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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

της 19ης Οκτωβρίου 2015 
Αριθµός Πρακτικού 28 

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

όροφος), συνήλθε σήµερα στις 19 Οκτωβρίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 π.µ., σε 
(τακτική) συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 
2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄/1999), όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 6 παρ.7 του ν. 3242/2004 
(ΦΕΚ 102 Α΄/24.5.2004) και ισχύει, 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.) 1672/13-10-2015 πρόσκλησης του Προέδρου 
αυτής, που επιδόθηκε νόµιµα σε όλα τα µέλη της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, 
για να αποφασίσει επί των κάτωθι θεµάτων της ηµερησίας διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης 26/5-10-2015 της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Ελένης συζ. Αθανασίου 
Αλεξίου και της Μαρίας συζ. Σπύρου Τσαρούχα, ενώπιων του Τριµελούς ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.», ενώπιων του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«Α∆ΕΡΦΟΙ ΚΥΡΙΤΣΗ – ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε..», ενώπιων του Μονοµελούς ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Λαµίας. 
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ΘΕΜΑ 5ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«∆ΗΜΕΡ Α.Ε.», ενώπιων του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά. 
 
ΘΕΜΑ 6ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της Αθανασίας χήρας Κωνσταντίνου 
Κατσαντώνη, ενώπιων του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 7ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ενώπιων του Ειρηνοδικείου Μεσολογγίου. 
 
ΘΕΜΑ 8ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση έφεσης της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΕΥΡΩΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.», ενώπιων του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά. 
 
ΘΕΜΑ 9ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αίτησης ακύρωσης των Στάµου και 
Κωνσταντίνου Χατζηδούρου, ενώπιων του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά. 
 
ΘΕΜΑ 10ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για άσκηση αίτησης καθορισµού προσωρινής τιµής µονάδας 
απαλλοτρίωσης, για λογαριασµό της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», για το έργο «Κατασκευή 
Κόµβου Ξηριώτισσας» µε Κ.Α. 2014ΕΠ76600005 της ΣΑΕΠ 766. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση της υπ΄αριθµ. πρωτ. 260/8-10-2015 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Φθιώτιδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινοµένων (πληµµυρικά φαινόµενα 8-10-2015), Π.Ε. Φθιώτιδας. 
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 12ο:  Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου: «Συντήρηση 
– αποκατάσταση Ι. Ν. Μεταµορφώσεως Σωτήρος», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 
350.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας - κατακύρωση αποτελέσµατος του ανοιχτού 
διαγωνισµού του έργου: «Βελτίωση και ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Καλεσµένο - 
Παπαρούσι», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 240.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας - κατακύρωση αποτελέσµατος του ανοιχτού 
διαγωνισµού του έργου: «Λήψη µέτρων, συντήρηση και βελτίωση της οδού Ψαχνά – Προκόπι», 
Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 1.140.262,14 €. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση πρακτικού 2 – κατακύρωση αποτελέσµατος του πρόχειρου διαγωνισµού 
για την υλοποίηση του υποέργου «Προµήθεια σάκων ψυχρής ασφάλτου για το έτος 2015», 
Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 73.500 € µε Φ.Π.Α.. 

ΑΔΑ: 7ΘΣΤ7ΛΗ-ΕΡΠ



 3 

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση αποτελέσµατος του πρόχειρου επαναληπτικού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. 
Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισµού 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού δηµόσιου 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια µελανιών (τόνερ) για τους εκτυπωτές των υπηρεσιών της Π.Ε. 
Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισµού 53.000 € µε Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για 
την «Προµήθεια και µεταφορά άλατος (χύµα) για την περίοδο 2015», Π.Ε. Φωκίδας, συνολικού 
προϋπολογισµού 67.800,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού δηµόσιου 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια και µεταφορά άλατος αποχιονισµού», Π.Ε. Βοιωτίας, 
προϋπολογισµού 30.000 € µε Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση επιπλέον δαπάνης και δέσµευση πίστωσης για την: «Προµήθεια άλατος», 
Π.Ε. Φθιώτιδας, αρχικού προϋπολογισµού 80.000,00 € µε Φ.Π.Α., λόγω αλλαγής του Φ.Π.Α. 
από 18% σε 23%. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου για την υποστήριξη της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας για την ανάπτυξη – υλοποίηση του Επιχειρηµατικού Πάρκου Οινοφύτων - 
Σχηµαταρίου, Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 24.600,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δαπανών και δέσµευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα του προγράµµατος ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή ποσών αχρεωστήτως 
εισπραχθέντων (παράβολα από τέλη µεταβίβασης οχηµάτων), Π.Ε. Εύβοιας.  
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, 
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δαπάνης για τον εορτασµό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 
1940 στην Π.Ε. Φωκίδας. 
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ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για εξόφληση λογαριασµών 
έργων, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για την υλοποίηση 
δράσεων του προγράµµατος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 
2015. 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δαπανών και δέσµευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΜΑΘΗΤΙΚΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 
ΘΕΜΑ 32o: Κατάργηση δροµολογίων µεταφοράς µαθητών δηµοσίων σχολείων, χωρικής 
αρµοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2015-2016 και 2016-2017. 
 
ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση της υπ΄αριθµ. 134072/1546/9-10-2015 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης του υπ΄ αριθµ. 10/2015 πρακτικού της επιτροπής του 
επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού του έργου: «Μεταφορά µαθητών δηµόσιων σχολείων, 
χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, για το σχολικό έτος 2015-2016», για τα άγονα τµήµατα 
των υπ΄αριθµ. 57496/1591/30-4-2015 και 103020/2868/31-7-2015 διακηρύξεων, βάσει του 
άρθρου 159, παρ. 2 του Ν. 3852/2010. 
 
ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση του υπ΄αριθµ. 11/2015 πρακτικού της επιτροπής του επαναληπτικού 
ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού για το έργο: «Μεταφορά µαθητών δηµοσίων 
σχολείων χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, των σχολικών ετών 2015-2016 και 2016-
2017, για τα άγονα τµήµατα της υπ΄αριθµ. 57496/1591/30-4-2015 διακήρυξης».  
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ∆ΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση αποτελέσµατος του πρόχειρου διαγωνισµού για 
το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της 
παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράµµατος 
Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2015 στην Π.Ε. Βοιωτίας», 
προϋπολογισµού 47.553,97 € µε Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής). 
 

Παρόντα µέλη συνολικά εννέα (9), εκ των οποίων οι πέντε (5) οι κ.κ. Κωνσταντίνος 
Μπακογιάννης, Κωνσταντίνος Καραγιάννης, Ευστάθιος Κάππος, Γεώργιος Γκικόπουλος, και 
Λάµπρος Τσιτσάνης (αναπληρωµατικό µέλος του  Βασίλειου Φακίτσα), µε φυσική παρουσία, 
και τέσσερεις (4) οι κ.κ. Ηλίας Μπουρµάς, Ιωάννης Ταγκαλέγκας, Ιωάννης Αγγελέτος και 
Αδαµάντιος Γεωργούλης (αναπληρωµατικό µέλος του Αθανάσιου Γιαννόπουλου) µε το 
σύστηµα της τηλεδιάσκεψης. 

 
Από την συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόµιµα, απουσίαζαν οι κ.κ. Αθανάσιος 

Γιαννόπουλος και Βασίλειος Φακίτσας, οι οποίοι αναπληρώθηκαν ως ανωτέρω. 
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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 αριθµ. 9460/ 
222/27-1-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε µε την 
αριθµ. 9971/ 286/28-1-2013 όµοιά της. 

 
Επίσης, στη συνεδρίαση παρέστησαν µε φυσική παρουσία 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., και 
7. Γεώργιος Αποστολόπουλος, Αναπληρωτής Προϊστάµενος ∆/νσης ∆ιαφάνειας και Ηλεκτ-
ρονικής ∆ιακυβέρνησης Π.Σ.Ε..  
 
 

Πριν από τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 
πρότεινε στα µέλη να συζητηθούν και τα παρακάτω θέµατα, ως έκτακτα: 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της υπ΄αριθµ. 1012/2015 απόφασης 
του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά. 

