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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

της 17ης Φεβρουαρίου 2015 
Αριθµός Πρακτικού 4 

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

1ος όροφος), σήµερα στις 17 Φεβρουαρίου 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. 199/11-2-2015 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 3/3-2-2015 της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της ∆ήµητρας Σχοινά, ενώπιον του 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λειβαδιάς. 
 
ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της Βασιλικής Βαβάτσικου, ενώπιον 
του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λειβαδιάς.  
 
ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αίτησης ακύρωσης της Αθανασίας 
Κατσαντώνη, ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά. 
 
ΘΕΜΑ 5ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής των Χρήστου Ζιαγκοβά και 
Ειρήνης συζ. Χρ. Ζιαγκοβά, ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
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ΘΕΜΑ 6ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Βασιλείου Αδάµ του Κων/νου, 
ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 7ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της ανώνυµης εταιρείας 
«INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.», ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 8ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της ανώνυµης εταιρείας «ΣΙΛΚ 
ΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά. 
 
ΘΕΜΑ 9ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Λουκά Ρούπα του Γεωργίου, 
ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 10ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Ιωάννη Αλεξίου, ενώπιον του 
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 11ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Ελένης Ντάλλα - Φλώκη, 
ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 12ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Περικλή ∆ηµόπουλου, 
ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά. 
 
ΘΕΜΑ 13ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά (έφεση του ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας» κατά του Χρήστου Κούταλου). 
 
ΘΕΜΑ 14ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά (έφεση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.). 
 
ΘΕΜΑ 15ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά (έφεση του Χαράλαµπου Φαλίδα). 
 
ΘΕΜΑ 16ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης για τη σύµβαση υποκατάστασης 
της εταιρείας «ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε.» αναδόχου του έργου: «Ο∆ΟΣ ΡΑΠΤΑΙΟΙ - Ν. ΣΤΥΡΑ – 
ΣΤΥΡΑ (Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 16+499,93)» από την εργοληπτική εταιρεία «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.». 
 
ΘΕΜΑ 17ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης σε σχέση µε την άσκηση ενδίκου 
µέσου για λογαριασµό της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 
 
ΘΕΜΑ 18ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στη 
διαδικασία προσδιορισµού προσωρινής τιµής µονάδος που αφορά την απαλλοτρίωση, στα 
πλαίσια του έργου «Οδός Βαρβαριάδα – Άγραφα - Ν.Α. Ευρυτανίας». 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση α) διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισµού για την εκµίσθωση του κυλικείου 
στο ∆ιοικητήριο της Π.Ε. Εύβοιας και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.            
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΑΔΑ: 7Θ787ΛΗ-ΡΜΛ



 3 

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπάνης πληρωµής µεταφοράς µαθητών µε Ειδικά Μαθητικά ∆ελτία για 
το διάστηµα Σεπτεµβρίου – ∆εκεµβρίου 2014, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Τροποποίηση δροµολογίου µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. 
Βοιωτίας, για το σχολικό έτος 2014-2015. 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Επικύρωση της υπ΄αριθµ. 19192/191/9-2-2015 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης πρακτικού της επιτροπής του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου 
διεθνή διαγωνισµού του έργου: «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.). 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του επαναληπτικού ανοικτού δηµόσιου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων για την κάλυψη των αναγκών 
των υπηρεσιών καθώς και των Ν.Π.∆.∆., χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας», 
προϋπολογισµού 147.634,00 € µε Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση παράτασης των συµβάσεων προµήθειας υγρών καυσίµων έτους 2014-
2015 για τις ανάγκες των  υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση α) διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών 
φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του µεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 
29.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης. 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δαπάνης - δέσµευση πίστωσης για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών 
µαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δαπάνης - δέσµευση πίστωσης για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών 
αποµαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.) 
 
 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας - κατακύρωση αποτελέσµατος του πρόχειρου 
διαγωνισµού του έργου: «Καθαρισµός τεχνικών έργων του εθνικού και επαρχιακού δικτύου 
Π.Ε. Φωκίδας (Παρνασσίδα), προϋπολογισµού 24.943,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Εξέταση ενστάσεων - έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού για την 
ανάθεση της µελέτης: «Παράκαµψη Σκούρτων», Π.Ε. Βοιωτίας, προεκτιµώµενης αµοιβής 
219.168,04 € µε Φ.Π.Α.. 
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ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση πρακτικών – κατακύρωση αποτελέσµατος της ανοιχτής δηµοπρασίας του 
υποέργου: «Αποκατάσταση ζηµιών στην γέφυρα περιοχή Λευκαδιτίου», Π.Ε. Φωκίδας, 
προϋπολογισµού 44.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
  
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση 
εξωτερικού υδραγωγείου Μαλεσίνας», προϋπολογισµού 1.391.730,04 €. 

            (Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση των υπ΄αριθµ. 1/2-1-2015, 3743/137/12-1-2015 και 15511/699/2-2-2015 
αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων 
προς αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών φαινοµένων (χιονοπτώσεις 1-1-2015, 10-1-2015 και 31-
1-2015) στην Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση της υπ΄άριθµ. 19063/950/9-2-2015 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Φωκίδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινοµένων (χιονόπτωση 9-2-2015) στην Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση της υπ΄άριθµ. 14929/128/1-2-2015 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Φθιώτιδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινοµένων (ισχυρές βροχοπτώσεις - πληµµυρικά φαινόµενα 31/01/2015) στην Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 

            (Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση της υπ΄αριθµ. 9/1-2-2015 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας 
περί λήψης µέτρων για την διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση των πληµµυρικών 
και κατολισθητικών φαινοµένων, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων στην Π.Ε. Ευρυτανίας. 
(Εισηγητής κ. Αριστείδης Τασιός, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας). 
 
 
∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δαπανών - δέσµευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό για 
αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση δαπάνης και δέσµευση πίστωσης έργου από τις ∆ηµόσιες Επενδύσεις της 
Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα και µελέτες του προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επανεκτύπωση και δηµιουργία 
τουριστικού υλικού, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δαπανών για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. 
Φωκίδας. 
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ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έργα και µελέτες του προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 43ο: ∆ιόρθωση της υπ΄αριθµ. 39/8-1-2015 απόφασης της Οικονοµικής επιτροπής 
Π.Σ.Ε. περί έγκρισης δαπανών για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών 
Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση δαπάνης για συµµετοχή της Π.Ε. Φωκίδας ως συνδιοργανώτρια στη 
συνέχεια του προγράµµατος διεθνών ανταλλαγών  "Χρυσοπράσινο Φύλλο". 
 
ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση δαπανών - δέσµευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εξόφληση λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Φθιώτιδας.  
 
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση δαπάνης - δέσµευση πίστωσης για παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης των 
υπαλλήλων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας α) στην εφαρµογή της οικονοµικής διαχείρισης 
και β) στην εφαρµογή διαχείρισης τεχνικών έργων. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

 
Παρόντα µέλη (8) οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, Βασίλειος Φακίτσας, Ιωάννης 

Ταγκαλέγκας, Ευστάθιος Κάππος, Ηλίας Μπουρµάς, Κωνσταντίνος Καραγιάννης, Ιωάννης 
Αγγελέτος, και Γεώργιος Γκικόπουλος (απουσίαζε κατά τη συζήτηση των εκτάκτων και του 2ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης). 

Από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε νόµιµα, απουσίαζε το τακτικό µέλος Αθανάσιος 
Γιαννόπουλος, καθώς και το αναπληρωµατικό µέλος αυτού.  

 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος 

Μπακογιάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 

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

Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι: 
1. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας 
Π.Σ.Ε., 
2. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών και Μεταφορών Π.Σ.Ε., 
3. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε., 
4. Ευγενία Οικονόµου, Προϊσταµένη Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.,   
5. Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε., 
6. Φωτούλα Σφήκα, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ιοίκησης Π.Σ.Ε., 
7. Αθανάσιος Μαριγούδης, Αναπληρωτής Προϊστάµενος ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιω-
τίας. 
 

Πριν από τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 
πρότεινε στα µέλη να συζητηθούν τα παρακάτω θέµατα, ως έκτακτα: 
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµού και ορισµός νέας 
ηµεροµηνίας δηµοπράτησης για το έργο: «Παράλληλα έργα αναδασµού τοπικής κοινότητας Αγ. 
∆ηµητρίου», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 3.950.000,00€ µε Φ.Π.Α.. 

            (Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση της υπ΄αριθµ. 21474/227/13.02.2015 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί άσκησης αναίρεσης και διορισµού δικηγόρου για 
εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», στο  ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (αγωγές του Ευάγγελου Κάντζου). 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής του ηλεκτρονικού ανοικτού 
δηµόσιου διεθνή διαγωνισµού του έργου: «Μεταφορά µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. 
Ευρυτανίας, για την χρονική περίοδο από 1η Μαρτίου 2015 µέχρι 30 Ιουνίου 2015 του σχολικού 
έτους 2014-2015». 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση διενέργειας 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€ συµπε-
ριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωµάτων προαίρεσης. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση πληρωµής δαπανών µεταφοράς µαθητών στην Π.Ε. Φθιώτιδας 
σχολικού έτους 2014-2015 (ποσού 91.738,61€). 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Έγκριση πληρωµής δαπανών µεταφοράς µαθητών στην Π.Ε. Φθιώτιδας 
σχολικού έτους 2014-2015 (ποσού 18.046,10€). 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Έγκριση πληρωµής δαπανών µεταφοράς µαθητών στην Π.Ε. Φθιώτιδας 
σχολικού έτους 2014-2015 (ποσού 105.979,01€). 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9ο: Αλλαγή επωνυµίας αναδόχου µεταφοράς µαθητών χωρικής 
αρµοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας για το σχολικό έτος 2014-2014. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 10ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης 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. (εξ΄αναβολής). 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 11ο: Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής διαγωνισµού του ηλεκτρονικού 
ανοικτού διαγωνισµού µε τίτλο «Καταπολέµηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
για το έτος 2015», προϋπολογισµού 599.625 € µε Φ.Π.Α..   
(Εισηγητής: κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε.) 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 12ο: Έγκριση µετακίνησης εκτός έδρας περιφερειακού συµβούλου στην 
έκθεση ‘’ITF  2015’’ στο Βελιγράδι Σερβίας από 19-22/2-2015. 
(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. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 137 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµού και ορισµός νέας 
ηµεροµηνίας δηµοπράτησης για το έργο: «Παράλληλα έργα αναδασµού τοπικής κοινότητας Αγ. 
∆ηµητρίου», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 3.950.000,00€ µε Φ.Π.Α.. 

            (Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 318/10-2-2015 
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. Συγκροτεί την παρακάτω επιτροπή διαγωνισµού για την διεξαγωγή δηµοπρασίας, για 
την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Παράλληλα έργα αναδασµού τοπικής κοινότητας Αγ. 
∆ηµητρίου», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 3.950.000,00€ µε Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το από 9-
2-2015 πρακτικό κλήρωσης, ως εξής: 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Βήττα ∆ήµητρα του Ευσταθίου, µε Αριθµ. Ταυτότητας ΑΖ 492944, Μηχανολόγος Μηχανικός, 
ως πρόεδρος.  
2. Ντάης Χρήστος του ∆ηµητρίου, µε Αριθµ. Ταυτότητας ΑΒ 497751, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.    
3. Μιχάλη Ελένη του Παναγιώτη, µε Αριθµ. Ταυτότητας ΑΙ 495786, Εργοδηγός.   
4. Πλατανιώτης ∆ηµήτριος του Νικολάου, µε Αριθµ. Ταυτότητας Π 861703, Εργοδηγός. 
5. Γαλάνης Γρηγόριος του Φωτίου, µε Αριθµ. Ταυτότητας Π 860112, εκπρόσωπος της Π.Ε.∆. 
6. Τζαµτζής Ηλίας του Νικολάου, µε Αριθµ. Ταυτότητας ΑΜ 498696, εκπρόσωπος του 
Συνδέσµου Eργοληπτών Βοιωτίας.  
7. Πανουργιάς Θωµάς του Αθανασίου, µε Αριθµ. Ταυτότητας Χ 813729, Πολιτικός Μηχανικός, 
εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε..  
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
 
1. Παπαπαναγιώτου Γεώργιος του Ιωάννη, µε Αριθµ. Ταυτότητας ΑΙ 492993, Μηχανολόγος 
Μηχανικός. 
2. Γκικοπούλου Αλεξάνδρα του Γεωργίου, µε Αριθµ. Ταυτότητας ΑΖ 994735, Πολιτικός 
Μηχανικός. 
3. Παπαζάχου Μαρία του Νικολάου, µε Αριθµ. Ταυτότητας Σ 817457, Πολιτικός Μηχανικός. 

   4. Αισώπου Βαρβάρα του Σπυρίδωνα, µε Αριθµ. Ταυτότητας ΑΜ  498125, Πολιτικός 
Μηχανικός. 
5. Νταβαλούµης Ιωάννης του ∆ηµητρίου, µε Αριθµ. Ταυτότητας ΑΕ 994625, εκπρόσωπος της 
Π.Ε.∆. 
6. Τουρκοχωρίτης ∆ηµήτριος του Κων/νου, µε Αριθµ. Ταυτότητας ΑΕ  491134, Πολ. Μηχ/κός, 
εκπρόσωπος Συνδέσµου Eργοληπτών Βοιωτίας. 
7. Κουτσοπούλου Αγγελική - Ειρήνη του Γεωργίου, µε Αριθµ. Ταυτότητας Χ 814585, 
εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε.. 
 
 2. Ορίζει νέα ηµεροµηνία δηµοπράτησης του έργου του θέµατος την 3η Μαρτίου 2015,  
ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 138 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση της υπ΄αριθµ. 21474/227/13.02.2015 απόφασης του Περιφε-
ρειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί άσκησης αναίρεσης και διορισµού δικηγόρου για εκπροσώπηση 
της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 21621/164/13-2-
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. τις διατάξεις του άρθρου 176 παρ. 1, στ. ιγ’ του Ν.3852/2010, και 
 4. το γεγονός ότι η προθεσµία για την άσκηση του ενδίκου µέσου έληγε στις 16-2-2015 
και δεν υπήρχε η δυνατότητα να συγκληθεί και να συνεδριάσει η Οικονοµική Επιτροπή, 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την υπ΄αριθµ. 21474/227/13.02.2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς 

Ελλάδας για την άσκηση του ενδίκου µέσου της αναίρεσης κατά της υπ΄αριθµ. 71/2014 
απόφασης του Τριµελούς Εφετείου Εύβοιας, η οποία καθορίζει την οριστική τιµή µονάδας για 
αποζηµίωση λόγω απαλλοτρίωσης, που θα καταβάλει η «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» στους 
δικαιούχους, και τον διορισµό του κ. Ελευθέριου Κτιστάκι, (Α.Μ./∆.Σ.Θ. 90, Παν. ∆ράκου 10 - 
Θήβα), πληρεξουσίου δικηγόρου της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» για άσκηση αυτής και 
παράσταση στο αρµόδιος δικαστήριο. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 139 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», στο  ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (αγωγές του Ευάγγελου Κάντζου). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 21039/159/11-2-
2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

 
αποφασίζει οµόφωνα 

∆ιορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο 
Άµφισσας, κ. Νικόλαο Αναγνωστόπουλο, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο ∆ιοικητικό 
Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιµο της 26-2-2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την 
εντολή να αποκρούσει τις: α) από 27/02/2006 και µε αριθµό καταθέσεως 51/12.04.2006 και β) 
από 07/05/2005 και µε αριθµό κατάθεσης 66/01.06.2006 αγωγές, που άσκησε ο Ευάγγελος 
Κάντζος, συντάσσοντας προτάσεις, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να 
πράξει ό,τι κατά τη κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση των υποθέσεων.     

