµιστικό. 
Σχετ. το αρ. 1728/19-02-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ  861, 1321 

1570,25 

5. Πληρωµή δαπάνης για εργασία και ανταλλακτικά (διακόπτης on/off, 
ρελές φλάς, 2 φάρους µε ασφάλειες λεντ, ντίζα γκαζιού) για επισκευή του 
ΚΥ 96349- µηχάνηµα έργου – εκχιονιστικό - αλατοδιανοµέας. 
Σχετ. το αρ. 1571/13-02-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ  861, 1321 

479,70 

6. Πληρωµή δαπάνης για εργασία και ανταλλακτικά (λάδια, φίλτρα, 
βαλβολίνες, αντιψυκτικό) για επισκευή του ΚΗΥ 6108 αυτοκινήτου  
Σχετ. το αρ. 1674/18-02-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών. 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ  861, 1321 

351,20 

7. Πληρωµή δαπάνης για εργασία και ανταλλακτικά (ιµάντας χρονισµού, 
τεντοτήρας, φλάτζα βαλβίδων, τσιµούχα εκκ/ρου και στροφάλου, 
αµµορτισέρ πόρτας) για επισκευή του ΚΗΥ 6108 αυτοκινήτου. 
Σχετ. το αρ. 1675/18-02-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ  861, 1321 

473,93 

8. Πληρωµή δαπάνης για αγορά αλατιού σύµφωνα µε τη σύµβαση της 
31/12/2014 για τις ανάγκες της Π.Ε. Βοιωτίας. 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.071 ΚΑΕ  9899 

12258,30 

9. Πληρωµή δαπάνης για επισκευή φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος για τις 
ανάγκες του τµήµατος Αγροτικής Οικονοµίας Αλιάρτου. 
Σχετ. το αρ. 1807/18-02-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονοµίας 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ  869, 1329 

375,27 
 
 
 
 

10 Πληρωµή δαπάνης για επισκευή κεντρικής πλακέτας του ανελκυστήρα 
του ∆ιοικητηρίου. 
Σχετ. Προσφορά Εταιρείας Τόλιας 18/02/2015  
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ  851, 1329 

129,15 

11. Πληρωµή δαπάνης για επισκευή παροχής ύδρευσης ΚΤΕΟ Αλιάρτου 
(αγορά ανταλλακτικών). 
Σχετ. έγγραφο Συντηρητή  17/02/2015  
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ  1699 

241,08 

12. Πληρωµή δαπάνης για αγορά δύο βιβλίων πρωτοκόλλου και 
διεκπεραίωσης για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων. 
Σχετ. έγγραφο ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 287/09/02/2015  
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ  1111 

71,00 

13. Πληρωµή δαπάνης για τοποθέτηση ταµπέλας το ΚΕΣΥΠ Λιβαδειάς.  
Σχετ. έγγραφο ΚΕΣΥΠ  13575/12/12/2014  
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ  899, 851 

147,60 

14. Πληρωµή δαπάνης για εργασία και αγορά SHAFT INVERTER 
φωτοτυπικού µηχανήµατος για τις ανάγκες του γραφείου σχολικών 
συµβούλων Θήβας. 
Σχετ. προσφορα11/02/2015  
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1111, 869 

134,68 

15. Πληρωµή δαπάνης για αγορά µελανιών για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης 
Μεταφορών. 
Σχετ. έγγραφο 425/14/01/2015  

130,00 
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∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1111 
16. Πληρωµή δαπάνης στο δικηγόρο Γεώργιο Σ. Λουκά για τη κατάθεση 

ανακλήσεως κατά της υπ αρ. 08/10-12-2014 πράξεως του Επιτρόπου 
στο Νοµό Βοιωτίας ενώπιων του VI Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
σύµφωνα µε την αριθµ. 1229/16-12-2014 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής, σχετικά µε την υπογραφή σύµβασης για τη µεταφορά 
µαθητών. 
Σχετ. τιµολόγιο 76/12/01/2015  
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 871 

164,82 

17. Πληρωµή δαπάνης στο δικηγόρο Γεώργιο Σ. Λουκά για τη παράσταση- 
υπόµνηµα ανακλήσεως κατά της υπ αρ. 08/10-12-2014 πράξεως του 
Επιτρόπου στο Νοµό Βοιωτίας ενώπιων του VI Τµήµατος του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σύµφωνα µε την αριθµ. 1229/16-12-2014 
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε την υπογραφή 
σύµβασης για τη µεταφορά µαθητών. 
Σχετ. τιµολόγιο 79/12/01/2015  
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 871 

243,54 

18. Πληρωµή δαπάνης στο δικαστικό επιµελητή ∆ηµήτριο Κορδαλή για 
επίδοση κλήσεως του Ν.Π.∆.∆. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος στην 
Ένωση Φυσικών Προσώπων Ιδιοκτητών Ταξί. 
Σχετ. τιµολόγιο 2040/08/01/2015  
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 894, 871 

34,44 

19. Πληρωµή δαπάνης στο δικαστικό επιµελητή Θεόδωρο Μελετίου για 
επίδοση κλήσεως αίτησης προς το Νικόλαο Τσότρα κάτοικο Θηβών. 
Σχετ. τιµολόγιο 1434/12/01/2015  
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 894, 871 

30,79 

20. Πληρωµή δαπάνης για τις εκδηλώσεις εθιµοτυπικού χαρακτήρα, για τις 
επισκέψεις της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφερειακή Ενότητα µε 
φορείς αλλά και µε απλούς πολίτες, καθώς και για τη φιλοξενία όλων 
όσων επισήµως µας επισκέπτονται. 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 845 

950,00 

21. Πληρωµή δαπάνης για τις εκδηλώσεις εορτασµού της 25η Μαρτίου 1821 
για αγορά στεφανιών και για ηχητική κάλυψη της παρέλασης. 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 5161 

2500,00 

22. Πληρωµή δαπάνης για τις εκδηλώσεις εορτασµού της κήρυξης της 
Επανάστασης στη Ρούµελη στην Ιερά Μονή Οσίου Λουκά στις 29 
Μαρτίου, για προσκλήσεις και αποστολή προσκλήσεων, στεφάνια και 
ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων. 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 5161 

2100,00 

23. Πληρωµή δαπάνης για την αγορά αυγών, τσουρεκιών και αµνών για να 
διανεµηθούν τις ηµέρες του Πάσχα στα γηροκοµεία των πόλεων των 
∆ήµων Λεβαδέων και Θηβαίων (ΟΧΕΚ, Εστία Μητέρας, Αγία Ταβιθά 
κλπ.) ανάλογα µε τα φιλοξενούµενα άτοµα, καθώς στα παιδιά ειδικών 
αναγκών του Κέντρου Αποκατάστασης. 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 845 

1800,00 

24. Πληρωµή δαπάνης για τις εκδηλώσεις εορτασµού α) της λήξης του 2ου 
Παγκοσµίου Πολέµου (9 Μαΐου),  
β) της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου (19 Μαΐου), 
γ) της ηµέρας του Φιλελληνισµού (19 Απριλίου).  
Η ανωτέρω δαπάνη συνίσταται για αγορά στεφανιών και ηχητική κάλυψη 
των εκδηλώσεων. 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 5161, 845 

2000,00 

25. Πληρωµή δαπάνης στην εταιρεία Eurocert που αφορά την ετήσια 
επιθεώρηση (ενδιάµεση) όπως ορίζει το ISO 9001/2008 σύµφωνα µε τη 

1107,00 
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οικονοµική προσφορά της Eurocert 9/2/2015 
Σχετ. έγγραφο 49/20/02/2015 ΚΤΕΟ Αλιάρτου 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.071 ΚΑΕ 9459 

26. Πληρωµή δαπάνης στην εταιρεία Autovision- SAKAR A.E που αφορά 
την ετήσια συντήρηση συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας- υπηρεσίες 
συµβούλου 2015, σύµφωνα µε τη οικονοµική προσφορά της Autovision- 
SAKAR A.E 6/2/2015 
Σχετ. έγγραφο 48/20/02/2015 ΚΤΕΟ Αλιάρτου 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.071 ΚΑΕ  9459 

1414,50 

27. Πληρωµή δαπάνης στην Αθηνά Παπαθωµά και Αναστάσιο Παπαθωµά 
κατοίκων Αιγάλεω Αττικής σύµφωνα µε την αριθµ. 176/2009 απόφαση 
του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς και την αριθµ. 736/2014 
απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά, µε τις οποίες υποχρεούται η 
Ν.Α Βοιωτίας να τους καταβάλλει αντίστοιχα το ποσό των 4007,01ευρώ  
και 500,00 ευρώ εντόκως από την κατάθεση της αγωγής τους. 
Σχετ. έγγραφο 139252/1390/9.12.2014 Νοµικής Υπηρεσίας Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδος 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ  893 

8519,65 

28. ∆έσµευση πίστωσης για µεταφορά µαθητών της Π.Ε. Βοιωτίας κατά το 
έτος 2015. 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 821 

968.445,15 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 266 

 
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δαπάνης για την πρόσληψη προσωπικού ορισµένου χρόνου, διάρκειας 
δύο (2) µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της 
Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 26264/758/24-2-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 31.000,00€ για την πρόσληψη δέκα (10) ατόµων µε 

σύµβαση Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών, για αντιµετώπιση 
κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π.Ε. Ευρυτανίας, ως εξής: 
 
Φορέας ΚΑΕ Ονοµασία Ποσό 

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

25.000,00 € 

073 0352 

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

6.000,00 € 

 
Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος. 

