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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

       της 19ης Ιανουαρίου 2015 
         Αριθµός Πρακτικού 2 

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

1ος όροφος), σήµερα στις 19 Ιανουαρίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα 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. 65/13-1-2015 πρόσκλησης του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε 
νόµιµα σε όλα τα µέλη της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852/2010, για να αποφασίσει επί 
των κάτωθι θεµάτων της ηµερησίας διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού 1/8-1-2015 της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής Ελένης Λιάγκα κ.α. ενώπιον του 
Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής Μαρίας Νάστου ενώπιον του 
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής Κωνσταντίνου Αγγελή κ.α. ενώπιον 
του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 5ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης ως προς την άσκηση δικαιωµάτων 
αποζηµίωσης της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (υπόθεση Γεωργίου Μαρκόπουλου). 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.) 
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∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Τροποποίηση δροµολογίων µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. 
Βοιωτίας για το σχολικό έτος 2014-2015. 
 
ΘΕΜΑ 7ο: ∆ιόρθωση και συµπλήρωση της υπ’ άριθµ.1039/8-10-2014 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.) 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 8ο: 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 9ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια ειδών γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού έτους 2015-2016», Π.Ε. Φωκίδας, 
προϋπολογισµού 35.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.) 
 
 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την παροχή 
υπηρεσιών φύλαξης στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 
23.000,00€ µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.) 
 
 
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση των όρων και της σκοπιµότητας της επαναληπτικής διακήρυξης, για την 
µίσθωση ενός ακινήτου στην Λαµία, που θα στεγάσει το γραφείο Περιφερειακής Παράταξης. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.) 
 
 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Ανάκληση της υπ΄αριθµ. 301/17-3-2014 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε., µετά την υπ΄αριθµ. 15/2014 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Υπηρεσία Επιτρόπου 
στον Ν. Φθιώτιδας, και επαναδηµοπράτηση του έργου: «Αποκατάσταση Οδοστρώµατος 
Τµηµάτων της Ε.Ο. 27», Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Ανάκληση της υπ΄αριθµ. 888/1-8-2014 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε. σχετικά µε την υπογραφή σύµβασης του έργου: «Ανακατασκευή Οδοστρώµατος Ε.Ο. 
Χρισσού-∆ελφών Β’ Φάση», Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση πρακτικών & κατακύρωση αποτελέσµατος της ανοιχτής δηµοπρασίας του 
έργου: «Συντήρηση και συµπλήρωση οδικού ηλεκτροφωτισµού στο ΕΟ∆ των νοµών Φθιώτιδας 
- Φωκίδας - Ευρυτανίας (Χρήση 2014-2017)», προϋπολογισµού 400.000,00 € µε ΦΠΑ. 
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ΘΕΜΑ 15ο: Εξέταση ένστασης, έγκριση πρακτικών & κατακύρωση αποτελέσµατος της ανοιχτής 
δηµοπρασίας του έργου: «Συντήρηση και συµπλήρωση οδικού ηλεκτροφωτισµού στο Ε.Ο.∆. 
των νοµών Εύβοιας – Βοιωτίας (Χρήση 2014-2017)», προϋπολογισµού 400.000,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «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 17ο: Έγκριση παράτασης προθεσµίας του έργου: «Συντήρηση ασφαλτοτάπητα 
Ραπτόπουλο – Πρασσιά – Κέδρα», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 120.000,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων, κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
 
∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δαπάνης και δέσµευση πίστωσης έργων από τις ∆ηµόσιες Επενδύσεις της 
Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση δαπανών για την διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25ης 
Ιανουαρίου 2015, Π.Ε. Ευρυτανίας. 

 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις, ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια υλικών, υπηρεσιών, 
εξοπλισµού και αποζηµίωσης προσώπων για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών 
της 25ης Ιανουαρίου καθώς και της έκδοσης εκλογικών αποτελεσµάτων στην Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δαπάνης για συµµετοχή της Π.Ε. Φωκίδας σε συνδιοργάνωση διηµερίδας 
στους ∆ελφούς. 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών του οικονοµικού 
έτους 2015, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δαπάνης και δέσµευση πίστωσης για την προµήθεια γραφικής ύλης, 
λοιπού υλικού, υπηρεσιών και απαραίτητου εξοπλισµού, για τη διενέργεια των προσεχών 
βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015, καθώς και για την έκδοση των εκλογικών 
αποτελεσµάτων στην Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την εξόφληση λογαριασµών έργων 
προηγούµενων ετών, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εξόφληση λογαριασµών έργων 
που έχουν εκτελεστεί ή εκτελούνται, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για παροχή νοµικών 
υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας. 

ΑΔΑ: 7ΔΜΜ7ΛΗ-Γ1Χ



 4

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δαπανών - δέσµευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.) 

 
Παρόντα µέλη επτά (7) οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, Ηλίας Μπουρµάς, 

Βασίλειος Φακίτσας, Ιωάννης Ταγκαλέγκας, Ευστάθιος Κάππος, Κωνσταντίνος Καραγιάννης και 
Νικόλαος Στουπής (αναπληρωµατικό µέλος του Ιωάννη Αγγελέτου). 

Από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόµιµα, απουσίαζαν τα τακτικά µέλη Ιωάννης 
Αγγελέτος, ο οποίος αναπληρώθηκε ως ανωτέρω, Αθανάσιος Γιαννόπουλος και Γεώργιος 
Γκικόπουλος, καθώς και τα αναπληρωµατικά µέλη αυτών.  

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

Χρέη γραµµατέα άσκησε η κ. Ιππολύτη Μπαλκούρα, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού, µε βαθµό 
Ε΄, που ορίσθηκε γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής µε την 9460/222/27-1-2012 
απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι: 
1. Ευθύµιος Καραΐσκος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φθιώτιδας, 
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, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε., 
6. Ευγενία Οικονόµου, Προϊσταµένη Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.,   
7. Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. 
8. Ελένη Πολυζώη, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας. 
 

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: Ανάδειξη νέου µειοδότη µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. 
Βοιωτίας, για το σχολικό έτος 2014-2015. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης επί ερωτήµατος του 
Αντιπεριφερειάρχη Χωροταξίας & Περιβάλλοντος. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.) 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: ∆ιόρθωση της αριθµ. 19/8-01-2015 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί έγκρισης των τευχών δηµοπράτησης και της διακήρυξης του ανοιχτού 
διαγωνισµού του έργου: «Προµήθεια και µεταφορά άλατος», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 
80.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Συµπλήρωση των υπ΄αριθµ. 1063/2014 και 1108/2014  αποφάσεων της 
Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί έγκρισης τροποποιήσεων – καταργήσεων – επεκτάσεων 
δροµολογίων µεταφοράς µαθητών σχολικού έτους 2014-15, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση διαπραγµάτευσης δροµολογίων µεταφοράς µαθητών σχολικού 
έτους 2014-15, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, κατόπιν των αριθµ.  277/2014, 332/2014 
και 3/2015  αποφάσεων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση τροποποίησης σύµβασης µεταφοράς µαθητών σχολικού έτους 
2013-14, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας.  
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Έγκριση διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας µε διαπραγµάτευση νέων 
δροµολογίων µεταφοράς µαθητών σχολικού έτους 2014-15 της Π.Ε. Φθιώτιδας.            
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας 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 43 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Ανάδειξη νέου µειοδότη µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. 
Βοιωτίας, για το σχολικό έτος 2014-2015. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 140/15-1-2015 
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 
Αναθέτει το δροµολόγιο µεταφοράς µαθητών µε κωδικό Ν11 (Ευαγγελίστρια- Εσπερινό 

ΕΠΑΛ Αλιάρτου) στον δεύτερο µειοδότη, ήτοι “Ένωση Ιδιοκτητών ΤΑΧΙ πρώην Επαρχίας 
Λιβαδειάς” µε ηµερήσια αποζηµίωση 42,90€ άνευ Φ.Π.Α., µετά την παραίτηση από το εν λόγω 
δροµολόγιο του “ΚΤΕΛ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ Α.Ε.”. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 44 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης επί ερωτήµατος του 
Αντιπεριφερειάρχη Χωροταξίας & Περιβάλλοντος. 
(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. 137999/1380/15-
1-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Στη συνέχεια, ο κ. Νικόλαος Στουπής δήλωσε ότι δεν συµφωνεί µε τον διορισµό 
δικηγόρου, µε την αιτιολογία ότι “το θέµα δεν χρήζει νοµικής ερµηνείας και η Επιτροπή 
Περιβάλλοντος οφείλει να αναλάβει την πολιτική ευθύνη”. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Την αναβολή του θέµατος για παροχή διευκρινίσεων. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 45 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: ∆ιόρθωση της υπ΄αριθµ. 19/8-01-2015 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί έγκρισης των τευχών δηµοπράτησης και της διακήρυξης του ανοιχτού 
διαγωνισµού του έργου: «Προµήθεια και µεταφορά άλατος», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 
80.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 7904/202/16-1-2015 
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 
∆ιορθώνει την υπ΄αριθµ. 19/8-01-2015 απόφασή της περί έγκρισης των τευχών 

δηµοπράτησης και της διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου: «Προµήθεια και 
µεταφορά άλατος», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 80.000,00 € µε Φ.Π.Α., ως προς τον τίτλο 
του έργου από το λανθασµένο «Προµήθεια και µεταφορά άλατος» στο ορθό «Προµήθεια 
άλατος». 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αριθµ. 19/8-01-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε.. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 46 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Συµπλήρωση των υπ΄αριθµ. 1063/2014 και 1108/2014  αποφάσεων της 
Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί έγκρισης τροποποιήσεων – καταργήσεων – επεκτάσεων 
δροµολογίων µεταφοράς µαθητών σχολικού έτους 2014-15, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 235/16-1-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Συµπληρώνει τις υπ΄αριθµ. 1063/2014 και 1108/2014 αποφάσεις της περί έγκρισης 

τροποποιήσεων – καταργήσεων – επεκτάσεων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών σχολικού 
έτους 2014-15, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, προκειµένου να συµπεριληφθούν  υπό 
τη µορφή του παρακάτω συνοπτικού πίνακα όλες τις µεταβολές ανά δροµολόγιο, ως εξής:  
 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΑΝΑΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 
 

Α/
Α ΑΦΕΤΗΡΙΑ 

ΑΡ.  
ΜΑ
Θ. 

ΣΧΟΛΕΙΟ.  
ΦΟΙΤΗΣΗΣ/ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜ

ΟΣ 

∆Ρ
ΟΜ. 

ΕΙ∆
ΟΣ 
ΑΥΤ. 