Το κατεπείγον του θέµατος έγκειται στο γεγονός ότι υφίστανται σχετική δικονοµική 
προθεσµία, εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί το ένδικο µέσο, µέχρι την 21-10-2015. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση ανάθεσης νέων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών, σχολικού 
έτους 2015-2016, Π.Ε. Φωκίδας. 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση τροποποίησης δροµολογίων µεταφοράς µαθητών, σχολικού 
έτους 2015 – 2016, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση δροµολογίων µεταφοράς µαθητών για τα σχολικά έτη 2015 – 
2016 και 2016-2017, Π.Ε. Εύβοιας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Το κατεπείγον των τριών ανωτέρω θεµάτων έγκειται στο γεγονός ότι έχουν προκύψει 
νέα δροµολόγια µεταφοράς µαθητών καθώς και η ανάγκη τροποποίησης υφιστάµενων 
δροµολογίων των Περιφερειακών Ενοτήτων. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση συµπληρωµατικής της 9ης τροποποίησης του Προϋπο-
λογισµού, έτους 2015, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητές κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε. και κα Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης Οικονοµικού 
Π.Σ.Ε.) 

Το κατεπείγον του θέµατος έγκειται στο γεγονός ότι η εν λόγω συµπληρωµατική 
τροποποίηση κρίνεται αναγκαία για την διενέργεια δαπάνης, λόγω της µεταφοράς υπηρεσιών 
της Περιφέρειας στο νέο ∆ιοικητήριο και δεδοµένου ότι αυτές πρέπει να εγκριθούν στο επόµενο 
Περιφερειακό Συµβούλιο Στερεάς Ελλάδας που θα γίνει στις 26-10-2015. 
 

ΑΔΑ: 7ΘΣΤ7ΛΗ-ΕΡΠ
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Η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα αποδέχτηκε την πρόταση του Προέδρου και 
αποφάσισε τα παραπάνω θέµατα να συζητηθούν πριν από τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1350 

 
 

� Πριν την συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος 
ζήτησε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής να ενηµερωθεί σχετικά µε τις απευθείας αναθέσεις 
που έχουν γίνει σε Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης από την αρχή του χρόνου, προκειµένου να 
εξασφαλιστεί η ίση µεταχείριση των τοπικών Μ.Μ.Ε. 

 
 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της υπ΄αριθµ. 1012/2015 απόφασης 
του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη (α) το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 136913/ 
1360/15-10-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. και (β) το από 14-10-2015 
γνωµοδοτικό σηµείωµα του δικηγόρου Μιχάλη Λύγγου προς την Επιτροπή, τα οποία και 
αποτελούν αναπόσπαστα τµήµατα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 Να µην ασκηθεί το ένδικο µέσο της έφεσης κατά της υπ΄αριθµ. 1012/2015 απόφασης 
του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά.  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1351 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση ανάθεσης νέων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών, σχολικού 
έτους 2015-2016, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 136880/7268/15-10-
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 ανάθεση του νέου δροµολογίου: «ΚΙΡΡΑ – ΙΤΕΑ - ΑΜΦΙΣΣΑ & επιστροφή», µε 

Ε.∆.Χ., στο «ΚΤΕΛ Ν. ΦΩΚΙ∆ΑΣ Α.Ε.», έναντι του ποσού των 40,00 € χωρίς Φ.Π.Α., το οποίο 
θα µεταφέρει τέσσερις (4) µαθητές από τις ανωτέρω περιοχές στο Ειδικό Εργαστήριο 
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Άµφισσας.  
                Τα χαρακτηριστικά του παραπάνω δροµολογίου είναι τα παρακάτω: 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
∆ΡΟΜΟΛΟΓ

ΙΟΥ 

ΕΞΕΤ
ΑΣΤΙΚ

Ο 
ΚΕΝΤ
ΡΟ 

ΑΡΙ
ΘΜ
ΟΣ 
ΜΑ
ΘΗΤ
ΩΝ 

ΕΙ∆
ΟΣ 
∆ΙΑ
∆ΡΟ
ΜΗΣ 

ΜΕΣΟ 
ΜΕΤΑ
ΦΟΡ
ΑΣ 

ΣΥΝΟ
ΛΙΚΑ 
ΕΝΦ
ΟΡΤΑ 
ΧΛΜ 

ΧΛΜ 
ΕΝΤΟΣ 
ΠΟΛΕ
ΩΣ 

ΜΙΚΡΗ 
ΚΛΙΣΗ 

ΧΛΜ 
ΕΝΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΕΓΑΛΗ 
ΚΛΙΣΗ 

ΧΛΜ 
ΕΚΤΟΣ 
ΠΟΛΕ
ΩΣ 

ΜΙΚΡΗ 
ΚΛΙΣΗ 

ΧΛΜ 
ΕΚΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΕΓΑΛΗ 
ΚΛΙΣΗ 

ΑΝΩΤΑΤΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜ
ΗΣ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. (€) 

 
 

ΚΙΡΡΑ-
ΙΤΕΑ-

ΑΜΦΙΣΣΑ 

 
 

Ε.Ε.Ε
.Ε.Κ. 
ΑΜΦΙ
ΣΣΑΣ 

 
 

04 
 
 

 
 

∆ΙΠ
ΛΗ 

 
 

Ε.∆.Χ 

 
 

30,20 

 
 

6,68 

 
 

0,00 

 
 

22,92 

 
 

0,60 

 
 

44,70 
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 7 

2. την ανάθεση του νέου δροµολογίου: «ΜΑΛΑΝ∆ΡΙΝΟ-ΛΙ∆ΩΡΙΚΙ & επιστροφή», µε 
Ε.∆.Χ., στο «ΚΤΕΛ Ν. ΦΩΚΙ∆ΑΣ Α.Ε.», έναντι του ποσού των 37,00€ χωρίς Φ.Π.Α., το οποίο 
θα µεταφέρει δυο (2) µαθητές στο Νηπιαγωγείο Λιδωρικίου. 

            Τα χαρακτηριστικά του παραπάνω δροµολογίου είναι τα παρακάτω: 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙ

ΟΥ 

ΕΞΕΤΑ
ΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡ

Ο 

ΑΡΙ
ΘΜ
ΟΣ 
ΜΑ
ΘΗΤ
ΩΝ 

ΕΙ∆
ΟΣ 
∆ΙΑ
∆ΡΟ
ΜΗΣ 

ΜΕΣ
Ο 

ΜΕΤ
ΑΦΟ
ΡΑΣ 

ΣΥΝΟ
ΛΙΚΑ 
ΕΝΦ
ΟΡΤΑ 
ΧΛΜ 

ΧΛΜ 
ΕΝΤΟΣ 
ΠΟΛΕ
ΩΣ 

ΜΙΚΡΗ 
ΚΛΙΣΗ 

ΧΛΜ 
ΕΝΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΕΓΑΛΗ 
ΚΛΙΣΗ 

ΧΛΜ 
ΕΚΤΟΣ 
ΠΟΛΕ
ΩΣ 

ΜΙΚΡΗ 
ΚΛΙΣΗ 

ΧΛΜ 
ΕΚΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΕΓΑΛΗ 
ΚΛΙΣΗ 

ΑΝΩΤΑΤΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜ
ΗΣ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. (€) 

 
 

ΜΑΛΑΝ∆ΡΙ
ΝΟ - 

ΛΙ∆ΩΡΙΚΙ 

 
 

ΝΗΠΙΑ
ΓΩΓΕΙ
Ο 

ΛΙ∆ΩΡ
ΙΚΙΟΥ 

 
 
 

02 
 
 

 
 

∆ΙΠ
ΛΗ 

 
 

Ε∆Χ 

 
 

23,20 

 
 

2,00 

 
 

1,30 

 
 

15,70 

 
 

4,20 

 
 

37,90 

    
3. την ανάθεση του νέου δροµολογίου: «ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ - ΕΥΠΑΛΙΟ & επιστροφή» µε 

Ε.∆.Χ., στο «ΚΤΕΛ Ν. ΦΩΚΙ∆ΑΣ Α.Ε.», έναντι του ποσού των 21,90€ χωρίς Φ.Π.Α., το οποίο 
θα µεταφέρει τρεις (3) µαθητές στο ∆.Σ. Ευπαλίου και Γυµνάσιο Ευπαλίου. 