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 140 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής του ηλεκτρονικού ανοικτού 
δηµόσιου διεθνή διαγωνισµού του έργου: «Μεταφορά µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. 
Ευρυτανίας, για την χρονική περίοδο από 1η Μαρτίου 2015 µέχρι 30 Ιουνίου 2015 του σχολικού 
έτους 2014-2015». 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 22373/667/16-2-
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 
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθµ. 2/13-2-2015 πρακτικό της επιτροπής του ηλεκτρονικού 

ανοικτού δηµόσιου διεθνή διαγωνισµού του έργου: «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 αφορά την αποσφράγιση και αξιολόγηση των 
οικονοµικών προσφορών των υποψήφιων αναδόχων. 
 2. Αναδεικνύει µειοδότες µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή τους κάτωθι: 
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Α/Α 
ΤΜΗΜΑ / ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

Αριθµός 
δροµολογίου 
στη σύµβαση 

Ποσοστό 
έκπτωσης 

Ηµερήσιο 
κόστος 
(άνευ 
Φ.Π.Α.) 
σε € 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

(Μειοδότης) 

50 1% 64,23 

1 

1-1 – Κέδρα – Πρασιά – 
Ραπτόπουλο – Γυµνάσιο 

Ραπτοπούλου – µε 
επιστροφή 

10 1% 287,67 

50 1% 22,18 

2 

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

µε επιστροφή 

10 1% 22,94 

50 1% 38,88 

3 

2-15 – Κέδρα – Σάτο – Κ. 
Ραπτόπουλο – 

Ραπτόπουλο – Γυµνάσιο 
Ραπτοπούλου – µε 

επιστροφή 

10 1% 43,11 

50 1% 44,46 

4 

2-16 – Κέδρα – Πρασιά – 
Μεταξάδες – ∆. Σ. 
Ραπτοπούλου & 
Νηπιαγωγείο – µε 

επιστροφή και 1 µονό 

10 1% 49,77 

Μαλανδρίνος 
Παναγιώτης του 
Βελισάριου 

50 1% 70,89 

5 

2-19 – Άγ. ∆ηµήτριος – 
Κερασοχώρι – Γυµνάσιο 
Κερασοχωρίου – µε 

επιστροφή 

10 1% 79,38 

50 1% 28,07 

6 

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

– µε επιστροφή 

10 1% 29,90 

50 1% 15,04 
7 

2-34 – Νηπιαγωγείο 
Κρέντης – Βίνιανη – µονή 

επιστροφή 
10 1% 16,30 

Χειλάς Γεώργιος 
του Ματθαίου 

 

50 9% 22,04 

8 

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

ΚΤΕΛ) – Γυµν. 
Ραπτοπούλου – µε 

επιστροφή 

10 9% 23,23 
Παπαδηµητρίου 
Χρήστος του 

Θωµά 

50 1% 61,54 

9 

2-36 – Ψηλόβραχος – 
Επισκοπή – ∆υτ. 

Φραγκίστα – Κερασοχώρι 
– ∆υτ. Φραγκίστα – 

Γυµνάσιο Φραγκίστας – 
Γυµνάσιο Κερασοχωρίου – 

µε επιστροφή 

10 1% 68,89 Τσούλος 
Νικόλαος του 
Γεωργίου 

50 1% 85,24 

10 

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

Φραγκίστας – µε 
επιστροφή 

10 1% 95,49 

50 1% 48,86 
11 

2-39 – Παλαιοκατούνα – 
Τσούκα – ∆υτ. Φραγκίστα 
– ΕΠΑΛ Φραγκίστας – µε 10 1% 54,72 

Στερόπουλος 
 Γεώργιος του 
∆ηµητρίου 
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επιστροφή 

 

Α/Α 
ΤΜΗΜΑ / ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

Αριθµός 
δροµολογίου 
στη σύµβαση 

Ποσοστό 
έκπτωσης 

Ηµερήσιο 
κόστος 
(άνευ 
Φ.Π.Α.) 
σε € 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

(Μειοδότης) 

50 1% 46,15 

12 
 

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

Γεώργιος – ∆υτ. Φραγκίστα 
– ΕΠΑΛ Φραγκίστας – 

Γυµνάσιο Φραγκίστας - µε 
επιστροφή 

10 1% 51,64 
Καλύβας 

Αργύριος του 
Παναγιώτη 

45 31% 115,92 

13 

2-47 – Γρανίτσα – 
Καλεσµένο – Καρπενήσι – 
ΕΕΕΕΚ Καρπενησίου & 

Ειδικό Σχολείο 
Καρπενησίου & ΕΠΑΛ 
Καρπενησίου – µε 

επιστροφή 

15 31% 129,83 Παπαδηµητρίου 
Κων/νος του 

Θωµά 

50 1% 22,18 

14 

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

επιστροφή 

10 1% 22,94 

50 1% 18,67 

15 

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

– Νοσοκοµείο – Παλαιά 
Λαϊκή αγορά – Ξηριάς – 

ΕΕΕΕΚ) - ΕΕΕΕΚ 
Καρπενησίου – µε 

επιστροφή 

10 1% 19,08 

30 1% 101,87 
5 1% 114,10 16 

2-53 – Μεσοχώρι Κλειστού 
– Καρπενήσι – ΕΕΕΕΚ 
Καρπενησίου – µε 

επιστροφή 
25 1% 142,04 

50 1% 18,50 

17 

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

επιστροφή 

10 1% 18,96 

45 1% 25,36 
18 
 

2-55 – Καρπενήσι – 
Καλεσµένο – ΕΠΑΛ 
Καρπενησίου – µονή 

επιστροφή 

15 1% 28,35 

45 1% 25,36 

19 

2-56 - Καρπενήσι – 
Καλεσµένο – Ειδ. ∆. Σ. 
Καρπενησίου – µονή 

επιστροφή 

15 1% 28,35 

50 1% 29,80 

20 

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

µε επιστροφή 

10 1% 31,78 

21 2-58 – Μυρίκη – Καρπενήσι 45 1% 26,89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κ/Ξ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩ

Ν ΤΑΞΙ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
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– 1ο Γυµνάσιο Καρπενησίου 
– µε επιστροφή 

15 1% 28,41 

45 11% 21,81 

22 

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

επιστροφή 
 

15 11% 22,90 

50 1% 23,15  
 

23 

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

επιστροφή 
10 

1% 24,22 

50 1% 11,57 

24 

2-61 – 4ο ∆. Σ. 
Καρπενησίου -  

Γοργιανάδες (τόπος 
κατοικίας) – µονή 

επιστροφή 

10 1% 12,11 

50 1% 43,45 

25 

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

Καρπενησίου (ολοήµερο) & 
2ο Γυµνάσιο Καρπενησίου 
& ΓΕΛ Καρπενησίου – µε 
επιστροφή και 1 µονό 

10 1% 46,42 

45 1% 51,98 
26 

2-63 – Σελλά – Καρπενήσι 
– 4ο ∆. Σ. Καρπενησίου – 

µε επιστροφή 
15 1% 58,21 

45 1% 80,25 

27 

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

Νηπιαγωγείο Καρπενησίου 
& 2ο Γυµνάσιο 

Καρπενησίου – µε 
επιστροφή 

15 1% 89,73 

45 16% 56,10 28 
 

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

Καρπενησίου – µε 
επιστροφή 

15 16% 62,66 

50 1% 24,95 

29 

2-66 – Κλαυσί – Καρπενήσι 
– 2ο ∆. Σ. & 4ο ∆ηµοτικό 

Νηπιαγωγείο – µε 
επιστροφή 

10 1% 26,32 

50 1% 34,30 

30 

2-67 – Γαύρος – Μικρό 
Χωριό – 4ο Νηπιαγωγείο 
Καρπενησίου (ολοήµερο) – 

µε επιστροφή 

10 1% 38,42 

50 1% 20,10 

31 

2-68 – Μεσοχώρα – 
Καρπενήσι – 4ο 

Νηπιαγωγείο Καρπενησίου 
(ολοήµερο) – µε επιστροφή 

10 1% 20,86 

Κ/Ξ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤ

ΩΝ ΤΑΞΙ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 141 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση διενέργειας 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 
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προέκυψαν από τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισµό», προϋπολογισµού 67.752,81€ συµπεριλ 
-αµβανοµένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωµάτων προαίρεσης. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 22554/668/16-2-
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: 
 α) την διενέργεια 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, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 

 
Ανάλυση Προϋπολογισµού ∆ιακήρυξης 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 52.137,60 
∆ΙΚ. ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 7.820,64 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ∆ΙΚ. 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 59.958,24 

Φ.Π.Α. 13% 7.794,57 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   67.752,81 
 

β) τους όρους του διαγωνισµού, όπως αναφέρονται στο σχέδιο της προκήρυξης. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 142 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση πληρωµής δαπανών µεταφοράς µαθητών στην Π.Ε. Φθιώτιδας 
σχολικού έτους 2014-2015 (ποσού 91.738,61€). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 22920/846/17-2-
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 δαπάνη ποσού 91.738,61€, για την πληρωµή των δικαιούχων για τη 

µεταφορά των µαθητών των δηµοσίων σχολείων Α΄/θµιας και Β΄/θµιας εκπαίδευσης της Π.Ε. 
Φθιώτιδας του σχολικού έτους 2014 – 2015, σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα: 
 

Α/Α 
ΑΝ
Α∆
ΟΧ
ΟΥ 

 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ 

ΣΥΝΟ
ΛΙΚΕΣ 
ΗΜΕΡ
ΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣ
ΙΑ 

ΑΠΟΖΗ
ΜΙΩΣΗ 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 
13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 ΑΜΠΛΙΑΝΗ-
ΠΑΓΚΡΑΤΙ-ΕΕΕΕΚ 
ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΟΥ 

ΑΧΜΑΤΙΩΤΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

27 41,62 1.123,74 146,09 1.269,83 

2 ΚΟΜΝΗΝΑ-ΝΗΠ. 
ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

23 18,99 436,77 56,78 493,55 

3 ΚΟΥΜΑΡΙΤΣΙ-∆ΥΟ 
ΒΟΥΝΑ-ΝΗΠ. 
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ-
∆ΗΜ. ΣΧ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

73 41,10 3.000,30 390,04 3.390,34 
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4 ΜΕΝ∆ΕΝΙΤΣΑ-
ΚΑΡΑΒΙ∆ΙΑ-ΛΑΜΙΑ-
ΕΕΕΕΚ 
ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ 
∆ΕΣΠΟΙΝΑ 

72 69,26 4.986,72 648,27 5.634,99 

5 ΚΑΛΑΜΟ-ΛΟΓΓΟ-
ΝΗΠ. & ∆ΗΜ. ΑΓ. 
ΚΩΝ/ΝΟΥ 

ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ 
ΣΟΦΙΑ 

63 36,64 2.308,32 300,08 2.608,40 

6 ΜΑΡΤΙΝΟ-ΑΓ. 
ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΜΩΛΟΣ-
ΕΕΕΕΚ 
ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΟΥ-
ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΠ. 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΕΙ∆ΙΚΟ 
∆ΗΜ. & ΝΗΠ. 
ΛΑΜΙΑΣ 

ΚΟΝΤΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

65 246,78 16.040,70 2.085,29 18.125,99 

7 ΠΑΛΑΙΟΚΕΡΑΣΙΑ-2 
∆ΗΜ. ΣΧ. ΕΧΙΝΑΙΩΝ 
(ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΣ-
ΑΧΙΝΟΣ) 

ΚΑΜΑΡΑΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

60 30,45 1.827,00 237,51 2.064,51 

8 ΓΑΥΡΙΑΝΗ-ΓΥΜΝ-
ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ 

ΚΑΣΤΑΝΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

26 37,90 985,40 128,10 1.113,50 

9 ΡΑΧΕΣ ΑΧΙΝΟΣ-
ΣΤΥΛΙ∆Α-ΕΕΕΕΚ 
ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΟΥ 

ΣΑΜΑΡΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

72 92,66 6.671,52 867,30 7.538,82 

10 ΦΡΑΝΤΖΟΜΥΛΟΣ-
∆ΗΜ. ΣΧ. ΦΡΑΝΤΖΗ 

ΣΑΜΑΡΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

59 15,69 925,71 120,34 1.046,05 

11 ΦΡΑΝΤΖΟΜΥΛΟΣ-
∆ΗΜ. ΣΧ. ΦΡΑΝΤΖΗ 

ΣΑΜΑΡΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

72 17,39 1.252,08 162,77 1.414,85 

12 ΤΙΘΟΡΕΑ-
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-3Ο 
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ 
ΛΑΜΙΑΣ 

ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

62 98,43 6.102,66 793,35 6.896,01 

13 ΦΤΕΡΗ-ΠΤΕΛΕΑ-
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ-
ΕΕΕΕΚ 
ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΟΥ 

ΠΑΠΑΣΑΡΑΣ 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ 

72 67,09 4.830,48 627,96 5.458,44 

14 ΖΑΚΕΙΚΑ-
ΦΡΑΝΤΖΟΜΥΛΟΣ-
∆ΗΜ. ΣΧ. ΦΡΑΝΤΖΗ 

ΠΕΠΕΡΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

72 17,55 1.263,60 164,27 1.427,87 

15 ΛΑΜΙΑ(Ο∆ΟΙ 
ΦΑΡΣΑΛΩΝ-
ΣΜΥΡΝΗΣ-
ΜΥΚΗΝΩΝ-
ΑΙΓΙΝΗΣ)-ΕΙ∆ΙΚΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΠΕΠΕΡΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

63 22,09 1.391,67 180,92 1.572,59 

16 ΦΡΑΝΤΖΟΜΥΛΟΣ-
∆ΗΜ. ΣΧ. ΦΡΑΝΤΖΗ 

ΠΕΠΕΡΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

59 16,07 948,13 123,26 1.071,39 

14 284,71= 
3.985,94 

22 283,44= 
6.235,68 

19 282,16= 
5.361,04 

17 278,30= 
4.731,10 

17 Μ.ΒΡΥΣΗ-ΑΓ. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-
ΡΟ∆ΙΤΣΑ-
ΜΑΓΝΗΣΙΑ-ΛΑΜΙΑ-
ΕΕΕΕΚ 
ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΟΥ 

ΑΦΟΙ ∆ΡΟΣΟΥ ΟΕ 

 ΣΥΝΟΛΟ 

 
 

20.313,76 

 
 

2.640,79 

 
 

22.954,55 

18 ΚΟΜΝΗΝΑ-ΛΥΚΕΙΟ 
ΜΩΛΟΥ 

ΚΥΡΙΑΖΗ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

24 34 816 106,08 922,08 
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19 ΝΗΠ. ΣΤΥΛΙ∆ΟΣ-ΑΓ. 
ΜΑΡΙΝΑ 

ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

57 9,04 515,28 66,99 582,27 

20 ΝΗΠ. ΕΛΑΤΕΙΑΣ-
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 

ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

27 10,30 278,10 36,15 314,25 

21 24Ο ΧΛΜ. ΕΟ 
ΛΑΜΙΑΣ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ-
ΝΗΠ. & ∆ΗΜ. 
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΣ 