ΣΥΝ
ΟΛΟ 
ΧΛΜ 

ΑΝΩΤ
ΑΤΟ 
ΗΜΕΡ
ΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟ

Σ 

ΠΟΣ
ΟΣΤ
Ο 

ΕΚΠ
ΤΩΣ
ΗΣ 

ΤΕΛΙΚ
Η 

ΤΙΜΗ 
ΣΥΜΒ
ΑΣΗΣ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

Α/Α 
ΤΜΗ
ΜΑΤ
ΟΣ 

Α∆Α 
ΣΥΜΒ
ΑΣΗΣ 

1 
Μαρτίνο-
Λάρυµνα-
Μαλεσίνα 

4 

Ειδικό 
Νηπιαγωγε

ίο 
Λιβανατών 

& στο 
Ειδικό 

∆ηµοτικό 
Αταλάντης 

µε 
επι
στρ
οφή 

Ταξί 107 120,54 2% 118,13 Γκριτζάπης 
Κωνσταντίνος 73 

ΩΒ197
ΛΗ-
ΗΨΙ 

2 
Μερκάδα-
Τυµφρηστό

ς  
4 

Νηπιαγωγε
ίο & 

∆ηµοτικό 
Σχολείο Αγ. 
Γεωργίου  

µε 
επι
στρ
οφή 

Ταξί 38 54,4 0% 54,4 
∆ηµητρόπουλ

ος 
Κωνσταντίνος 

7  - 

3 
Λυχνό-

Καπνοχώρι  
3 

Γυµνάσιο 
Υπάτης & 

στο 
∆ηµοτικό 
Λουτρών 

µε 
επι
στρ
οφή 

Ταξί 28 44,62 0% 44,62 
Χαντζηχρήστο
ς Παναγιώτης 

ΝΈΟ 
24  - 
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Υπάτης 

4 

Καρυές-
Κοµποτάδε
ς-Φραντζή 

(για 
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 
Κωσταλεξίο

υ)  

3 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 
Κωσταλεξί
ου & στο 
Ειδικό 

∆ηµοτικό 
Λαµίας 

(Παγκράτι)  

µε 
επι
στρ
οφή 

Ταξί 68 83,58 6% 78,57 Πολίτης 
Γεώργιος 45 

ΩΕΡ8
7ΛΗ-
Η0ΟΙ 

5 Καλλίδροµο  1 

Κόµνηνα 
(αντ. µε 

λεωφορείο 
για 

∆ηµοτικό 
Σχολείο 
Μώλου) 

µε 
επι
στρ
οφή 

Ταξί 25 40,42 32% 27,49 Γεωργίου 
Κωνσταντίνος 

ΝΈΟ 
45  - 

6 
Καµένα 
Βούρλα 

1 

∆ηµοτικό 
Σχολείο 

Μώλου (τµ. 
ένταξης)  

µε 
επι
στρ
οφή 

Ταξί 27 41,48 10% 37,33 Αχµατιώτης 
Ιωάννης 86 

7Κ2Η7
ΛΗ-
Χ5Ξ 

7 

Νηπιαγωγεί
ο Ραχών 
(παραλία 
Ραχών)- 
∆ηµοτικό 
Σχολείο 
Ραχών-
Γυµνάσιο 
Ραχών 

26 

Άνω 
Σπαρτιά-
Κάτω 

Σπαρτιά-
Αχλάδι  

µον
ό 
δρο
µολ
όγιο 

Λεω
φορ
είο 
µε 
συν
οδό  

12 49,45 1,5% 48,71 

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ 
ΚΤΕΛ 

ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
Α.Ε. 

3 µε 
αριθµ
ό 

δροµ
ολογί
ου 11 

70Ρ47
ΛΗ-
ΙΤΓ 

8 

Νηπιαγωγεί
ο – 

∆ηµοτικό 
Σχολείο - 
Γυµνάσιο 
Οµβριακής  

25 

Αγ. 
Στέφανος-
Κοροµηλιά-
Ξυνιάδα-Αγ 
Γεώργιος 

µον
ό 
δρο
µολ
όγιο 

Λεω
φορ
είο 
µε 
συν
οδό  

21,5 61,96 1% 61,34 

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ 
ΚΤΕΛ 

ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
Α.Ε. 

1 µε 
αριθµ
ό 

δροµ
ολογί
ου 3  

ΩΣΥ5
7ΛΗ-
ΡΗΖ 

9 

Νηπιαγωγεί
ο – 

∆ηµοτικό 
Σχολείο - 
Γυµνάσιο 
Οµβριακής  

27 

Περιβόλι-
Μακρυρρά
χη - Άνω 
Αγόριανη-
Παναγιά  

µον
ό 
δρο
µολ
όγιο 

Λεω
φορ
είο 
µε 
συν
οδό  

25 71,14 1% 70,43 

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ 
ΚΤΕΛ 

ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
Α.Ε. 

1 µε 
αριθµ
ό 

δροµ
ολογί
ου 4  

ΩΣΥ5
7ΛΗ-
ΡΗΖ 

10 

Νηπιαγωγεί
ο-∆ηµοτικό 
Σχολείο-
Γυµνάσιο 
Λάρυµνας 

30 

Κόκκινο 
Βοιωτίας-
Άγ. Ιωάννη 
Βοιωτίας- 
Λάρυµνα-
Μεταλλεία 
Λάρυµνας 

µον
ό 
δρο
µολ
όγιο 

Λεω
φορ
είο 
µε 
συν
οδό  

16,5 55,37 1,5% 54,54 

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ 
ΚΤΕΛ 

ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
Α.Ε. 

4 µε 
αριθµ
ό 

δροµ
ολογί
ου 14  

65Ε27
ΛΗ-
Τ∆Λ 

11 
Μπράλος-
Παλαιοχώρι

-∆ρυµαία  
30 

Νηπιαγωγε
ίο-∆ηµ. 
Σχολείο-
Γ/ΣΙΟ-
ΛΥΚΕΙΟ 
Αµφίκλειας  

µε 
επι
στρ
οφή 

Λεω
φορ
είο 
µε 
συν
οδό  

47,4 127,69 1,5% 125,77 

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ 
ΚΤΕΛ 

ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
Α.Ε. 

4 µε 
αριθµ
ό 

δροµ
ολογί
ου 4  

65Ε27
ΛΗ-
Τ∆Λ 

 
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας, ΠΕ Φθιώτιδας  Ειδικός Φορέας 01 073 ΚΑΕ 0821.  
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 47 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση διαπραγµάτευσης δροµολογίων µεταφοράς µαθητών σχολικού 
έτους 2014-15, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, κατόπιν των αριθµ.  277/2014, 332/2014 
και 3/2015  αποφάσεων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 236/19-1-2015 
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) τη διεξαγωγή διαπραγµάτευσης χωρίς προκήρυξη για τα 15 τµήµατα της αριθµ. 

1297/10-03-2014 προκήρυξης, για τα οποία δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά και κρίθηκαν 
άγονα, ήτοι: 20, 23, 29, 34, 37, 38, 40, 62, 67, 69, 78, 85, 87, 88, 90,  

 
Β) τη διεξαγωγή διαπραγµάτευσης µε δηµοσίευση προκήρυξης για τα 7 άγονα/άκαρπα 

τµήµατα της αριθµ. 1297/10-03-2014 προκήρυξης, για τα οποία οι προσφορές που 
υποβλήθηκαν κρίθηκαν ως απαράδεκτες, ήτοι: 7,15,43,46,68,70,79, µε τη διαδικασία 
σύντµησης των προθεσµιών δηµοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 32 παρ. 8 του Π∆ 
60/2007, µε την αιτιολόγηση ότι καθίσταται αδύνατη η διεξαγωγή  και ολοκλήρωση της 
διαπραγµάτευσης µε προηγούµενη προκήρυξη πριν την 28/02/2015, καθώς: 

1) το σχολικό έτος 2014-15 έχει ήδη ξεκινήσει από τις 11-09-2014,   
2) κατά την 01-01-2015, η οποία αποτελεί την ηµεροµηνία ισχύος του άρθρου 29 του ν. 

4304/2014 (ΦΕΚ 234 Α/23-10-2014) έχει ήδη παρέλθει διάστηµα 75 σχολικών ηµερών, 
3)  Η αποκλειστική προθεσµία 2 µηνών, ήτοι µέχρι την 28-02-2015, είναι ανεπαρκής για 

την ολοκλήρωση της σύµβασης, καθώς θα πρέπει να προηγηθεί και προσυµβατικός έλεγχος 
από το αρµόδιο κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

4) έχει ήδη προηγηθεί  δηµοσιότητα κατά τον αρχικό διαγωνισµό (ΑΠ 1297/10-03-2014), 
και κατά τον αριθµ. 3983/2014 πρόχειρο διαγωνισµό κατ’ εφαρµογή του άρθρου 49 του ν. 
4274/2014. 

Οι δαπάνες δηµοσιότητας θα καλυφθούν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 4281/2014. 
 

Γ) Τη διεξαγωγή διαπραγµάτευσης χωρίς προκήρυξη για τα 3 άγονα τµήµατα (2, 3 και 4) 
της αριθµ. 3999/13-03-2014 προκήρυξης του επαναληπτικού διαγωνισµού του αρχικού Αρ.Πρ. 
1297/10-03-2014, για τα οποία δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά και λήφθηκε η σχετική υπ΄ 
αριθµ 3/2015 θετική γνωµοδότηση της ΕΑΑ∆ΗΣΥ.  

 
Οι διαπραγµατεύσεις θα γίνουν από την Επιτροπή ∆ιαπραγµάτευσης που συγκροτήθηκε 

µε την αριθµ. 3672/28-07-2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας, ΠΕ Φθιώτιδας  Ειδικός Φορέας 01 073 ΚΑΕ 0821 και ΚΑΕ 0841. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 48 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση τροποποίησης σύµβασης µεταφοράς µαθητών σχολικού έτους 
2013-14, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας.  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 234/16-1-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.ΣΕ. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Τροποποιεί την από 15-11-2013 (Α∆Α ΒΙΞ67ΛΗ-Χ1Φ) σύµβαση µεταφοράς µαθητών 

σχολικού έτους 2013-14, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για το σύνολο της 
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προηγούµενης σχολικής χρονιάς 2013-14, ήτοι 175 ηµέρες, προκειµένου να προωθηθεί η 
ολοκλήρωση πληρωµής του µεταφορέα Κυριαζή Λουκά, διότι εκ παραδροµής δεν είχε περιληφθεί 
ένα επιπλέον δροµολόγιο επιστροφής από το ολοήµερο Σχολείο Μακρακώµης στην Πτελέα, µε 
ηµερήσιο κόστος 16,50 €.  

Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 16,50 Χ175 = 2887,50 πλέον ΦΠΑ 13%, ήτοι 3262,88 € και 
θα βαρύνει τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ΠΕ Φθιώτιδας  
Ειδικός Φορέας 01 073 ΚΑΕ 0821.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 49 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Έγκριση διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας µε διαπραγµάτευση νέων 
δροµολογίων µεταφοράς µαθητών σχολικού έτους 2014-15 της Π.Ε. Φθιώτιδας.            
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.) 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 225/16-1-2015 
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 διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας µε διαπραγµάτευση δύο (2) νέων 

δροµολογίων µεταφοράς µαθητών σχ. έτους 2014-15 της Π.Ε. Φθιώτιδας, σύµφωνα µε το 
συνηµµένο πίνακα που παρατίθεται στο Παράρτηµα Ι και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας. 
 Η συγκεκριµένη δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, έτους 2015, Ειδικός Φορέας 01 073 ΚΑΕ 0821. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 50 

 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού 1/8-1-2015 της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 

Η Επιτροπή ενέκρινε οµόφωνα το µε αριθµ. 1/8-1-2015 πρακτικό συνεδρίασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 51 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής Ελένης Λιάγκα κ.α. ενώπιον του 
Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 126109/1267/13-11-
2014 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. και το υπ΄αριθµ. 287/2683/9-1-2015 έγγραφο της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, τα οποία και 
αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Λαµίας Ειρήνη Κούτρα (Α.Μ. 294, Παλαιολόγου 14 – Λαµία), στην οποία χορηγείται η εντολή και 
η πληρεξουσιότητα να παραστεί ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας στην 
δικάσιµο της 22ης Ιανουαρίου 2015 ή σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, προκειµένου να 
αποκρούσει την από 17-7-2006 και µε αριθµό καταθέσεως 226/2006 προσφυγή που άσκησαν 
οι  Ελένη, Κωνσταντίνος και Γεωργία Λιάγκα κατά της πρώην Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Φθιώτιδας για την ακύρωση πρακτικών της Επιτροπής Αναδασµού αγροκτήµατος Σπερχειάδας, 
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συντάσσοντας προτάσεις, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι 
κατά την κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της  υποθέσεως.    

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 52 

 
ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής Μαρίας Νάστου ενώπιον του 
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 140729/1413/7-
1-2015 & 126816//1282/13-11-2014 έγγραφα της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. και τα υπ΄αριθµ. 
19202/14/12-1-2015 & 138777/20676/9-12-2014 έγγραφα της ∆/νσης Μεταφορών & 
Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο 
τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Λαµίας Ζωή Αγγελακοπούλου (Α.Μ. 404, Ροζάκη Αγγελή 34 - Λαµία), η οποία, να την 
εκπροσωπήσει στο Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας,  στη δικάσιµο της 22/01/2015, ή 
σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την από 25/10/2006 και µε 
αριθµό καταθέσεως 190/2006 προσφυγή, που άσκησε η Μαρία Νάστου του Βασιλείου, 
συντάσσοντας  υπόµνηµα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι 
κατά την κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.    

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 53 

 
ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής Κωνσταντίνου Αγγελή κ.α. ενώπιον 
του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 126117/1271/13-11-
2014 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. και το υπ΄αριθµ. 809/132653/2014/13-1-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, 
τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Λαµίας Μάριο Παπαθανασίου (Α.Μ. 169, Καποδιστρίου 5 – Λαµία), στον οποίο χορηγείται η 
εντολή και η πληρεξουσιότητα να παραστεί ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Λαµίας στην δικάσιµο της 22ης Ιανουαρίου 2015 ή σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, προκειµένου 
να αποκρούσει την από 1-8-2006 και µε αριθµό καταθέσεως 243/2006 προσφυγή που άσκησαν 
οι  Κωνσταντίνος, Γεώργιος και Νικόλαος Αγγελής κατά της πρώην Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Φθιώτιδας για την ακύρωση πρακτικών της Επιτροπής Αναδασµού αγροκτήµατος Σπερχειάδας, 
συντάσσοντας προτάσεις, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι 
κατά την κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση της  υποθέσεως.    

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 54 

 
ΘΕΜΑ 5ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης ως προς την άσκηση δικαιωµάτων 
αποζηµίωσης της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (υπόθεση Γεωργίου Μαρκόπουλου). 
(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. οικ. 
128913/1287/7-1-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
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         αποφασίζει οµόφωνα 
∆ιορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο 

Λαµίας Ιωάννη Κωνσταντίνου (Α.Μ. 320, Ροζάκη Αγγελή 32 – Λαµία), ο οποίος, αφού λάβει 
υπόψη του τα σχετικά έγγραφα, λάβει δε κάθε αναγκαία πληροφορία από την αρµόδια 
υπηρεσία, να συντάξει αναλυτική γνωµοδότηση σχετικά µε την ενδεχόµενη διεκδίκηση 
δικαιωµάτων αποζηµίωσης από µέρους της Περιφέρειας κατά του Γεωργίου Μαρκόπουλου, για 
την αποκατάσταση των ζηµιών που ο ως άνω οδηγός προκάλεσε στο οδικό δίκτυο, όπως αυτές 
προσδιορίζονται βάσει των σχετικών εγγράφων του Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων και της 
Τροχαίας Λαµίας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 55 

 
 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Τροποποίηση δροµολογίων µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. 
Βοιωτίας για το σχολικό έτος 2014-2015. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 5465/8-1-2015 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Τροποποιεί τα δροµολόγια µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, 

για το σχολικό έτος 2014-2015, σύµφωνα µε τους πίνακες, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος 
της παρούσας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 56 

 
ΘΕΜΑ 7ο: ∆ιόρθωση και συµπλήρωση της υπ’ αριθµ.1039/8-10-2014 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε.. 
(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. 3384/149/12-1-2015 
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. ∆ιορθώνει την υπ΄αριθµ. 1039/8-10-2014 απόφασή της, ως προς το όνοµα του 

αναδόχου του δροµολογίου µε κωδικό 104, “Γαλατσώνα Ιστιαία & επιστροφή” σε Νικόλαος 
Μπέµπελος του Κωνσταντίνου, από Κωνσταντίνος Μπέµπελος, όπως εκ παραδροµής 
αναφέρεται, σύµφωνα µε την ορθή επανάληψη του από 11-9-2014 πρακτικού της επιτροπής 
αξιολόγησης της διαδικασίας διαπραγµάτευσης της 11ης Σεπτεµβρίου 2014. 

2. Συµπληρώνει την υπ΄αριθµ. 1039/8-10-2014 απόφασή της εντάσσοντας σε αυτή το 
δροµολόγιο µε κωδικό 279 “Αγριοβότανο Γούβες & επιστροφή”, το οποίο εκ παραδροµής 
περιελήφθη στον πίνακα 2 των άγονων δροµολογίων, και το αναθέτει στον Κωνσταντίνο 
Σταµούλο, ιδιοκτήτη του ΤΑΕ 2683, µε ηµερήσιο κόστος 28,30 ευρώ, σύµφωνα µε την ορθή 
επανάληψη του από 11-9-2014 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης της διαδικασίας 
διαπραγµάτευσης της 11ης Σεπτεµβρίου 2014. 

Ο κ. Νικόλαος Στουπής δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, µε την παρατήρηση, ωστόσο, ότι 
πρέπει να επιλυθεί άµεσα το πρόβληµα της µη εξυπηρέτησης µαθητών σε χωριό της Εύβοιας 
από το ΚΤΕΛ Ν. Εύβοιας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 57 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 8ο: 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.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 10/2-1-2015 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. 26/29-12-2014 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 στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής, της τεχνικής και οικονοµικής 
προσφοράς του ενδιαφερόµενου Σπύρου Τσιώνη. 

2. Αναδεικνύει τελευταίο µειοδότη τον κ. Σπύρο Τσιώνη, ως κάτωθι: 
 

α/α Όνοµα 
µειοδότη Μηχάνηµα Τεµάχια ∆ιαστάσεις  

Τύπος 

Προϋπολογισ
µός σε 

ευρώ/τµχ µε 
ΦΠΑ σε ευρώ 

Ποσοστό 
έκπτωσης 

Τελική τιµή 
προσφοράς/

τµχ 

1 

 
 
 

Σπύρος 
Τσιώνης 

 
 
 

Εκχιονιστικό 
– λεπίδες 
ΚΗΥ 9390 

6 
13*22,5 

(2 εµπρός + 
2 πίσω) 

700,00*6= 
4.200,00 15% 595,00*6= 

3.570,00 

Εκχιονιστικό 
– λεπίδες 
ΚΗΥ 9400 

4 13*22,5 
(χιονιού) 

700,00*4= 
2.800,00  15% 595,00*4= 

2.380,00 

ΚΗΥ 3798 2 195*15 
(50/50) 

120,00*2= 
240,00 5% 120,00*2= 

228,00 

ΚΗΥ 3800 4 206*60*16 
(50/50) 

140,00*4= 
560,00 5% 140,00*4= 

532,00 

ΚΗΙ 4380 4 195*14 
(50/50) 

120,00*4= 
480,00 5% 120,00*4= 

456,00 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.280,00 13,45% 7.166,00 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 58 

 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια ειδών γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού έτους 2015-2016», Π.Ε. Φωκίδας, 
προϋπολογισµού 35.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.) 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 2978/104/9-1-2015 
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 
Αναβάλλει τη λήψη απόφασης επί του θέµατος, προκειµένου να επανέλθει σε επόµενη 

συνεδρίαση της επιτροπής µε τις ακόλουθες αλλαγές: 
α) να οµαδοποιηθούν τα προς προµήθεια είδη γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού, 
β) να συµπεριληφθεί στους όρους της διακήρυξης η δυνατότητα της τµηµατικής 

κατακύρωσης και  
γ) να εξασφαλιστούν οι απαιτούµενες εγγυήσεις εκ µέρους των αναδόχων,  
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ώστε να επιτευχθεί πιο αποτελεσµατικός ανταγωνισµός. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 59 

 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την παροχή 
υπηρεσιών φύλαξης στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 
23.000,00€ µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.) 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 92/8-1-2015 
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 
Αναβάλλει τη λήψη απόφασης επί του θέµατος, προκειµένου να επανέλθει σε επόµενη 

συνεδρίαση της επιτροπής, αφού πρώτα διερευνηθούν: 
α) η δυνατότητα µείωσης του προϋπολογισµού και  
β) η δυνατότητα η Ελληνική Αστυνοµία να αναλάβει τη φύλαξη των κτιριακών 

εγκαταστάσεων της Π.Ε. Βοιωτίας µε την έκδοση των σχετικών παραβολών. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 60 
 
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση των όρων και της σκοπιµότητας της επαναληπτικής διακήρυξης, για την 
µίσθωση ενός ακινήτου στην Λαµία, 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. 85/13-1-2015 
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. τους όρους και την σκοπιµότητα της επαναληπτικής διακήρυξης, για την µίσθωση 

ενός ακινήτου, το οποίο θα στεγάσει γραφείο Περιφερειακής Παράταξης, 
2. την επαναληπτική διακήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

µίσθωση ενός ακινήτου στην Λαµία, σε ακτίνα 50 µέτρων της αίθουσας συνεδριάσεων του 
Περιφερειακού Συµβουλίου, που θα στεγάσει το γραφείο Περιφερειακής Παράταξης. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 61 

 
 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Ανάκληση της υπ΄αριθµ. 301/17-3-2014 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε., µετά την υπ΄αριθµ. 15/2014 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Υπηρεσία Επιτρόπου 
στον Ν. Φθιώτιδας, και επαναδηµοπράτηση του έργου: «Αποκατάσταση Οδοστρώµατος 
Τµηµάτων της Ε.Ο. 27», Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 3088/116/9-1-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή και την υπ΄αριθµ. 
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15/2014 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Υπηρεσία Επιτρόπου στον Ν. Φθιώτιδας, τα οποία 
και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Κατά τη συζήτηση του θέµατος παρέστη και ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φθιώτιδας, κ. 
Ευθύµιος Καραΐσκος, ο οποίος, στο διάστηµα που ήταν σε εξέλιξη ο διαγωνισµός, ασκούσε τα 
καθήκοντα του Νοµικού Συµβούλου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προκειµένου να 
ενηµερώσει τα µέλη της επιτροπής και να παράσχει περαιτέρω διευκρινίσεις επί του θέµατος. 