Τα χαρακτηριστικά του παραπάνω δροµολογίου είναι τα παρακάτω: 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙ

ΟΥ 

ΕΞΕΤΑ
ΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡ

Ο 

ΑΡΙ
ΘΜ
ΟΣ 
ΜΑ
ΘΗΤ
ΩΝ 

ΕΙ∆
ΟΣ 
∆ΙΑ
∆ΡΟ
ΜΗΣ 

ΜΕΣ
Ο 

ΜΕΤ
ΑΦΟ
ΡΑΣ 

ΣΥΝΟ
ΛΙΚΑ 
ΕΝΦ
ΟΡΤΑ 
ΧΛΜ 

ΧΛΜ 
ΕΝΤΟΣ 
ΠΟΛΕ
ΩΣ 

ΜΙΚΡΗ 
ΚΛΙΣΗ 

ΧΛΜ 
ΕΝΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΕΓΑΛΗ 
ΚΛΙΣΗ 

ΧΛΜ 
ΕΚΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΙΚΡΗ 
ΚΛΙΣΗ 

ΧΛΜ 
ΕΚΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΕΓΑΛΗ 
ΚΛΙΣΗ 

ΑΝΩΤΑΤΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜ
ΗΣ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. (€) 

 
ΜΟΝΑΣΤΗΡ

ΑΚΙ -
ΕΥΠΛΑΙΟ 

∆.Σ. – 
ΓΥΜΝ. 
ΕΥΠΑ
ΛΙΟΥ 

 
03 
 
 

 
∆ΙΠ
ΛΗ 

 
Ε∆Χ 

 
 

6,86 

 
 

0,00 

 
 

1,00 

 
 

1,30 

 
 

4,56 

 
 

21,98 

 
4. την ανάθεση του νέου δροµολογίου: «ΒΟΥΝΙΧΩΡΑ-ΑΜΦΙΣΣΑ & επιστροφή», µε 

Ε.∆.Χ., στο «ΚΤΕΛ Ν. ΦΩΚΙ∆ΑΣ Α.Ε.», έναντι του ποσού των 43,00€ χωρίς Φ.Π.Α., το οποίο 
θα µεταφέρει τέσσερις (4) µαθητές στο 2ο και 3ο ∆.Σ. Άµφισσας. 

    Τα χαρακτηριστικά του παραπάνω δροµολογίου είναι τα παρακάτω: 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙ

ΟΥ 

ΕΞΕΤΑ
ΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡ

Ο 

ΑΡΙ
ΘΜ
ΟΣ 
ΜΑ
ΘΗΤ
ΩΝ 

ΕΙ∆
ΟΣ 
∆ΙΑ
∆Ρ
ΟΜ
ΗΣ 

ΜΕΣΟ 
ΜΕΤΑ
ΦΟΡ
ΑΣ 

ΣΥΝΟ
ΛΙΚΑ 
ΕΝΦ
ΟΡΤΑ 
ΧΛΜ 

ΧΛΜ 
ΕΝΤΟΣ 
ΠΟΛΕ
ΩΣ 

ΜΙΚΡΗ 
ΚΛΙΣΗ 

ΧΛΜ 
ΕΝΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΕΓΑΛΗ 
ΚΛΙΣΗ 

ΧΛΜ 
ΕΚΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΙΚΡΗ 
ΚΛΙΣΗ 

ΧΛΜ 
ΕΚΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΕΓΑΛΗ 
ΚΛΙΣΗ 

ΑΝΩΤΑΤΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜ
ΗΣ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. (€) 

 
ΒΟΥΝΙΧΩΡ
Α-ΑΜΦΙΣΣΑ 

2ο – 3ο 
∆.Σ. 
Άµφισ
σας 

 
04 
 
 

 
∆ΙΠ
ΛΗ 

 
Ε∆Χ 

 
 

33,60 

 
 

5,00 

 
 

0,00 

 
 

14,60 

 
 

14,00 

 
 

48,98 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1352 

 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση τροποποίησης δροµολογίων µεταφοράς µαθητών, σχολικού 
έτους 2015 – 2016, Π.Ε. Φωκίδας. 

ΑΔΑ: 7ΘΣΤ7ΛΗ-ΕΡΠ
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 136876/7267/15-10-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Τροποποιεί τα παρακάτω δροµολόγια του Παραρτήµατος Α’ της διακήρυξης του διεθνούς 

ηλεκτρονικού ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς 
µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, ως εξής: 

 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 37 

 
1. ∆ροµολόγιο ∆Ω05ΤΑ: «ΣΕΡΓΟΥΛΑ - ΠΑΡ. ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ - ΓΛΥΦΑ∆Α» σε ∆Ω05ΤΑ’: 

«ΠΑΡ. ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ – ΓΛΥΦΑ∆Α». 
Το κόστος του τροποποιηµένου δροµολογίου θα είναι το παρακάτω:  

 
Α/Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙ

ΟΥ 

ΣΧ. 
ΜΟΝ
Α∆Α 
ΦΟΙΤ
ΗΣΗΣ 

ΑΡΙ
ΘΜ
ΟΣ 
ΜΑ
ΘΗΤ
ΩΝ 

ΕΙ∆ΟΣ 
∆ΙΑ∆Ρ
ΟΜΗΣ 

ΜΕΣΟ 
ΜΕΤΑ
ΦΟΡ
ΑΣ 

ΣΥΝΟ
ΛΙΚΑ 
ΕΝΦ
ΟΡΤΑ 
ΧΛΜ 

ΧΛΜ 
ΕΝΤΟΣ 
ΠΟΛΕ
ΩΣ 

ΜΙΚΡΗ 
ΚΛΙΣΗ 

ΧΛΜ 
ΕΝΤΟΣ 
ΠΟΛΕ
ΩΣ 

ΜΕΓΑΛ
Η 

ΚΛΙΣΗ 

ΧΛΜ 
ΕΚΤΟΣ 
ΠΟΛΕ
ΩΣ 

ΜΙΚΡΗ 
ΚΛΙΣΗ 

ΧΛΜ 
ΕΚΤΟΣ 
ΠΟΛΕ
ΩΣ 

ΜΕΓΑΛ
Η 

ΚΛΙΣΗ 

ΑΝΩΤΑ
ΤΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
∆ΙΑ∆ΡΟ
ΜΗΣ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

(€) 
 

∆Ω
05
ΤΑ 

 
ΠΑΡ. 

ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ
-ΓΛΥΦΑ∆Α 

∆.Σ. 
ΓΛΥ
ΦΑ∆
ΑΣ 

 
 
 
2 
 

 
∆ΙΠΛ
Η 

 
Ε∆Χ 

 
6,86 

 

 
4,00 

 

 
0,00 

 
0,86 

 
2,00 

 
22,24 

 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 46 

 
2. ∆ροµολόγιο ∆Ω14ΤΑ: «ΧΙΛΙΑ∆ΟΥ-ΛΟΓΓΟΣ-ΜΑΝΑΓΟΥΛΗ-ΜΑΛΑΜΑΤΑ» σε  ∆Ω14ΤΑ’: 

«ΜΑΝΑΓΟΥΛΗ-ΜΑΛΑΜΑΤΑ». 
Το κόστος του τροποποιηµένου δροµολογίου θα είναι το παρακάτω:  

 
Α/Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙ

ΟΥ 

ΣΧ. 
ΜΟΝ
Α∆Α 
ΦΟΙΤ
ΗΣΗΣ 

ΑΡΙ
ΘΜ
ΟΣ 
ΜΑ
ΘΗΤ
ΩΝ 

ΕΙ∆ΟΣ 
∆ΙΑ∆Ρ
ΟΜΗΣ 

ΜΕΣΟ 
ΜΕΤΑ
ΦΟΡ
ΑΣ 

ΣΥΜΟ
ΛΙΚΑ 
ΕΝΦ
ΟΡΤΑ 
ΧΛΜ 

ΧΛΜ 
ΕΝΤΟΣ 
ΠΟΛΕ
ΩΣ 

ΜΙΚΡΗ 
ΚΛΙΣΗ 

ΧΛΜ 
ΕΝΤΟΣ 
ΠΟΛΕ
ΩΣ 

ΜΕΓΑΛ
Η 

ΚΛΙΣΗ 

ΧΛΜ 
ΕΚΤΟΣ 
ΠΟΛΕ
ΩΣ 

ΜΙΚΡΗ 
ΚΛΙΣΗ 

ΧΛΜ 
ΕΚΤΟΣ 
ΠΟΛΕ
ΩΣ 

ΜΕΓΑΛ
Η 

ΚΛΙΣΗ 

ΑΝΩΤΑ
ΤΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
∆ΙΑ∆ΡΟ
ΜΗΣ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

(€) 

 
∆Ω
14Τ
Α 

 
ΜΑΝΑΓΟΥΛ

Η-
ΜΑΛΑΜΑΤΑ 

ΝΗΠΙ
ΑΓΩΓ
ΕΙΟ 
ΜΑΛ
ΑΜΑ
ΤΩΝ 

 
 
3 
 

 
 

∆ΙΠΛ
Η 

 
 

Ε∆Χ 

 
 

4,34 
 

 
 

0,90 
 

 
 

0,00 

 
 

3,44 

 
 

0,00 

 
 

19,00 

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1353 
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση δροµολογίων µεταφοράς µαθητών για τα σχολικά έτη 2015 – 
2016 και 2016-2017, Π.Ε. Εύβοιας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 138017/5971/16-10-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την συνέχιση του δροµολογίου µε αρ. 175 «ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑ - ΓΟΥΒΕΣ & 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ-1» και την διαγωνιστική διαδικασία (µε διαπραγµάτευση) για το νέο δροµολόγιο 
µε κωδ. 812 «ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑ - ΓΟΥΒΕΣ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ-2». 