 Ο κ. Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, αλλά µε επιφυλάξεις. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 267 
 
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δαπάνης για την επιµόρφωση εργαζόµενων οδηγών µε σκοπό την 
απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), Π.Ε. Ευρυτανίας. 
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 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 27539/803/26-2-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
 Εγκρίνει την δαπάνη για την επιµόρφωση εργαζοµένων οδηγών µε σκοπό την απόκτηση 
Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), Π.Ε. Ευρυτανίας, ως ακολούθως: 
 
Φορέας ΚΑΕ Ονοµασία Ποσό 

073 0881 Αµοιβές για εκπαίδευση, µετεκπαίδευση, επιµόρφωση  1.960,00 € 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 268 

 
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση κάλυψης δαπανών σχετικών µε υπαλλήλους εργαζόµενους µε 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 26974/777/25-2-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την κάλυψη δαπανών σχετικών µε υπαλλήλους εργαζόµενους µε 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην Π.Ε. Ευρυτανίας, σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα: 
 
Φορέας ΚΑΕ Ονοµασία Ποσό 

073 0213 Οικογενειακή παροχή 200,00 € 
073 0515 Αποζηµίωση µελών συλλογικών οργάνων 12.000,00 € 

073 0711 Έξοδα µετακίνησης στο εσωτερικό µόνιµου 
προσωπικού (τακτικοί – Ι.∆.Α.Χ.) 25.000,00 € 

073 0713 
Έξοδα µετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό 
και αντίστροφα µόνιµου προσωπικού (τακτικών- 

Ι.∆.Α.Χ.) 
2.000,00 € 

073 0881 Αµοιβές για εκπαίδευση, µετεκπαίδευση, επιµόρφωση 3.040,00 € 
 
 Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ψηφίζει θετικά, εκφράζοντας την ένστασή του ως προς το 
λεκτικό ‘’µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας’’ που αναγράφεται στην εισήγηση της Υπηρεσίας.  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 269 
 
ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση δαπανών - δέσµευση πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισµό για 
αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 27568/809/26-2-
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 ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ 

(ΠΟΣΟ ΜΕ 
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Φ.Π.Α. σε €) 

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 ΗΜΕΡΟΜΗ
ΝΙΑ 

ΕΠΙΘ/ΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 

Εκχιονιστικό ΚΥ 452 1 Φίλτρο αέρα 
εξωτερικό, 1 Φίλτρο 
αέρα εσωτερικό,    
1 κολάρο,4 Ναυτικά 
Μ20 

21/11/2014 157,65 

Εκχιονιστικό 
λεπίδες 

ΚΗΥ 9400 1 Λάµα δεκατριάτρυπη,  
1 Λάµα 
δεκαπετάτρυπη, 
1 Καθρέπτης 

25/11/2014 364,50 

Φορτωτής  ΙΧ 121636 2 Φίλτρα λαδιού, 
1 Φίλτρο πετρελαίου 

25/11/2014 30,00 

Ισοπεδωτής  ΙΧ 121635 1 Σωλήνας πιέσεως, 
2 Σωληνάκια βενζίνης  

4/12/2014 35,01 

Φορτηγό  ΚΗΥ 9376 2 Ναυτικά Μ20,  
1 Λάµα δεκατριάτρυπη,  
1 Λάµα 
δεκαπετάτρυπη, 
14 βίδες και παξιµάδια 
λαµών, 
12 βίδες και παξιµάδ. 
γκρόβερ, 
6 Ναυτικά Μ10 

23/12/2014 390,47 

   ΣΥΝΟΛΟ(1) 977,63 
Εκχιονιστικό ΚΥ 453 15 Ναυτικά Μ12,  2/1/2015 15,13 
Ισοπεδωτής ΚΥ 3151 15 Ναυτικά Μ12 2/1/2015 15,13 
Εκχιονιστικό 
λεπίδες 

ΚΗΥ 9390 2 Φίλτρα λαδιού, 2 
Μεντεσέδες 
15 πρετσίνια,1 καζινέτο, 
1 Λάµα δεκατριάτρυπη,  
1 Λάµα δεκαπετάτρυπη 

9/1/2015 398,28 

Φορτηγό  ΚΗΥ 9373 2 Σωλήνες πιέσεως  9/1/2015 63,96 
Εκχιονιστικό 
 
Εκχιονιστικό 

ΙΧ 93852 
 
ΙΧ 93852 

1 Λάµα δεκατριάτρυπη,  
1 Λάµα 
δεκαπετάτρυπη, 
10 βίδες και παξιµάδια 
λαµών 

2/2/2015 367,54 

   ΣΥΝΟΛΟ(2) 860,04 
Εκχιονιστικό ΙΧ 93852 2 φανάρια φλάς 5/1/2015 36,00 
Jeep   ΚΗΥ 9377 2 Φανάρια STOP 10/1/2015 40,00 
Εκσκαφέας ΚΥ 3152 1 ανορθότρια,1 

αυτόµατος 
12/1/2015 65,00 

Φορτωτής ΙΧ 121636 1 γενικός διακόπτης,  
1 µπαταρία 180 AH 

23/1/2015 310.00 

Ισοπεδωτής  ΙΧ 93890 4 λάµπες 27/1/2015 36,00 
Εκχιονιστικό ΚΗΥ 9390 1 µοτέρ καθαριστήρα, 27/1/2015 188,00 

3.485,34 ευρώ 
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λεπίδες 2 φανάρια, 2 λάµπες 
Φορτηγό  ΚΗΥ 9370 8 φανάρια όγκου 1 

διακόπτης, 
1 φάρος µαγνητικός  

5/2/2015 128,00 

Ηµιφορτηγό  ΚΗΥ 9389 1 αυτόµατος,1 
ανορθώτρια  

20/1/2015 55,00 

   ΣΥΝΟΛΟ(3) 858,00 
Φορτηγό  ΚΗΥ 9373 1 διακόπτης, 9/2/2015 25,00 
Φορτηγό  ΚΗΙ 4379 2 φανάρια, 4 

λάµπες,1διακ/της 
10/2/2015 136,00 

Φορτηγό  ΚΗΥ 9376 1 αυτόµατος,  
2 φανάρια, 4 λάµπες 

3/2/2015 266,00 

   ΣΥΝΟΛΟ(4) 427,00 
Επιβατικό ΙΧ ΚΗΥ 3799 1 κυλινδράκι φρένων, 

1 θερµοστάτης 52-82Ο  
C 

10/2/2015 73,80 

   ΣΥΝΟΛΟ(5) 73,80 
Ισοπεδωτής ΚΥ 3156 1 ρουλεµάν ,4 

λιτ.tractor tran 
9/2/2015 80,87 

   ΣΥΝΟΛΟ(6) 80,87 
Φορτηγό  ΚΗΥ 9370 2 Μανσόν, 2 

αεροθάλαµοι  
24/9/2014 67,00 

Ηµιφορτηγό ΚΗΙ 4380 7 βαλβίδες 16/10/2014 7,00 
Φορτηγό  ΚΗΥ 9376 Μανσόν  25/11/2015 12,00 
Ηµιφορτηγό ΚΗΥ 3753 Μανσόν 30/11/2014 6,00 
Εκχιονιστικό ΙΧ 93852 Μανσόν 29/12/2014 20,00 
Φορτωτής ΚΥ 7411 Ελας/κός δακτύλ. 

αεροστεγώς 
19/1/2015 18,00 

σοπεδωτής ΚΥ 460 Μανσόν 31/1/2015 20,00 
Εκσκαφέας ΚΥ 3152 1 Μανσόν, 2 Μανσόν 2/2/2015 38,00 
Εκχιονιστικό 
λεπίδες 

ΚΗΥ 9400 Μανσόν 16/2/2015 20,00 

   ΣΥΝΟΛΟ(7) 208,00 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  3.485,34 
Σχετ. τα υπ’ αριθµ. 22652/677/18-2-2015, 23825/691/19-2-2015 έγγραφα της 
∆/νσης ∆ιοικητικού -  Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας.   
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1321 

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 10/2/2015 ΚΗΥ 3799 43,05 
  ΣΥΝΟΛΟ(1Ο) 43,05 
Φορτηγό 7/11/2014 ΚΗΙ 4379 166,05 
Εκχιονιστικό λεπίδες 25/11/2014 ΚΗΥ 9400 159,90 
Φορτηγό 26/11/2014 ΚΗΥ 9376 246,00 
Ισοπεδωτής 2/1/2015 ΚΥ 3151 98,40 
  ΣΥΝΟΛΟ(2Ο) 670,35 
Ισοπεδωτής 9/1/2015 ΚΥ 460 246,00 
Εκχιονιστικό λεπίδες 12/1/2015 ΚΗΥ 9371 147,60 
Φορτηγό 13/1/2015 ΚΗΙ 4352 36,90 