Στη συνέχεια επί του θέµατος τοποθετήθηκε και η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας κ. Ελένη Πολυζώη. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Ανακαλεί την υπ΄αριθµ. 301/17-3-2014 απόφασή της, µε την οποία κατακυρώθηκε το 

αποτέλεσµα της ανοικτής δηµοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση Οδοστρώµατος Τµηµάτων 
της Ε.Ο. 27», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 300.000,00 € µε Φ.Π.Α. στην Ε.∆.Ε. 
«ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΨΥΧΑΣ», για τους λόγους που ειδικότερα αναφέρονται στο σκεπτικό της 
υπ΄αριθµ. 15/2014 Πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Υπηρεσία Επιτρόπου στον Ν. 
Φθιώτιδας. 

2. Εγκρίνει: 
α) την επαναδηµοπράτηση του έργου «Αποκατάσταση Οδοστρώµατος Τµηµάτων της 

Ε.Ο. 27», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 290.000,00 € 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. 
3. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας ως Αρχή που θα 

διενεργήσει την δηµοπρασία. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 62 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Ανάκληση της υπ΄αριθµ. 888/1-8-2014 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε. σχετικά µε την υπογραφή σύµβασης του έργου: «Ανακατασκευή Οδοστρώµατος Ε.Ο. 
Χρισσού-∆ελφών Β’ Φάση», Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 3701/19/12-1-
2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. και το υπ΄αριθµ. 2775/94/9-1-2015 έγγραφο της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, τα οποία και αποτελούν 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Κατά τη συζήτηση του θέµατος παρέστη και ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φθιώτιδας, κ. 
Ευθύµιος Καραΐσκος, ο οποίος, στο διάστηµα που ήταν σε εξέλιξη ο διαγωνισµός, ασκούσε τα 
καθήκοντα του Νοµικού Συµβούλου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προκειµένου να 
ενηµερώσει τα µέλη της επιτροπής και να παράσχει περαιτέρω διευκρινίσεις επί του θέµατος. 

Στη συνέχεια επί του θέµατος τοποθετήθηκε και η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας κ. Ελένη Πολυζώη. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Ανακαλεί την υπ΄αριθµ. 888/1-8-2014 απόφασή της σχετικά µε την υπογραφή της 

σύµβασης του έργου: «Ανακατασκευή Οδοστρώµατος Ε.Ο. Χρισσού-∆ελφών Β’ Φάση», Π.Ε. 
Φωκίδας, σε εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν.3669/08, διότι 
διαπίστωσε ότι εµφιλοχώρησαν λάθη κατά τη διαδικασία του διαγωνισµού, ως αυτά αναλύονται 
στο ανωτέρω εισηγητικό σηµείωµα της Νοµικής Υπηρεσίας, τα οποία επέδρασαν στην όλη 
διαδικασία του διαγωνισµού, δηµιούργησαν εσφαλµένη εντύπωση στους διαγωνιζοµένους και 
υποψήφιους αναδόχους, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία σύγχυσης και ενδεχόµενη αποτροπή 
του ανταγωνισµού. 

2. Εγκρίνει: 
(α) την εκ νέου δηµοπράτηση του έργου «Ανακατασκευή Οδοστρώµατος Ε.Ο. Χρισσού-

∆ελφών Β’ Φάση», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 250.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε το σύστηµα 
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ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, µετά από εγκριτική απόφαση που θα ληφθεί από το Περιφερειακό 
Συµβούλιο για την υπογραφή προγραµµατικής σύµβασης µε το ∆ήµο ∆ελφών,  

(β) τους όρους διακήρυξης και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης του έργου, ήτοι την 
τεχνικοοικονοµική µελέτη του έργου (τεχνική έκθεση, προϋπολογισµό, τιµολόγιο εργασιών, 
ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, έντυπο οικονοµικής προσφοράς). 

(γ) τη δαπάνη για την εκτέλεση του έργου. 
3. Ορίζει την ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Φωκίδας ως αρχή που θα διενεργήσει την 

διαδικασία ορισµού της επιτροπής δηµοπρασίας και την δηµοπρασία.  
Επειδή δε ο προϋπολογισµός του έργου είναι κάτω από το όριο της 2ης τάξης η 

επιτροπή δηµοπρασίας που θα προκύψει µετά από την διαδικασία της κλήρωσης θα είναι 
τριµελής (3) και τα τρία µέλη µε τους αναπληρωτές τους θα πρέπει να είναι υπάλληλοι της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων  Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος δεσµεύτηκε ότι το θέµα θα διερευνηθεί διοικητικά, προκειµένου να 
αποδοθούν ευθύνες.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 63 
 

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση πρακτικών & κατακύρωση αποτελέσµατος της ανοιχτής δηµοπρασίας του 
έργου: «Συντήρηση και συµπλήρωση οδικού ηλεκτροφωτισµού στο ΕΟ∆ των νοµών Φθιώτιδας 
- Φωκίδας - Ευρυτανίας (Χρήση 2014-2017)», προϋπολογισµού 400.000,00 € µε ΦΠΑ. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 3862/114/13-1-2015 
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. 1/30-12-2014 και 2/13-1-2015 πρακτικά της επιτροπής 

διαγωνισµού του έργου: «Συντήρηση και συµπλήρωση οδικού ηλεκτροφωτισµού στο ΕΟ∆ των 
νοµών Φθιώτιδας - Φωκίδας - Ευρυτανίας (Χρήση 2014-2017)», προϋπολογισµού 400.000,00 € 
µε Φ.Π.Α., που αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και των οικονοµικών 
προσφορών των υποψηφίων αναδόχων. 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα της ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου στην εργοληπτική 
επιχείρηση «ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», που προσέφερε ποσοστό µέσης τεκµαρτής 
έκπτωσης εξήντα τοις εκατό (60,00%) επί των τιµών του τιµολογίου της µελέτης. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 64 
 

ΘΕΜΑ 15ο: Εξέταση ένστασης, έγκριση πρακτικών & κατακύρωση αποτελέσµατος της ανοιχτής 
δηµοπρασίας του έργου: «Συντήρηση και συµπλήρωση οδικού ηλεκτροφωτισµού στο Ε.Ο.∆. 
των νοµών Εύβοιας – Βοιωτίας (Χρήση 2014-2017)», προϋπολογισµού 400.000,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 2979/94/13-1-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή και την από 24-12-2014 
υποβληθείσα ένσταση της εταιρείας µε την επωνυµία «ΚΑΝΗΘΟΣ Α.Ε.», τα οποία και 
αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει τα υπ΄αριθµ. 1/17-12-2014 και 2/9-1-2015 πρακτικά της επιτροπής 

διαγωνισµού του έργου: «Συντήρηση και συµπλήρωση οδικού ηλεκτροφωτισµού στο Ε.Ο.∆. 
των νοµών Εύβοιας – Βοιωτίας (Χρήση 2014-2017)» προϋπολογισµού 400.000,00 € µε Φ.Π.Α. 
που αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και των οικονοµικών προσφορών 
των υποψηφίων αναδόχων. 

2. Αποδέχεται εν µέρει την από 24-12-2014 (αρ. πρωτ. 148091/5887/24-12-2014 
∆ΤΕ/ΠΣΕ) υποβληθείσα ένσταση της εταιρείας µε την επωνυµία «ΚΑΝΗΘΟΣ Α.Ε.» κατά του 
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υπ΄αριθµ. 1/17-12-2014 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού του έργου του θέµατος σε ότι 
αφορά την µη αναγραφή στο Γραµµάτιο Σύστασης Παρακαταθήκης των αναγραφόµενων περί 
«..σαφή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως µέχρι το παραπάνω ποσό και 
ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καµία ένσταση ή 
αντίρρηση, µέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιµες από τη σχετική ειδοποίηση..». 

3. Απορρίπτει την ένσταση στο σύνολό της, λόγω του ότι το αρ.45101/15-12-2014 
Γραµµάτιο Σύστασης Παρακαταθήκης αναγράφει ότι έχει ισχύ µικρότερη από αυτή που ορίζεται 
στην παρ. 15.3 της ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας.  

4. Αποκλείει την εταιρεία «ΚΑΝΗΘΟΣ Α.Ε.» και αναθέτει το έργο «Συντήρηση και 
συµπλήρωση οδικού ηλεκτροφωτισµού στο Ε.Ο.∆. των νοµών Ευβοίας – Βοιωτίας (Χρήση 
2014-2017)» στην εργοληπτική επιχείρηση «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ», η οποία 
αναδείχθηκε δεύτερος µειοδότης, µε µέσο ποσοστό τεκµαρτής έκπτωσης πενήντα πέντε τοις 
εκατό (55,00%) επί των τιµών του τιµολογίου της µελέτης.   