β) την διαγωνιστική διαδικασία (µε διαπραγµάτευση) για το νέο δροµολόγιο µε κωδ. 813 
«ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΧΑ∆ΑΣ-ΙΣΤΙΑΙΑ (ΜΕΣΗΜΕΡΙ) -2». 

2. Καταργεί το µε αρ. 23 άγονο τµήµα της διαπραγµάτευσης της από 02/10/2015 µε 
κωδ. δροµολογίου 742 «Αγδίνες-Γούβες & επιστρ.» και εγκρίνει την διαγωνιστική διαδικασία (µε 
διαπραγµάτευση) για τα δροµολόγια µε κωδικούς 476 «Αγδίνες-Γούβες & επιστρ.-1» και 477 
«Αγδίνες-Γούβες & επιστρ.-2». 

3) Εγκρίνει την παράταση εκτέλεσης των συµβάσεων, που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2015, 
προσαρµόζοντας τους συµβατικούς όρους στα νέα δεδοµένα εκτέλεσης των δροµολογίων 476 
και 477, αν αυτό απαιτείται. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1354 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση συµπληρωµατικής της 9ης τροποποίησης του Προϋπο-
λογισµού, έτους 2015, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητές κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε. και κα Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης Οικονοµικού 
Π.Σ.Ε.) 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 138362/5197/19-10-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει την συµπληρωµατική της 9ης τροποποίησης του Προϋπολογισµού, έτους 2015, 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. 
και τους συνηµµένους πίνακες Εσόδων – Εξόδων των Περιφερειακών Ενοτήτων, οι οποίοι 
αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας.  

Οι κ.κ. Ιωάννης Αγγελέτος και Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσαν ότι ψηφίζουν λευκό. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1355 
 

 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης 26/5-10-2015 της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Η Επιτροπή ενέκρινε οµόφωνα το µε αριθµ. 26/5-10-2015 πρακτικό συνεδρίασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1356 

 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
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ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Ελένης συζ. Αθανασίου 
Αλεξίου και της Μαρίας συζ. Σπύρου Τσαρούχα, ενώπιων του Τριµελούς ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 114519/1121/ 
12-10-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. ∆ιορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο κ. 

∆έσποινα Φράγκου του Κων/νου [Α.Μ. 316], κάτοικο Στυλίδος, οδός Αγαθοκλέους & 
Κωστορίζου, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, στη 
δικάσιµο της 05/11/2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει µε 
αριθµό καταθέσεως 29/05.02.2008 προσφυγή, που άσκησαν η Ελένη συζ. Αθανασίου Αλεξίου 
και η Μαρία συζ. Σπύρου Τσαρούχα, συντάσσοντας υπόµνηµα, προβάλλοντας ενστάσεις και 
ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά τη κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της 
υποθέσεως.  

2. Καθορίζει την αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθµ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο  ποσό των 288 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 66,24), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 354,24 ευρώ, η οποία 
προκύπτει ως εξής:  

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1357 

 
ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.», ενώπιων του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. (οικ.) 134847/1332/ 
12-10-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Κωνσταντίνο Ζεκεντέ του Ανάργυρου [Α.Μ. 199], κάτοικο Αταλάντης, οδός 28ης Οκτωβρίου 
αριθ. 23, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, στη 
δικάσιµο της 05/11/2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει µε 
αριθµό καταθέσεως 144/16.12.2013 προσφυγή, που άσκησε η εταιρεία µε την επωνυµία 
«ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.», συντάσσοντας υπόµνηµα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και 
γενικά να πράξει ό,τι κατά τη κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.  

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

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

- Επιπλέον αµοιβή χρονοχρέωσης για 2 ώρες (µε ποσό 80 € ανά ώρα), ήτοι [80 € Χ3 = 
160 ευρώ], για τη µελέτη φακέλου, λόγω της φύσης της υποθέσεως.  

- Σύνολο αµοιβής 448 ευρώ. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1358 
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ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«Α∆ΕΡΦΟΙ ΚΥΡΙΤΣΗ – ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε..», ενώπιων του Μονοµελούς ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Λαµίας. 

 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 98241/1001/12-
10-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Αναστάσιο Κόρακα του Χρήστου [ΑΜ 3839 ∆ΣΑ], κάτοικο Αθηνών, οδός Μαυροκορδάτου αριθ. 
5, ΤΚ 10678, (210/3837528 – 6944526666), ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Μονοµελές 
∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, στη δικάσιµο της 05/11/2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή 
ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει µε αριθµό καταθέσεως 281/2008 προσφυγή, που 
άσκησε η εταιρεία µε την επωνυµία «Α∆ΕΡΦΟΙ ΚΥΡΙΤΣΗ - ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε.», 
συντάσσοντας υπόµνηµα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι 
κατά τη κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.  

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

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1359 

 
ΘΕΜΑ 5ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«∆ΗΜΕΡ Α.Ε.», ενώπιων του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 104901/1057/ 
12-10-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. ∆ιορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο κ. 

Αθηνά Φιλιπποπούλου του Χρήστου [Α.Μ. 28497], κάτοικο Αθηνών, οδός Ιλισίων αριθ. 11, 
(τηλ. 210/3600164, 6977400253), η οποία να την εκπροσωπήσει στο ∆ιοικητικό Εφετείο 
Πειραιά, στη δικάσιµο της 05/11/2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να 
αποκρούσει µε αριθµό καταθέσεως 223/24.10.2011 προσφυγή, που άσκησε η εταιρεία µε την 
επωνυµία «∆ΗΜΕΡ Α.Ε.», συντάσσοντας υπόµνηµα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς 
και γενικά να πράξει ό,τι κατά τη κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.  

2. Καθορίζει την αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθµ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο  ποσό των 581 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 133,63), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 714,63 ευρώ, η οποία 
προκύπτει ως εξής:  

- Παράσταση και υπόµνηµα 341 ευρώ [256€ παράσταση συν 85€ υπόµνηµα], µε βάση  
τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013. 

- Επιπλέον αµοιβή χρονοχρέωσης για 3 ώρες (µε ποσό 80 € ανά ώρα), ήτοι [80 € Χ3 
=240 ευρώ],  για τη µελέτη φακέλου, λόγω της φύσης της υποθέσεως.  

- Σύνολο αµοιβής 581 ευρώ. 
      

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1360 
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ΘΕΜΑ 6ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της Αθανασίας χήρας Κωνσταντίνου 
Κατσαντώνη, ενώπιων του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. (οικ.) 135170/1333/ 
12-10-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Ναπολέοντα Φλώρο του Κωνσταντίνου [Α.Μ. 240], κάτοικο Λαµίας, οδός Λεωσθένους αριθ. 2, 
ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, στη δικάσιµο 
της 22/10/2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει µε αριθµό 
καταθέσεως 235/08.06.2004 αγωγή, που άσκησε η Αθανασία χήρα Κωνσταντίνου 
Κατσαντώνη, συντάσσοντας υπόµνηµα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά 
να πράξει ό,τι κατά τη κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.  

2. Καθορίζει την αµοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθµ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο  ποσό των 385 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 88,55), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 473,55 ευρώ, η οποία 
προκύπτει ως εξής:  

- Παράσταση και υπόµνηµα 305 ευρώ [134€ παράσταση συν 171€ υπόµνηµα], µε 
βάση  τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013. 

- Επιπλέον αµοιβή χρονοχρέωσης για 1 ώρα, ήτοι 80 ευρώ, για τη µελέτη φακέλου 
υπόθεσης ενώπιον πρωτοβάθµιου δικαστηρίου, δεδοµένης και της αξίας του αντικειµένου της 
υπόθεσης.  