4.072,40 ευρώ 
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Εκχιονιστικό λεπίδες 2/2/2015 ΚΗΥ 9390 553,50 
  ΣΥΝΟΛΟ(3Ο) 984,00 
Εκσκαφέας-φορτωτής 2/1/2015 ΙΧ 121637 30,00 
Εκχιονιστικό 5/2/2015 ΙΧ 93852 50,00 
Ηµιφορτηγό 7/1/2015 ΚΗΥ 9375 45,00 
Jeep   10/1/2015 ΚΗΥ 9377 40,00 
Εκσκαφέας-φορτωτής 12/1/2015 ΚΥ 3152 60,00 
Ηµιφορτηγό 20/1/2015 ΚΗΥ 9389 125,00 
Φορτωτής 23/1/2015 ΙΧ 121636 60,00 
Εκχιονιστικό λεπίδες 27/1/2015 ΚΗΥ 9390 80,00 
Εκχιονιστικό λεπίδες 30/1/2015 ΚΗΥ 9400 50,00 
Φορτηγό 3/2/2015 ΚΗΥ 9376 130,00 
Φορτηγό 5/2/2015 ΚΗΥ 9370 80,00 
Φορτηγό 9/2/2015 ΚΗΥ 9373 50,00 
Ισοπεδωτής 4/2/2015 ΚΥ 460 40,00 
Φορτηγό 10/2/2015 ΚΗΙ 4379 50,00 
  ΣΥΝΟΛΟ(4Ο) 890,00 
Ισοπεδωτής 9/2/2015 ΚΥ 3156 738,00 
  ΣΥΝΟΛΟ(5Ο) 738,00 
Φορτηγό 24/9/2014 ΚΗΥ 9370 71,00 
Ηµιφορτηγό 16/10/2014 ΚΗΙ 4380 35,00 
Φορτηγό 23/1/2015 ΚΗΥ 9376 36,00 
Ηµιφορτηγό 30/11/2014 ΚΗΥ 3753 10,00 
Εκχιονιστικό 29/12/2014 ΙΧ 93852 25,00 
Φορτωτής 19/1/2015 ΚΥ 7411 80,00 
Ισοπεδωτής 4/2/2015 ΚΥ 460 70,00 
Εκσκαφέας-φορτωτής 2/2/2015 ΚΥ 3152 70,00 
Εκχιονιστικό λεπίδες 16/2/2015 ΚΗΥ 9400 25,00 
  ΣΥΝΟΛΟ(6Ο) 422,00 
Εκχιονιστικό 5/9/2014 ΙΧ 93852 50,00 
 29/10/2014  50,00 
 3/12/2014  225,00 
  ΣΥΝΟΛΟ(7Ο) 325,00 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   4.072,40 
Σχετ. τα υπ΄αριθµ. 22652/677/18-2-2015, 23825/691/19-2-2015, 26965/25-2-
2015 έγγραφα 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 τις ανάγκες της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας.  

ΗΜΕΡΟΜ
ΗΝΙΑ 

ΟΧΗΜΑ ΠΡΟΪΟΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟ 

21-11-2014 ΚΥ 452 ΛΑ∆ΙΑ 150 – 68 4 λίτρα 
ΛΑ∆ΙΑ 20 – 50 4 λίτρα 
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80-90 4 
λίτρα 

 34,00 
40,00 
40,00 

25-11-2014 ΚΗΥ 9400 ΛΑ∆ΙΑ 20 – 50 18 λίτρα  81,00 

4-12-2015 ΙΧ 121635 ΛΑ∆ΙΑ 150 – 68 18 
λίτρα 
ΛΑ∆ΙΑ ATF 4 λίτρα 

 120,00 
40,00 

16-1-2015 ΚΗΥ 9373 ΛΑ∆ΙΑ 150 – 46 4 λίτρα  34,00 

16-1-2015 ΚΗΥ 9390 ΛΑ∆ΙΑ 150 – 68 4 λίτρα  17,00 

406,00 ευρώ 
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Σχετ. το υπ’ αριθµ. 22652/677/18-2-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού- 
Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1511 

   ΣΥΝΟΛΟ  406,00 

4 δαπάνη για την προµήθεια στεφανιών, ποτών, ξηρών καρπών, γλυκισµάτων 
και τοποθέτηση µικροφωνικών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες  της Π.Ε. 
Ευρυτανίας εν όψει του εορτασµού της 25ης Μαρτίου 2015.   
Σχετ. έγγραφο: το υπ’ αριθµ. 20642/648/12-2-2015 της ∆/νσης ∆/κού - Οικ/κού  
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ  073, ΚΑΕ 5161 

600,00 ευρώ 

5 δαπάνη: 
α) για την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των γραφείων της 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ποσού 50,00€  
β) για την προµήθεια ειδών φωτισµού για τις ανάγκες  της Π.Ε. Ευρυτανίας 
ποσού 226,14€ 
Σχετ. έγγραφα: τα υπ΄αριθµ. 20642/648/12-2-2015 και 23825/691/19-2-2015 
έγγραφα της ∆/νσης ∆/κού - Οικ/κού  
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ  073, ΚΑΕ 1311 

276,14 ευρώ 

6 δαπάνη: 
α) για την προµήθεια σφραγίδων για τις ανάγκες της ∆/νσης Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ευρυτανίας ποσού 193,00€ 
β) για την προµήθεια σφραγίδων για τις ανάγκες της ∆/νσης ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ευρυτανίας ποσού 152,20€ 
γ) για την προµήθεια σφραγίδων για τις ανάγκες του ΚΕ.∆.∆.Υ. Ευρυτανίας 
ποσού 71,80€ 
δ) για την προµήθεια δύο φλουσόµετρων (παροχή νερού) για τις ανάγκες του 
κτιρίου που στεγάζεται το ΚΕ.∆.∆.Υ. Ευρυτανίας ποσού 270,00€ 
Σχετ. έγγραφα: τα υπ΄αριθµ. 20642/648/12-2-2015, 26965/775/25-2-2015 της 
∆/νσης ∆/κού - Οικ/κού  
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ  073, ΚΑΕ 1699 

687,00 ευρώ 

7 δαπάνη για ηλεκτρολογικές εργασίες που απαιτούνται για τις λειτουργικές 
ανάγκες των γραφείων της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ποσού 40,00€ 

για την επισκευή των υδραυλικών εγκαταστάσεων του κτιρίου που στεγάζεται 
το ΚΕ.∆.∆.Υ. Ευρυτανίας ποσού 123,00€ 
Σχετ. έγγραφα: τα υπ΄αριθµ. 20642/648/12-2-2015, 26965/775/25-2-2015 της 
∆/νσης ∆/κού - Οικ/κού  
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ  073, ΚΑΕ 0869 

163,00 ευρώ 

8 - δαπάνη ανανέωσης συµβολαίων συντήρησης των προγραµµάτων «Ecm - 
Προκοστολόγιση» και Ecm-Εργολήπτης» για τις ανάγκες της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας ποσού 929,88€ 
- δαπάνη για πρόγραµµα ΙΚΤΕΟ photo για την ταµπλέτα για τις ανάγκες της 
∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ευρυτανίας ποσού 541,20€ 
- δαπάνη για την ετήσια συντήρηση µηχανογράφησης του ΚΤΕΟ για τις 
ανάγκες της ∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ευρυτανίας ποσού 
3.616,20€ 
Σχετ. έγγραφο: το υπ’ αριθµ. 26965/775/25-2-2015 της ∆/νσης ∆/κού-Οικ/κού  
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ  073, ΚΑΕ 0879 

5.087,28 ευρώ 

9 δαπάνη για την προµήθεια µίας ταµπλέτας veto 8’ του ΚΤΕΟ για τις ανάγκες 
της ∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ευρυτανίας 
Σχετ. έγγραφο: το υπ’ αριθµ. 26965/775/25-2-2015 της ∆/νσης ∆/κού - Οικ/κού  
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ  073, ΚΑΕ 1723 

95,94 ευρώ 
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10 δαπάνη για την προµήθεια χηµικών υλικών και αεραφρού- πυροσβεστήρων 
(φορητών 6 κιλών τεµ 7, φορητών 12 κιλών τεµ 2, οροφής 12 κιλών τεµ 2, διοξ. 
ανθαρακος τεµ 3) για τις ανάγκες της ∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της 
Π.Ε. Ευρυτανίας 
Σχετ. έγγραφο: το υπ’ αριθµ. 26965/775/25-2-2015 της ∆/νσης ∆/κού - Οικ/κού  
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ  073, ΚΑΕ 1642 

200,49 ευρώ 

11 δαπάνη για την προµήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού: (ποµποδέκτης, 
VHF/FM,VHF/UHF τεµ 14, φορητός ποµποδέκτης VHF, VHF/UHF τεµ 10, 
κεραία λ/4 VHF τεµ 12, αναµεταδότης VHF τεµ 1, καλώδια και προγράµµατα για 
τα VHF και τον αναµεταδότη)  για τις ανάγκες της Π.Ε. Ευρυτανίας  
Σχετ. έγγραφο: το υπ’ αριθµ. 26965/775/25-2-2015 της ∆/νσης ∆/κού - Οικ/κού  
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ  073, ΚΑΕ 1725 

9.982,11 ευρώ 

12 δαπάνη για τη χορήγηση ατοµικού δικαιώµατος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για 
τη λειτουργία δικτύου κινητής υπηρεσίας της Π.Ε. Ευρυτανίας (από Εθνική 
Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων)  
Σχετ. έγγραφο: το υπ’ αριθµ. 26965/775/25-2-2015 της ∆/νσης ∆/κού - Οικ/κού  
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ  073, ΚΑΕ 0873 

115,00 ευρώ 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 270 

 
ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση δαπάνης και δέσµευση πίστωσης έργου από τις ∆ηµόσιες Επενδύσεις 
της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 25895/752/26-2-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δαπάνη και δέσµευση πίστωσης έργου από τις ∆ηµόσιες Επενδύσεις της 

Π.Ε. Ευρυτανίας, ως εξής: 
 
Α/Α  

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
 

ΠΟΣΟ σε ευρώ 

 
 
 
 
 
 

1 

15η εντολή πληρωµής του Έργου: 
«ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Γ.Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» 
Χρηµατοδότηση: Ε.Σ.Π.Α. 
Προϋπολογισµός: 2.100.000,00 ευρώ 
Ποσό σύµβασης: 1.097.445,67 ευρώ 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: 995.867,74 ευρώ  
Παρών λογαριασµός: 73.908,22 ευρώ  
Υπόλοιπο εγκρίσεων: 27.669,71 ευρώ 
Φορέας – ΚΑΕ: 071 – 9475 «Υπ. Υγείας 
Πρόνοιας & Κοιν. Ασφαλίσεων» 
Ανάδοχος: Λ. ΚΙΤΣΟΣ  Α.Τ.Ε. 