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 65 
 

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «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. 2961/93/9-1-2015 
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 την παράταση προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «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 €, αναδόχου «Κ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΒΑΡΝΑΛΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΝΙΩΤΗΣ», µέχρι 31-07-2015, µε αναθεώρηση, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παρ. 8 (α) του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 66 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση παράτασης προθεσµίας του έργου: «Συντήρηση ασφαλτοτάπητα 
Ραπτόπουλο – Πρασσιά – Κέδρα», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 120.000,00 € 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. 2639/30-12-2014 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, και τα υπ΄αριθµ. 
4/25-9-2014 (θέµα 3ο ) & 5/12-12-2014 (θέµα 5ο) πρακτικά του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων 
Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος 
πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
 Εγκρίνει την παράταση προθεσµίας του έργου: «Συντήρηση ασφαλτοτάπητα 
Ραπτόπουλο – Πρασσιά – Κέδρα», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 120.000,00 € µε Φ.Π.Α., 
αναδόχου Ρούµπα Αριστείδη Ε.∆.Ε., µέχρι 30/9/2015, µε την νόµιµη αναθεώρηση των τιµών για 
το χρονικό διάστηµα της παράτασης.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 67 
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∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δαπάνης και δέσµευση πίστωσης έργων από τις ∆ηµόσιες Επενδύσεις της 
Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 2565/112/9-1-2015 
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 τη δαπάνη και δέσµευση πίστωσης έργων από τις ∆ηµόσιες Επενδύσεις της 

Π.Ε. Ευρυτανίας, ως εξής: 
 

 
Α/Α 

 

 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

 
ΠΟΣΟ σε 
ευρώ 

 
 
 
 
 
 

1 

1η εντολή πληρωµής (ολική εξόφληση) και πιστοποίησης του Έργου 
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» 
Χρηµατοδότηση : ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. – 2014ΣΕ04800000 
(πρώην ΟΣΚ. Α.Ε.) 
Προϋπολογισµός : 500.000,00 ευρώ 
Ποσό σύµβασης : 328.299,34 ευρώ 
Πληρωµές µέχρι σήµερα : 103.000,00 ευρώ (µερική εξόφληση) 
Παρών λογαριασµός : 111.701,26 ευρώ (ολική εξόφληση) 
Υπόλοιπο εγκρίσεων : 113.598,08 ευρώ 
Φορέας – ΚΑΕ  : 071 – 9483 «Ανέγερση, προσθήκη και 
αποπεράτωση σχολικών κτιρίων»  
Ανάδοχος: Κ/Ξ ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ – 
ΠΑΝΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

 
 
 
 
 

111.701,26 
ευρώ 

 
 
 
 
 
 

2 

2η εντολή πληρωµής  και πιστοποίησης του Έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» 
Χρηµατοδότηση : ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. – 2014ΣΕ04800000 
(πρώην ΟΣΚ. Α.Ε.) 
Προϋπολογισµός : 500.000,00 ευρώ 
Ποσό σύµβασης : 328.299,34 ευρώ 
Πληρωµές µέχρι σήµερα : 214.701,26 ευρώ  
Παρών λογαριασµός : 112.628,94 ευρώ  
Υπόλοιπο εγκρίσεων : 969,14 ευρώ 
Φορέας – ΚΑΕ  : 071 – 9483 «Ανέγερση, προσθήκη και 
αποπεράτωση σχολικών κτιρίων»  
Ανάδοχος: Κ/Ξ ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ – 
ΠΑΝΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

 
 
 
 
 

112.628,94 
ευρώ 

 
 
 
 
 
 

3 

5η εντολή πληρωµής  και Πιστοποίησης του Έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» 
Χρηµατοδότηση : ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. – 2014ΣΕ04800000 
(πρώην ΟΣΚ. Α.Ε.) 
Προϋπολογισµός : 350.000,00 ευρώ 
Ποσό σύµβασης : 208.313,51 ευρώ 
Πληρωµές µέχρι σήµερα : 135.294,93 ευρώ  
Παρών λογαριασµός : 67.076,89 ευρώ  
Υπόλοιπο εγκρίσεων : 0,00 ευρώ 
Φορέας – ΚΑΕ  : 071 – 9483 «Ανέγερση, προσθήκη και 
αποπεράτωση σχολικών κτιρίων»  
Ανάδοχος  : CC PERIGRAMMA 

 
 
 
 
 

67.076,89 
ευρώ 
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4 

13η εντολή πληρωµής  και Πιστοποίησης του Έργου «Ο∆ΟΣ 
ΒΑΡΒΑΡΙΑ∆Α – ΑΓΡΑΦΑ – Ν.Α. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» 
Χρηµατοδότηση : ΣΑΕΠ766 
Προϋπολογισµός : 12.000.000,00 ευρώ 
Ποσό σύµβασης : 6.634.107,59 ευρώ 
Πληρωµές µέχρι σήµερα : 3.110.000,00 ευρώ  
Παρών λογαριασµός : 450.000,00 ευρώ  
Υπόλοιπο εγκρίσεων : 3.037.924,63 ευρώ 
Φορέας – ΚΑΕ  : 071 – 9453 «Εκτέλεση έργων ΣΑΕΠ066 – ΣΑΕΠ766 
–ΣΑΜΠ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ»  
Ανάδοχος: Κ/Ξ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – ∆ΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΤΕ 

 
 
 
 
 

450.000,00 
ευρώ 

 
 
 
 
 
 

5 

16η εντολή πληρωµής  και Πιστοποίησης του Έργου «Ο∆ΟΣ 
∆ΟΜΝΙΣΤΑ – ΡΟΣΚΑ - ΠΑΝΤΑ ΒΡΕΧΕΙ - ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ Ν.Α. 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» 
Χρηµατοδότηση : ΣΑΕΠ766 
Προϋπολογισµός : 9.000.000,00 ευρώ 
Ποσό σύµβασης : 4.268.057,75 ευρώ 
Πληρωµές µέχρι σήµερα : 1.979.841,46 ευρώ  
Παρών λογαριασµός : 119.995,00 ευρώ  
Υπόλοιπο εγκρίσεων : 2.151.240,73 ευρώ 
Φορέας – ΚΑΕ  : 071 – 9453 «Εκτέλεση έργων ΣΑΕΠ066 – ΣΑΕΠ766 
–ΣΑΜΠ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ»  
Ανάδοχος  : ΑΕΤΕΘ Α.Ε. 

 
 
 
 
 

119.995,00 
ευρώ 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 68 

 
ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση δαπανών για την διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25ης 
Ιανουαρίου 2015, Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 2972/128/9-1-2015 
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 για την κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Ευρυτανίας, οι 

οποίες θα προκύψουν ενόψει της διενέργειας των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25ης 
Ιανουαρίου 2015, σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα: 

 
α/α Ονοµασία Κ.Α.Ε. (Φορέας) Κ.Α.Ε. Ποσό 

1 Προµήθεια γραφοµηχανών, µηχανηµάτων 
φωτοαντιγραφής κ.λπ. µηχανών γραφείου (073)1713 15.000,00 € 

2 Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
προγραµµάτων και λοιπών υλικών (073)1723 5.000,00 € 

3 ∆ιάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, 
κοινοτικών και δηµοτικών εκλογών (073) 5261 7.080,00 € 

4 
Οδοιπορικά, αποζηµίωση και έξοδα κίνησης 
προσώπων που απασχολούνται µε τη διενέργεια 
εκλογών 

(073) 5262 50.000,00 € 

 
 Ο κ. Νικόλαος Στουπής δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, µε την παρατήρηση, ωστόσο, “ότι 
λείπουν τα ενιαία κριτήρια αντιµετώπισης των δαπανών που σχετίζονται µε τη διενέργεια των 
βουλευτικών εκλογών στις Περιφερειακές Ενότητες”. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 69 
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ΘΕΜΑ 20ο: 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. 2947/129/9-1-2015 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

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

Α/Α Αιτιολογία Συνολικό 
ποσό € 

1. Προµήθεια 10.000 πριτσινιών για την επικόλληση των φωτογραφιών των 
υποψηφίων οδηγών επί των δελτίων εκπαίδευσης και εξέτασης 
υποψηφίων οδηγών, από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1699 (σχετ.: 
Α.Π. 96986/24240/8-12-2014 έγγραφο της ∆/νσης Μεταφορών & 
Επικοινωνιών της Π.Ε. Εύβοιας). 

100,00 
 
 

2. Προµήθεια 5.000 ∆ελτίων Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών 
Οχηµάτων Κατηγοριών (B,C1,C,D1,D,BE,C1E,CE,D1E,DE) και 3.000 
∆ελτίων Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών ∆ικύκλων 
Οχηµάτων (ΑΜ,Α1,Α2,Α) από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0843 
(σχετ.: Α.Π. 96986/24240/8-12-2014 έγγραφο της ∆/νσης Μεταφορών & 
Επικοινωνιών της Π.Ε. Εύβοιας). 

1.180,80 

3. Προµήθεια 5 FAX (ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ) από την πίστωση του Ε.Φ. 
02073, ΚΑΕ 1713 για τις ανάγκες της  Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας  
(σχετ.: Α.Π. οικ. 844/2/5-1-2015 έγγραφο του Τµήµατος Πληροφορικής  
Π.Ε. Εύβοιας). 

1.341,00 

4. Προµήθεια 5 Η/Υ από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1723 για τις 
ανάγκες της  Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας (σχετ.: έγγραφο Α.Π. οικ. 
844/2/5-1-2015 του Τµήµατος Πληροφορικής της Π.Ε. Εύβοιας). 

4.282,00 

5. Προµήθεια υαλοκαθαριστήρων, λάστιχων υαλοκαθαριστήρων, 
καθαριστικών παρµπρίζ και απιονισµένων νερών  για τις ανάγκες των 
οχηµάτων της Π.Ε. Εύβοιας από την πίστωση 02073, ΚΑΕ 1321(αίτηµα 
της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Εύβοιας). 

339,48 

6. Επισκευή εκτυπωτή ΚΥΟCERA FS – 1020D, από την πίστωση του Ε.Φ. 
02073, ΚΑΕ 0869 για τις ανάγκες της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Εύβοιας. 

36,90 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 70 

 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια υλικών, υπηρεσιών, 
εξοπλισµού και αποζηµίωσης προσώπων για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών 
της 25ης Ιανουαρίου καθώς και της έκδοσης εκλογικών αποτελεσµάτων στην Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 4587/178/13-1-2015 
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 άµεση προµήθεια υλικών, εξοπλισµού και υπηρεσιών, κατά παρέκκλιση 

των περί προµηθειών διατάξεων του ∆ηµοσίου Λογιστικού (άρθρο 130 του Π∆ 26/2012), για τη 
διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 και την έκδοση 
εκλογικών αποτελεσµάτων στην Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής: 
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α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προϋπολογισµός 
δαπάνης 

1 Προµήθεια εκλογικού υλικού σύµφωνα µε το 51792/31-12-
2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και επιπλέον, 
σφραγίδες, λάστιχα, είδη γραφική ύλης, σάκοι, σακούλες και 
λοιπά αναλώσιµα είδη συναφή της εκλογικής διαδικασίας   

5.000,00 € 

2 Αναβάθµιση λογισµικού του συστήµατος καταχώρησης και 
προβολής των εκλογικών αποτελεσµάτων 

2.000,00 € 

3 Τεχνική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της εκλογικής 
διαδικασίας, εκπαίδευση προσωπικού για καταχώρηση, 
έλεγχο και µετάδοση εκλογικών αποτελεσµάτων και 
επεξεργασία δεδοµένων, κατασκευή κέντρου τύπου, ζωντανή 
µετάδοση των τεκταινόµενων στο διαδικτυακό  κανάλι της ΠΕ 
Ευβοίας.  