- Σύνολο αµοιβής 385 ευρώ. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1361 
 

ΘΕΜΑ 7ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ενώπιων του Ειρηνοδικείου Μεσολογγίου. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 123492/1205/ 
12-10-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Μεσολογγίου, κ. Μάριο Παπαθεωδώρου του Βασιλείου (Α.Μ. 77) – Ε. ∆εληγιώργη 8, ο οποίος 
να την εκπροσωπήσει στο Ειρηνοδικείο Μεσολογγίου, στη δικάσιµο της 02/11/2015, ή σε κάθε 
µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει µε αριθµό καταθέσεως 58/2015 αγωγή, 
που άσκησε η εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 
συντάσσοντας προτάσεις, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι 
κατά τη κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.  

2. Καθορίζει την αµοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθµ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο  ποσό των 112 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 25,76), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 137,76 ευρώ, η οποία 
προκύπτει ως εξής:  

- Παράσταση και υπόµνηµα 32 ευρώ [16€ παράσταση συν 16€ υπόµνηµα], µε βάση  
τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013. 

- Επιπλέον αµοιβή χρονοχρέωσης για 1 ώρα (µε ποσό 80 € ανά ώρα), ήτοι 80 ευρώ, 
για τη µελέτη φακέλου ενώπιον πρωτοβάθµιου δικαστηρίου.  

- Σύνολο αµοιβής 112 ευρώ. 
 
Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, ζητώντας να βρεθεί µια άλλη εξωδικαστική 

λύση. 

ΑΔΑ: 7ΘΣΤ7ΛΗ-ΕΡΠ
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1362 
 

ΘΕΜΑ 8ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση έφεσης της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΕΥΡΩΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.», ενώπιων του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 116989/1148/ 
12-10-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. ∆ιορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο κ. 

Σοφία Κρανιώτη του Χαραλάµπους [Α.Μ. 319], κάτοικο Λαµίας, οδός Λεωνίδου αριθ. 6, η οποία 
να την εκπροσωπήσει στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά, στη δικάσιµο της 12/11/2015, ή σε κάθε 
µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει µε ηµεροµηνία καταθέσεως 26/03/2013 
έφεση, που άσκησε η εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΥΡΩ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.», 
συντάσσοντας  υπόµνηµα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι 
κατά τη κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.  

2. Καθορίζει την αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθµ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο  ποσό των 501 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 115,23), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 616,23 ευρώ, η οποία 
προκύπτει ως εξής:  

- Παράσταση και υπόµνηµα 341 ευρώ [256€ παράσταση συν 85€ υπόµνηµα], µε βάση  
τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013. 

- Επιπλέον αµοιβή χρονοχρέωσης για 2 ώρες (µε ποσό 80 € ανά ώρα), ήτοι [80€ Χ3 = 
160 ευρώ], για τη µελέτη φακέλου, λόγω της φύσης της υποθέσεως.  

- Σύνολο αµοιβής 501 ευρώ. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1363 
 

ΘΕΜΑ 9ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αίτησης ακύρωσης των Στάµου και 
Κωνσταντίνου Χατζηδούρου, ενώπιων του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 95568/948/12-
10-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. ∆ιορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο  κ. 

Πετρούλα Κοντοχρήστου του Γρίβα [Α.Μ. 257], κάτοικο Λαµίας, οδός Λεωνίδου αριθ. 26, η 
οποία να την εκπροσωπήσει στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά, στη δικάσιµο της 17/11/2015, ή σε 
κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την µε αριθµό καταθέσεως 
223/25.05.2015 αίτηση ακύρωσης, που άσκησαν ο Στάµος Χατζηδούρος και ο Κωνσταντίνος 
Χατζηδούρος, συντάσσοντας υπόµνηµα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά 
να πράξει ό,τι κατά τη κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.  

2. Καθορίζει την αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθµ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο  ποσό των 421 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 96,83), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 517,83 ευρώ, η οποία 
προκύπτει ως εξής:  

- Παράσταση και υπόµνηµα 341 ευρώ [256€ παράσταση συν 85€ υπόµνηµα], µε βάση  
τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013. 

- Επιπλέον αµοιβή χρονοχρέωσης για 1 ώρα, ήτοι 80 ευρώ, για τη µελέτη φακέλου 
υπόθεσης ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά.  

- Σύνολο αµοιβής 421 ευρώ.  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1364 
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ΘΕΜΑ 10ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για άσκηση αίτησης καθορισµού προσωρινής τιµής µονάδας 
απαλλοτρίωσης, για λογαριασµό της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», για το έργο «Κατασκευή 
Κόµβου Ξηριώτισσας» µε Κ.Α. 2014ΕΠ76600005 της ΣΑΕΠ 766. 
(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. 128810/1266/ 
12-10-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. ∆ιορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο  κ. 

Ειρήνη Κούτρα του ∆ηµητρίου [Α.Μ. 294], κάτοικο Λαµίας, οδός Παλαιολόγου αριθ. 14, η οποία 
να ασκήσει ενώπιον του Μονοµελούς Εφετείου Λαµίας, αίτηση καθορισµού προσωρινής τιµής 
µονάδας αποζηµίωσης, λόγω της ήδη κηρυχθείσας απαλλοτρίωσης υπέρ της «Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας», για το έργο «Κατασκευή Κόµβου Ξηριώτισσας», ήτοι να συντάξει, 
καταθέσει, επιδώσει την αίτηση, καθώς και να παραστεί ενώπιον του ίδιου ως άνω ∆ικαστηρίου 
προκειµένου να υποστηρίξει αυτήν, συντάσσοντας προτάσεις, εξετάζοντας µάρτυρες και γενικά 
να πράξει ό,τι κατά την κρίση της απαιτείται για την υπεράσπιση της υποθέσεως.    

2. Καθορίζει την αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθµ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο  ποσό των 747 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 171,81), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 918,81 ευρώ, η οποία 
προκύπτει ως εξής:  

- Για την άσκηση της αίτησης, την παράσταση και τη σύνταξη/κατάθεση προτάσεων 
ενώπιον του Μονοµελούς Εφετείου [διαδικασία απαλλοτριώσεων] 427 ευρώ [139€ αίτηση, 
149€ παράσταση και 139€ προτάσεις], µε βάση τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 
4194/2013. 

- Επιπλέον αµοιβή χρονοχρέωσης για 4 ώρες (µε ποσό 80 € ανά ώρα), ήτοι [80€ Χ3 = 
320 ευρώ], για τη µελέτη φακέλου, λόγω της φύσης της υποθέσεως.  

- Σύνολο αµοιβής 747 ευρώ. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1365 
 
 

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση της υπ΄αριθµ. πρωτ. 260/8-10-2015 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Φθιώτιδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινοµένων (πληµµυρικά φαινόµενα 8-10-2015), Π.Ε. Φθιώτιδας. 
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 261/8-10-2015 
έγγραφο της Αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 Εγκρίνει την υπ΄αριθµ. πρωτ. 260/8-10-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Φθιώτιδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινοµένων (πληµµυρικά φαινόµενα 8-10-2015), Π.Ε. Φθιώτιδας, και συγκεκριµένα: 

 
1.- Την απευθείας µίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών µηχανηµάτων: 
α) Με αριθµό κυκλοφορίας µηχάνηµα έργου ΜΕ 76255 τύπου εκσκαφέα λαστιχοφόρου, 

το µε αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ-96259 φορτωτή λαστιχοφόρου, µε αρ. κυκλοφορίας ΥΧΤ-3306 
φορτηγό ιδιοκτησίας «ΚΟΥΣΟΥΛΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ του Ευσταθίου» για τον καθαρισµό και 
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διαµόρφωση τεχνικού, διευθέτηση και διαµόρφωση της κοίτης χειµάρρου στην Χ.Θ. 57+300 
στην Π.Ε.Ο. Λαµίας-Αθηνών. 

β) Με αριθµό κυκλοφορίας µηχάνηµα έργου ΜΕ 70446 τύπου εκσκαφέα λαστιχοφόρου, 
το µε αρ. κυκλοφορίας ΜΕ 122399 τύπου ερπυστριοφόρου φορτωτή ιδιοκτησίας 
«ΑΝΕΣΤΑΚΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ του Ιωάννη» για καθαρισµό και διαµόρφωση τεχνικού, 
διευθέτηση και διαµόρφωση της κοίτης του ρέµατος «Αλαργηνού» σε δύο θέσεις στην Ε.Ο. 
Αταλάντης – Σκάλα Αταλάντης. 