64 24,26 1.552,64 201,84 1.754,48 

22 ΒΙΤΩΛΗ-∆ΗΜ. ΣΧ. 
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

48 29,56 1.418,88 184,45 1.603,33 

23 ΚΟΜΝΗΝΑ - ∆ΗΜ. 
ΣΧ. ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ 

ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

23 17,89 411,47 53,49 464,96 

24 ΚΑΛΛΙ∆ΡΟΜΟ-
ΡΕΓΓΙΝΙ (αντ. ΚΤΕΛ 
για ∆ηµοτικό –
Γυµνάσιο-Λύκειο 
Καµένων Βούρλων) 

ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

64 27,87 1.783,68 231,88 2.015,56 

ΣΥΝΟΛΑ 81.184,61 
 

10.554 
 

91.738,61 
 

 
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Φθιώτιδας Ε.Φ. 01.073 ΚΑΕ 0821. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 143 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Έγκριση πληρωµής δαπανών µεταφοράς µαθητών στην Π.Ε. Φθιώτιδας 
σχολικού έτους 2014-2015 (ποσού 18.046,10€). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 22915/845/17-2-
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 δαπάνη ποσού 18.046,10€, για την πληρωµή των δικαιούχων για τη 

µεταφορά των µαθητών των δηµοσίων σχολείων Α΄/θµιας και Β΄/θµιας εκπαίδευσης της Π.Ε. 
Φθιώτιδας του σχολικού έτους 2014 – 2015, σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα: 

 
Α/Α 
ΑΝΑ
∆ΟΧ
ΟΥ 

 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ 

ΣΥΝΟΛ
ΙΚΕΣ 
ΗΜΕΡ
ΕΣ 

ΗΜΕΡΗ
ΣΙΑ 

ΑΠΟΖΗ
ΜΙΩΣΗ 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 
13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 ΤΥΜΦΡΗΣΤΟ-
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

105 28 2.940 382,20 3.322,20 

ΜΕΡΚΑ∆Α στο ∆ΗΜ. 
ΣΧ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

89 37 2 

ΜΕΡΚΑ∆Α - ΜΕΓ 
ΚΑΨΗ στο ΑΓ. 
ΓΕΩΡΓΙΟ (αντ. ΓΥΜΝ. 
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ) 

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

109 42 

7.871 1.023,23 8.894,23 

3 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ∆ΗΜ ΣΧ. 
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ -

ΠΤΕΛΕΑ 

168 16,50 2.772,00 360,36 3.132,36 

4 ΡΕΝΤΙΦΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΦΑΚΑ-∆ΗΜ. ΣΧ. 
ΕΛΑΤΕΙΑΣ 

77 31 2.387,00 310,31 2.697,31 

  ΣΥΝΟΛΑ   15.970 2.076.10 18.046,10 

ΑΔΑ: 7Θ787ΛΗ-ΡΜΛ
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Η συγκεκριµένη δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Φθιώτιδας Ε.Φ. 01.073 ΚΑΕ 0821. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 144 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Έγκριση πληρωµής δαπανών µεταφοράς µαθητών στην Π.Ε. Φθιώτιδας 
σχολικού έτους 2014-2015 (ποσού 105.979,01€). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 22912/844/17-2-
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 δαπάνη ποσού 105.979,01€, για την πληρωµή των δικαιούχων για τη 

µεταφορά των µαθητών των δηµοσίων σχολείων Α΄/θµιας και Β΄/θµιας εκπαίδευσης της Π.Ε. 
Φθιώτιδας του σχολικού έτους 2014 – 2015, σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα: 
 

Α/Α 
ΑΝΑ
∆ΟΧ
ΟΥ 

 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ 

ΣΥΝΟ
ΛΙΚΕΣ 
ΗΜΕΡ
ΕΣ 

ΗΜΕΡ
ΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖ
ΗΜΙΩΣ

Η 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 
13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

1 ΖΕΛΙ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΕΛΑΤΕΙΑΣ 

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

72 47,64 3.430,08 445,91 3.875,99 

2 ΖΕΛΙ-ΕΙ∆ΙΚΟ ∆ΗΜ. ΣΧ. 
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

71 47,08 3.342,68 434,55 3.777,23 

3 ΖΕΛΙ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΑΛΑΠΟ∆ΙΟΥ 

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

72 22,63 1.629,36 211,82 1.841,18 

3 ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ-
∆ΗΜ. ΣΧ.& ΓΥΜΝ. 
ΜΩΛΟΥ 

ΑΧΜΑΤΙΩΤΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

72 26,87 1.934,64 251,50 2.186,14 

4 ΠΟΥΡΝΑΡΙ-∆ΗΜ. ΣΧ. 
& ΓΥΜΝ. ∆ΟΜΟΚΟΥ 

ΑΛΑΜΑΝΗΣ 
ΗΛΙΑΣ 

73 29,44 2.149,12 279,39 2.428,51 

5 ΠΕΤΡΩΤΟ-ΜΕΛΙΤΑΙΑ-
∆ΟΜΟΚΟΣ-ΕΙ∆ΙΚΟ 
∆ΗΜ. ΣΧ. ΛΑΜΙΑΣ 

ΑΥΓΕΡΗΣ 
ΗΛΙΑΣ 

70 119,75 8.382,50 1.089,73 9.472,23 

6 ΓΑΡ∆ΙΚΙ-ΚΑΝΑΛΙΑ-
ΛΕΥΚΑ∆Α (ΑΝΤ. ΚΤΕΛ  

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

72 38,74 2.789,28 362,61 3.151,89 

7 ΜΑΡΤΙΝΟ-ΜΑΛΕΣΙΝΑ-
ΑΤΑΛΑΝΤΗ-ΕΕΕΕΚ 
ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΟΥ 

ΓΚΡΙΤΖΑΠΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

72 147,08 10.589,76 1.376,67 11.966,43 

8 ΑΝΘΗΛΗ-ΚΟΜΜΑ-
ΕΙ∆ΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

70 40,75 2.852,50 370,83 3.223,33 

9 ΝΙΧΩΡΙ-ΦΙΛΙΑ∆ΩΝΑ-
ΝΗΠ.& ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. 
∆ΟΜΟΚΟΥ 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

73 68,80 5.022,40 652,91 5.675,31 

10 ∆ΥΟ ΒΟΥΝΑ-
ΑΛΕΠΟΣΠΙΤΑ-1 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. 
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 

ΖΑΚΩΝΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

73 36,68 2.677,64 348,09 3.025,73 

11 ΚΟΜΜΑ-ΝΗΠ. Ν 
ΚΡΙΚΕΛΟΥ 

ΖΑΚΩΝΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

71 22,92 1.627,32 211,55 1.838,87 

12 ΛΑΡΥΜΝΑ-
ΜΑΛΕΣΙΝΑ-ΑΓ. 
ΣΕΡΑΦΕΙΜ-ΕΙ∆ΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 

ΚΟΝΤΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

70 211,44 14.800,80 1.924,10 16.724,90 

13 ΡΕΓΓΙΝΙ-ΚΟΜΝΗΝΑ- ΚΑΣΤΑΝΑΣ 62 39,37 2.440,94 317,32 2.758,26 

ΑΔΑ: 7Θ787ΛΗ-ΡΜΛ
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ΜΩΛΟΣ (αντ. ΚΤΕΛ για 
ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ) 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

14 ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΑ-∆ΗΜ. 
ΣΧ. ΛΙΑΝΟΚΛΑ∆ΙΟΥ 

ΚΙΛΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

73 43,34 3.163,82 411,30 3.575,12 

15 ΠΟΥΡΝΑΡΙ-ΝΗΠΙΑΓ. & 
∆ΗΜ. ΣΧ. ∆ΟΜΟΚΟΥ 

ΚΑΜΗΤΣΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

72 30,05 2.163,60 281,27 2.444,87 

16 ∆ΗΜ. ΣΧ. ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ 
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)-
ΠΕΡΙΒΟΛΙ 

ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

67 21,93 1.469,31 191,01 1.660,32 

17 ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗ-
ΛΑΜΙΑ-ΕΕΕΕΚ 
ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΟΥ 

ΚΛΑΣΙΝΑΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

72 66,37 4.778,64 621,22 5.399,86 

18 ∆ΗΜ. ΣΧ. 
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΑΣ 
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)-ΚΑΤΩ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

ΚΟΛΟΒΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

70 10,95 766,50 99,65 866,15 

19 ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ-
ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

37 21,08 779,96 101,39 881,35 

20 ΑΓΡΙΛΙΑ-19 ΝΗΠ. 
ΛΑΜΙΑΣ 

ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

72 14,87 1.070,64 139,18 1.209,82 

21 ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ(ΟΙΚΙΣΜ
ΟΣ ΘΡΟΝΙΟ)-∆ΗΜ. 
ΣΧ. ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ 

ΜΠΕΛΛΟΣ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 

73 24,75 1.806,75 234,88 2.041,63 

22 ΣΠΑΡΤΙΑ-ΑΧΙΝΟΣ-
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 
ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΟΥ 

ΠΑΡ∆ΑΛΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

72 82,87 5.966,64 775,66 6.742,30 

23 ΦΙΛΙΑ∆ΩΝΑ-
ΠΑΛΑΜΑΣ-22 ΧΛΜ 
ΛΑΜΙΑΣ-ΛΑΡΙΣΑΣ (αντ. 
ΚΤΕΛ για 2ο ΕΠΑΛ 
ΛΑΜΙΑΣ) 

ΣΙΑΠΠΑΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

1 39,20 39,20 5,10 44,30 

24 ΝΕΡΑΙ∆Α-ΓΥΜΝ. & 
ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ 

ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΥ 
ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

72 32,02 2.305,44 299,71 2.605,15 

25 ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆Α-
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ - 
ΕΙ∆ΙΚΟ ∆ΗΜ. ΛΑΜΙΑΣ 

ΦΕΚΚΑΣ 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

70 82,96 5.807,20 754,94 6.562,14 

ΣΥΝΟΛΑ 93.786,72 
 

12.192,29 
 

105.979,01 
 

 
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Φθιώτιδας Ε.Φ. 01.073 ΚΑΕ 0821. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 145 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9ο: Αλλαγή επωνυµίας αναδόχου µεταφοράς µαθητών χωρικής 
αρµοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας για το σχολικό έτος 2014-2014. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 1150/16-2-2015 
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 την αλλαγή επωνυµίας της εταιρείας «ΚΑΝΤΖΟΣ A.G.N. TRAVEL», αναδόχου 
µεταφοράς µαθητών χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας για το σχολικό έτος 2014-2014, σε 
«ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 
 

ΑΔΑ: 7Θ787ΛΗ-ΡΜΛ
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 146 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 10ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης 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. (εξ΄αναβολής). 
(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. 17178/833/4-2-2015 
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 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. (εξ΄αναβολής). 

2. τους όρους της διακήρυξης. 
3. την δαπάνη και διάθεση πίστωσης ποσού 28.455,00€ πλέον Φ.Π.Α. που θα βαρύνει 

τον  προϋπολογισµό του 2015 (ΚΑΕ 1111 και Ε.Φ. 073). 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 147 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 11ο: Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής διαγωνισµού του ηλεκτρονικού 
ανοικτού διαγωνισµού µε τίτλο «Καταπολέµηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
για το έτος 2015», προϋπολογισµού 599.625 € µε Φ.Π.Α..   
(Εισηγητής: κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε.) 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 21/21488/16-2-2015 
έγγραφο της Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 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. 2/16-02-2015 πρακτικό της επιτροπής του ηλεκτρονικού 

ανοικτού διαγωνισµού µε τίτλο «Καταπολέµηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
για το έτος 2015, προϋπολογισµού 599.625 € µε Φ.Π.Α., που αφορά στην αποσφράγιση των 
οικονοµικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων. 

2. Αναδεικνύει µειοδότες: 
Για το Τµήµα Α: «Παρακολούθηση από εδάφους των προνυµφών των κουνουπιών και 

διενέργεια από εδάφους παρεµβάσεων προνυµφοκτονίας, ακµαιοκτονίας και υπολειµµατικής 
ακµαιοκτονίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», την εταιρεία «ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε.», 
αφού η υποβληθείσα προσφορά της είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης 
(προϋπολογισµός έργου: 425.000 € µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., πλέον Φ.Π.Α. 97.750 € 
και συνολικά 522.750 €). Η οικονοµική προσφορά του προσφέροντα ανέρχεται σε 410.000,00€ 
µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. ή 504.300,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.. 

Για το Τµήµα Β : «∆ιενέργεια αεροψεκασµών για την καταπολέµηση κουνουπιών µε την 
µέθοδο της προνυµφοκτονίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», την εταιρεία «ΠΡΕΝΤΖΑΣ, 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ», αφού η υποβληθείσα προσφορά της είναι σύµφωνη µε τους όρους 
της διακήρυξης (προϋπολογισµός έργου: 62.500 € µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., πλέον 
Φ.Π.Α. 14.375 € και συνολικά 76.875 €). Η οικονοµική προσφορά του προσφέροντα ανέρχεται 
σε 61.875,00 € µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. ή  76.106,25 € συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α.. 
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Η κατακύρωση θα γίνει µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών της παραγράφου 4 του 
παραρτήµατος Β΄, της αριθ.2 ∆ΑΟ/2014 διακήρυξης, τα οποία θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά οι 
µειοδότες, µέσω του συστήµατος µετά από σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 148 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 12ο : Έγκριση µετακίνησης εκτός έδρας περιφερειακού συµβούλου στην 
έκθεση  ‘’ITF  2015’’ στο Βελιγράδι Σερβίας από 19-22/2-2015. 
(Εισηγήτρια κα Ευγενία Οικονόµου, Προϊσταµένη Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.) 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Φ.ΣΤ/22134/203/16-
2-2015 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 
Εγκρίνει την µετακίνηση εκτός έδρας του περιφερειακού συµβούλου κ. Περγαντά 

Ιωάννη για τη συµµετοχή του στην έκθεση ‘’ITF 2015’’ στο Βελιγράδι Σερβίας από 19-22/2-
2015, στην οποία συµµετέχει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.    

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 149 

 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού 3/3-2-2015 της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 

Η Επιτροπή ενέκρινε οµόφωνα το µε αριθµ. 3/3-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 150 

 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της ∆ήµητρας Σχοινά, ενώπιον του 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λειβαδιάς. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 7973/35/20-1-
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 
 

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

Άµφισσας, Ανάργυρο Ταλαµάγκα, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο 
Λιβαδειάς, στη δικάσιµο της 26-2-2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να 
αποκρούσει την από 5-5-2014 και µε αριθµό καταθέσεως 26/5-5-2014 αγωγή, που άσκησε η 
∆ήµητρα Σχοινά, 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 151 

 
 Σ΄ αυτό το σηµείο εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος. 
 
ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της Βασιλικής Βαβάτσικου, ενώπιον 
του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λειβαδιάς.  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 7974/36/26-1-2015 
έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. 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  
∆ιορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο 

Λιβαδειάς, Πειρουνάκη Ελένη (Σοφοκλέους 48 - Λιβαδειά), η οποία να την εκπροσωπήσει στο 
∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιµο της 26-2-2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή 
ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την από 4-11-2013 και µε αριθµό καταθέσεως 79/4-
12-2013 αγωγή, που άσκησε η Βασιλική Βαβάτσικου, 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 152 

 
ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αίτησης ακύρωσης της Αθανασίας 
Κατσαντώνη, ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 7977/39/20-1-
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 
 

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

Λαµίας, Πολυξένη Νικολαΐδη (Α.Μ. 195, Λεωνίδου 4), η οποία να την εκπροσωπήσει στο 
∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά, στη δικάσιµο της 19-3-2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε 
την εντολή να αποκρούσει την µε αριθµό καταθέσεως 486/2012 αίτηση ακύρωσης, που άσκησε 
η Αθανασία Κατσαντώνη, 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 153 

 
ΘΕΜΑ 5ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής των Χρήστου Ζιαγκοβά και 
Ειρήνης συζ. Χρ. Ζιαγκοβά, ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 131175/1327/ 
29-1-2015 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 
 

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

Λαµίας, Φωτεινή Μιχαήλ (Α.Μ. 307 – Αγ. Νικολάου 6), η οποία να την εκπροσωπήσει στο 
Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, στη δικάσιµο της 19-2-2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή 
ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την από 18-8-2006 και µε αριθµό καταθέσεως 
275/2006 προσφυγή, που άσκησαν ο Χρήστος Ζιαγκοβάς του Ιωάννη και η Ειρήνη συζ. Χρ. 
Ζιαγκοβά, 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 154 

 
ΘΕΜΑ 6ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Βασιλείου Αδάµ του Κων/νου, 
ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 138279/1384/ 
29-1-2015 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 

ΑΔΑ: 7Θ787ΛΗ-ΡΜΛ



 20 

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

Λαµίας, Σοφία Κουτσούκου (Α.Μ. 384 – Λεωνίδου 6), η οποία να την εκπροσωπήσει στο 
Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, στη δικάσιµο της 19-2-2015, ή σε κάθε µετ’ 
αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την από 5-4-2012 και µε αριθµό καταθέσεως 
72/2012 προσφυγή, που άσκησε ο Βασίλειος Αδάµ του Κων/νου, 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 155 

 
ΘΕΜΑ 7ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της ανώνυµης εταιρείας 
«INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.», ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 11582/62/6-2-
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 οµόφωνα 
∆ιορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο 

Λαµίας, Ευάγγελο Ανδρούλα (Α.Μ. 212 – Βενιζέλου 21), ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο 
Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, στη δικάσιµο της 19-2-2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή 
ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την µε αριθµό καταθέσεως 266/2006 προσφυγή, που 
άσκησε η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία  «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.», 
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 156 

 
ΘΕΜΑ 8ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της ανώνυµης εταιρείας «ΣΙΛΚ 
ΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 15035/87/6-2-
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 οµόφωνα 
∆ιορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο 

Αθηνών, Μπέλλο Παναγιώτη, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά, 
στη δικάσιµο της 3-3-2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει 
την από 22-2-2000 προσφυγή, που άσκησε η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΣΙΛΚ ΟΙΛ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 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 157 
 
ΘΕΜΑ 9ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Λουκά Ρούπα του Γεωργίου, 
ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 100150/1029/ 
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 
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        αποφασίζει οµόφωνα 
∆ιορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο 

Λαµίας, Μαρία Τσελέπη (Α.Μ. 390 – Λεωσθένους 2), η οποία να την εκπροσωπήσει στο 
Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, στη δικάσιµο της 5-3-2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή 
ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την από 12/11/2005 και µε αριθµ. καταθέσεως 
206/2005 προσφυγή, που άσκησε ο Λουκάς Ρούπας του Γεωργίου, 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 158 

 
ΘΕΜΑ 10ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Ιωάννη Αλεξίου, ενώπιον του 
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 100186/1037/ 
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» την δικηγόρο 

Λαµίας, Κωνσταντία Αρβανίτη (Α.Μ. 254 – Παπακυριαζή 10), η οποία να την εκπροσωπήσει 
στο Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, στη δικάσιµο της 5-3-2015, ή σε κάθε µετ’ 
αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την από 7-11-2005 και µε αριθµ. καταθέσεως 
194/2005 προσφυγή, που άσκησε ο Ιωάννης Αλεξίου, συντάσσοντας προτάσεις, προβάλ-
λοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά την κρίση της απαιτείται, για 
την υπεράσπιση της υποθέσεως.    

Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος.  
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 159 

 
ΘΕΜΑ 11ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Ελένης Ντάλλα - Φλώκη, 
ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 100187/1038/ 
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» την δικηγόρο 

Λαµίας, Μαρία Τσατσάνη (Α.Μ. 325 – Ρ. Αγγελή 32), η οποία να την εκπροσωπήσει στο 
Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, στη δικάσιµο της 5-3-2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή 
ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την από 7-11-2005 και µε αριθµ. καταθέσεως 
197/2005 προσφυγή, που άσκησε η Ελένη Ντάλλα - Φλώκη, συντάσσοντας προτάσεις, 
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά την κρίση της 
απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.    

Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος.  
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 160 

 
ΘΕΜΑ 12ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Περικλή ∆ηµόπουλου, 
ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 15038/90/10-2-
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 
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        αποφασίζει οµόφωνα 
∆ιορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο 

Λαµίας, Ευάγγελο Υφαντή (Α.Μ. 203 – Καποδιστρίου 16), ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο 
∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά, στη δικάσιµο της 5-3-2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε 
την εντολή να αποκρούσει την από 10-11-2003 προσφυγή, που άσκησε ο Περικλής 
∆ηµόπουλος, 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 161 

 
ΘΕΜΑ 13ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά (έφεση του ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας» κατά του Χρήστου Κούταλου). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 15039/91/11-2-
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 οµόφωνα 
 ∆ιορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο 
Λαµίας, Ιωάννη Κωνσταντίνου (Α.Μ. 320 – Ρ. Αγγελή 32), ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο 
∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά, στη δικάσιµο της 5-3-2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε 
την εντολή να υποστηρίξει την από 26-5-2011 και µε αριθµό καταθέσεως 26/2011 έφεση, που 
άσκησε το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» κατά του Χρήστου 
Κούταλου, 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 162 

 
ΘΕΜΑ 14ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά (έφεση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 15040/92/10-2-
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 οµόφωνα 
 ∆ιορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο 
Υπατία Ματθαίου (Α.Μ. ∆ΣΑ 24123 – ∆ωδεκανήσου 40), η οποία να την εκπροσωπήσει στο 
∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά, στη δικάσιµο της 12-3-2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε 
την εντολή να αποκρούσει την µε ηµεροµηνία καταθέσεως 16-10-2014 έφεση, που άσκησε το 
Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης 
Μισθωτών» (Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.), 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 163 

 
ΘΕΜΑ 15ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά (έφεση του Χαράλαµπου Φαλίδα). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 15042/94/10-2-
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 
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        αποφασίζει οµόφωνα 
 ∆ιορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο 
Άµφισσας, Σπυρίδωνα Κολοβατιανό, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο ∆ιοικητικό Εφετείο 
Πειραιά, στη δικάσιµο της 12-3-2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να 
αποκρούσει την µε ηµεροµηνία καταθέσεως 23-12-2011 έφεση, που άσκησε ο Χαράλαµπος 
Φαλίδας, 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 164 

 
ΘΕΜΑ 16ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης για τη σύµβαση υποκατάστασης 
της εταιρείας «ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε.» αναδόχου του έργου: «Ο∆ΟΣ ΡΑΠΤΑΙΟΙ - Ν. ΣΤΥΡΑ – 
ΣΤΥΡΑ (Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 16+499,93)» από την εργοληπτική εταιρεία «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.». 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 20269/150/11-2-
2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε προς την Επιτροπή και το συνηµµένο σ' αυτό υπ. 
αριθµ. πρωτ. 20264/314/10-2-2015 έγγραφο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµ-
µατισµού, 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 ∆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 ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού. 

Ο Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, µε την προϋπόθεση, ωστόσο, ‘’να 
διερευνηθεί ο φάκελος του συγκεκριµένου έργου και στη συνέχεια να πάει στον Εισαγγελέα, 
προκειµένου να αποδοθούν ευθύνες, διότι υπάρχει κίνδυνος το έργο να απενταχθεί, να µην γίνει 
τελικά και η Περιφέρεια να χρεωθεί.’’ 
  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 165 
 

ΘΕΜΑ 17ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης σε σχέση µε την άσκηση ενδίκου 
µέσου για λογαριασµό της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 15022/78/5-2-
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 οµόφωνα 
∆ιορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο 

Λαµίας, Βικτωρία Χατζηµπύρρου (Α.Μ. 285 – Λεωνίδου 6), 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. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 166 

 
ΘΕΜΑ 18ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στη 
διαδικασία προσδιορισµού προσωρινής τιµής µονάδος που αφορά την απαλλοτρίωση, στα 
πλαίσια του έργου «Οδός Βαρβαριάδα – Άγραφα - Ν.Α. Ευρυτανίας». 
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(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 8827/44/20-1-
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 
 

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

Καρπενησίου, Θωµά Μπόνια του Ευάγγελου (Α.Μ. 35 - Τσιτσάρα 8), ο οποίος να την 
εκπροσωπήσει στο Εφετείο Λαµίας, υποβάλλοντας αίτηση καθορισµού αποζηµίωσης λόγω της 
ήδη κηρυχθείσας απαλλοτρίωσης υπέρ της Περιφέρειας, στα πλαίσια του έργου: «Οδός 
Βαρβαριάδα – Άγραφα - Ν.Α. Ευρυτανίας», συντάσσοντας προτάσεις, προβάλλοντας 
ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά τη κρίση του απαιτείται, για την 
προώθηση των συµφερόντων της Περιφέρειας στην εν λόγω υπόθεση.    

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 167 

 
 
ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση α) διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισµού για την εκµίσθωση του κυλικείου 
στο ∆ιοικητήριο της Π.Ε. Εύβοιας 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. 18232/7002/5-2-
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: 
α) την διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισµού για την εκµίσθωση του κυλικείου στο 

∆ιοικητήριο της Π.Ε. Εύβοιας και 
β) τους όρους της σχετικής διακήρυξης.            

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 168 

 
 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπάνης πληρωµής µεταφοράς µαθητών µε Ειδικά Μαθητικά ∆ελτία για 
το διάστηµα Σεπτεµβρίου – ∆εκεµβρίου 2014, Π.Ε. Εύβοιας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 16724/664/3-2-2015 
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 ποσού 487.088,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για την 

πληρωµή µεταφοράς µαθητών µε Ειδικά Μαθητικά ∆ελτία για το διάστηµα Σεπτέµβριου -  
∆εκέµβριου 2014 στην Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής: 
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α/α ∆ικαιούχος Χρονικό διάστηµα Ποσό 

1 Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Εύβοιας 
Α.Ε. Σεπτέµβριος – ∆εκέµβριος 2014 420.000,00 

2 ΚΤΕΛ Αστικών Γραµµών 
Χαλκίδας Α. Ε. 

Σεπτέµβριος – ∆εκέµβριος 2014 65.000,00 

3 Υπεραστικό ΚΤΕΛ Θήβας. Σεπτέµβριος – ∆εκέµβριος 2014 88,00 

4 Ο Σ Ε Σεπτέµβριος – ∆εκέµβριος 2014 2.000,00 

 
 
 

Σύνολο 487.088,00 

 
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού της Π.Ε. Εύβοιας,  

Ειδικού Φορέα 02 073 και ΚΑΕ 0821.  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 169 
 

ΘΕΜΑ 21ο: Τροποποίηση δροµολογίου µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. 
Βοιωτίας, για το σχολικό έτος 2014-2015. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 994/5-2-2015 
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 
Τροποποιεί το δροµολόγιο µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, 

για το σχολικό έτος 2014-2015, από Ξηρονοµή > Ελλοπία σε Ξηρονοµή >∆οµβραίνα µε αύξηση 
του ηµερήσιου κόστους από 24,76€ σε 31,92€. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 170 

 
ΘΕΜΑ 22ο: Επικύρωση της υπ΄αριθµ. 19192/191/9-2-2015 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης πρακτικού της επιτροπής του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου 
διεθνή διαγωνισµού του έργου: «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. 19525/598/9-2-2015 
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. 19192/191/9-2-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς 

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

ανοικτού δηµόσιου διεθνή διαγωνισµού του έργου: «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 ηλεκτρονική αποσφράγιση και τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψήφιων αναδόχων, ως ακολούθως: 

 

Πίνακας δροµολογίων – µειοδοτών µεταφοράς µαθητών Π.Ε. Ευρυτανίας  

ΑΔΑ: 7Θ787ΛΗ-ΡΜΛ



 26 

σχολικού έτους 2014-2015 

α/α Τµήµα - Τόπος παραλαβής - 
προορισµού   Όνοµα µειοδότη ∆ικαιολο

γητικά 

Ποσό 
εγγυητικής 

(€) 
Παρατηρήσεις 

1 

40 – Χαράστι ή Σίδερα – 
Ψιλόβραχος – Άγ. 

Γεώργιος – ∆υτ. Φραγκίστα 
– ΕΠΑΛ Φραγκίστας – 

Γυµνάσιο Φραγκίστας - µε 
επιστροφή 

Καλύβας 
Αργύριος Πλήρη 79,87 αποδεκτή 

19 – Άγ. ∆ηµήτριος – 
Κερασοχώρι – Γυµνάσιο 
Κερασοχωρίου – µε 

επιστροφή 

122,70 αποδεκτή 

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

Νηπιαγωγείο Κρέντης – µε 
επιστροφή 

48,15 αποδεκτή 
2 

34 – Νηπιαγωγείο Κρέντης 
– Βίνιανη – µονή 

επιστροφή 

Χειλάς Γεώργιος Πλήρη 

25,87  

3 

16 – Κέδρα – Πρασιά – 
Μεταξάδες – ∆. Σ. 
Ραπτοπούλου & 
Νηπιαγωγείο – µε 
επιστροφή & 1 µονό 

Καπούλας 
Νικόλαος ----- 76,95 

Απορρίπτεται 
για το λόγο ότι 
το Ε.∆.Χ. 
αυτοκίνητό 
του (ΤΑΧΙ) 

είναι 
χωρητικότητας 
4 ατόµων και 
όχι 5 που 
απαιτούνται 
για µεταφορά 

4 

47 – Γρανίτσα – Καλεσµένο 
– Καρπενήσι – ΕΕΕΕΚ 
Καρπενησίου & Ειδικό 
Σχολείο Καρπενησίου & 
ΕΠΑΛ Καρπενησίου – µε 

επιστροφή 

Παπαδηµητρίου 
Κων/νος Πλήρη 290,71 αποδεκτή 

5 

36 – Ψιλόβραχος – 
Επισκοπή – ∆υτ. 