5.000,00 € 

4 Προµήθεια Η/Υ, υλικά αναβάθµισης Η/Υ, υλικών δοµηµένης 
καλωδίωσης, toner, φωτοτυπικό χαρτί, φωτοαντίγραφα  

3.000,00 € 

5 Λοιπές προµήθειες υλικών, εξοπλισµού και υπηρεσιών που 
ενδέχεται να προκύψουν κατά την εκλογική διαδικασία και δεν 
περιλαµβάνονται στα ανωτέρω 

5.000,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 20.000,00 € 
 

Η παραλαβή των παραπάνω υλικών, εξοπλισµού και υπηρεσιών θα γίνει από την 
αρµόδια υπηρεσιακή επιτροπή της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας που 
συγκροτήθηκε µε την 37669/2096/31-3-2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Σ.Ε. κ. 
Βουρδάνου ∆ηµήτριου.  
        Η συγκεκριµένη δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της ΠΕ 
Ευβοίας, Ειδικό Φορέα 02073, ΚΑΕ 5261.  

2. Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας κ. Σπανό Φάνη να προβεί στις 
απαραίτητες ενέργειες για την άµεση προµήθεια των παραπάνω υλικών, εξοπλισµού και 
υπηρεσιών. 
         3. Εγκρίνει την εκλογική αποζηµίωση, ποσού 125.000,00 €, των υπαλλήλων των 
εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των γενικών 
βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου καθώς και στην έκδοση των εκλογικών 
αποτελεσµάτων. 

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Π.Ε. Εύβοιας, 
Ειδικό Φορέα 02073, ΚΑΕ 5262. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 71 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 2969/102/9-1-2015 
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 εξής: 
 

Α/Α Αιτιολογία Ποσό 

1. 
δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας ειδών καθαριότητας για τις 
ανάγκες του Κτηνιατρικού Γραφείου (ΣΚΟΥΤΑ ΕΛΕΝΗ).  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1231 

350,00 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 72 

 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δαπάνης για συµµετοχή της Π.Ε. Φωκίδας σε συνδιοργάνωση διηµερίδας 
στους ∆ελφούς. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 2973/103/9-1-2015 
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 

2. 

δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας γαντιών µιας χρήσεως για τις 
ανάγκες του Τµήµατος Κτηνιατρικής (ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ).  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1699 

115,00 

3. 

δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας τριών (3) τόνερ, Laserjet 1022 
για τις ανάγκες της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού (ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ 
ΕΜΜ Κ ΣΙΑ ΕΤΕ). 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1111 

190.00 

4. 

δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας υπηρεσιακών καρτών του 
Αντιπεριφερειάρχη για την χρήση τους σύµφωνα µε τους σύγχρονους 
κανόνες διοίκησης και εθιµοτυπίας 
(Ε. Μυταράς) 
∆έσµευση πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0843 

184,50 

5. 

δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας 4 ελαστικών για το τζιπ του 
Αντιπεριφερειάρχη διαστάσεων 215/70R-16 ΥΟΚΟΗΑΜΑ 
(ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε)  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1321 

479,99 

6. 

δαπάνη για την πληρωµή οδοιπορικών 7 υπαλλήλων της ∆/νσης 
∆ιοικητικού-Οικονοµικού και του τµήµατος Κτηνιατρικής για τούς µήνες 
Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέµβριο, Οκτώβριο και ∆εκέµβριο 2014.  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0711.02 

3546,84 

7. 

δαπάνη για την πληρωµή οδοιπορικών 2 υπαλλήλων του τµήµατος 
Κτηνιατρικής για τους µήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέµβριο, Οκτώβριο 
και  ∆εκέµβριο 2014.  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0711.02 

1581,78 

8. 

δαπάνη για την πληρωµή ανανέωσης της σύµβασης από 22/02/2015 
έως 21/02/2016 για την σύνδεση στο κεντρικό σταθµό, εποπτεία, 
έλεγχο, και συντήρηση συστηµάτων ασφαλείας των κτιρίων της Π/Ε 
Φωκίδας. (Γ. ΜΟΥΡΤΟΥ ΕΠΕ). 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0869   

3.542,40 

9. δαπάνη για την πληρωµή λογαριασµών ∆ΕΗ  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0832.02            

83.73 

10. 
δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας τραπεζών για εγγυητικές 
επιστολές έτους 2015 
∆έσµευση πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0874 

1.000,00 

11. 
δαπάνη για την πληρωµή αναγκαίων ειδών για την διενέργεια των 
προσεχών εκλογών  της 25ης Ιανουαρίου  2015  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  5261  

5.000,00 

12. 

δαπάνη για την πληρωµή αποζηµίωσης προσώπων που 
απασχολούνται για την διενέργεια των προσεχών εκλογών  της 25ης 
Ιανουαρίου  2015  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  5262 

54.500,00 
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Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 700€ για συνδιοργάνωση της Π.Ε. Φωκίδας µε την Ι΄ 
Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων ∆ελφών διηµερίδας κατά το πρώτο 
δεκαπενθήµερο του Φεβρουαρίου, σε εκδήλωση που θα γίνει στην αίθουσα «∆ΙΟΝΥΣΟΣ» του 
Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου ∆ελφών,  προκειµένου να παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα 
των πρόσφατων αρχαιολογικών ερευνών.  

Η συµµετοχή της Π.Ε. Φωκίδας θα είναι για την φιλοξενία και διαµονή των οµιλητών και 
θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Ε/Φ/ 073 ΚΑΕ 0844. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 73 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών του οικονοµικού 
έτους 2015, Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 72/12-1-2015 
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 κατά το 
Οικονοµικό Έτος 2015, ως κατωτέρω:  
 

1 Πληρωµή δαπάνης για αποζηµίωση µελών επιτροπής της ∆/νσης 
Ανάπτυξης που διενεργεί ελέγχους, για το Α΄ τρίµηνο 2015. 
Σχετικό: 41/05-01-2015 έγγραφο της ∆/νσης Ανάπτυξης 
Σχετικό: 41/05-01-2015 έγγραφο της ∆/νσης Ανάπτυξης 
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0515 

 
 

5.400,00 

2 Πληρωµή δαπάνης για αποζηµίωση µελών εξεταστικών 
επιτροπών επαγγελµατικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/11 
Α) Υπαλλήλων της ΠΣΕ  ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0515 
Β) Εκπροσώπων οµοσπονδιών επαγγελµάτων ΕΦ 01073 ΚΑΕ 
0871 
Σχετικό: 2730/22/09-01-2015 έγγραφο της ∆/νσης Βιοµηχανίας, 
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων 

 
 

30.000,00 
15.000,00 

3 Πληρωµή δαπάνης για την απεντόµωση και µυοκτονία του 
κεντρικού κτιρίου της ΠΣΕ.  
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0899 

 
676,50 

4 Πληρωµή δαπάνης για συνδροµητικές υπηρεσίες ενηµέρωσης 
Κατασκευαστικής Νοµοθεσίας ιδιωτικών και δηµοσίων έργων της 
«∆οµικής Ενηµέρωσης» 
Σχετικό: 4603/03-12-2014 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού. 
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0899 

 
 
 

789,66 

5 
 

Πληρωµή δαπάνης για την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 
(λάµπες οικονοµίας), για εγκατάσταση των παλαιών στο κεντρικό 
κτίριο της Περιφέρειας 
Σχετικό:2846/19/09-01-2015 έγγραφο Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας. 
ΕΦ01073 ΚΑΕ 1311 

 
 

500,00 

6 Πληρωµή δαπάνης για τον καθαρισµό κουρτινών στο Γραφείο 
Περιφερειάρχη και στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 
Σχετικό:2846/19/09-01-2015 έγγραφο Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας. 

 
 

796,00 
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ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0899 

7 Πληρωµή δαπάνης για τον καθαρισµό και την φύλαξη µοκέτας  
(διαστάσεων 12*8=144 µέτρα) της εξέδρας των επισήµων για τον 
εορτασµό των Εθνικών Επετείων. 
Σχετικό:2846/19/09-01-2015 έγγραφο Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας. 
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0899 

 
 

360,00 

8 Πληρωµή δαπάνης για εκλογική αποζηµίωση όλων των 
υπαλλήλων που θα ασχοληθούν µε την διενέργεια των 
βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.  
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 5262  

121.000,00 

 
Β. την πληρωµή δαπάνης και την σχετική δέσµευση πίστωσης για την διενέργεια 

ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού, σύµφωνα µε σχετική απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, η οποία ελήφθη το προηγούµενο Οικονοµικό Έτος 2014 και θα εκτελεστεί το τρέχον 
οικονοµικό έτος 2015, ως εξής:  
 

1 
 

Πληρωµή δαπάνης για την προµήθεια πέντε (5) αυτόµατων 
αναλυτών αιωρούµενων σωµατιδίων, µετά του απαραίτητου 
εξοπλισµού τους για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
1192/2-12-2014 απόφαση οικονοµικής επιτροπής πρακτικό 26 
Α∆Α ΒΑ3Ι7ΛΗ-ΚΕΜ 
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1725 

 
 

108.000,00 

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

συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών που πραγµατοποιήθηκαν κατά τα προηγούµενα 
οικονοµικά έτη στην Π.Ε. Φθιώτιδας, ως κατωτέρω:  
 

1 Πληρωµή δαπάνης για συντήρηση και επισκευή όλων των οχηµάτων 
της ΠΕ Φθιώτιδας  
Σχετικό:148909/10028//07-01-2014 έγγραφο ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων ΠΕ Φθιώτιδας. 
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0861 

 
3.000,00 

 

2 Πληρωµή δαπανών για τον ψεκασµό ελαιοδέντρων (πρόγραµµα 
δακοκτονίας) της ΠΕ Φθιώτιδας. 
Α.Ε.Σ Στυλίδας    (Τ.Π.Υ. 287/3-12-14 ποσό 130.491,27 €) 
Ε.Α.Σ Αταλάντης (Τ.Π.Υ.  4/01-12-14 ποσό 104.886,60 €) 
Σχετικό:304/2930/09-01-2014 έγγραφο ∆/νσης Αγροτικής Οικο-
νοµίας και Κτηνιατρικής 
Εφ 01073 ΚΑΕ 0873 

 
235.377,87 

3 Πληρωµή δαπάνης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων και 
περιφερειακών συµβούλων 
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0711 

 
154.260,00 

 
4 Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων  

ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0511 
218.100,00 

 
5 Αµοιβές υπαλλήλων κατά τις εξαιρέσιµες ηµέρες και νυχτερινές ώρες  

ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0512 
5.150,00 

6 Πληρωµή δαπάνης για προµήθεια και τοποθέτηση ΝΤΕΧΙΟΝ για τις 
ανάγκες δηµιουργίας αρχείου στο εργοτάξιο της πρώην ∆ΕΣΕ 
Σχετικό: 2098/73/09-01-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
της ΠΣΕ 
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1711 

 
600,00 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 74 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δαπάνης και δέσµευση πίστωσης για την προµήθεια γραφικής ύλης, 
λοιπού υλικού, υπηρεσιών και απαραίτητου εξοπλισµού, για τη διενέργεια των προσεχών 
βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015, καθώς και για την έκδοση των εκλογικών 
αποτελεσµάτων στην Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 4647/92/13-1-2015 
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 δέσµευση πίστωσης για την άµεση προµήθεια υλικών, 
εξοπλισµού και υπηρεσιών, απαραίτητων για την κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, οι 
οποίες θα προκύψουν ενόψει της διενέργειας των προσεχών βουλευτικών εκλογών της 25ης 
Ιανουαρίου 2015, καθώς και την έκδοση εκλογικών αποτελεσµάτων στην Π.Ε. Φθιώτιδας, 
σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:   
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

∆ΑΠΑΝΗΣ 
1 Προµήθεια των απαραίτητων υλικών, όπως αυτά 

αναφέρονται στον πίνακα 1 που αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσας. 