γ) Με αριθµό κυκλοφορίας µε αρ. κυκλοφορίας ΜΙΚ-1647 φορτηγό ιδιοκτησίας 
«ΑΝΕΣΤΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του Ανάργυρου» για την µεταφορά των φερτών υλικών από τον 
καθαρισµό και διαµόρφωσης τεχνικού της κοίτης του ρέµατος «Αλαργηνού» σε δύο θέσεις στην 
Ε.Ο. Αταλάντης – Σκάλα Αταλάντης. 

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

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

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

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

(γ) Το µηχάνηµα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, αλυσίδες, υαλοκα-
θαριστήρες, 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 1366 

 
 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 12ο:  Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου: «Συντήρηση 
– αποκατάσταση Ι. Ν. Μεταµορφώσεως Σωτήρος», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 
350.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 96916/1601/12-10-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
1. Εγκρίνει:  

 α) την δηµοπράτηση του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση Ι. Ν. Μεταµορφώσεως 
Σωτήρος», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 350.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή 
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δηµοπρασία, 
β) την διακήρυξη και τα λοιπά συµβατικά τεύχη του έργου,  
γ) την δαπάνη για την εκτέλεση του έργου από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 

ΣΑΕΠ 766 µε κωδικό έργου 2014ΕΠ76600003. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ως Αρχή που θα διενεργήσει 

την δηµοπρασία. 
  

Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος µε την αιτιολογία ότι «πρόκειται για έργο που 
έχει την δυνατότητα η εκκλησία να πληρώσει διότι διαθέτει περιουσιακά στοιχεία». 
 Ο κ. Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1367 
 

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας - κατακύρωση αποτελέσµατος του ανοιχτού 
διαγωνισµού του έργου: «Βελτίωση και ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Καλεσµένο - 
Παπαρούσι», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 240.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 134825/2320/12-10-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει τα υπ΄αριθµ. 1/29-9-2015 και 1α/5-10-2015 πρακτικά της επιτροπής 

διαγωνισµού του έργου: «Βελτίωση και ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Καλεσµένο - 
Παπαρούσι», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 240.000,00 € 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 έργου στην εργοληπτική 
επιχείρηση «ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ», που προσέφερε έκπτωση σαράντα τέσσερα τοις 
εκατό (44 %). 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1368 

 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας - κατακύρωση αποτελέσµατος του ανοιχτού 
διαγωνισµού του έργου: «Λήψη µέτρων, συντήρηση και βελτίωση της οδού Ψαχνά – Προκόπι», 
Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 1.140.262,14 €. 
(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. 135504/4214/Φ.Ε./ 
13-10-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει τα υπ΄αριθµ. 1/22-9-2015, 1α/1-10-2015 και 2/8-10-2015 πρακτικά της 

επιτροπής διαγωνισµού του έργου: «Λήψη µέτρων, συντήρηση και βελτίωση της οδού Ψαχνά – 
Προκόπι», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 1.140.262,14 €, που αφορούν στον έλεγχο των 
δικαιο-λογητικών συµµετοχής, των οικονοµικών προσφορών και των εγγυητικών επιστολών 
των υποψηφίων αναδόχων. 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα της ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου στην εργοληπτική 
επιχείρηση «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», που προσέφερε έκπτωση πενήντα τρία και 
σαράντα πέντε τοις εκατό (53,45 %). 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1369 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση πρακτικού 2 – κατακύρωση αποτελέσµατος του πρόχειρου διαγωνισµού 
για την υλοποίηση του υποέργου «Προµήθεια σάκων ψυχρής ασφάλτου για το έτος 2015», 
Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 73.500 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. (οικ.) 133699/5797/ 
8-10-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθµ. 2/5-10-2015 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου 

διαγωνισµού για την υλοποίηση του υποέργου «Προµήθεια σάκων ψυχρής ασφάλτου για το 
έτος 2015», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 73.500 € µε Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης των αναδειχθέντων µειοδοτών, βάσει του άρθρου 6, παρ. 2 του 
Π.∆. 118/07. 
  2. Κατακυρώνει την ως άνω προµήθεια στις εταιρείες: 

α) «EUROPATCH ΣΚΟΥΡΛΕΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟ∆ΗΜΟΣ» Εξειδικευµένα ασφαλτικά, Σπάρτης 
21-Αθήνα και  

β) «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ Α.Ε.» Τεχνική - Εµπορική Εταιρεία, ∆ηµ. Γληνού 18- 
Θεσσαλονίκη», κατά το ήµισυ (1/2) της προµήθειας της ποσότητας στην κάθε µία αντίστοιχα 
λόγω της ισοτιµίας της προσφοράς, σύµφωνα µε το Π.∆. 118/2007 άρθρο 21 παρ. β, µε τιµή 
προσφοράς 41.710,00€ έκαστος χωρίς Φ.Π.Α.. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1370 

 
ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση αποτελέσµατος του πρόχειρου επαναληπτικού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. 
Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισµού 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. (οικ.) 135766/5104/ 
13-10-2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το από 8-10-2015 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου επαναληπτικού 

διαγωνισµού για την «Προµήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. 
Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισµού 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., που 
αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του αναδειχθέντα µειοδότη, βάσει του 
άρθρου 6, παρ. 2 του Π.∆. 118/07. 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού στην ατοµική επιχείρηση «ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
ΣΠ. ΜΠΕΤΣΗΣ», σύµφωνα µε την προσφορά της, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 40.544,725 
€ (χωρίς Φ.Π.Α.). 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1371 
 
ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού δηµόσιου 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια µελανιών (τόνερ) για τους εκτυπωτές των υπηρεσιών της Π.Ε. 
Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισµού 53.000 € µε Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. (οικ.) 135788/5105/ 
13-10-2015 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 
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1. Εγκρίνει το από 12-10-2015 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού 
δηµόσιου διαγωνισµού για την «Προµήθεια µελανιών (τόνερ) για τους εκτυπωτές των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισµού 53.000 € µε 
Φ.Π.Α., που αφορά στην αξιολόγηση των προσφορών (δικαιολογητικά συµµετοχής - τεχνικές & 
οικονοµικές προσφορές) των υποψήφιων αναδόχων. 

2. Απορρίπτει την εταιρεία: «Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε.», µε δ.τ. «EUROSUPPLIES», για 
του λόγους που αναλυτικά αναφέρονται το εν λόγω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού. 

3. Αναδεικνύει µειοδότη την εταιρεία: «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ∆. Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε.», µε δ.τ. 
«ΓΡΑΜΜΗ COM», η οποία κατέθεσε την προσφορά µε την χαµηλότερη τιµή, ήτοι 35.800,95 € 
χωρίς Φ.Π.Α.. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1372 

 
ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για 
την «Προµήθεια και µεταφορά άλατος (χύµα) για την περίοδο 2015», Π.Ε. Φωκίδας, συνολικού 
προϋπολογισµού 67.800,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 135532/7214/13-10-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 1. Εγκρίνει το υπ΄αριθµ. 2/13-10-2015 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια και µεταφορά άλατος (χύµα) για την περίοδο 
2015», Π.Ε. Φωκίδας, συνολικού προϋπολογισµού 67.800,00 € µε Φ.Π.Α., που αφορά στην 
αποσφράγιση και στον έλεγχο των οικονοµικών προσφορών των υποψήφιων αναδόχων. 

2. Αναδεικνύει µειοδότη την εταιρεία «ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΥΡΙΠΙ∆Η ΜΟΝΟΠΩΛΕΙΟΝ 
ΣΤΥΛΙ∆ΟΣ», διότι η προσφορά της είναι σύµφωνη µε του όρους της διακήρυξης και οικονοµικά 
συµφέρουσα, ήτοι 67.757,63€ µε Φ.Π.Α.. 

Η κατακύρωση θα γίνει µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύµφωνα 
το άρθρο 6, παρ. 2 του Π.∆. 118/07, που θα υποβάλει η ως άνω αναδειχθείσα εταιρεία µετά 
από σχετική ειδοποίηση. 
   