Φραγκίστα – Κερασοχώρι – 
∆υτ. Φραγκίστα – Γυµνάσιο 
Φραγκίστας – Γυµνάσιο 
Κερασοχωρίου – µε 

επιστροφή 

Τσούλος 
Νικόλαος Πλήρη 106,51 αποδεκτή 

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

Φραγκίστας – µε 
επιστροφή 

147,55 αποδεκτή 

6 
39 – Παλαιοκατούνα – 

Τσούκα – ∆υτ. Φραγκίστα – 
ΕΠΑΛ ∆υτ. Φραγκίστας – 

µε επιστροφή 

Στερόπουλος 
Γεώργιος Πλήρη 

84,57 αποδεκτή 

7 65 – Κρίκελο – Καρπενήσι ∆ρούγος Ιωάννης Πλήρη 115,47 αποδεκτή 
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– 2ο & 3ο ∆. Σ. 
Καρπενησίου – µε 

επιστροφή 
1 – Κέδρα – Πρασιά – 

Ραπτόπουλο – Γυµνάσιο 
Ραπτοπούλου – µε 

επιστροφή 

172,19 αποδεκτή 

14 – Κ. Ραπτόπουλο – 
Σιγκέρι – Ραπτόπουλο – 
Γυµνάσιο Ραπτοπούλου – 

µε επιστροφή 

37,85 αποδεκτή 

15 – Κέδρα – Σάτο – Κ. 
Ραπτόπουλο – 

Ραπτόπουλο – Γυµνάσιο 
Ραπτοπούλου – µε 

επιστροφή 

67,17 αποδεκτή 

8 

16 – Κέδρα – Πρασιά – 
Μεταξάδες – ∆. Σ. 
Ραπτοπούλου & 
Νηπιαγωγείο – µε 

πειστροφή και 1 µονό 

Μαλανδρίνος 
Παναγιώτης Πλήρη 

76,95  

9 – Βρουβιανά – 
Ραπτόπουλο – Γυµνάσιο 

Ραπτοπούλου – µε 
επιστροφή 

----- 86,07 

Απορρίπτεται, 
για το λόγο ότι 
το Ε.∆.Χ. 
αυτοκίνητό 
του (ΤΑΧΙ) 

είναι 
χωρητικότητας 
4 ατόµων και 
όχι 5 που 
απαιτούνται 
για µεταφορά 

9 

30 – Γέφυρα Αυλακίου – Ν. 
Αργύρι (ανταπόκριση µε 

ΚΤΕΛ) – Γυµν. 
Ραπτοπούλου – µε 

επιστροφή 

Παπαδηµητρίου 
Χρήστος 

Πλήρη 41,06 αποδεκτή 

45 – Εργατικές Κατοικίες – 
Ξηριάς – ΕΕΕΕΚ 
Καρπενησίου – µε 

επιστροφή 

37,85 αποδεκτή 

46 – Λαγγαδιά – Ξηριάς 
(Άγ. Νεκτάριος – Λαγγαδιά 

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

επιστροφή 

31,80 αποδεκτή 

47 – Γρανίτσα – Καλεσµένο 
– Καρπενήσι – ΕΕΕΕΚ 

Καρπενησίου – ειδ. Σχολείο 
Καρπενησίου & ΕΠΑΛ 
Καρπενησίου – µε 

επιστροφή 

290,71 αποδεκτή 

10 

53 – Μεσοχώρι Κλειτσού – 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ 

ΤΑΞΙ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

Πλήρη 

203,00 αποδεκτή 
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Καρπενήσι: 1) µέσω 
Βράχου 

2) µέσω Αγ. Γεωργίου – µε 
επιστροφή 

54 – Καρπενήσι – Προφ. 
Ηλίας Καρπενησίου – Ειδ. 
∆. Σ. Καρπενησίου – µε 

επιστροφή 

31,53 αποδεκτή 

55 – Καρπενήσι – 
Καλεσµένο – ΕΠΑΛ 
Καρπενησίου – µονή 

επιστροφή 

44,31 αποδεκτή 

56 - Καρπενήσι – 
Καλεσµένο – Ειδ. ∆. Σ. 
Καρπενησίου – µονή 

επιστροφή 

44,31  

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

Καρπενησίου – µε 
επιστροφή 

51,13 αποδεκτή 

58 – Μυρίκη – Καρπενήσι – 
1ο Γυµνάσιο Καρπενησίου 

– µε επιστροφή 
46,28 αποδεκτή 

59 – Άγ. Νικόλαος – 
Καρπενήσι – 4ο ∆. Σ. 
Καρπενησίου – µε 

επιστροφή 

41,68 αποδεκτή 

60 – Γοργιανάδες – 
Καρπενήσι – 4ο ∆. Σ. 
Καρπενησίου – µε 

επιστροφή 

39,58 αποδεκτή 

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

επιστροφή 

19,79 αποδεκτή 

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

Καρπενησίου (ολοήµερο) & 
2ο Γυµνάσιο Καρπενησίου 
– ΓΕΛ Καρπενησίου – µε 
επιστροφή και 1 µονό 

74,58 αποδεκτή 

63 – Σελλά – Καρπενήσι – 
4ο ∆. Σ. Καρπενησίου – µε 

επιστροφή 
90,85 αποδεκτή 

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

Νηπιαγωγείο Καρπενησίου 
& 2ο Γυµνάσιο 

Καρπενησίου – µε 
επιστροφή 

140,20 αποδεκτή 

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

115,47 αποδεκτή 
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Καρπενησίου – µε 
επιστροφή 

66 – Κλαυσί – Καρπενήσι – 
2ο ∆. Σ. & 4ο ∆ηµοτικό 
Νηπιαγωγείο – µε 

επιστροφή 

42,73 αποδεκτή 

67 – Γαύρος – Μικρό 
Χωριό – 4ο Νηπιαγωγείο 
Καρπενησίου (ολοήµερο) – 

µε επιστροφή 

59,38 αποδεκτή 

68 – Μεσοχώρα – 
Καρπενήσι – 4ο 

Νηπιαγωγείο Καρπενησίου 
(ολοήµερο) – µε επιστροφή 

 

34,32 αποδεκτή 

 
2. την αποδοχή των παραπάνω προσφορών για τα τµήµατα 1, 14, 15, 16, 19, 30, 33, 

34, 36, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 και 68. 
3. την επανάληψη του διαγωνισµού για τα δροµολόγια που δεν κατατέθηκαν 

προσφορές, δηλ. για τα τµήµατα 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 37, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52, και για τα οποία ο 
διαγωνισµός απέβη άγονος.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 171 

 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του επαναληπτικού ανοικτού δηµόσιου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων για την κάλυψη των αναγκών 
των υπηρεσιών καθώς και των Ν.Π.∆.∆., χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας», 
προϋπολογισµού 147.634,00 € µε Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 909/5-2-2015 
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: 

1. το υπ΄ αριθµ. 1/28-1-2015 πρακτικό της επιτροπής του επαναληπτικού ανοικτού 
δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων για την κάλυψη των 
αναγκών των υπηρεσιών καθώς και των Ν.Π.∆.∆., χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας», 
προϋπολογισµού 147.634,00€ µε Φ.Π.Α., που αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών 
συµµετοχής των υποψήφιων αναδόχων, 

2. την συνέχιση του διαγωνισµού στην επόµενη φάση της αξιολόγησης των οικονοµικών 
προσφορών µε τους: α) ΑΘΑΝ. ΚΟΠΑΝΑΣ - ΧΑΡ. ΚΑΛΛΗΣ Ο.Ε. και β) ΑΘΑΝΑΣΙΟ 
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ. 

3. Κηρύσσει άγονο τον διαγωνισµό για το τµήµα που αφορά στα Οινόφυτα διότι δεν 
υποβλήθηκε καµία προσφορά. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 172 

 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση παράτασης των συµβάσεων προµήθειας υγρών καυσίµων έτους 2014-
2015 για τις ανάγκες των  υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
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(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. ∆.Υ./11-2-2015 
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 : 
1. την τρίµηνη παράταση των υπ΄αριθµ. 2/2014, 4/2014, 5/2014, 7/2014, 8/2014, 

9/2014 συµβάσεων που έχουν υπογραφεί µεταξύ της Π.Ε. Ευρυτανίας και του προµηθευτή 
Λάµπρου Μάκκα, για την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης και βενζίνης σούπερ για τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας, του ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ, της ∆ηµόσιας Κεντρικής 
Βιβλιοθήκης Καρπενησίου, του ΙΚΑ Καρπενησίου, του ΟΑΕ∆ Καρπενησίου & του 
Βρεφονηπιακού Σταθµού Καρπενησίου.  
Η παράταση αυτή θα ισχύει από 5 Μαρτίου 2015 και µέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων (lt) και 
των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν ήδη συµβασιοποιηθεί µε τις ανωτέρω συµβάσεις. 

2. την τρίµηνη παράταση των υπ΄αριθµ. 1/2014, 3/2014 και 6/2014 συµβάσεων που 
έχουν υπογραφεί µεταξύ της Π.Ε. Ευρυτανίας και του προµηθευτή Σπύρου Τσιώνη για την 
προµήθεια πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αµόλυβδης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της 
Π.Ε. Ευρυτανίας, του ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ και του ΙΚΑ Καρπενησίου. 
Η παράταση αυτή θα ισχύει από 7 Μαρτίου 2015 και µέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων (lt) και 
των αντίστοιχων πιστώσεων  που έχουν ήδη συµβασιοποιηθεί µε τις ανωτέρω συµβάσεις. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 173 

 
 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση α) διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών 
φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του µεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 
29.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 17546/689/5-2-
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: 

1. την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των 
κτιριακών εγκαταστάσεων του µεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 29.000,00€ χωρίς 
Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή. 

2. τους όρους της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισµού. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ. 073 και ΚΑΕ 0899. 
Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος διότι πρόκειται για εργολαβία. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 174 
 

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δαπάνης - δέσµευση πίστωσης για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών 
µαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 613/6-2-2015 
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 
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         αποφασίζει οµόφωνα 
 Εγκρίνει: 
 1. την απευθείας ανάθεση µε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε 
ενδιαφερόµενο για την παροχή υπηρεσιών µαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων του 
Περιφερειακού Συµβουλίου της Στερεάς Ελλάδας για δύο (2) έτη 2015 και 2016, µε κριτήριο 
κατακύρωσης την συνολικά χαµηλότερη τιµή. 

2. την δαπάνη - δέσµευση πίστωσης ποσού 950,00€ µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
(Σύνολο 950€+218,5€=1.168,5€ µε Φ.Π.Α.).  

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 01073 και ΚΑΕ 0899. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 175 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δαπάνης - δέσµευση πίστωσης για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών 
αποµαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου 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. 660/6-2-2015 
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: 
1. την απευθείας ανάθεση µε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε 

ενδιαφερόµενο για την παροχή υπηρεσιών αποµαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων του 
Περιφερειακού Συµβουλίου της Στερεάς Ελλάδας για δύο (2) έτη 2015 και 2016, µε κριτήριο 
κατακύρωσης την συνολικά χαµηλότερη τιµή. 

2. την κατάρτιση των όρων και σύνταξης της οικονοµικής προσφοράς. 
3. την δαπάνη - δέσµευση πίστωσης ποσού 12.000,00€ µη συµπεριλαµβανοµένου του 

Φ.Π.Α. (Σύνολο 12.000.00€ + 2.760,00€  = 14.760,00€ µε Φ.Π.Α. 23%. ). 
Η συνολική προϋπολογιζόµενη δαπάνη για την εκτέλεση της υπηρεσίας ορίζεται στις 

6.000,00€ για κάθε έτος µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις 
του Ειδικού Φορέα 073 και Κ.Α.Ε. 0899 του εγκεκριµένου προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας.   

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 176 

 
 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας - κατακύρωση αποτελέσµατος του πρόχειρου 
διαγωνισµού του έργου: «Καθαρισµός τεχνικών έργων του εθνικού και επαρχιακού δικτύου 
Π.Ε. Φωκίδας (Παρνασσίδα), προϋπολογισµού 24.943,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 15958/745/2-2-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει τα υπ΄αριθµ. 1/19-1-2015 και 2/30-1-2015 πρακτικά της επιτροπής 

διαγωνισµού του έργου: «Καθαρισµός τεχνικών έργων του εθνικού και επαρχιακού δικτύου 
Π.Ε. Φωκίδας (Παρνασσίδα), προϋπολογισµού 24.943,00 € µε Φ.Π.Α., που αφορούν στον 
έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, των οικονοµικών προσφορών και των εγγυητικών 
επιστολών των υποψηφίων αναδόχων. 
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2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του πρόχειρου διαγωνισµού του έργου στην 
εργοληπτική επιχείρηση «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΡΟΛΑΠΑΣ», που προσέφερε έκπτωση τέσσερα τοις 
εκατό (4%).  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 177 

 
ΘΕΜΑ 29ο: Εξέταση ενστάσεων - έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού για την 
ανάθεση της µελέτης: «Παράκαµψη Σκούρτων», Π.Ε. Βοιωτίας, προεκτιµώµενης αµοιβής 
219.168,04 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 289/9-2-2015 
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 το υπ΄αριθµ. ΙΙ/18-12-2014 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού για την 

ανάθεση της µελέτης: «Παράκαµψη Σκούρτων», Π.Ε. Βοιωτίας, προεκτιµώµενης αµοιβής 
219.168,04 € µε Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων 
αναδόχων. 

2. Απορρίπτει: 
α) την ένσταση της διαγωνιζόµενης σύµπραξης µε α/α 3: «ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ – ΜΟΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΤΑΓΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ – 
ΣΑΜΑΡΤΖΙ∆ΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ» κατά του Πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισµού, ως αβάσιµη, 
 β) την ένσταση της διαγωνιζόµενης σύµπραξης µε α/α 5: «ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ – ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΠΟΤΣΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ – ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – 
ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ – ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ – ΠΑΠΑΣΤΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΟΤΣΙΚΑ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ» κατά του Πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισµού, ως αβάσιµη. 

3. Παραλείπει τον σχολιασµό που αναφέρεται στο Πρακτικό ΙΙ για την σύµπραξη µε α/α 
5 και αφορά στην έλλειψη των περιεχοµένων της παρ. 8, άρθρο 8 της Υπουργικής Απόφασης 
µε αρ. ∆17γ/06/157/Φ.Ν. 439.3/18-10-2006 (ΦΕΚ Β΄ 1611/2006). 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 178 

 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση πρακτικών – κατακύρωση αποτελέσµατος της ανοιχτής δηµοπρασίας του 
υποέργου: «Αποκατάσταση ζηµιών στην γέφυρα περιοχή Λευκαδιτίου», Π.Ε. Φωκίδας, 
προϋπολογισµού 44.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 13948/559/11-2-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει τα υπ΄αριθµ. Ι/3-2-2015 και ΙΙ/10-2-2015 πρακτικά της επιτροπής 

διαγωνισµού του υποέργου: «Αποκατάσταση ζηµιών στην γέφυρα περιοχή Λευκαδιτίου», του 
έργου: «Συντήρηση, αποκατάσταση ζηµιών και εκτέλεση εργασιών για τη βελτίωση της οδικής 
ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας», προϋπολογισµού 
44.000,00 € µε Φ.Π.Α., που αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, των 
οικονοµικών προσφορών και των εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων αναδόχων. 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα της ανοιχτής δηµοπρασίας του υποέργου στην 
εργοληπτική επιχείρηση «Κ/ΞΙΑ Γ. ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ – ∆. ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ», που προσέφερε 
έκπτωση έξι τοις εκατό (6%).  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 179 
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ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση 
εξωτερικού υδραγωγείου Μαλεσίνας», προϋπολογισµού 1.391.730,04 €. 

            (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. 16846/323/9-2-2015 
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 την παράταση, µε αναθεώρηση, της συνολικής προθεσµίας του έργου: 

«Αντικατάσταση εξωτερικού υδραγωγείου Μαλεσίνας», προϋπολογισµού 1.391.730,04 €, 
αναδόχου εταιρείας «ΒΙΚΟ Α.Ε.Τ.Ε.», έως την 30-6-2015, χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 (α) του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 180 

 
 

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση των υπ΄αριθµ. 1/2-1-2015, 3743/137/12-1-2015 και 15511/699/2-2-2015 
αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων 
προς αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών φαινοµένων (χιονοπτώσεις 1-1-2015, 10-1-2015 και 31-
1-2015) στην Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 18721/904/6-2-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
Α) την υπ΄αριθµ. 1/2-1-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας σχετικά µε 

τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών φαινοµένων (χιονόπτωση 
1-1-2015) 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. 

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 117515 ιδιωτικού µηχανήµατος, αυτοκίνητο µε λεπίδα 
και αλατιλέρα, ιδιοκτησίας Ράπτη Γεώργιου, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. 
Φωκίδας, στην περιοχή Κροκύλειο – Ζοριάνος - Κουπάκι. 