26.000,00 

2 Λογισµικό σύστηµα – Εφαρµογή για την καταχώρηση και 
την προβολή των εκλογικών αποτελεσµάτων µέσω 
διαδικτύου (υπ’ αριθµ, 2550/18/08-01-2015  έγγραφο της 
∆/νσης ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης). 

13.000,00 

3 Τεχνική υποστήριξη λογισµικού – εξοπλισµός (υπ’ αριθµ, 
2550/18/08-01-2015  έγγραφο της ∆/νσης ∆ιαφάνειας & 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης). 

26.000,00 
 

4 Προµήθεια Τηλεπικοινωνιακού – Μηχανογραφικού Υλικού 
ενόψει των εκλογών (υπ’ αριθµ 4432/36/13-01-2015  
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης). 

2.300,00 

5 Προµήθεια TONER για εκτυπωτές. 4.000,00 
 

 ΣΥΝΟΛΟ: 71.300,00 
 

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 75 
 

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την εξόφληση λογαριασµών έργων 
προηγούµενων ετών, Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 82/13-1-2015 
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 & διάθεση πίστωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, για 

την εξόφληση λογαριασµών έργων προηγούµενων ετών στην Π.Ε. Φθιώτιδας, ως εξής: 
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Τίτλος έργου Ειδικός 
φορέας/ ΚΑΕ 

Προµηθευτής 
 

Ποσό 

1 Πολιτιστικές εκδηλώσεις – διεξαγωγή 
της 1ης γιορτής παραδοσιακού χορού 
(συνδιοργάνωση της ΠΣΕ µε τον 
σύνδεσµο Ευρυτάνων στις 
21/6/2014) 
 
Χρηµατοδότηση:  ΚΑΠ   
Προϋπολογισµός: 800,00 € 
Ποσό σύµβασης: € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα:  0,00 € 
Παρόν λογαριασµός: 800,00 € 
Υπόλοιπο εγκρίσεων: 21,99 € 

01.071 
ΚΑΕ 9779 

1) Κολοβού Κων/να 
(προµήθεια αφισών 
και διαφηµιστικών 

καρτών) 
2) καλλιτεχνικός 
Οργανισµός 

«ΘΕΑΤΡΟ ΓΗΣ» 
(∆ρώµενο µουσικό 
– ηχητική κάλυψη & 
βιντεοσκόπηση στις 

21/6/2014) 

431,00 
 
 
 
 
 

369,00 

2 Πολιτιστικές εκδηλώσεις – διεξαγωγή 
του 6ου Πανελληνίου ανταµώµατος 
Γαρδικιωτών  (συνδιοργάνωση της 
ΠΣΕ µε τον Πολιτιστικό Εξωραϊστικό 
Σύλλογο Γαρδικιωτών Οµιλαίων στις 
26/7/2014) 
 
Χρηµατοδότηση:  ΚΑΠ   
Προϋπολογισµός: 800,00 € 
Ποσό σύµβασης: € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα:  0,00 € 
Παρόν λογαριασµός: 800,00 € 
Υπόλοιπο εγκρίσεων: 21,99 € 

01.071 
ΚΑΕ 9779 

Αγαµ. Τσακωνίτης 
& ΣΙΑ (Προµήθεια 

αφισών και 
εκτύπωση 

προσκλήσεων) 

966,78 

3 1η εντολή «Επισκευή – συντήρηση 
του κεντρικού κτιρίου της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας» 
 
Χρηµατοδότηση:  ΚΑΠ   
Προϋπολογισµός: 14.200,00 € 
Ποσό σύµβασης: 14.200,00 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα:  0,00 € 
Παρόν λογαριασµός: 12.333,91 € 
Υπόλοιπο εγκρίσεων: 1.866,09 € 

01.071 
ΚΑΕ 9779 

Πηνελόπη Μακρή 12.333,91 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 76 

 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εξόφληση λογαριασµών έργων 
που έχουν εκτελεστεί ή εκτελούνται, Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 83/13-1-2015 
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 που έχουν εκτελεστεί ή εκτελούνται, 
αλλά δεν έχουν εκδοθεί παραστατικά, ως εξής: 
 

 Τίτλος έργου Ειδικός 
φορέας/ ΚΑΕ 

Προµηθευτής 
 

Ποσό 
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1 1η εντολή «∆ιαµόρφωση αίθουσας 
πολλαπλών χρήσεων στο 1ο Λύκειο 
Λαµίας» 
 
Χρηµατοδότηση:  ΚΑΠ 
Προϋπολογισµός: 24.600.00 € 
Ποσό σύµβασης: 24.132,94 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα:  0,00 € 
Παρόν λογαριασµός: 24.132,94 € 
Υπόλοιπο εγκρίσεων: 0,00 € 

01.071 
ΚΑΕ 9483 

Νακόπουλος 
Βασίλειος - 
Αλέξανδρος 

24.132,94 

2 2η εντολή «Επισκευή – συντήρηση του 
κεντρικού κτιρίου της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας» 
 
Χρηµατοδότηση:  ΚΑΠ  
Προϋπολογισµός: 14.200,00 € 
Ποσό σύµβασης: 14.200,00 € 
Συµπληρωµατικό ποσό:  € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα:  12.333,94 € 
Παρόν λογαριασµός: 1.850,09 € 
Υπόλοιπο εγκρίσεων: 16.00 € 

01.071 
ΚΑΕ 97796 

Πηνελόπη Μακρή 1.850,09 

                                          
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 77 

 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για παροχή νοµικών 
υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 73/12-1-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την πληρωµή δαπάνης και τη σχετική δέσµευση πίστωσης για την κάλυψη 

εξόδων παροχής νοµικών υπηρεσιών από δικηγόρο για την περίοδο από Ιανουάριο 2015 έως 
και  31/12/2015, ύψους 20.000€ εκτός του Φ.Π.Α. (σύνολο 24.600€). 

Το ποσό θα καλυφθεί από τον Ε.Φ. 01073, ΚΑΕ 0871. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 78 

 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δαπανών - δέσµευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 
(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. 77/13-1-2015 
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: 
Α) τις δαπάνες (ανάληψη υποχρεώσεων- δέσµευσης πιστώσεων) από τις πιστώσεις των 

αντίστοιχων ειδικών φορέων και αντίστοιχων ΚΑΕ του τρέχοντος οικονοµικού έτους (για τις 
οποίες έχουν ληφθεί σχετικές αποφάσεις έγκρισης από την Οικονοµική Επιτροπή), η 
πραγµατοποίηση των οποίων δεν ολοκληρώθηκε µέχρι το τέλος του Οικονοµικού Έτους 2014, 
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καθώς επίσης και τη δέσµευση ποσών για την πραγµατοποίηση εγκρίσεων κατά το 2015, ως 
εξής: 
 

Περιγραφή Ειδικός 
φορέας 

Κ.Α.Ε. Ποσό Ανάληψης Συνολικό ποσό 
ανάληψης 

∆ιαγωνισµός καθαριότητας 073 839 25.090,00 25.090,00 
∆ιαγωνισµός καυσίµων 
κίνησης 2014-2015 

073 1511 6.250,00 6.250,00 

∆ιαγωνισµός καυσίµων 
θερµάνσεως 2014-2015 

073 1512 28.000,00 28.000,00 

Σύµβαση για συντήρηση 
Η/Μ 

073 851 12.675,10 12.675,10 

Λοιπές γεωργικές 
δαπάνες, Επάνδρωσης 
γεωτρήσεων και πληρωµή 
ηλεκτρικού ρεύµατος 

073 5429 9.225,00 
3.198,00 

31.998,81 

44.421,81 

 
Β) τις δαπάνες (ανάληψη υποχρεώσεων- δέσµευσης πιστώσεων), ως εξής:  

 
Πληρωµή δαπάνης για τέσσερα ζεύγη αλυσίδων και ένα φάρο 
µαγνητικό οροφής για τα ΚΗΥ 6106, 6107, 6108 και ΚΗΗ 4467 
αυτοκίνητα.  
Σχετ. Έγγραφο ∆ιεύθυνσης Μεταφορών 125 /8-1-2015 
∆έσµευση πίστωσης 073 ΚΑΕ 1321 

499,94 

Πληρωµή δαπάνης για εργασία και ανταλλακτικά (λάδια, φίλτρα, 
µπουζί, κιτ φώτων, λάµπες και αλυσίδες) για ΚΗΗ 4467 αυτοκίνητο.  
Σχετ. Έγγραφο ∆ιεύθυνσης Μεταφορών 120 /8-1-2015 
∆έσµευση πίστωσης 073 ΚΑΕ 861, 1321 

597,78 

Πληρωµή δαπάνης για εργασία και ανταλλακτικά (λάδια, φίλτρα, 
βαλβίδα θερµοκρασίας και πόµολο εσωτερικό)για ΚΗΥ 6107 
αυτοκίνητο.  
Σχετ. Έγγραφο ∆ιεύθυνσης Μεταφορών 119 /8-1-2015 
∆έσµευση πίστωσης 073 ΚΑΕ 861, 1321 

279,22 

Πληρωµή δαπάνης για εργασία και ανταλλακτικά (λάδια, ρεζερβουάρ, 
φισούνα, συµπλέκτη, δυο πιάτα φρένων και φλοτέρ ρεζερβουάρ) για 
ΚΗΟ 9978 αυτοκίνητο (νταλίκα)  
Σχετ. Έγγραφο ∆ιεύθυνσης Μεταφορών 122 /8-1-2015 
∆έσµευση πίστωσης 073 ΚΑΕ 861, 1321 

1.482,15 

Πληρωµή δαπάνης για ανταλλακτικά (2 µπαταρίες) για ΚΗΟ 9978 
αυτοκίνητο (νταλίκα)  
Σχετ. Έγγραφο ∆ιεύθυνσης Μεταφορών 123/8-1-2015 
∆έσµευση πίστωσης 073 ΚΑΕ,1321 

442,80 

Πληρωµή δαπάνης για εργασία και ανταλλακτικά (πλαινό πόρτας) για 
ΚΗΟ 9978 αυτοκίνητο (νταλίκα)  
Σχετ. Έγγραφο ∆ιεύθυνσης Μεταφορών 124/8-1-2015 
∆έσµευση πίστωσης 073 ΚΑΕ,1321 