 
 
 
 
 

73.908,22 ευρώ 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 271 

 
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση δαπάνης για τον εορτασµό της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου 1821, 
Π.Ε. Φωκίδας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Γ.Α. 387/26-2-2015 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τη δαπάνη ύψους 2.700 € για τον εορτασµό της Εθνικής Επετείου της 25ης 

Μαρτίου στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας, ως εξής: 
 

-     Ηχητική κάλυψη                    1.350€ 
-     Στεφάνια-λουλούδια                 300€  
-     Γεύµα                                       400€ 
-     Γλυκά-ποτά-αναψυκτικά          400€ 
-     Ενοίκιο Πνευµατικού Κέντρου  250€ 

H ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισµό του 2015, στον οποίο 
υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση (Φορέας 073 ΚΑΕ 5161). 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 272 

 
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση δαπανών για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, 
Π.Ε. Φωκίδας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 27572/1423/26-2-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

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

Α/Α Αιτιολογία Ποσό 

1. 

δαπάνη για την πληρωµή  προµήθειας µελανιών και τόνερ των 
υπηρεσιών ∆/νσης Τεχνικών Έργων, ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, 
∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, ΚΤΕΟ της Π.Ε. Φωκίδας  
(ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜ Κ ΣΙΑ ΕΤΕ). 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1111 

1.217,00 

2. 
δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας δύο (2) σφραγίδων της Υπηρεσίας 
ΚΕ.∆.∆.Υ. Ν. Φωκίδας (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1699 

46,74 

3. 
δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας εντύπων - βιβλιαρίων αδειών 
τεχνικών επαγγελµάτων της ∆/νσης Ανάπτυξης (Ε. ΜΥΤΑΡΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0843 

214,02 

4. 
δαπάνη για την πληρωµή  προµήθειας ενός (1) τόνερ για τις ανάγκες της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων (ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜ Κ ΣΙΑ ΕΤΕ). 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1111 

95,00 

5. 
δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας µελανιών της ∆/νσης Β/βάθµιας 
Εκπ/σης (ΣΜΑΡΑΓ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0843 

440,00 

6. 
δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας χρωµάτων για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας (ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0843 

783,00 

7. 
δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας υλικών για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας (ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1699 

1.507,50 

8. 
δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας υλικών για τις ανάγκες του 
τµήµατος Μηχανολογικού Εξοπλισµού της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
(ΦΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) 

430,38 
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∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1699 

9. 

δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας δύο (2) µελανιών (41 και 42 
CANNON) για τον εκτυπωτή και ένα µελάνι για το fax του τµήµατος ΠΣΕΑ 
(ΣΜΑΡΑΓ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ). 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1111 

70,00 

10. 
δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας ενός τροφοδοτικού ρεύµατος για 
τον υπολογιστή του τµήµατος ΠΣΕΑ (ΣΜΑΡΑΓ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ). 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1723 

55,00 

11. 
δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες 
της ∆/νσης ∆ιοικητήριο και Β/θµια (ΜΑΝΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ).  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1231 

203,40 

12. 

δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας ρόλερ για οκτώ (8) γραφεία για την 
επισκευή του ισογείου της παλιά Νοµαρχίας για µεταφορά της ∆/νσης 
Α/θµιας εκπαίδευσης (ΧΑΨΟΥΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ).  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1699 

2750,00 

13. 
δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας τέσσερα (4) ρόλερ για την αίθουσα 
του πρώην Νοµαρχιακού Συµβουλίου (ΧΑΨΟΥΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ).  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1699 

1075,00 

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

2.885,65 

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

678,38 

16. 

δαπάνη για την πληρωµή οδοιπορικών  ενός υπαλλήλου (1) της  ∆/νσης 
Υγείας-Πρόνοιας και ενός υπαλλήλου του τµήµατος Πολιτικής 
Προστασίας  για τον µήνα  ∆εκέµβριο 2014.  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0711. 

326,10 

17. 

δαπάνη για την πληρωµή για την διακρίβωση των µηχανηµάτων των δύο 
(2) αυτόµατων γραµµών όπως ορίζει το πρότυπο ISO 9001 του 2008 της 
∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών του τµήµατος ΚΤΕΟ (ΣΤΑΣΙΝΟΣ 
ΟΕ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0879 

2.214,00 

18. 

δαπάνη για την πληρωµή νοµικών υπηρεσιών για την υπόθεση της 
αγωγής του Γ. Σκοπελίτη κατά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0871 

881,91 

19. 

δαπάνη για την πληρωµή νοµικών υπηρεσιών για την υπόθεση της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά 1. της «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 
Α.Ε.- Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ» 2.1 ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Τ.Β.Ε.Ε. 2.2 ΚΩΝ. 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά και του  
Συµβουλίου Της Επικρατείας (ΜΑΝΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0871 

1.430,49 

20. 

δαπάνη για την πληρωµή νοµικών υπηρεσιών για την υπόθεση της 
αριθµ. 66/1-6-2005 αγωγής του E. KANTZOY κατά της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0871 

2.829,00 

21. 

δαπάνη για την πληρωµή νοµικών υπηρεσιών για την υπόθεση της 
αριθµ. 51/12-4-2006 αγωγής του E. KANTZOY κατά της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0871 

3.690,00 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 273 

 
ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έργα και µελέτες του προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας. 
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 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 12952/485/20-2-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δαπάνη και διάθεση πίστωσης για έργα και µελέτες του προγράµµατος 

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

α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΙ∆. 
ΦΟΡΕΑΣ     
ΚΑΕ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΠΟΣΟ 

1 Εξόφληση οφειλών των 
προηγούµενων ετών απο 
εκτελεσθείσες εργασίες-
ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις – 
δικαστικές αποφάσεις - 
αναθεωρήσεις έργων-ΟΚΩ 
διαφόρων έργων κ.λ.π. 
Προϋπολογισµός: 5.000,00 
Χρηµατοδότηση: ΚΑΠ 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: 0 
Παρόν λογ/σµος: 1.450,00 
Υπόλοιπο εγκρίσεων: 3.550,00 
 

071 
ΚΑΕ 9779 

ΩΡΑ ΦΩΚΙ∆ΑΣ- 
ΕΝ ∆ΕΛΦΟΙΣ- 

ΦΩΚΙΚΟΙ ΚΑΙΡΟΙ-
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ 

1.450,00 

2 Μελέτη ακτοµηχανικης 
Προστασίας ακτών Παρνασσίδας 
Ν. Φωκίδας 
Προυπολογισµος:165.028,47 
Χρηµατοδότηση: ΣΑΜ-009 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: 
90.933,04 
Παρόν λογ/σµος: 9.284,53 
Υπόλοιπο εγκρισεων: 74.095,43 

071 
ΚΑΕ 9476 

CNWAY 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧ/ΚΟΙ-

ΑΛΒΕΡΤΟΣ ΓΙΑΜΙΝ 
–ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
∆ΡΙΜΕΡΗΣ 

9.284,53 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 274 

 
ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 27005/1178/26-2-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες και την διάθεση πίστωσης για προµήθειες, επισκευές, 

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

Α/Α Αιτιολογία Συνολικό 
ποσό € 

1 Προµήθεια σφραγίδων για τις ανάγκες των ∆/νσεων ∆ιοικητικού-
Οικονοµικού και Τεχνικών Έργων από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, 
ΚΑΕ 1111 

79,04 
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2 Προµήθεια ραφιών dexion για τις ανάγκες του Τµήµατος Μεταφορών και 
Επικοινωνιών Αλιβερίου από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1711 
(σχετ. αρ. πρωτ. 15474/3489/2-2-2015 έγγραφο του Τµήµατος 
Μεταφορών και Επικοινωνιών Αλιβερίου Π.Ε. Ευβοίας). 

1.107,00 

3 Προµήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 6100 αυτοκίνητο της Π.Ε. Ευβοίας 
από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1321 (αίτηµα ∆/νσης 
∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Εύβοιας). 

43,60 

4 Προµήθεια διακριβωµένου ηλεκτρονικού ζυγού ακριβείας για τον 
εξοπλισµό του τµήµατος εργαστηρίου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1729 (σχετ. αρ. 
πρωτ. 18125/386/5-2-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Ευβοίας). 

799,50 

5 Προµήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή του ΚΗΗ 
6117 εκχιονιστικού-χορτοκοπτικού οχήµατος της ∆ΤΕ της Π.Ε. Ευβοίας 
από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1321(σχετ. αρ. πρωτ. 
24918/580/20-2-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ευβοίας). 

474,64 

6 Προµήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή του ΜΕ 
123063 προωθητή της ∆.Τ.Ε. της Π.Ε. Ευβοίας από την πίστωση του 
Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1321 (σχετ. αρ. πρωτ. 24914/579/20-2-2015 έγγραφο 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευβοίας). 

581,22 

7 Προµήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή του ΚΗΙ 8805 
φορτηγού οχήµατος της ∆.Τ.Ε. της Π.Ε. Ευβοίας από την πίστωση του 
Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1321 (σχετ. αρ. πρωτ. 24208/563/19-2-2015 έγγραφο 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευβοίας). 

295,84 

8 Προµήθεια σκάλας αλουµινίου (3χ13 σκαλοπάτια) και δύο νιπτήρων  για 
τις ανάγκες εργασιών συντήρησης του Αµφιθεάτρου της ΠΕ Ευβοίας από 
την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1699 (αίτηµα ∆/νσης ∆ιοικητικού-
Οικονοµικού της Π.Ε. Εύβοιας) 

436,65 

9 Προµήθεια ανταλλακτικών Η/Υ από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 
1723 (σχετ. αρ. πρωτ. 218815/57/6-2-2015 έγγραφο του Τµήµατος 
Πληροφορικής Π.Ε. Ευβοίας). 

503,07 

10 Προµήθεια δάφνινων στεφανιών για τον εορτασµό της επετείου της 25ης 
Μαρτίου από την πίστωση του Ε.Φ 02073, ΚΑΕ 5161 (αίτηµα ∆/νσης 
∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Εύβοιας). 