δ) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 114740 ιδιωτικού µηχανήµατος, διαµορφωτής, 
ιδιοκτησίας Σπυρόπουλου Ευθύµιου, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. 
Φωκίδας, στην περιοχή Τείχιον - Ποτιδάνεια- Παλαιοξάρι. 

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

στ) 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 ∆εσφίνα - Όρια Νοµού. 
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ζ) 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. 

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

 
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 υπ’ αριθ. 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. 

 
Β) την υπ΄αριθµ. 3743/137/12-1-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας 

σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών φαινοµένων 
(χιονόπτωση 10 -1-2015) 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 117515 ιδιωτικού µηχανήµατος, αυτοκίνητο µε λεπίδα 
και αλατιλέρα, ιδιοκτησίας Ράπτη Γεώργιου, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. 
Φωκίδας, στην περιοχή Κροκύλειο - Ζοριάνος- Κουπάκι. 

δ) 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. 

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

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

 
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 υπ’ αριθ. 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. 

 
Γ) την υπ΄αριθµ. 15511/699/2-2-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας 

σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών φαινοµένων 
(χιονόπτωση 31 -1-2015) 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 117515 ιδιωτικού µηχανήµατος, αυτοκίνητο µε λεπίδα 
και αλατιλέρα, ιδιοκτησίας Ράπτη Γεώργιου, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. 
Φωκίδας, στην περιοχή Κροκύλειο- Ζοριάνος- Κουπάκι. 

δ) 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. 

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

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

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

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 υπ’ αριθ. 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 181 

 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση της υπ΄άριθµ. 19063/950/9-2-2015 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Φωκίδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινοµένων (χιονόπτωση 9-2-2015) στην Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 19063/950/11-2-
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. 19063/950/9-2-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 

Φωκίδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινοµένων (χιονόπτωση 9-2-2015) στην Π.Ε. Φωκίδας και συγκεκριµένα: 

 
1. την απευθείας µίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών µηχανηµάτων : 
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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. Καραχάλιου Γεώργιου, 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 Αθανασίου, 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 αλατιλέρα, 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 Βασιλείου, 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 αρµοδίου 
Τµήµατος και τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας, σε 
συνδυασµό µε την υπ’ αριθ. 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. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 182 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση της υπ΄αριθµ. 14929/128/1-2-2015 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Φθιώτιδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινοµένων (ισχυρές βροχοπτώσεις - πληµµυρικά φαινόµενα 31/01/2015) 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/10-2-2015 
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 την υπ΄αριθµ. 14929/128/1-2-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 

Φθιώτιδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινοµένων (ισχυρές βροχοπτώσεις - πληµµυρικά φαινόµενα 31/01/2015) στην Π.Ε. 
Φθιώτιδας, και συγκεκριµένα: 

 
1.Την απευθείας µίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών µηχανηµάτων : 
α) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ-91681 µηχανήµατος τύπου εκσκαφέα και ΜΙΝ-1249 

φορτηγού µεταφοράς µηχανηµάτων, ιδιοκτησίας ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΡΗΓΟΡΗ - ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, 
για την διευθέτηση ρεµάτων, καθαρισµό τεχνικών κλπ, στα διοικητικά όρια των Τ.Κ. Κόµµατος 
και Θερµοπυλών του ∆ήµου Λαµιέων. 

β) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ-31712 µηχανήµατος τύπου προωθητή γαιών, ΜΕ-44743 
µηχανήµατος τύπου εκσκαφέα και ΜΙΡ-5030 φορτηγού µεταφοράς οχηµάτων, ιδιοκτησίας 
ΚΑΡΠΟΥΖΗ ΙΩΑΝΝΗ, για την διευθέτηση κοίτης στα διοικητικά όρια των Τ.Κ. Αγίου Σώστη και 
Λευκάδας του ∆ήµου Μακρακώµης. 

γ) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ-91708 µηχανήµατος τύπου φορτωτή - εκσκαφέα και 
ΜΙΚ-7824 φορτηγού µεταφοράς µηχανηµάτων, ιδιοκτησίας ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., για τον 
καθαρισµό τεχνικών εγγειοβελτιωτικών έργων, διαµόρφωση κοίτης κλπ, στα διοικητικά όρια της 
Τ.Κ. Καστρίου του ∆ήµου Μακρακώµης και στις Τ.Κ. Κόµµατος και Θερµοπυλών του ∆ήµου 
Λαµιέων. 

δ) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ-68674 µηχανήµατος τύπου εκσκαφέα, ιδιοκτησίας 
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗ, για την αποκατάσταση οδοστρώµατος στο οδικό δίκτυο των Τ.Κ. 
Κοµποτάδων και Κωσταλεξίου του ∆ήµου Λαµιέων. 

ε) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ-96256 µηχανήµατος τύπου εκσκαφέα, ιδιοκτησίας ΡΗΓΑ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για την διευθέτηση κοίτης στα διοικητικά όρια της Τ.Κ. Λευκάδας του ∆ήµου 
Μακρακώµης. 

στ) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΙΝ-5617, ΜΙΜ-3565, ΜΙΤ-9903, ΜΙΝ-3100 φορτηγών και 
ΜΕ-116223 µηχανήµατος τύπου εκσκαφέα, ιδιοκτησίας ΑΡΜΥΡΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, για την 
φόρτωση και µεταφορά αδρανών υλικών, καθώς και την διευθέτηση κοίτης, στην ∆.Ε. Λαµίας 
του ∆ήµου Λαµιέων. 

ζ) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΙΑ-7666, ΜΙΝ-5079, ΜΙΡ-3938, ΜΙΕ-7370 φορτηγών, ΜΕ-
113980 µηχανήµατος τύπου εκσκαφέα, ΜΕ 44514 µηχανήµατος τύπου φορτωτή και ΜΙΕ-7129 
φορτηγού µεταφοράς µηχανηµάτων, ιδιοκτησίας «ΣΤΕΡΕΟ∆ΟΜΗ ΑΤΕ», για την εξόρυξη, 
µεταφορά αδρανών υλικών και διάστρωσή τους, για την ενίσχυση αναχώµατος στην Τ.Κ. 
Λιανοκλαδίου 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 
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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 183 

 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση της υπ΄αριθµ. 9/1-2-2015 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας 
περί λήψης µέτρων για την διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση των πληµµυρικών 
και κατολισθητικών φαινοµένων, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων στην Π.Ε. Ευρυτανίας. 
(Εισηγητής κ. Αριστείδης Τασιός, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 14/3-2-2015 
έγγραφο της Αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, 
το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
 Εγκρίνει την υπ΄αριθµ. 9/1-2-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί 
λήψης µέτρων για την διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση των πληµµυρικών και 
κατολισθητικών φαινοµένων, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων στην Π.Ε. Ευρυτανίας, και 
συγκεκριµένα: 

α) την ενεργοποίηση των Μνηµονίων Συνεργασίας µεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας – Π.Ε. Ευρυτανίας και των ιδιωτικών φορέων που έχουν υπογραφεί από τις 24 
Νοεµβρίου 2014 για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση της αντιµετώπισης του 
πληµµυρικού και κατολισθητικού φαινόµενου στο Νοµό Ευρυτανίας, 

β) τις δαπάνες για την διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση των έντονων 
πληµµυρικών και κατολισθητικών φαινοµένων, λόγω έντονων βροχοπτώσεων στο Νοµό 
Ευρυτανίας που θα βαρύνουν τον Κ.Α.Ε. 5151 ΕΦ 073. 

Λόγω της ιδιάζουσας φύσης των σχετικών δαπανών, δεν είναι δυνατή η εκτίµηση του 
ύψους της προκαλούµενης δαπάνης ούτε κατ’ εκτίµηση δεδοµένου ότι αυτή συναρτάται από 
πραγµατικά γεγονότα (ένταση, διάρκεια και έκταση έκτακτου φαινόµενου και καταστροφής). 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 184 
 
 

∆ΑΠΑΝΕΣ 
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ΘΕΜΑ 36ο: 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. 17360/543/4-2-2015 
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 
Φ.Π.Α. σε 
ΕΥΡΩ) 

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

ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝ
ΗΤΟΥ 

ΑΡΙΘ. 
ΑΥΤΟΚΙ
ΝΗΤOΥ 

ΕΙ∆ΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ
Α ΕΠΙΘ/ΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 
ΦΠΑ 

Επιβατικό  ΚΗΥ 
3776 

Ρουλεµάν 2, αυτόµατος 1, 
ανόρθωση 1, 
καθαριστήρες 3, λάµπες 4 

22/1/2015 144,52 

   ΣΥΝΟΛΟ(1) 144,52 
jeep ΚΗΙ 4373 Φίλτρο λαδιού1,ρουλεµάν 

αξωνα1,κεντρικό 
σασµάν1. 

21/1/2015 826.00 

   ΣΥΝΟΛΟ(2) 826,00 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  970,52 

Σχετ. το υπ’ αριθµ. 16735/530/4-2-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - 
Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας.   
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1321 

970,52€ 

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 

jeep 21/1/2015 ΚΗΙ 4373 510,45 
  ΣΥΝΟΛΟ(1Ο) 510,45 
Επιβατικό  22/1/2015 ΚΗΥ 3776 196,80 
  ΣΥΝΟΛΟ(2Ο) 196,80 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   707,25 
Σχετ. το υπ’ αριθµ. 16735/530/4-2-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - 
Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 0861 

707,25€ 

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

ΗΜΕΡΟΜ
ΗΝΙΑ 

ΟΧΗΜΑ ΠΡΟΙΟΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟ 

21-1-2015 ΚΗΙ 4373 ΛΑ∆ΙΑ 10 – 40 W 5,5  43,05 

97,50€ 
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Σχετ. το υπ’ αριθµ. 16735/530/4-2-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - 
Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1511 

λίτρα 
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 75-90W 4 
λίτρα 

48,00 

   ΣΥΝΟΛΟ  97,50 

4 δαπάνη: 
α) για την προµήθεια δύο βιβλίων πρωτοκόλλου και ενός βιβλίου πρακτικών για 
τις ανάγκες της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, ποσού 101,00 ευρώ. 
β) για την προµήθεια δύο βιβλίων πρωτοκόλλου και ενός βιβλίου πρακτικών για 
τις ανάγκες της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ποσού 70,00 ευρώ. 
γ) για την προµήθεια ενός βιβλίου πρωτοκόλλου για τις ανάγκες του ΚΕ.∆.∆.Υ. 
της Π.Ε. Ευρυτανίας, ποσού 35,00 ευρώ. 
Σχετ. έγγραφο: το υπ’ αριθµ. 16735/530/4-2-2015 της ∆/νσης ∆/κού - Οικ/κού  
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ  073, ΚΑΕ 1111 

206,00€ 

5 δαπάνη αµοιβής για αντικατάσταση αυτόµατο πληρώσεως νερού και 
σωληνώσεων, αντικατάσταση διακοπτών παροχής νερού, αντικατάσταση 
διακοπτών καλοριφέρ των κτιριακών εγκαταστάσεων της ∆.Τ.Ε. (πρώην ∆ΕΣΕ) 
της Π.Ε. Ευρυτανίας 
Σχετ. έγγραφο: το υπ΄αριθµ. 16735/530/4-2-2015 της ∆/νσης ∆/κού - Οικ/κού  
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ  073, ΚΑΕ 0869 

282,90 € 

6 δαπάνη για την προµήθεια σφραγίδων για τις ανάγκες της ∆/νσης Μεταφορών 
και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ευρυτανίας 
Σχετ. έγγραφο: το υπ΄ αριθµ. 16735/530/4-2-2015 της ∆/νσης ∆/κού - Οικ/κού  
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ  073, ΚΑΕ 1699 

153,75 € 

7 - δαπάνη για την προµήθεια ενός (1) ηλεκτρονικού υπολογιστή DELL Optiplex 
3020 MT, ενός (1) MONITOR BENQ 22LED GW2255 BLACK IPS, ενός (1) 
MOUSE LOGIC LM-11 OPTICAL BLACK, και ενός (1) KEYBOARD NOD MM2 
PS2/USB BLACK για τις ανάγκες της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ευρυτανίας, ποσού 747,96 
- δαπάνη για την προµήθεια δύο (2) Η/Υ DELL Optiplex 3020 MT, οκτώ (8) 
µνήµες RAM KINGSTON DDR2 1GB 667MHZ, και δύο (2) ποντίκια MOUSE 
DESKTOP για τις ανάγκες της ∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, ποσού 
1.411,84 
Σχετ. έγγραφο: το υπ’ αριθµ. 16735/530/4-2-2015 της ∆/νσης ∆/κού - Οικ/κού  
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ  073, ΚΑΕ 1723 

2.159,80 € 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 185 

 
ΘΕΜΑ 37ο: 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. 14208/473/5-2-2015 
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: 
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Α/Α  
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

 
ΠΟΣΟ σε ευρώ 

 
 
 
 
 
 
1 

1η εντολή πληρωµής του έργου «Μετατόπιση δικτύων 
ΟΚΩ» 
Χρηµατοδότηση : ΣΑΕΠ 066 (ΚΑΠ 2012) 
Για το εκτελούµενο έργο «Βελτίωση και 
ασφαλτόστρωση δρόµου Χρύσω – Άγιος ∆ηµήτριος» 
Φορέας – ΚΑΕ: 071 – 9459 «Επιχορηγήσεις για 
διάφορα έργα»  
(ΕΡΓΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤ. ΠΟΡΩΝ Π. ΣΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ» 
Ανάδοχος: ∆Ε∆∆ΗΕ 

 
 
 
 
 

3.012,73 € 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 186 

 
ΘΕΜΑ 38ο: 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. 17976/699/5-2-2015 
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. 

 9η  πιστοποίηση του έργου: 
«Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών 
Επισκευής, Συντήρησης, 
Υποστήριξης Ηλεκτρονικού, 
Ηλεκτροµηχανικού και ∆ικτυακού 
εξοπλισµού µε σκοπό την εύρυθµη 
λειτουργία του Μεγάρου Π. Ε 
Ευβοίας»  
Σχετ: Α.Π.14845/325/2-2-2015 
έγγραφο της ∆/νης Τεχνικών 
Έργων  της Π.Ε Ευβοίας 

 
 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 
 
 

2.666,66 

 
 
 
 

9729 

 

 

1 

Προϋπολογισµός Έργου:   24.000,00  
Πληρωµές µέχρι σήµερα:   21.333,34 
Παρόντας Λογαριασµός:      2.666,66  
Σύνολο:                              24.000.00 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων:         0 

2 

 9η  πιστοποίηση του έργου: 
«Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών 
Επισκευής, Συντήρησης, 
Υποστήριξης Μηχανογραφικού 
εξοπλισµού και Λογισµικού µε 
σκοπό την εύρυθµη λειτουργία του 
Μεγάρου Π. Ε Ευβοίας»  
Σχετ: Α.Π.14843/324/2-2-2015 
έγγραφο της ∆/νης Τεχνικών 
Έργων  της Π.Ε Ευβοίας 

 
 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΒΟΥΖΑΡΑΣ 

 
 
 
 

2.455,55 

 
 
 
 

9729 
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Προϋπολογισµός Έργου:   22.100,00 
Πληρωµές µέχρι σήµερα:   19.644,45 
Παρόντας Λογαριασµός:      2.455,55 
Σύνολο:                              22.100,00 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων:          0 
13ος λογαριασµός του έργου: 
 «Ανέγερση ∆ηµοτικού Σχολείου 
και 2/θ Νηπιαγωγείου Κανήθου 
Ο.Τ. 221 πόλης Χαλκίδας» - ΕΣΠΑ 
Σχετ: 13162/277/29-1-2015  
έγγραφο της ∆ΤΕ της ΠΕ Ευβοίας 

ΣΠ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ –  
Γ. ΨΥΧΑΣ Κ.Τ.Β.Ν. 
Α.Ε. µε δ.τ. «ΕΨΙΛΟΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» 90.744,43 9454 

3 
 
 Προϋπολογισµός έργου:   2.670.000,00 

Πληρωµές µέχρι σήµερα      418.221,21 
Παρόντας λογαριασµός:        90.744,43    
Σύνολο:                                508.965,64 
Υπόλοιπο εγκρίσεων:          923.777,59 

 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 187 

 
ΘΕΜΑ 39ο: 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. 17975/698/5-2-2015 
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 από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1111, 
λόγω µετονοµασίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων (σχετ. 
αρ. πρωτ. 26/3-2-2015 έγγραφο του ΚΕ.∆.∆.Υ.  Ν. Εύβοιας). 