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, επισηµαίνοντας και πάλι την 
ανάγκη ενιαίας προµήθειας άλατος για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Π.Σ.Ε..  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1373 
 

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού δηµόσιου 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια και µεταφορά άλατος αποχιονισµού», Π.Ε. Βοιωτίας, 
προϋπολογισµού 30.000 € µε Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 3666/13-10-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το από 13-10-2015 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού 

δηµόσιου διαγωνισµού για την «Προµήθεια και µεταφορά άλατος αποχιονισµού», Π.Ε. 
Βοιωτίας, προϋπολογισµού 30.000 € µε Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο των τυπικών 
δικαιολογητικών και των τεχνικών προδιαγραφών των υποψηφίων προµηθευτών. 
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2. Ορίζει την 27η Οκτωβρίου, ηµέρα Τρίτη, για την αποσφράγιση της οικονοµικής 
προσφοράς µε τον µοναδικό συµµετέχοντα, ήτοι την εταιρεία «ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΥΡΙΠΙ∆Η 
ΜΟΝΟΠΩΛΕΙΟΝ ΣΤΥΛΙ∆ΟΣ». 
   

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, επισηµαίνοντας και πάλι την 
ανάγκη ενιαίας προµήθειας άλατος για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Π.Σ.Ε..  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1374 

 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση επιπλέον δαπάνης και δέσµευση πίστωσης για την: «Προµήθεια άλατος», 
Π.Ε. Φθιώτιδας, αρχικού προϋπολογισµού 80.000,00 € µε Φ.Π.Α., λόγω αλλαγής του Φ.Π.Α. 
από 18% σε 23%. 
(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. 132515/7545/7-10-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει επιπλέον δαπάνη και δέσµευση πίστωσης ποσού 7.080,00€ για την: 

«Προµήθεια άλατος», Π.Ε. Φθιώτιδας, αρχικού προϋπολογισµού 80.000,00 € µε Φ.Π.Α., λόγω 
αλλαγής του Φ.Π.Α. από 18% σε 23%, µε τελικό προϋπολογισµό 87.080,00€. 
   

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, επισηµαίνοντας και πάλι την 
ανάγκη ενιαίας προµήθειας άλατος για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Π.Σ.Ε..  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1375 

 
 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου για την υποστήριξη της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας για την ανάπτυξη – υλοποίηση του Επιχειρηµατικού Πάρκου Οινοφύτων - 
Σχηµαταρίου, Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 24.600,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 4276/8-10-2015 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει: 
1. την ανάληψη δαπάνης ποσού 24.600,00€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για την 

ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου για την υποστήριξη της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας για την ανάπτυξη – υλοποίηση του Επιχειρηµατικού Πάρκου Οινοφύτων - 
Σχηµαταρίου, Π.Ε. Βοιωτίας. 

2. την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συµβούλου για την 
υποστήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την ανάπτυξη – υλοποίηση του 
Επιχειρηµατικού Πάρκου Οινοφύτων - Σχηµαταρίου», για την εκτέλεση των εργασιών όπως 
αυτές αποτυπώνονται στην συνηµµένη τεχνική έκθεση. 
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Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος έδωσε αρνητική ψήφο, ζητώντας, «την γνώµη του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου για τον έλεγχο και την µελέτη του έργου». 
 Ο κ. Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1376 

 
 
∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δαπανών και δέσµευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 4323/9-10-2015 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 Εγκρίνει την δαπάνη (ανάληψη υποχρέωσης - δέσµευση πίστωσης) για αγορές, 
επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας, ως εξής: 

 
Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 
1. Πληρωµή δαπάνης για αγορά ελαστικών για το ΚΗ 6226 αυτοκίνητο 

Σχετ. Το αρ. 8383/5-10-2015 έγγραφο της ∆/νσης Μεταφορών 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 1321 

738,00 

2. Πληρωµή δαπάνης για εργασία (service µηχανής, εξαγωγή και 
επανατοποθέτηση διαφορικού και αλλαγή και ρεγουλάρισµα φερµουιτ ) 
και ανταλλακτικά (φίλτρα, λάδια, διαφορικό, ζυγκιά βαλβολίνη και 
φερµουιτ) για το ΚΥ 96349 – µηχάνηµα έργου (λεπίδα καθαρισµού 
ρείθρων – εκχιονιστική) για τις ανάγκες της ΚΩΠΑΙ∆ΑΣ  
Σχετ. Το αρ. 3568/5-10-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 5429 

3.904,20 

3. Πληρωµή δαπάνης για εργασία (service µηχανής, αλλαγή σωληνάκια 
πετρελαίου και αλλαγή µπουκάλας) και ανταλλακτικά (φίλτρα, λάδια, υγρά 
ψυγείου, δύο µπαταρίες και βαλβολίνη) για το ΚΥ 82362 – µηχάνηµα 
έργου (ερπυστριοφόρα τσάπα) για τις ανάγκες της ΚΩΠΑΙ∆ΑΣ  
Σχετ. Το αρ. 3569/5-10-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 5429 

1.670,72 

4. Πληρωµή δαπάνης για εργασία (service µηχανής, αλλαγή και τοποθέτηση 
µπουκαλών και επισκευή αυτόµατης λίπανσης) και ανταλλακτικά (φίλτρα, 
τέσσερα σετ στεγανών λάδι υδραυλικού υγρά ψυγείου κλπ) για το ΚΗΥ 
6186 αυτοκίνητο (ανυψωτικό) για τις ανάγκες της ΚΩΠΑΙ∆ΑΣ  
Σχετ. Το αρ. 3570/5-10-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 5429 

2.128,15 

5. Πληρωµή δαπάνης για αγορά µελανών για τις ανάγκες της Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης     
Σχετ. Το αρ. 8544/15-9-2015, 9579/5-10-2015 έγγραφα της Πρωτο-
βάθµιας Εκπαίδευσης     
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 1111 

279,21 

6. Πληρωµή δαπάνης για αγορά σφραγίδων για τις ανάγκες της Πρωτο-
βάθµιας Εκπαίδευσης     
Σχετ. Το αρ. 9580/5-10-2015, έγγραφο της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης     
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 1699 

308,50 

7. Πληρωµή δαπάνης για αγορά σφραγίδων και ταµπόν για τις ανάγκες της 
∆/θµιας Εκπαίδευσης     

125,09 
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Σχετ. Το αρ. 9788/7-10-2015, έγγραφο της ∆/θµιας Εκπαίδευσης     
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 1699 

8. Πληρωµή δαπάνης για αγορά υδραυλικών υλικών για τις εγκαταστάσεις 
των κτιρίων της Π.Ε. Βοιωτίας   
Σχετ. Το αρ. 3520/2-10-2015, έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων  και 
έγγραφο συντηρητή.    
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 1329 

364,70 

9. Πληρωµή δαπάνης για αγορά υλικών για την ετήσια συντήρηση του 
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους των Η/Μ εγκαταστάσεων του ∆ιοικητηρίου.    
Σχετ. Το αρ. 3602/9-10-2015, έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων  και 
έγγραφο συντηρητή    
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 1329 

389,91  

10. Πληρωµή δαπάνης για έξοδα µετακίνησης, ηµερήσια αποζηµίωση κλπ για 
τη συµµετοχή τεσσάρων υπαλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας 
στο 16Ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό συνέδριο στο Ηράκλειο για 
ενηµέρωση θεµάτων φυτοπροστασίας.   
Σχετ. Το αρ. 13975/9-10-2015, έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 5244 

2.986,32 
 

11. Πληρωµή δαπάνης για κάλυψη τηλεπικοινωνιακών τελών για τις ανάγκες 
του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας  
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 0879 

1.119,56 

12. ∆έσµευση ποσού για πληρωµή πρόσθετων τελών για τις µετακινήσεις 
των υπαλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής στον 
ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 0567 

6.000,00 

13. Πληρωµή δαπάνης για επισκευή στέγης µε τοποθέτηση µολυβδόφυλλου, 
µαστίχης µονωτικού και αντικατάσταση υδρορροής στο κτίριο της 
Κτηνιατρικής  
Σχετ. Το αρ. 3595/7-10-2015, έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων  
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 0851 

1.414,50 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1377 

 
 

ΘΕΜΑ 23ο: 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. 134553/5846/12-10-
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 αγορές, επισκευές, 

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

Α/Α Αιτιολογία Συνολικό 
ποσό € 

1. Προµήθεια σφραγίδων για τις ανάγκες της ∆/νσης Α/θµιας Εκπαίδευσης 
Ευβοίας λόγω µετονοµασίας του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και 
Θρησκευµάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων 
από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1111 (σχετ. αρ. πρωτ. 
131501/5603/6-10-2015 έγγραφο Τµήµατος Προµηθειών της ΠΕ 
Ευβοίας). 