650,00 

11 Παροχή υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης µε εγκατάσταση µικροφωνικών 
και ηχητικών συστηµάτων στο χώρο της πλατείας του Αγίου Νικολάου 
που θα γίνει η κατάθεση στεφανιών και της παραλίας της Χαλκίδας που 
θα γίνει η παρέλαση για τον εορτασµό της επετείου της 25ης Μαρτίου 
από την πίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 5161 (αίτηµα ∆/νσης ∆ιοικητικού-
Οικονοµικού της Π.Ε. Εύβοιας). 

1.722,00 

12 Εργασίες συντήρησης και επισκευής του ΚΗΙ 8805 φορτηγού οχήµατος 
της ∆.Τ.Ε. της Π.Ε. Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 
0861 (σχετ. αρ. πρωτ. 24213/564/19-2-2015 έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευβοίας). 

135,30 

13 Εργασίες συντήρησης και επισκευής για το ΚΗΗ 6100 αυτοκίνητο της 
Π.Ε. Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0861 (αίτηµα 
∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Εύβοιας). 

30,75 

14 Εργασίες ελέγχου, συντήρησης, αναγόµωσης 5 φορητών πυροσβε-
στήρων του Τµήµατος Μεταφορών και Επικοινωνιών Αλιβερίου από την 
πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0869 (σχετ. αρ. πρωτ. 15474/3489/2-2-
2015 έγγραφο του Τµήµατος Μεταφορών και Επικοινωνιών Αλιβερίου 
Π.Ε. Ευβοίας). 

75,00 

15 Εκτύπωση 100 µπλοκ εντύπων έκθεσης κατάσχεσης για τις ανάγκες των 400,00 
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Τµηµάτων και Γραφείων Κτηνιατρικής της ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση 
του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0843 (σχετ. αρ. πρωτ. 26429/2451/25-2-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής) 

16 Ασφάλιστρα ενός έτους των υπ’ αριθ. ΜΕ 121124, ΜΕ 121116, ΜΕ 
123063, ΜΕ123055, ΜΕ 121121και ΜΕ 121120 οχηµάτων της ∆ΤΕ της 
Π.Ε. Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0899 (σχετ. αρ. 
πρωτ. 26897/1157/25-2-2015 έγγραφο ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού 
της Π.Ε. Εύβοιας) 

2.090,00 

17 Επιδόσεις εγγράφων και δικογράφων από δικαστικούς επιµελητές από 
την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0894 (σχετ. αρ. πρωτ. 
26902/1158/25-2-2015 έγγραφο ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της 
Π.Ε. Εύβοιας) 

1.000,00 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 275 

 
ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα και µελέτες του προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 27004/1177/26-2-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

πιστοποιήσεων - λογαριασµών έργων και µελετών, Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής:  
 

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

 

 

1 

 4ος λογαριασµός της µελέτης: 
«Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής 
Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης 
(ΣΧΟΟΑΠ) ∆ήµου Μαρµαρίου Ν. 
Ευβοίας». – ΕΣΠΑ.  
Σχετ: οικ. 365 /9-2-2015 έγγραφο της 
∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασµού της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας  

 
1. ΓΚΑΒΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
2. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 
3. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
4. ΑΡΓΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
 

 
 
 
 

67.840,26 

 
 
 
 

9455 

Προϋπολογισµός Έργου:   364.549,64  
Πληρωµές µέχρι σήµερα:   184.351,25 
Παρόντας Λογαριασµός:      67.840,26  
Σύνολο:                              252.191,51 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων:         90.374,56 

2 

 6ος λογαριασµός της µελέτης: 
«Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής 
Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης 
(ΣΧΟΟΑΠ) ∆ήµου Κονιστρών Ν. 
Ευβοίας». – ΕΣΠΑ.  
Σχετ: οικ. 563/ 24-2-2015 έγγραφο 
της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασµού της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας 

 
1. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ 
2. ΑΝΝΑ ΠΑΤΙΑ 
3. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ 
4. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ 
 
 

 
 
 
 

9.398,43 

 
 
 
 

9455 

 
Προϋπολογισµός Έργου:    221.527,92 
Πληρωµές µέχρι σήµερα:    173.293,35 
Παρόντας Λογαριασµός:         9.398,43 
Σύνολο:                               182.691,78 
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Υπόλοιπο Εγκρίσεων:          38.836,14 

3 
 
 

4ος λογαριασµός της µελέτης: «Γενικό 
Πολεοδοµικό Σχέδιο ∆ήµου Νέας 
Αρτάκης Ν. Ευβοίας». – ΕΣΠΑ.  
Σχετ: οικ. 557/20-2-2015 έγγραφο της 
∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασµού της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας 

 
1. ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΚΗ 
2. ΜΑΤΘΑΙΟΣ 
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ 
3. ∆ΗΜ. ΒΑΣΙΟΣ 
4. ΧΑΡ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 

20.888,02 9455 

Προϋπολογισµός έργου:     125.527,65 
Πληρωµές µέχρι σήµερα       77.583,58 
Παρόντας λογαριασµός:        20.888,02 
Σύνολο:                                  98.471,60 
Υπόλοιπο εγκρίσεων:            27.056,05 

 

   4 
Τοκοχρεολυτική δόση δανείων της 
Π.Ε  Εύβοιας 1ου τριµήνου 2015. 
(Χρεολύσια)   

 
EUROBANK ERGASIAS 

A.E. 

 
 151.814,75 

 
6121 

   5 
Τοκοχρεολυτική δόση δανείων της 
Π.Ε  Εύβοιας 1ου  τριµήνου 2015. 
(Τόκοι)   

 
EUROBANK  ERGASIAS 

A.E. 

 
 80.100,98 

 
6111 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 276 

 
ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των υπηρεσιών διακίνησης εγγράφων και 
δεµάτων προς το εσωτερικό, στα πλαίσια των ταχυδροµικών αναγκών των Υπηρεσιών της 
Π.Ε. Εύβοιας και των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης, για το διάστηµα από 1/3/2015 
έως και 31/3/2015. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 26510/1129/25-
2-2015 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 δαπάνη ποσού 6.000,00€ για την κάλυψη των υπηρεσιών διακίνησης 
εγγράφων και δεµάτων προς το εσωτερικό, στα πλαίσια των ταχυδροµικών αναγκών των 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης, για το διάστηµα 
από 1/3/2015 έως και 31/3/2015. 
     Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού φορέα  02073 και τον ΚΑΕ 0823. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 277 

 
ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση δαπάνης - διάθεση πίστωσης για συµµετοχή της Περιφερειακής 
Ενότητας Εύβοιας µε τον ∆ήµο Σκύρου στην διοργάνωση των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια 
από το θάνατο του Άγγλου ποιητή Ρόµπερτ Μπρουκ. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 27769/1240/26-2-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει την δαπάνη - διάθεση πίστωσης 4.000,00€ µε Φ.Π.Α. για συµµετοχή της 

Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας µε τον ∆ήµο Σκύρου στην διοργάνωση των εκδηλώσεων για 
τα 100 χρόνια από το θάνατο του Άγγλου ποιητή Ρόµπερτ Μπρουκ, ο οποίος έχει ταφεί στη 
Σκύρο, που θα πραγµατοποιηθεί στις 23-04-2015. 

Η δαπάνη αφορά εκτυπώσεις (αφίσες, φυλλάδια) των εκδηλώσεων. 
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Η πίστωση θα βαρύνει τον ΚΑΕ 02.02.073.0844.01 (Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων 
και πολιτιστικών εκδηλώσεων) του εγκεκριµένου προϋπολογισµού της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 
 Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, µε την αιτιολογία ότι: ‘’είναι αµφίβολης αξίας 
εκδήλωση’’. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 278 
 

ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση δαπάνης - διάθεση πίστωσης για συµµετοχή της Περιφερειακής 
Ενότητας Εύβοιας µε τον ∆ήµο Σκύρου στην διοργάνωση του Παγκοσµίου Πρωταθλήµατος 
Ποδηλασίας Ερασιτεχνών. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 27770/1241/26-2-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει την δαπάνη - διάθεση πίστωσης 8.000,00€ µε Φ.Π.Α. για συµµετοχή της 

Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας µε τον ∆ήµο Σκύρου στην διοργάνωση του Παγκοσµίου 
Πρωταθλήµατος Ποδηλασίας Ερασιτεχνών, που θα πραγµατοποιηθεί στη Σκύρο από τις 22 
έως 25 Μαΐου 2015. 