78,60 

2 Προµήθεια σφραγίδων από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1111, 
για τις ανάγκες της ∆/νσης  Β’ θµιας Εκπαίδευσης Ευβοίας, λόγω 
µετονοµασίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων (σχετ. αρ. 
πρωτ. 1239/4-2-2015 έγγραφο της ∆/νσης Β’θµιας Εκπαίδευσης 
Ευβοίας). 

246,53 

3 Προµήθεια σφραγίδων από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1111, 
για τις ανάγκες της ∆/νσης Α’ θµιας Εκπαίδευσης Ευβοίας λόγω 
µετονοµασίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων (σχετ. αρ. 
πρωτ. 1522/4-2-2015 έγγραφο της ∆/νσης Α’θµιας Εκπαίδευσης 
Ευβοίας)   

251,46 

4 Προµήθεια φαρµακευτικού υλικού για τις ανάγκες της ∆/νσης ∆ηµόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 
1699 (σχετ. αρ. πρωτ. 332/22-1-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. Εύβοιας). 

357,80 

5 Προµήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 4805 αυτοκίνητο της Π.Ε. 
Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1321 (αίτηµα ∆/νσης 
∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Εύβοιας). 

62,43 

6 Προµήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΥ 6249 αυτοκίνητο της Π.Ε. 
Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1321 (αίτηµα ∆/νσης 

1.142,74 
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∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Εύβοιας). 
7 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). 

333,05 

8 Προµήθεια ανταλλακτικών για τους ανελκυστήρες του ∆ιοικητικού 
Μεγάρου της Π.Ε. Ευβοίας, από την πίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1329 
(αίτηµα ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Εύβοιας) 

100,00 

9 Προµήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή φωτοτυπικού µηχανήµατος 
SHARP AR-M207 για τις ανάγκες της ∆/νσης Β’ θµιας Εκπαίδευσης 
Ευβοίας  από την πίστωση 02073, ΚΑΕ 1329 (σχετ. αρ. πρωτ. 1136/3-
2-2015 έγγραφο της ∆/νσης Β’ θµιας Εκπαίδευσης Ευβοίας ). 

267,50 

10 Προµήθεια και αντικατάσταση 2 σπασµένων τζαµιών σε παράθυρα 
εντός του κτιρίου της Π.Ε. Ευβοίας και ενός τζαµιού για τραπέζι 
συσκέψεων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευβοίας από την 
πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1699 (σχετ. αρ. πρωτ. 10322/215/21-1-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευβοίας). 

200,00 

11 Προµήθεια και αντικατάσταση φυτών στο κτίριο και στον περιβάλλοντα 
χώρο του ∆ιοικητηρίου της Π.Ε. Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ 
02073, ΚΑΕ 1699 (σχετ. αρ. πρωτ. 143220/7058/16-12-2014 έγγραφο 
∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Εύβοιας) 

1.905,00 

12 Προµήθεια υδραυλικών και λοιπών υλικών για την επισκευή των WC 
του ∆ιοικητικού Μεγάρου της Π.Ε. Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ 
02073, ΚΑΕ 1699 (αίτηµα ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. 
Εύβοιας) 

1.548,57 

13 Υποστήριξη, ενηµέρωση και αναβάθµιση προγράµµατος Η/Υ “ErgoWIN-
32” από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0899 (σχετ. αρ. πρωτ. 
11416/240/23-1-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ευβοίας). 

615,00 

14 Εργασίες µετεγκατάστασης µικρού φορέα ΣΥΖΕΥΞΙΣ για τις ανάγκες 
της ∆/νσης Β’ θµιας Εκπαίδευσης Ευβοίας από την πίστωση 02073, 
ΚΑΕ 0824 (σχετ. αρ. πρωτ. 13127/38/27-1-2015 έγγραφο του τµήµατος 
Πληροφορικής της Π.Ε. Ευβοίας) 

1.845,00 

15 Εργασία επισκευής φωτοτυπικού µηχανήµατος SHARP AR-M207 για 
τις ανάγκες της ∆/νσης Β’ θµιας Εκπαίδευσης Ευβοίας από την 
πίστωση 02073, ΚΑΕ 0869 (σχετ. αρ. πρωτ. 1136/3-2-2015 έγγραφο 
της ∆/νσης Β’ θµιας Εκπαίδευσης Ευβοίας) 

61,50 

16 Εργασίες συντήρησης και επισκευής του υπ’ αριθ. ΚΗΥ 6249 
αυτοκινήτου της Π.Ε. Ευβοίας, από την πίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 
0861 (αίτηµα ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Ευβοίας) 
 

221,40 

17 Εργασίες επισκευής του υπ’ αριθ. ΚΗΗ 6100 αυτοκινήτου της Π.Ε. 
Ευβοίας, από την πίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0861 (αίτηµα ∆/νσης 
∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Ευβοίας) 

448,75 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 188 

 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επανεκτύπωση και δηµιουργία 
τουριστικού υλικού, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 814/2-2-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Ανάπτυξης 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 δαπάνη και διάθεση πίστωσης ποσού 7.567,00 € για την επανεκτύπωση 
και δηµιουργία τουριστικού υλικού, Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής: 
α. Χίλια τουριστικά έντυπα µε τίτλο  "30 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ" αγγλοελληνικό, κόστος 
1.968,00 €. 
β. Χίλια έντυπα µε τίτλο ISLAND OF EVIA  αγγλικό, κόστος 1.599,00 € 
γ. Πέντε χιλιάδες χάρτες, επανεκτύπωση  ή δηµιουργία, κόστος 4.000 €. 

Οι δαπάνες θα καλυφθούν από τον Κωδικό 843, ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, της Π.Ε. Εύβοιας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 189 
 

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δαπανών για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. 
Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 18199/882/5-2-2015 
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. 
∆απάνη για την πληρωµή προµήθειας τόνερ για το γραφείο του 
Αντιπεριφερειάρχη (ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ)  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1111 

269,51 

2. 

∆απάνη για την πληρωµή προµήθειας λιπαντικών για τα οχήµατα 
µηχανήµατα έργου και τα οχήµατα της Π.Ε Φωκίδας Έτους 2015 
(ΠΕΡΛΙΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1511 

5104,50 

3. 

∆απάνη για την πληρωµή προµήθειας σφραγίδων της ∆/νσης 
Β/θµιας Εκπαίδευσης λόγω αλλαγής τίτλου του Υπουργείου 
(ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) 
 ∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1699 

114,39 

4. 

∆απάνη για την πληρωµή προµήθειας σφραγίδων της ∆/νσης 
Α/θµιας Εκπαίδευσης λόγω αλλαγής τίτλου του Υπουργείου 
(ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1699 

93,48 

5. 
∆απάνη για την πληρωµή προµήθειας σφραγίδων του ΚΕ.∆.∆.Υ  
λόγω αλλαγής προϊσταµένου  (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1699 

29,52 

6. 
∆απάνη για την πληρωµή προµήθειας Ηλεκτρολογικού Υλικού για τα  
κτίρια της Π.Ε. Φωκίδας. (∆ΡΙΒΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ) 
 ∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1311 

443,00 

7. 

∆απάνη για την πληρωµή προµήθειας ενός (1) ΜΧ 395 εκτυπωτή 
και ενός (1) πληκτρολογίου για τις ανάγκες του  τµήµατος ΚΤΕΟ της 
∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜ Κ ΣΙΑ 
ΕΤΕ). 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1723 

130,00 

8. 
∆απάνη για την πληρωµή προµήθειας ενός σαρωτή για την 
ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων της Π.Ε. Φωκίδας  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1723 

850,00 

9. 
∆απάνη για την πληρωµή προµήθειας  υλικών (Άµµος –Τσιµέντα-
πλέγµα) για τις ανάγκες της ∆/νσης Τεχνικών Έργων (ΖΩΜΕΝΟΥ 
ΧΡΥΣΟΥΛΑ) 

360,50 
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∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1699 

10. 

∆απάνη για την πληρωµή προµήθειας Κονσερτίνας (συρµα-
τόπλεγµα) για την προστασία του περιβάλλοντος  χώρου της ∆/νσης 
υλικών (Άµµος-Τσιµέντα-πλέγµα) για τις ανάγκες της ∆/νσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών. 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1699 

1500,00 

11. 

∆απάνη για την πληρωµή  προµήθειας τόνερ για τις ανάγκες της 
∆/νσής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής του τµήµατος  
Κτηνιατρικής. (ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜ Κ ΣΙΑ ΕΤΕ). 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1111 

75,00 

12. 

∆απάνη για την πληρωµή προµήθειας ειδών καθαριότητας  για τις 
ανάγκες της ∆/νσης ∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών του 
τµήµατος  ΚΤΕΟ (∆ΑΛΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ).  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1231 

92,25 

13. 

∆απάνη για την πληρωµή προµήθειας ειδών καθαριότητας  για τις 
ανάγκες της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής του 
τµήµατος  Κτηνιατρικής (ΜΟΣΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ).  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1231 

223,50 

14. 
∆απάνη για την πληρωµή προµήθειας τεσσάρων (4) καρεκλών για 
τις ανάγκες της ∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΙΟΥΛΙΑ ΛΟΗ)  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1699. 

500,00 

15. 

∆απάνη για την πληρωµή προµήθειας πλαστικών ειδών 
συσκευασίας για τις ανάγκες της ∆/νσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών  (ΙΟΥΛΙΑ ΛΟΗ)  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1699. 

70,00 

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

1162,44 

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

1980 ,00 

18. 

∆απάνη για την πληρωµή οδοιπορικών ενός (1) υπαλλήλου της 
∆/νσης Ανάπτυξης και ενός (1) της ∆/νσής Τεχνικών Έργων για τον 
µήνα ∆εκέµβριο 2014.  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0711. 

310,80 

19. 
∆απάνη για την πληρωµή οδοιπορικών δύο (2) υπαλλήλων της 
∆/νσης  ∆ιοικητικού -  Οικονοµικού  για τον µήνα Ιανουάριο 2015  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0711. 

316,80 

20. 

∆απάνη για την πληρωµή υπολοίπου σύµβασης από 07/10/2015 
έως 31/12/2015 για την συντήρηση προγράµµατος Η/Υ ∆. ΚΤΕΟ 
πρόγραµµα διαχείρισης επικοινωνιών και ελέγχου (ΣΤΑΣΙΝΟΣ 
Ο.Ε.). 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0879          

602,70 

21. 

∆απάνη για την πληρωµή εργασίας για τοποθέτηση ηχητικών για τις 
ανάγκες της αίθουσας του πρώην Νοµαρχιακού Συµβουλίου  
(ΤΖΑΜΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ).  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0851 

184,50 

22. 
∆απάνη για την πληρωµή Ηλεκτρολογικών Εργασιών στα κτίρια της 
Π.Ε Φωκίδας. (ΜΑΛΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0851 

632,00 

23. 

∆απάνη για την πληρωµή παροχής υπηρεσιών συµβούλου 
ποιότητας σε ετήσια βάση µε στόχο την υποστήριξή και 
παρακολούθηση συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας ΙSO9001 
του 2008 στο ΚΤΕΟ Φωκίδας (AUTOVISION SACAR Α.Ε.)   
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0879 

1.414,15 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 190 
 
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έργα και µελέτες του προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 12952/485/2-2-2015 
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. 
 

α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΙ∆. 
ΦΟΡΕΑΣ     
ΚΑΕ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΠΟΣΟ 

1 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ 
ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 
ΑΠΟ 20-12-14 ΕΩΣ 22-12-14 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
204.097,40 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΚΑΠ 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: 
167.229,80 
ΠΑΡΟΝ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ:7.094,00 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ: 
29.774,00  

071 
ΚΑΕ 
9771 

ΘΑΝΟΣ ∆ΗΜΟΣ 
ΚΥΡΙΑΖΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ 
ΤΡΙΒΗΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

7.094,00 

2  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ 
ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 
ΑΠΟ 28-12-14 ΕΩΣ 31-12-14  
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΚΑΠ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
204.097,40 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: 
167.229,80 
ΠΑΡΟΝ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 29.677,13 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ: 
96,87 
 

071 
ΚΑΕ 
9771 

ΘΑΝΟΣ ∆ΗΜΟΣ  
ΚΥΡΙΑΖΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ 
ΤΡΙΒΗΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΕΥΘΥΜΙΟΣ          

ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Ε.       
ΚΡΟΝΟΣ- ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ 

Γ. 

       
29.677,13 

3 ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΑΛΑΤΙΟΥ 2014 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΚΑΠ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  
24.600,00 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: 
6.349,85 
ΠΑΡΟΝ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ:16.746,87 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ: 
1.503,28 

071 
ΚΑΕ  
9771 

ΛΑΓΓΟΥΡΑΝΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

16.746,87 

4 ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΑΛΑΤΙΟΥ 2014 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΚΑΠ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 
24.600,00 

071 
KAE  
9771 

ΜΑΝΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1.175,77 
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ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: 
6.349,85 
ΠΑΡΟΝ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 1.175,77 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ: 
327,51 

5 ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΠΡΩΗΝ 
ΑΙΘΟΥΣΑ Ν.Σ Ν.Α. ΦΩΚΙ∆ΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ι∆ΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:7.500,00 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: 
0 
ΠΑΡΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 7.058,04 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ: 
441,96 

071 
ΚΑΕ 
9778 

∆ΗΜΟΣ  ΓΡΗΓΟΡΗΣ 7.058,04 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 191 

 
ΘΕΜΑ 43ο: ∆ιόρθωση της υπ΄αριθµ. 39/8-1-2015 απόφασης της Οικονοµικής επιτροπής 
Π.Σ.Ε. περί έγκρισης δαπανών για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών 
Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 18418/893/6-2-2015 
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 
           ∆ιορθώνει την υπ΄αριθµ. 39/1/08-01-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, περί 
έγκρισης δαπανών για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φωκίδας, 
και συγκεκριµένα την δαπάνη µε α/α 54, που αφορά την προµήθεια ενός (1) ηλεκτρονικού 
Υπολογιστή, ενός (1) Εκτυπωτή και µίας (1) Οθόνης για τις ανάγκες του ΚΕ.∆.∆.Υ  
(ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜ Κ ΣΙΑ ΕΤΕ), ως προς τον ΚΑΕ, από το λανθασµένο «ΚΑΕ 1111» στο 
ορθό «ΚΑΕ 1723». 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 192 

 
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση δαπάνης για συµµετοχή της Π.Ε. Φωκίδας ως συνδιοργανώτρια στη 
συνέχεια του προγράµµατος διεθνών ανταλλαγών  "Χρυσοπράσινο Φύλλο". 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Γ.Α. 168/3-2-2015 
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 κατά πλειοψηφία 
 Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 600€ για συµµετοχή της Π.Ε. Φωκίδας ως συνδιο-
ργανώτρια στη συνέχεια του προγράµµατος διεθνών ανταλλαγών  "Χρυσοπράσινο Φύλλο".  