116,85 

Πληρωµή δαπάνης για εργασία και  ανταλλακτικά (2 µπαταρίες και ένα 
διακόπτη µίζας-µηχανής) για ΚΥ96349 ΜΕ αυτοκίνητο (εκχιονιστικό)  
Σχετ. Έγγραφο ∆ιεύθυνσης Μεταφορών 121/8-1-2015 
∆έσµευση πίστωσης 073 ΚΑΕ861,1321 

541,20 

Πληρωµή δαπάνης για εργασία και  ανταλλακτικά (λάδια, φίλτρα, 
νεροπαγίδα, φίλτρο αέρος εσωτερικό και εξωτερικό παραφλού) για 
ΚΥ96309 ΜΕ αυτοκίνητο (φορτωτής)  
Σχετ. Έγγραφο ∆ιεύθυνσης Μεταφορών 118/8-1-2015 

910,00 
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∆έσµευση πίστωσης 073 ΚΑΕ861,1321 
Πληρωµή δαπάνης για τη διαχείριση των βουλευτικών εκλογών-
παρουσίαση εκλογικών αποτελεσµάτων, της 25ης Ιανουαρίου 2015  
Σχετ. Οικονοµική Προσφορά OTS 2/1/2015 
∆έσµευση Πίστωσης 073ΚΑΕ879 

4.735,50 

Πληρωµή δαπάνης για αγορά δυο αποκωδικοποιητών. 
Σχετ. Οικονοµική Προσφορά 11/12/2014 
∆έσµευση Πίστωσης 073 ΚΑΕ1699 

68,00 

Πληρωµή δαπάνης για αγορά µελανιών για τις ανάγκες τις ∆ιεύθυνσης 
∆ιοικητικού Οικονοµικού. 
Σχετ. Προσφορές 16/12/2014, 12/01/2015 
∆έσµευση Πίστωσης 073 ΚΑΕ 1111 

327,68 

Πληρωµή δαπάνης για αγορά ανταλλακτικών για επισκευή εκτυπωτών 
για τις ανάγκες της Π.Ε. Βοιωτίας. 
Σχετ. Έγγραφο Τµήµα Πληροφορικής 237/10/12/2014 
∆έσµευση Πίστωσης 073 ΚΑΕ 1723, 1329 

615,00 

Πληρωµή δαπάνης για εργασία και ανταλλακτικά για επισκευή 
φωτοτυπικού µηχανήµατος για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονοµίας. 
Σχετ. Έγγραφο ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας  21962/18/12/2014 
∆έσµευση Πίστωσης ειδ. Φορ. 073 ΚΑΕ 869, 1329 

80,59 

Πληρωµή δαπάνης για εργασία και ανταλλακτικά για επισκευή 
φωτοτυπικού µηχανήµατος για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης 
Μεταφορών. 
Σχετ. Έγγραφο ∆ιεύθυνσης Μεταφορών 10024/18/12/2014 
∆έσµευση Πίστωσης ειδ. Φορ. 073 ΚΑΕ 869, 1329 

325,46 

Επιστροφής ποσού 165,00 ευρώ στη Μαρία Γιαννούλα του Στάµου 
επειδή δεν έγινε χρήση των παραβόλων 140/9-12-2014,139/9-12-2014 
για τον σκοπό τον οποίον κατατέθηκαν (µεταβίβαση αυτοκινήτου) 
Σχετ. Έγγραφο Αίτηση Μαρίας Γιαννούλα 5302/10/12/2014 
∆έσµευση Πίστωσης ειδ. Φορ. 073 ΚΑΕ 3199 

165,00 

Πληρωµή δαπάνης για ενοικίαση δέκα γραµµατοθυρίδων από τα 
ΕΛΤΑ για τις ανάγκες της Π.Ε. Βοιωτίας. 
∆έσµευση Πίστωσης ειδ. Φορ. 073 ΚΑΕ 823 

568,50 

Πληρωµή δαπάνης για ετήσια συνδροµή έτους 2015  περιοδικών, 
εφηµερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων (συµπεριλαµβανοµένων 
και των συνδροµών του οικ. Έτους 2014  που τυχόν δεν έχουν 
καταβληθεί, λόγω µη υποβολής των σχετικών τιµολογίων), που 
λαµβάνουν για την πληρέστερη ενηµέρωσή τους οι υπηρεσίες της ΠΕ 
Βοιωτίας όπως ΦΕ (έντυπα και ηλεκτρονικά), Νοµοτέλεια (τράπεζα 
νοµικών πληροφοριών, Νοµοθεσίας-Νοµολογίας), ∆ιαρκής 
υπαλληλικός κώδικας, κώδικας προµηθειών και πιστώσεων διαρκής 
εκπαιδευτικός κώδικας, κώδικας Υγ/κης  Νοµοθεσίας, Νοµικό 
περιοδικό ενηµέρωσης, ισχύουσας Νοµοθεσίας (πανδέκτης), κώδικας 
Ελληνικής κτηνιατρικής εταιρίας, ∆ηµοτικός και Νοµαρχιακός τύπος και 
λοιπών περιοδικών - εφηµερίδων συναφούς περιεχοµένου που δεν 
κατονοµάζονται ανωτέρω. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τις 
εγγεγραµµένες πιστώσεις Π/Υ οικ. Έτους 2015 και ΕΦ 073 και στον 
αντίστοιχο ΚΑΕ 1121. 

990,00 

Πληρωµή δαπάνης για αγορά φωτοτυπικού µηχανήµατος για τις 
ανάγκες του τµήµατος κτηνιατρικής, επειδή η επισκευή του παλαιού 
(πάνω από 15 χρόνια) κρίνεται ασύµφορη. 
Σχετ. Έγγραφο Τµήµατος Κτηνιατρικής 21248/11/12/2014, Συνηµµένη 
Προσφορά. 

900,36 
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∆έσµευση Πίστωσης ειδ. Φορ.073 ΚΑΕ 1713 
Πληρωµή δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας στον δικηγόρο Ηρακλή 
Γ. Τσάγκα για παράσταση-προτάσεις στο Μονοµελές Πρωτοδικείο 
Λιβαδειάς, για την υπόθεση Ντάη Χρήστο και Γκρέκα Σίµο (137,00 
+ΦΠΑ), για την παράσταση-υπόµνηµα για την υπόθεση Ε. 
Κουτρουµάνου (169,00 + Φ.Π.Α.) και υποβολή υποµνήµατος στο ΣΤΕ 
για την υπόθεση ΝΕΑ Ο∆ΟΣ (400,00+Φ.Π.Α.) σύµφωνα µε τις αριθµ. 
1188/14-10-2013 (πρακτικό 29), 648/29-5-2014 αποφάσεις της 
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σχετ. το τιµολόγιο 027/11-12-2014. 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 0894 

868,38 

Πληρωµή δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας στη δικηγόρο 
Αικατερίνη Ηρακλή  Τσάγκα για παράσταση-προτάσεις στο Τριµελές 
∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς για την υπόθεση ΝΑΒ ΚΑΤΑ 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΖΑΜΠΑΣ- ΖΑΓΚΑΣ- ΠΕΘΑΙΝΟΥ 
Σχετ. το τιµολόγιο 105/15-04-2014. 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 0894 

354,24 

Πληρωµή δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας στον δικηγόρο 
Παρασκευά Γ. Βυλλιώτη για παράσταση-προτάσεις στο Μονοµελές 
∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς για την δικάσιµο της 22-01-2014β 
για την προσφυγή της Κων/νας Σκουρτανιώτη. Σύµφωνα µε την αριθµ 
32/20-01-2014 (πράξη 2) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σχετ. το τιµολόγιο 38/27-11-2014. 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 0894 

432,54 

Πληρωµή δαπάνης για την προµήθεια εκλογικού υλικού, γραφικής 
ύλης, φωτογραφικού υλικού, επισκευή µηχανολογικού µηχανισµού, 
πρόγραµµα αποτελεσµάτων εκλογών και λοιπών δαπανών που 
απαιτούνται για τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015. 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 073 ΚΑΕ 5261 

15.000,00 

Πληρωµή δαπάνης για αποζηµίωση και έξοδα κίνησης προσώπων 
που ασχολούνται µε τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 25ης 
Ιανουαρίου 2015. 
∆έσµευση  Πίστωσης ΕΦ 073 ΚΑΕ 5262 

64.500,00 

Πληρωµή δαπάνης για υποστήριξη του λογισµικού των τεχνικών 
συστηµάτων για την οµαλή διεξαγωγή των επικείµενων βουλευτικών 
εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015. 
Έγγραφο Τµήµατος Πληροφορικής 2/16-1-2015 
∆έσµευση Πίστωσης ειδ. φορέας 073 ΚΑΕ 871 

3.500,00 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 79 
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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             Ιππολύτη Μπαλκούρα       

                                Βασίλειος Φακίτσας 

Ιωάννης Ταγκαλέγκας  

Ευστάθιος Κάππος  

Κων/νος Καραγιάννης  

Νικόλαος Στουπής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΝΕΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 2014-2015ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 
 

Α/Α ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΡ.  
ΜΑΘ 

ΣΧΟΛΕΙΟ  
ΦΟΙΤΗΣΗΣ/ 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 
∆ΡΟΜ. ΕΙ∆ΟΣ 

ΑΥΤ. 

ΕΝΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΙΚΡΗ 
ΚΛΙΣΗ 

ΕΝΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΕΓΑΛΗ 
ΚΛΙΣΗ 

ΕΚΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΙΚΡΗ 
ΚΛΙΣΗ 

ΕΚΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΕΓΑΛΗ 
ΚΛΙΣΗ 

ΧΛΜ 
ΑΝΩΤΑΤΟ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 
(ΝΕΟ 
54) 

Αρκίτσα 1 

Ειδικό 
∆ηµοτικό 
Σχολείο 
Αταλάντης 

διπλό 
δροµολόγιο 

(µε 
επιστροφή) 

∆.Χ. 
Επιβατι
κό 

(ταξί) 

1,5 0,0 30,5 0,0 32,0 45,26 

Σχετικό το αριθ. 
Φ.11.η/1357 
έγγραφο της 

Σχολικής Συµβούλου 
της 13ης 

Περιφέρειας Ειδικής 
Αγωγής 

2 
(ΝΕΟ 
55) 

Φραντζή 1 

16ο 
Νηπιαγωγείο 
Λαµίας (έναντι 
Έκθεσης 

Λαµίας) τµήµα 
ένταξης 

διπλό 
δροµολόγιο 

(µε 
επιστροφή) 

∆.Χ. 
Επιβατι
κό 

(ταξί) 

6,0 2,0 9,0 0,0 17,0 32,66 

Σχετικό το αριθ. 
Φ.11.η/1540/26-11-
2014 έγγραφο της 

Σχολικής Συµβούλου 
της 13ης 

Περιφέρειας Ειδικής 
Αγωγής 
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