Η δαπάνη αφορά τις εκτυπώσεις και την ηχητική κάλυψη του πρωταθλήµατος. 
Η πίστωση θα βαρύνει τον ΚΑΕ 02.02.073.0844.01 (Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων 

και πολιτιστικών εκδηλώσεων) του εγκεκριµένου προϋπολογισµού της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό, µε την αιτιολογία ότι: ‘’είναι 
αµφίβολης αξίας εκδήλωση, δεν πρόκειται να προσφέρει τίποτα όσο δεν υπάρχει κεντρικός 
σχεδιασµός για τέτοιου είδους εκδηλώσεις’’. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 279 

 
ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εξόφληση λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Φθιώτιδας.  
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 27629/1082/26-2-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

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

Α/Α Τίτλος έργου Ειδικός 
φορέας/ 
ΚΑΕ 

Προµηθευτής 
 

Ποσό 

1 Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για 
την κατασκευή του έργου «Κατασκευή 
κόµβων στα ∆.∆. Παλαιοβράχας – Φτέρης 
στην περιοχή ∆. Σπερχειάδας» 
Χρηµατοδότηση: ΣΑΝΑ 0453 (υπάρχει 
Τ.Υ.) 
Προϋπολογισµός:  € 
Ποσό σύµβασης:  € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: 77.869,99 € 
Παρόν λογαριασµός:  € 

01.071 
ΚΑΕ 9312 

∆ιάφοροι 
δικαιούχοι 

αποζηµίωσης 

243.169,55 
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Υπόλοιπο εγκρίσεων: 243.169,55 € 

2 «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στους 
επαρχιακούς δρόµους Μάρµαρα – 
Ανατολή & Αρχάνι - Ασβέστης» 
Χρηµατοδότηση:  ΚΑΠ  
Προϋπολογισµός: 16.000,00 € 
Ποσό σύµβασης:  € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα:   € 
Παρόν λογαριασµός:  € 
Υπόλοιπο εγκρίσεων:  € 

01.071 
ΚΑΕ 9771 

Υπό 
δηµοπράτηση 

16.000,00 

3 «Οικοδοµικές εργασίες – συντηρήσεις 
κτιριακών υποδοµών χωρικής 
αρµοδιότητας Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» 
Χρηµατοδότηση:  Πρόγραµµα έργων        
Περιφέρειας (ΚΑΠ 20%) 
Προϋπολογισµός: 507.000,00 € 
Ποσό σύµβασης:  € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα:   € 
Παρόν λογαριασµός:  € 
Υπόλοιπο εγκρίσεων:  € 

01.071.98
99 

Υπό 
δηµοπράτηση 

507.000,00 

4 «Κατασκευή – συντήρηση Η/Μ 
εγκαταστάσεων σε υποδοµές χωρικής 
αρµοδιότητας  Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» 
Χρηµατοδότηση:  Πρόγραµµα έργων 
Περιφέρειας (ΚΑΠ  20%) 
Προϋπολογισµός: 300.000,00 € 
Ποσό σύµβασης:  € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα:   € 
Παρόν λογαριασµός:  € 
Υπόλοιπο εγκρίσεων:  € 

01.071.98
99 

Υπό 
δηµοπράτηση 

300.000,00 

5 «Μελέτη ανάδειξης Βυζαντινών – 
µεταβυζαντινών µνηµείων Νοµού» 
Χρηµατοδότηση:  ΣΑΜ 540 
Προϋπολογισµός: 100.000.00 € 
Ποσό σύµβασης: 82.951,90 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: 7.000,00 € 
Παρόν λογαριασµός:  € 
Υπόλοιπο εγκρίσεων: 75.951,90 € 

01.071 
ΚΑΕ 9362 

Βάιος Βαρελάς, 
∆.Μπαλαδήµας, 
Φ.Γεροντάκης, 
Σ.Καστάνης, 
Ε.Μανώλης, 
Κ.Καµπάς, 

∆.Μπατσιαρης 

30.585.00 

6 «Μελέτη κατασκευής υπόγειου αρδ/κού 
δικτύου στην κτηµατική περιφέρεια 
Λιανοκλαδίου» 
Χρηµατοδότηση:  ΣΑΜ 540  
Προϋπολογισµός: 359.126,79 € 
Ποσό σύµβασης: 359.126,79  € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα:  23.945,28 € 
Παρόν λογαριασµός:  € 
Υπόλοιπο εγκρίσεων: 335.181,51 € 

01.071 
ΚΑΕ 9362 

Μελετητικά 
Γραφεία (ΤΟΜΗ 

ΑΕΜ.ΕΥ, 
ΓΕΩΑΠΑΙΚΟΝΙΣΗ
Στ. Κοντοκώστας, 

Ιωαν. 
Αργυρόπουλος, 

Νικ. 
∆ηµητρόπουλος, 
Κ. Παπασωτηρίου 

72.254,72 
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7 «Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού δρόµου 
∆άφνη – όρια Νοµού Φωκίδας» 
Χρηµατοδότηση:  ΣΑΜ 540  
Προϋπολογισµός: 196.800,00 € 
Ποσό σύµβασης: 196.800,00 € 
Συµπληρωµατικό ποσό:  
Πληρωµές µέχρι σήµερα:  7.000,00 € 
Παρόν λογαριασµός:  € 
Υπόλοιπο εγκρίσεων: 189.800,00 € 

01.071 
ΚΑΕ 9362 

∆.Κανελλόπουλος, 
Κ. Τοπτσης,  

Χ. Αρβανιτάκης,  
∆. Σγουρού,  
Ν. Γκούτσης 

60.580,00 

8 «Μελέτη βελτίωσης οδού Αµφίκλεια – 
χιονοδροµικό κέντρο Παρνασσού» 
Χρηµατοδότηση:  ΣΑΜ 540  
Προϋπολογισµός: 121.487,60 € 
Ποσό σύµβασης: 117.301,41 € 
Συµπληρωµατικό ποσό:  
Πληρωµές µέχρι σήµερα:  15.000,00 € 
Παρόν λογαριασµός:  € 
Υπόλοιπο εγκρίσεων: 102.301,41 € 

01.071 
ΚΑΕ 9362 

Σύµπραξη 
µελετητών «Βας. 
Ζώµας – Χρ. 
Σαλόγιαννος, 

Μαρίνα 
Σανονίδου, Παν. 
Αµπλιανίτη» 

26.925,00 

9 «Μελέτη κατασκευής αρδευτικού δικτύου 
στην κτηµατική περιφέρεια Περιβολίου 
Ξυνιάδας» 
Χρηµατοδότηση:  ΣΑΜ 540  
Προϋπολογισµός: 119.881,95 € 
Ποσό σύµβασης: 119.881,95 € 
Συµπληρωµατικό ποσό: 0,00 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα:   € 
Παρόν λογαριασµός:  € 
Υπόλοιπο εγκρίσεων: 119.881,95 € 

01.071 
ΚΑΕ 9362 

Σύµπραξη 
µελετητών «Ιωαν. 
Κουγιάνος & 
συνεργάτες, 

DELPHI 
ENGINEERING,Νι
κ. Γκούτσης, Ιωαν. 
Χριστόπουλος, 
∆ηµ. Γκανίδης 

50.500,00 

10 «Μελέτη επέκτασης αλιευτικού καταφυγίου 
Καραβόµυλου» 
Χρηµατοδότηση:  ΣΑΜ 540  
Προϋπολογισµός:  € 
Ποσό σύµβασης:  € 
Συµπληρωµατικό ποσό: 0,00 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα:   € 
Παρόν λογαριασµός:  € 
Υπόλοιπο εγκρίσεων:  € 

01.071 
ΚΑΕ 9362 

Υπό 
δηµοπράτηση 

117.081,55 

11 «Μελέτη επέκτασης αλιευτικού καταφυγίου 
στην Γλύφα» 
Χρηµατοδότηση:  ΣΑΜ 540  
Προϋπολογισµός: 57.020,56 € 
Ποσό σύµβασης:  57.020,56 € 
Συµπληρωµατικό ποσό: 29.724,60 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα:   15.867,94 € 
Παρόν λογαριασµός:  € 
Υπόλοιπο εγκρίσεων:  70.877,22€ 

01.071 
ΚΑΕ 9362 

ΟΜΙΤΕΜ 
σύµβουλοι 

µηχ/κοί, Β. Ζώµας, 
Σίµος Σίµος, Ν. 
∆ηµόπουλος, 

Μαρίνα Σανοζίδου 

70.877,22 
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12 «Μελέτη κατασκευής αρδευτικού δικτύου 
στην κτηµατική περιφέρεια Ηράκλειας» 
Χρηµατοδότηση:  ΣΑΜ 540  
Προϋπολογισµός: 132.742,83 € 
Ποσό σύµβασης:  132.742,83 € 
Συµπληρωµατικό ποσό:  € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα:   113.596,93 € 
Παρόν λογαριασµός:  € 
Υπόλοιπο εγκρίσεων:  19.145,90€ 

01.071 
ΚΑΕ 9362 

Χ. Αφραταίος,  
Ι. Κουίνης,  
Χ. Μαµάτση,  

Π. Σιακοβέλλης, 
Π. Σταµάτης 

16.145,90 

                                          
   Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 280 

 
ΘΕΜΑ 56ο: 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. 1121/2-3-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

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

 
1 Πληρωµή θυρίδων ΕΛΤΑ, όλων των υπηρεσιών της ΠΕ Φθιώτιδας, 

για το έτος 2015 
ΕΦ 01.073   ΚΑΕ  0823 

400,00 € 

2 Πληρωµή επαίνων και πλακετών, η οποία γίνεται στα πλαίσια 
διενέργειας του Περιφερειακού Μαθητικού ∆ιαγωνισµού Στερεάς 
Ελλάδας µε θέµα την επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία. Σκοπός 
του διαγωνισµού είναι η διασύνδεση της εκπαίδευσης µε την 
επιχειρηµατικότητα. Σύµφωνα µε το Π.∆. 148/2010 προβλέπεται η 
θέσπιση βραβείων, χορηγιών και άλλων µέσων για την ενθάρρυνση 
της ανάπτυξης των γραµµάτων και των τεχνών. 
Σχετικό:  Φ. ΣΤ/27245/239/26-02-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ια Βίου 
Μάθησης Απασχόλησης Εµπορίου & Τουρισµού  
ΕΦ 01.073   ΚΑΕ  0845 

1.230 € 

3 ∆απάνη για τον εορτασµό της «Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου»  
Σχετικό: 26221/291/24-02-2015 έγγραφο του Γραφείου Αντιπε-
ριφερειάρχη. 
ΚΑΕ  0829  «Λοιπές Μεταφορές»  300,00€ 
ΚΑΕ  0845  «∆απάνες ∆ηµοσίων Σχέσεων» 300,00 € 
ΚΑΕ  1699  «Λοιπές Προµήθειες»  300,00 € 
ΚΑΕ  5161  «∆απάνες Εθνικού Χαρακτήρα»  2.600,00 € 
 