Η συγκεκριµένη δαπάνη, που αφορά κάλυψη της µετακίνησης 16 µαθητών του 
Γυµνασίου Άµφισσας στην Κύπρο (12-15/3/2015) θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 073 Φορέας 0844. 

Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 193 
 
ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση δαπανών - δέσµευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 997/5-2-2015 
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 αγορά ανταλλακτικών (σωλήνας µεταλλικός, φλάντζα 
και παραφλού) για επισκευή του ΚΗΥ 6107 αυτοκινήτου  
Σχετ. το αρ. 906/27-01-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ  861, 1361 

141,84 

2. Πληρωµή δαπάνης για εργασία και ανταλλακτικά (λάδια, φίλτρα, µπουζί, 
βαλβολίνες, αντιψυκτικό, υγρά φρένων) για επισκευή του ΚΗΥ 6226 
αυτοκινήτου 
Σχετ. το αρ. 905/27-01-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ  861, 1361 

442,64 

3. Πληρωµή δαπάνης για κατασκευή καναλιού µεταφοράς σήµατος, οπτικής 
ίνας, από το πρώτο όροφο στο υπόγειο του ∆ιοικητηρίου 
Σχετ. έγγραφο συντηρητή  11-12-2014 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ  851 

369,00 

4. Πληρωµή δαπάνης για επισκευή βλάβης κεντρικής κλιµατιστικής µονάδας 
του ∆ιοικητηρίου 
Σχετ. έγγραφο συντηρητή 14-01-2015 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ  851 

639,60 

5. Πληρωµή δαπάνης για αγορά διακοσίων επιτραπέζιων ηµερολογίων  
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ  1111 

184,50 

6. Πληρωµή ποσού 2451,34€ που επιδικάστηκε υπέρ του Χαράλαµπου 
Σταύρου σύµφωνα µε την αρ. 360/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου 
Λιβαδειάς, καθώς και ποσό 200,00€ στον ενάγοντα για δικαστική δαπάνη 
σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση. 
Σχετ. έγγραφο Νοµικής Υπηρεσίας Στερεάς Ελλάδας 137052/1372/4-12-
2014 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 893,894 

2651,34 

7. Πληρωµή ποσού 341,00€ για δικαστική δαπάνη σύµφωνα µε την αρ. 
736/2014 του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά για την έφεση της ΝΑ Βοιωτίας 
κατά Αθηνάς Παπαθωµά και Αναστασίου Παπαθωµά κατοίκων Αιγάλεω 
Αττικής. 
Σχετ. έγγραφο Νοµικής Υπηρεσίας Στερεάς Ελλάδας 139252/1390/9-12-
2014 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 893,894 

341,00 

8. Πληρωµή δαπάνης για ανακατασκευή δέκα σφραγίδων της ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης λόγω αλλαγής του τίτλου του αρµόδιου Υπουργείου. 
Σχετ. έγγραφο 1162/5-02-2015 ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1699 

140,81 

9. Πληρωµή δαπάνης για ανακατασκευή δεκαπέντε σφραγίδων της 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης λόγω αλλαγής του τίτλου του αρµόδιου 
Υπουργείου. 
Σχετ. έγγραφο 1137/5-02-2015 Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1699 

328,00 
 
 
 
 

10 Πληρωµή δαπάνης για την ετήσια κάλυψη συνδροµών στις ακόλουθες 
ηµερήσιες και εβδοµαδιαίες εφηµερίδες τοπικού τύπου:  

1650,00 
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1. ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ συνδροµή 200,00 ευρώ 
2. ΕΝ ∆ΕΛΦΟΙΣ συνδροµή 150,00 ευρώ 
3. ∆ΙΑΒΗΜΑ συνδροµή 200,00 ευρώ 

Από την ανωτέρω δαπάνη θα καλύπτονται συνδροµές για αποστολή τριών 
(3) αντίτυπων για ενηµέρωση των αιρετών οργάνων (Γραφεία Αντιπ-
εριφεριαρχών) της Π.Ε. Βοιωτίας. 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1121 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 194 

 
ΘΕΜΑ 46ο: 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. 614/6-2-2015 
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: 
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 οδοιπορικών εξόδων περιφερειακών συµβούλων, έτους 

2015 
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0711 

 
5.000,00 

 
2 Πληρωµή δαπανών γεωργίας – κτηνοτροφίας (παγίδες για πράσινο 

και ρόδινο σκουλίκι), παρελθόντων ετών  
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 5244  

945,00 

3 Πληρωµή ετήσιας συνδροµής, έτους 2015, της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας στην «Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Περιφερειών» (ΑΕR) 
EΦ 01073 ΚΑΕ 2611 

8.000,00 

4 Πληρωµή ετήσιας συνδροµής, έτους 2015 της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας στην «∆ιάσκεψη των Αποµακρυσµένων Παράκτιων 
Περιφερειών της Ευρώπης-Conference of Peripheral maritime 
Regions of Europe (CPMR)» 
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 2611 

12.300,00 

5 Πληρωµή δαπάνης για την αποζηµίωση των µελών του Μικτού 
Κλιµακίου Ελέγχου της Π.Ε. Φθιώτιδας για το έτος 2015. 
Σχετικό:13067/2423/27-01-2015 έγγραφο της ∆/νσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0515 

30.000,00 

6 Πληρωµή επιδόµατος νεφροπαθών µηνών Μαρτίου-Απριλίου 2015 
Σχετικό: Το αριθµ. 691/09-02-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας. 
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 2713 

165.000,00 

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

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

1 Πληρωµή δαπάνης για σέρβις του ΚΗΗ 2721 αυτοκινήτου, που 
χρησιµοποιεί ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας. 
Σχετικό:11883/105/23-01-2015 έγγραφο του Γραφείου Περιφερειάρχη. 

118,23 
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ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0861 και 1321 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 195 
 
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εξόφληση λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Φθιώτιδας.  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 591/5-2-2015 
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 Παράκαµψη Μαλεσίνας Ν. 
Φθιώτιδας» 
Χρηµατοδότηση: ΣΑΕΠ 766 
Προϋπολογισµός: 4.500.000,00 € 
Ποσό σύµβασης: 2.339.600,22 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα:  
1.151.436,46 € 
Παρόν λογαριασµός:  € 
Υπόλοιπο εγκρίσεων: 
1.188.163,76 € 

01.071 
ΚΑΕ 9453 

ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΤΕΕ 685.319,44 

2 «∆ρόµος Μάρµαρα - Ανατολή» 
Χρηµατοδότηση:  ΣΑΕΠ 066 
Προϋπολογισµός: 4.439.243,15 € 
Ποσό σύµβασης: 3.034.892,24 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα:  
2.302.413,59 € 
Παρόν λογαριασµός:  € 
Υπόλοιπο εγκρίσεων:732.478,64 € 

01.071 
ΚΑΕ 9453 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΝ ΑΤΕ 666.272,07 

3 «Επισκευή κλειστού γυµναστηρίου 
1ου Γυµνασίου – 1ου Λυκείου 
Λαµίας» 
Χρηµατοδότηση: ΚΑΠ-ΟΣΚ 
Προϋπολογισµός: 300.000,00 € 
Ποσό σύµβασης:162.125,65 € 
Συµπληρωµατικό ποσό: -
11.740,29 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα:   
85.701,44 € 
Παρόν λογαριασµός:  € 
Υπόλοιπο εγκρίσεων: 64.683,92 € 
 

01.071 
ΚΑΕ 9483 

Γεώργιος 
Προβόπουλος 

64.683,92 

4 «Άµεσες εργασίες υποστήριξης 
παλαιού γεφυριού επί του 
Βοιωτικού Κηφισού» 
Χρηµατοδότηση: ΚΑΠ-ΤΕΟ 
Προϋπολογισµός:  € 

01.071 
ΚΑΕ 9571 

Γ. Προβοπουλος 43.000,00 
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Ποσό σύµβασης: 43.000,00 € 
Συµπληρωµατικό ποσό:  € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα:   € 
Παρόν λογαριασµός:  € 
Υπόλοιπο εγκρίσεων: 43.000,00€ 
 

5 «Αποκατάσταση – ανάδειξη 
ιστορικού διατηρητέου ∆ηµοτικού 
σχολείου Οίτης» 
Χρηµατοδότηση: ΚΑΠ 
Προϋπολογισµός:100.000,00 € 
Ποσό σύµβασης: 47.000,00 € 
Συµπληρωµατικό ποσό:  € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα:    
46.173,78 € 
Παρόν λογαριασµός:  € 
Υπόλοιπο εγκρίσεων: 826,22 € 
 

01.071 
ΚΑΕ 9722 

Παναγιώτης Κυριαζής 826,22 

6 «Μελέτη επέκτασης προβλήτας 
στο λιµάνι Αρκίτσας» 
Χρηµατοδότηση: ΚΑΠ 
Προϋπολογισµός: 66.383,00 € 
Ποσό σύµβασης: 66.383,00 € 
Συµπληρωµατικό ποσό:  € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα:    
19.066,57 € 
Παρόν λογαριασµός:  € 
Υπόλοιπο εγκρίσεων: 47.316,43 € 
 

01.071 
ΚΑΕ 9762 

Ν. Τόρης,  
Ι. Σαχίνογλου,  

Χρ. Ιστοδουλάκης, 
Χόνδρος Στ. & 
συνεργάτες,  

Στ. Χαραλαµπόπουλος 
Ν. Γεωργιάδης 

47.316,43 

7 «Μελέτη επέκτασης αλιευτικού 
καταφυγίου ∆.∆. Αχλαδίου ∆. 
Εχιναίων» 
Χρηµατοδότηση: ΚΑΠ 
Προϋπολογισµός:148.275,71 € 
Ποσό σύµβασης: 148.275,71 € 
Συµπληρωµατικό ποσό:  € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα:    
40.302,98 € 
Παρόν λογαριασµός:  € 
Υπόλοιπο εγκρίσεων:107.972,73 € 
 

01.071 
ΚΑΕ 9762 

Ε. Ανδριανής, Χόνδρος 
Στ. & συνεργάτες,  

Στ. Χαραλαµπόπουλος 
Σ. Βενιέρης, 

 Ε-Θ. Κεχρολόγος,  
Π. Καψάλης 

107.972,73 

8 «∆ιαπλάτυνση δρόµου Ι. Μ. 
Αγάθωνος - Λιχνός» 
Χρηµατοδότηση: ΚΑΠ 
Προϋπολογισµός:121.951,22 € 
Ποσό σύµβασης: 85.419,97 € 
Συµπληρωµατικό ποσό:  € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα:    
77.750,00 € 
Παρόν λογαριασµός:  € 
Υπόλοιπο εγκρίσεων: 7.669,97 € 
 

01.071 
ΚΑΕ 9771 

Νικ. Πλιάτσικας 7.669,97 
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9 «Κατασκευή γέφυρας Μπέλεϋ στον 
Σπερχειό ποταµό» 
Χρηµατοδότηση: ΚΑΠ 
Προϋπολογισµός:150.000,00 € 
Ποσό σύµβασης:   € 
Συµπληρωµατικό ποσό:  € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα:   € 
Παρόν λογαριασµός:  € 
Υπόλοιπο εγκρίσεων:150.000,00 € 
 

01.071 
ΚΑΕ 9771 

Υπό δηµοπράτηση 150.000,00 

10 «Άρση κατολισθητικής 
επικινδυνότητας στην περιοχή 
Τιθορέας ∆. Αµφίκλειας» 
Χρηµατοδότηση: ΚΑΠ 
Προϋπολογισµός: 67.650,00 € 
Ποσό σύµβασης: 67.650,00 € 
Συµπληρωµατικό ποσό:  € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα:  € 
Παρόν λογαριασµός:  € 
Υπόλοιπο εγκρίσεων: 67.650,00 € 
 

01.071 
ΚΑΕ 9771 

Ιωάννης Λιαλιαρης 67.650,00 

11 «Κατασκευή δεξαµενής άρδευσης 
στην κτηµατική περιοχή τ.κ. 
Πλατυστόµου ∆. Μακρακώµης» 
Χρηµατοδότηση:  ΚΑΠ 
Προϋπολογισµός: 60000,00 € 
Ποσό σύµβασης:  € 
Συµπληρωµατικό ποσό:  € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα:  € 
Παρόν λογαριασµός:  € 
Υπόλοιπο εγκρίσεων: 60.000,00 € 
 

01.071 
ΚΑΕ 9776 

Υπό ∆ηµοπράτηση 60.000,00 

12 «Τεχνικός σύµβουλος για την 
σύσταση αγροδιατροφικής 
σύµπραξης της Π.Σ.Ε.» 
Χρηµατοδότηση:  ΚΑΠ 
Προϋπολογισµός: 24.300,00 € 
Ποσό σύµβασης: 24.300,00 € 
Συµπληρωµατικό ποσό: € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: 
6.075,00€ 
Παρόν λογαριασµός: € 
Υπόλοιπο εγκρίσεων:18.225,00€ 
 

01.071 
ΚΑΕ 9776 

Ν. ∆ιαµαντίδης – Χ. 
Μεταξόπουλος Ο.Ε. 

18.225,00 

13 «Έλεγχος ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων των κτιρίων της 
τέως Παιδαγωγικής Ακαδηµίας 
Λαµίας» 
Χρηµατοδότηση: ΚΑΠ – Ιδ. Πόροι 
Προϋπολογισµός: 3.690,00 € 
Ποσό σύµβασης: 3.690,00 € 
Συµπληρωµατικό ποσό:  € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: € 
Παρόν λογαριασµός:  € 
Υπόλοιπο εγκρίσεων: 3.690,00 € 

01.071 
ΚΑΕ 9779 

Υπό  ∆ηµοπράτηση 3.690,00 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 196 
 

ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση δαπάνης - δέσµευση πίστωσης για παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης των 
υπαλλήλων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας α) στην εφαρµογή της οικονοµικής διαχείρισης 
και β) στην εφαρµογή διαχείρισης τεχνικών έργων. 
(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. 659/6-2-2015 
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 δαπάνη – δέσµευση πίστωσης ποσού 10.046,64€ µε Φ.Π.Α. για την 

συµµετοχή υπαλλήλων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε επιµορφωτικό πρόγραµµα που 
αφορά παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης α) πληροφορικής οικονοµικής διαχείρισης και β) 
διαχείρισης τεχνικών έργων. 
 

Αναλυτικότερα η εκπαίδευση θα αφορά: 
 

Α) Παροχή Υπηρεσιών Πληροφορικής Οικονοµικής ∆ιαχείρισης: 
 

 
Β) Παροχή Υπηρεσιών Πληροφορικής ∆ιαχείρισης Έργων: 
 

 
 

Το συνολικό ποσό 10.046,64 ευρώ θα καλυφθεί από τον Ειδικό Φορέα 01073 Κ.Α.Ε. 
0881 του Π/Υ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
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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 Βασίλειος Φακίτσας        Ζωή  Σύψα 

Ιωάννης Ταγκαλέγκας  

Ευστάθιος Κάππος  

Ηλίας Μπουρµάς  

Κων/νος Καραγιάννης  

Ιωάννης Αγγελέτος 

Γεώργιος Γκικόπουλος  
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