3.500,00 € 

4 ∆απάνη για τον εορτασµό των «∆ΙΑΚΕΙΩΝ»  
Σχετικό: 26221/291/24-02-2015 έγγραφο του Γραφείου Αντιπε-
ριφερειάρχη. 
ΚΑΕ  5161  «∆απάνες Εθνικού Χαρακτήρα»  (για στεφάνια)   

       200,00€                    

5 ∆απάνη για τον εορτασµό της «Γενοκτονίας των Ελλήνων του 
Πόντου.» 
Σχετικό: 26221/291/24-02-2015 έγγραφο του Γραφείου Αντιπε-

200,00 € 
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ριφερειάρχη. 
ΕΦ 01073 ΚΑΕ ΚΑΕ  5161  «∆απάνες Εθνικού Χαρακτήρα»  

6 ∆απάνη για τον εορτασµό «Εθνικών Αγώνων & Εθνικής Αντίστασης» 
κατά του Ναζισµού και του Φασισµού.  
Σχετικό: 26221/291/24-02-2015 έγγραφο του Γραφείου Αντιπε-
ριφερειάρχη. 
ΕΦ 01073 ΚΑΕ  5161  «∆απάνες Εθνικού Χαρακτήρα» 

200,00 € 

7 ∆απάνη για τον εορτασµό της «Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μ. 
Ασίας.»  
Σχετικό: 26221/291/24-02-2015 έγγραφο του Γραφείου Αντιπε-
ριφερειάρχη. 
ΚΑΕ  5161  «∆απάνες Εθνικού Χαρακτήρα»  

200,00 € 

8 ∆απάνη για τον εορτασµό «Ηµέρα Μνήµης των Εθνικών Ευεργετών»  
ΚΑΕ  5161  «∆απάνες Εθνικού Χαρακτήρα»  (για στεφάνια)   

200,00 € 

9 ∆απάνη για τον εορτασµό της «Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου». 
Σχετικό: 26221/291/24-02-2015 έγγραφο του Γραφείου Αντιπε-
ριφερειάρχη. 
ΚΑΕ  0829  «Λοιπές Μεταφορές»  300,00€ 
ΚΑΕ  0845  «∆απάνες ∆ηµοσίων Σχέσεων» 300,00 € 
ΚΑΕ  1699  «Λοιπές Προµήθειες»  300,00 € 
ΚΑΕ  5161  «∆απάνες Εθνικού Χαρακτήρα»  2.600,00 € 
 

3.500,00 € 

10 ∆απάνη για τον εορτασµό των «Ενόπλων ∆υνάµεων»  
ΕΦ 01073 ΚΑΕ  5161  «∆απάνες Εθνικού Χαρακτήρα»  (για στεφάνια)   

200,00 € 

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

υπηρεσιών που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν, ως κατωτέρω: 
 

1 πληρωµή δαπάνης για προµήθεια ανταλλακτικών, του υπηρεσιακού 
οχήµατος µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ 2715, που χρησιµοποιεί ο 
Αντιπεριφερειάρχης.  
Σχετικό: 26221/291/24-02-2015 έγγραφο του Γραφείου Αντιπε-
ριφερειάρχη. 
ΕΦ 01.073   ΚΑΕ  1321  

289,96 € 

2 πληρωµή δαπάνης για προµήθεια λιπαντικών του υπηρεσιακού 
οχήµατος µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ 2715, που χρησιµοποιεί ο 
Αντιπεριφερειάρχης.  
Σχετικό: 26221/291/24-02-2015 έγγραφο του Γραφείου Αντιπε-
ριφερειάρχη. 
ΕΦ 01.073   ΚΑΕ   1511 

   95,58 € 

3 πληρωµή δαπάνης παροχής υπηρεσίας για συντήρηση του 
υπηρεσιακού οχήµατος µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ 2715, που 
χρησιµοποιεί ο Αντιπεριφερειάρχης.  
Σχετικό: 26221/291/24-02-2015 έγγραφο του Γραφείου Αντιπε-
ριφερειάρχη. 
ΕΦ 01.073   Κ. Α. Ε.  0861  

 113,16 € 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 281 

 
ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον τακτικό 
προϋπολογισµό για εκτός έδρας µετακινήσεις και υπερωριακή απασχόληση όλων των 
υπαλλήλων της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
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 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 1164/3-3-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
Α. Την πληρωµή δαπάνης και την σχετική δέσµευση πίστωσης συνολικού ποσού 

90.740€, Ε.Φ. 01.073 ΚΑΕ 0711, για εκτός έδρας µετακινήσεις των υπαλλήλων της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Π.Ε. Φθιώτιδας, ως κατωτέρω: 
 
Α/Α ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ 
1 Γραφείο Περιφερειάρχη  & Αντιπεριφερειάρχη - 1.000 
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 13.000 
8 Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού  14 10.000 
9 Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π. Ε. 

Φθιώτιδας  
61 20.000 

10 Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής  Π.Σ.Ε.  3 1.000 
11 Τµήµα Κτηνιατρικής 2 3.000 
12 Ανάπτυξης Π. Ε. Φθιώτιδας  17 18.000 
13 Βιοµηχανίας  -  Ενέργειας & Φυσικών Πόρων  5 2.000 
14 ∆ιά Βίου Μάθησης  4 1.000 
15 Μεταφορών & Επικοινωνιών Π. Ε. Φθιώτιδας  24 5.000 
16  ∆ηµόσιας Υγείας Π.Σ.Ε. 3 2.000 
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 3.000 
21 Νοµική Υπηρεσία Π.Σ.Ε. 1  
22 ∆ηµοσίων Σχέσεων 1 740 

 
Β. Την πληρωµή δαπάνης και την σχετική δέσµευση πίστωσης συνολικού ποσού 

162.000€, Ε.Φ. 01.073 ΚΑΕ 0511, για την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Π.Ε. Φθιώτιδας, ως κατωτέρω: 
 
Α/Α ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ 

1 Γραφείο Περιφερειάρχη & Αντιπεριφερειάρχη - 2.000 
2 ∆ιοίκησης 14 8.000 
3 Οικονοµικού 14 9.500 
4 ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 7 5.000 
5 Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 15 8.000 
6 Τεχνικών Έργων Π. Σ. Ε. 28 16.000 
7 Τεχνικών Έργων Π. Ε. Φθιώτιδας 55 25.000 
8 Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού  14 8.000 
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9 Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π. Ε. 
Φθιώτιδας  

61 25.000 

10 Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής  Π.Σ.Ε.  3 3.000 
11 Τµήµα Κτηνιατρικής 2 3.000 
12 Ανάπτυξης Π. Ε. Φθιώτιδας  17 10.000 
13 Βιοµηχανίας  -  Ενέργειας & Φυσικών Πόρων  5 4.000 
14 ∆ιά Βίου Μάθησης  4 3.000 
15 Μεταφορών & Επικοινωνιών Π. Ε. Φθιώτιδας  24 15.000 
16 ∆ηµόσιας Υγείας Π.Σ.Ε. 3 3.000 
17 Κοινωνικής Μέριµνας Π.Σ.Ε.   5 4.000 
18 ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π. 

Ε.  Φθιώτιδας  
4 3.000 

19 Αυτοτελής Τµήµα ΠΑΜ Π.Σ.Ε.Α. 1 1.500 
20 Πολιτικής Προστασίας 2 3.000 
21 Νοµική Υπηρεσία Π.Σ.Ε. 1 1.500 
22 ∆ηµοσίων Σχέσεων 1 1.500 

 
Γ. Την πληρωµή δαπάνης και την σχετική δέσµευση πίστωσης συνολικού ποσού 

44.850€, Ε.Φ. 01.073 ΚΑΕ 0512, ως αµοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιµες ηµέρες και 
νυχτερινές ώρες των υπαλλήλων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Π.Ε. Φθιώτιδας.   

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 282 

 
ΘΕΜΑ 58ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον τακτικό  
προϋπολογισµό για αγορές υλικού εξοπλισµού του Κέντρου ∆ιαφοροδιάγνωσης ∆ιάγνωσης & 
Υποστήριξης  Ν. Φθιώτιδας.    
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 943/25-2-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει την δέσµευση πίστωσης και πληρωµής δαπάνης ποσού 9.200€ από τον 

τακτικό προϋπολογισµό για αγορές υλικού εξοπλισµού του Κέντρου ∆ιαφοροδιάγνωσης 
∆ιάγνωσης & Υποστήριξης  Ν. Φθιώτιδας, ως εξής: 
1) ποσού 5.000€, ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1723, για την προµήθεια πέντε (5) υπολογιστών-οθονών –
εκτυπωτών. 
2) ποσών: α) 1.000,00€ για την προµήθεια πέντε (5) καθισµάτων γραφείου, β) 150,00€ για την 
προµήθεια µίας (1) βιβλιοθήκης, και  γ) 650,00€ για την προµήθεια µίας (1) καρτελοθήκης, ΕΦ 
01073 ΚΑΕ 1711. 
3) ποσών: α) 100,00€ για την προµήθεια ενός (1) καθρέπτη τοίχου και β) 300,00€ µίας 
τηλεόρασης, ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1699. 
4) ποσού 2.000,00 € για την προµήθεια δύο (2) ψυχοµετρικών εργαλείων: α) το Raven’s 
CPM/CVS (αναµένεται η ελληνική έκδοση τον Απρίλιο) που αφορά παιδιά ηλικίας 4-12 ετών  
και β) το WPPSI-III (αναµένεται η ελληνική έκδοση τον Μάρτιο), που αφορά παιδιά 
προσχολικής ηλικίας, ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1729. 

Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 283 

 
ΘΕΜΑ 59ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον τακτικό  
προϋπολογισµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την προµήθεια αδειών χρήσης 
Windows RDS. 
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 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 988/25-2-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δέσµευση πίστωσης και πληρωµής δαπάνης ποσού  6.080,00€ µε Φ.Π.Α. 

από τον τακτικό προϋπολογισµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την προµήθεια 38 
αδειών χρήσης Windows RDS USER CALLS, που απαιτούνται συνολικά για την δυνατότητα 
σύνδεσης των υπαλλήλων των ∆ιευθύνσεων Τεχνικών Έργων µε την Εφαρµογή «Τεχνικά 
Έργα» του Back Office που είναι εγκατεστηµένη στον Terminal Server. 
 Η δαπάνη θα βαρύνει ξεχωριστά τον προϋπολογισµό της κάθε Περιφερειακής 
Ενότητας και τον  Κ.Α.Ε. 1723, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
Α∆ΕΙΩΝ 
ΧΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ  7 160 1.120 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 10 160 1.600 
ΕΥΒΟΙΑΣ 13 160 2.080 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  3 160    480 
ΦΩΚΙ∆ΑΣ  5 160    800 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 284 

 
ΘΕΜΑ 60ο: Έγκριση δαπάνης και δέσµευση πίστωσης για πρόσληψη επτά (7) ατόµων 
κλάδου ∆Ε Οδηγών και τριών (3) ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων, µε σχέση ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών 
και πρόσκαιρων αναγκών στην Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 1122/2-3-2015 
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 27.422,32€ για πρόσληψη επτά 
(7) ατόµων κλάδου ∆Ε Οδηγών και τριών (3) ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων, µε σχέση Ιδιωτικού 
∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών, 
εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών στην Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
14 παρ. 2,εδαφ. Ιε του Ν. 2190/1994, όπως συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 20, 
παρ. 4 του Ν. 2738/1999 και τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδαφ. Ιε του 
Ν. 3812/2009. 
 Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας, αναλυτικά ως εξής: 

 

α/α Αριθµός 
ατόµων Ειδικότητα ∆ιάρκεια 

σύµβασης 

1 Επτά  (7) ∆Ε Οδηγών (φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3,5) 2 µήνες 

2 Τρία (3) ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων  (ισοπεδωτή γαιών - 
γκρέϊντερ)  2 µήνες 

 
Φορέας ΚΑΕ Ονοµασία Ποσό 
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01073 0342 Αµοιβές προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.) γενικά (συµπεριλαµβάνεται 
και το εποχικό προσωπικό) 

 
20.160,00 

 

01073 0352 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς προσωπικού µε 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 
(Ι.∆.Ο.Χ.) γενικά (συµπεριλαµβάνεται και το εποχικό 
προσωπικό) 

 
7.262,32 

 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 285 

 
ΘΕΜΑ 61ο: Έγκριση δαπάνης - δέσµευση πίστωσης για συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας µε την Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Λαµίας στην διοργάνωση του 51ου 
Πανελλήνιου Πρωταθλήµατος Ράλλυ. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 28656/1132/2-3-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει την δαπάνη – δέσµευση πίστωσης ποσού 8.200,00€ για την συµµετοχή της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην διοργάνωση του 51ου Πανελληνίου Πρωταθλήµατος 
Ράλλυ, µε την Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Λαµίας, που θα διεξαχθεί στις 24, 25 & 26 
Απριλίου 2015 στην Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ειδικότερα στους νοµούς Φθιώτιδας και 
Φωκίδας. 
 Η συγκεκριµένη δαπάνη θα βαρύνει τον ΕΦ 01.071 ΚΑΕ 9779. (Πολιτιστικές 
εκδηλώσεις ευρείας απήχησης).   
 Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, διότι είναι: ‘’χωρίς ουσία και προοπτικής 
διοργάνωση’’. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 286 
 
ΘΕΜΑ 62ο: Έγκριση δαπάνης - δέσµευση πίστωσης για συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας µε την Ναυταθλητική Ένωση Λαµίας στην διοργάνωση του τουρνουά 
υδατοσφαίρισης µίνι παίδων και κορασίδων. 
(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. 28601/1130/2-3-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

 αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει την δαπάνη – δέσµευση πίστωσης ποσού 900,00 € για την συµµετοχή 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας µε την Ναυταθλητική Ένωση Λαµίας στην διοργάνωση του 
τουρνουά υδατοσφαίρισης µίνι παίδων και κορασίδων, που θα διεξαχθεί στις 1, 2, & 3 Μαΐου 
2015 στην Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ειδικότερα στο ∆ηµοτικό κολυµβητήριο Λαµίας. 
 Η συγκεκριµένη δαπάνη θα βαρύνει τον ΕΦ 01.071 ΚΑΕ 9779 (Πολιτιστικές 
εκδηλώσεις ευρείας απήχησης).   
 Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 287 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΔΑ: 76ΠΣ7ΛΗ-ΟΤΤ



 75

 
ΘΕΜΑ 63ο: Έγκριση της 3ης τροποποίησης του Προϋπολογισµού, έτους 2015, της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητές κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε. και κα Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης Οικονοµικού 
Π.Σ.Ε.) 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 28519/1123/2-3-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει την 3η Τροποποίηση Προϋπολογισµού, έτους 2015, της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας, σύµφωνα µε την εισήγηση και τους συνηµµένους πίνακες της ∆/νσης Οικονοµικού 
Π.Σ.Ε.. 

Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος. 
 Ο κ. Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 288 
 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΙΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 64ο: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 
«Κατασκευή κόµβου Ξηριώτισσας», προϋπολογισµού 6.000.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 28228/715/2-3-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
 Συγκροτεί την παρακάτω επιτροπή διαγωνισµού για την διεξαγωγή δηµοπρασίας, για 
την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Κατασκευή κόµβου Ξηριώτισσας», προϋπολογισµού 
6.000.000,00 € µε Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το από 20-2-2015 πρακτικό κλήρωσης, ως εξής: 
 
Τακτικά µέλη: 
 
α.  Κριτσόβα Αικατερίνη, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ στη ∆ΤΕ/ΠΣΕ ως Πρόεδρο 
β.  Μπεζάτης Ευάγγελος, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ στη ∆ΤΕ/ΠΣΕ 
γ.  Βαγενά Ελένη, Μηχανικός Έργων Υποδοµής ΤΕ στη ∆ΤΕ/ΠΣΕ 
δ.  Οικονόµου Ζωή, Εργοδηγός ΤΕ στη ∆ΤΕ/ΠΣΕ 
 
Αναπληρωµατικά µέλη: 
 
α. Σακελάρη Μαρία, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ στη ∆ΤΕ/ΠΣΕ ως αναπληρωτή  Πρόεδρο 
β. Κακάβας Κων/νος, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ στη ∆ΤΕ/ΠΣΕ 
γ. Περώνης Κων/νος, Μηχανολόγο  Μηχανικό ΤΕ στη ∆ΤΕ/ΠΣΕ 
δ. Ζιαγκοβάς Αθανάσιος, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ στη ∆ΤΕ/ΠΣΕ 
 
1. Τον Κονιαβίτη Γεώργιο, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο ΠΕ∆, εκπρόσωπος της ΠΕ∆ 
Στερεάς Ελλάδας, µε αναπληρωτή τον κ. Σουλιώτη Νικόλαο, ∆ήµαρχο Καρπενησίου. 
2. Τον Σίµο Σίµο, Μηχανολόγο Μηχανικό, εκπρόσωπο του ΤΕΕ/ΤΑΣ, µε αναπληρωτή τον 
Κωνσταντίνο Κατσίκα, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό. 
3. Τον Καλτσά Γεώργιο, Πολιτικό Μηχανικό εκπρόσωπο του Συνδέσµου Εργοληπτών 
∆ηµοσίων Έργων Φθιώτιδας, µε αναπληρωτή τον Αργυρίου Γεώργιο, Πολιτικό Μηχανικό. 
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 Η δηµοπράτηση του έργου του θέµατος θα πραγµατοποιηθεί στις 17 Μαρτίου 2015,  
ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 289 

 
ΘΕΜΑ 65ο: ∆ιόρθωση της υπ’ αριθµ. 135/3-2-2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε, περί συγκρότησης επιτροπών, στα πλαίσια του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισµού για 
την «Προµήθεια πέντε (5) αυτόµατων αναλυτών αιωρούµενων σωµατιδίων (ΑΣ10) µετά του 
απαραίτητου εξοπλισµού τους στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισµού 
108.000,00 € µε Φ.Π.Α..  

            (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. οικ. 479/13-2-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
∆ιορθώνει την υπ’ αριθµ. 135/3-2-2015 απόφασή της, περί συγκρότησης επιτροπών, 

στα πλαίσια του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια πέντε (5) αυτόµατων 
αναλυτών αιωρούµενων σωµατιδίων (ΑΣ10) µετά του απαραίτητου εξοπλισµού τους στην 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισµού 108.000,00 € µε Φ.Π.Α., όσον αφορά τον 
αριθµό της ∆ιακήρυξης, από το λανθασµένο «∆ΑΟ 2/2014» στο ορθό «482/2015», και στον 
τόπο συνεδριάσεων από το λανθασµένο «∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας» στο ορθό «∆/νση 
Οικονοµικού Π.Σ.Ε.». 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 290 

 
 
 

Περατωθέντων των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης και των εκτάκτων θεµάτων λύεται 
η παρούσα συνεδρίαση. Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάµενα µέλη, 
ως ακολούθως: 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ              ΤΑ ΜΕΛΗ                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης Ηλίας Μπουρµάς                Ζωή  Σύψα 

                                Βασίλειος Φακίτσας 

Ιωάννης Ταγκαλέγκας  

Ευστάθιος Κάππος  

Κων/νος Καραγιάννης  

Ιωάννης Αγγελέτος 

Αθανάσιος Γιαννόπουλος 

Γεώργιος Γκικόπουλος 
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