270,28 

2. Προµήθεια ειδών καθαρισµού και υγιεινής για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 

623,24 
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1231 (σχετ. αρ. πρωτ. 132477/5741/7-10-2015 έγγραφο του Τµήµατος 
Προµηθειών της ΠΕ Ευβοίας). 

3. Προµήθεια  ανταλλακτικών φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος MINOLTA 
BIZHUB 250 από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1329 (σχετ. αρ. 
πρωτ. 129883/348/1-10-2015 έγγραφο του Τµήµατος Πληροφορικής 
της Π.Ε. Ευβοίας). 

561,10 

4. Προµήθεια δάφνινων στεφανιών για τον εορτασµό της επετείου της 28ης 
Οκτωβρίου από την πίστωση του Ε.Φ 02073, ΚΑΕ 5161 (σχετ. αρ. 
πρωτ. 134440/5843/12-10-2015 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών 
της Π.Ε. Ευβοίας). 

793,35 

5. Παροχή υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης µε εγκατάσταση µικροφωνικών 
και ηχητικών συστηµάτων στο χώρο της πλατείας του Αγίου Νικολάου 
που θα γίνει η κατάθεση στεφανιών και της παραλίας της Χαλκίδας που 
θα γίνει η παρέλαση για τον εορτασµό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 
από την πίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 5161 (σχετ. αρ. πρωτ. 134436/ 
5842/12-10-2015 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών της ΠΕ Ευβοίας). 

1.476,00 

6. Παροχή υπηρεσιών δηµοσίευσης απόφασης κήρυξης απαλλοτρίωσης 
για την ανέγερση του 26ου ∆ηµοτικού Σχολείου Χαλκίδας από την 
πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0841 (σχετ. αρ. πρωτ. 129710/4044/1-
10-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευβοίας). 

420,99 

7. Εργασία συντήρησης και επισκευής φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος 
MINOLTA BIZHUB 250 από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 
0869(σχετ. αρ. πρωτ. 129988/349/2-10-2015 έγγραφο του Τµήµατος 
Πληροφορικής της ΠΕ Ευβοίας). 

36,90 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1378 

 
 

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα του προγράµµατος ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 134554/5847/12-10-
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 του παρακάτω 

λογαριασµού έργου (Ε.Φ. 02071), Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής:  
 

α/α Τίτλος Έργου Ανάδοχος / Προµηθευτής Ποσό σε 
€ 

Κ.Α.Ε. 

 
 
 
 
 

1 

3ος λογαριασµός του έργου : 
«Υποστήριξη ηλεκτρονικού, 
ηλεκτροµηχανολογικού, 
δικτυακού, µηχανογραφικού 
εξοπλισµού και λογισµικού των 
υπηρεσιών της ΠΕ Ευβοίας».  
Σχετ: οικ. 128382/4007/5-10-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της ΠΕ Ευβοίας 

 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 

 
3.000,00 9779 

 

Προϋπολογισµός Έργου:         24.000,00 
Πληρωµές µέχρι σήµερα:           6.000,00 
Παρόντας Λογαριασµός:            3.000,00 
Σύνολο:                                      9.000,00  
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Υπόλοιπο Εγκρίσεων:              15.000,00 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1379 
 
 

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή ποσών αχρεωστήτως 
εισπραχθέντων (παράβολα από τέλη µεταβίβασης οχηµάτων), Π.Ε. Εύβοιας.  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 134556/5848/12-10-
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 ύψους εννιακόσια εξήντα ευρώ (960,00 €), 

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

 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΟΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΣΟ 

1 ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ   ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 200,00 

2 ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ALPHA 75,00 

3 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ALPHA 135,00 

4 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 165,00 

5 ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ALPHA 220,00 

6 ΘΩΜΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 165,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 960,00 
 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1380 
 
 

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, 
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 134977/7176/12-10-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες από τον τακτικό προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, 

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

Α/Α Αιτιολογία Ποσό 
1.  δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας δύο (2) κεφαλών και µίας (1) 

ηλεκτρονικής για τα χορτοκοπτικά µηχανήµατα της Π.Ε. Φωκίδας 
(Παναγιώτη Φάκος)  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1699 

166,00 

2.  δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας13 card readers (καρτα-
ναγνωστών) για την εξυπηρέτηση µηχανογραφικών αναγκών της 

596,70 
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Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας (Fiber PC – Σπύρος 
Μπουµπουρής). 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1723 

3.  δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας µίας ψηφιακής φωτο-
γραφικής µηχανής για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών του 
γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας, όπως οπτική καταγραφή 
έργων αρµοδιότητας της ΠΕ Φωκίδας, δηµιουργία αρχειακού υλικού 
εκδηλώσεων, περιφερειακών συµβουλίων κ.λπ (Σµαράγδης 
Νικόλαος) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1725 

250,00 

4.  δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας χρωµάτων για τις ανάγκες 
των υπηρεσιών της ΠΕ Φωκίδας (ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ)  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1641 

650,00 

5.  δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας, ενός (1) τόνερ για τον 
εκτυπωτή laser h/p 3005, ενός (1) τόνερ για τον εκτυπωτή laser 
Canon LBP 3010 (1) µελάνι για Fax Canon M-41 για το τµήµα 
µισθοδοσίας και ΠΣΕΑ  (ΣΜΑΡΑΓ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1111 

210,00 

6.  δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας µελανιών για το 
πολυµηχάνηµα HP Officejet 3680 της ∆/νσης Ανάπτυξης (Γκαβέρας 
Λεωνίδας) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1111 

182,70 

7.  δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας ειδών καθαριότητας, για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Φωκίδας. (Γαζής Γεώργιος) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1231 

602,70 

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

126,50 

9 δαπάνη για την πληρωµή λογαριασµών ύδρευσης για το 
Κτηνιατρείο Λιδωρικίου  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0831 

81,83 

10 δαπάνη για την πληρωµή οδοιπορικών τριών (3) υπαλλήλων, της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της ∆/νσης Υγείας 
και Κοιν. Μέριµνας, της ∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, για 
τους µήνες Αύγουστο και Σεπτέµβριο 2015 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0711 

944,20 

11 δαπάνη για την πληρωµή παράστασης, ενώπιον του Ειρηνοδικείου 
Άµφισσας, για την υπόθεση της αριθµ. 11/2005 αγωγής του Ι. ΧΛΕ-
ΜΠΟΓΙΑΝΝΗ, στις 19/06/2015, του Καραγιώργου ∆ηµητρίου. 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0871 

206,64 

12 δαπάνη για την πληρωµή ανανέωσης σύµβασης που αφορά την 
ηλεκτρονική υποστήριξη και συντήρηση προγράµµατος Η/Υ ΚΤΕΟ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ) της 
∆/νσης Μεταφορών & Επικ/νιών του τµήµατος ΚΤΕΟ (ΑΦΟΙ 
ΣΤΑΣΙΝΟΥ Ο.Ε.)  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0879 

3.616,20 

13 δαπάνη για την πληρωµή αποκατάστασης τροφοδοσίας ηλεκτρικής 
παροχής µέσα στον κεντρικό κατανεµητή ασθενών ρευµάτων της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας - Κτηνιατρικής του Κτηνιατρείου 
Λιδορικίου (ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ)  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0851 

100,00 

14 ∆      δαπάνη για την πληρωµή καθαρισµού των χαλιών του γραφείου του 
   Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Φωκίδας. (Κωσταράς ∆ηµήτριος) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0899 

123,00 

15 δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας παραβόλων τεχνικού 431,00 
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ελέγχου ΚΤΕΟ των ΚΗΗ 1625, ΚΗΗ 1627, ΚΗΥ 4647, ΚΗΗ 1611, 
ΚΗΗ 1609, ΚΗΗ 1601, και ΚΗΗ 1626 υπηρεσιακών οχηµάτων της 
Π.Ε. ΦΩΚΙ∆ΑΣ  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0899 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1381 

 
 

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δαπάνης για τον εορτασµό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 
1940 στην Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 1474/12-10-2015 
έγγραφο του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη 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, ύψους 2.350€, για τον εορτασµό της Εθνικής Επετείου της 28ης 

Οκτωβρίου 1940 στην Π.Ε. Φωκίδας, η οποία αναλύεται, ως εξής: 
 

-     Ηχητική κάλυψη                         1.450€ 
-     Στεφάνια-λουλούδια                      350€  
-     Γλυκά-ποτά-αναψυκτικά               400€ 
-     Ενοίκιο Πνευµατικού Κέντρου       150€ 

 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Φορέα 073 και ΚΑΕ 5161. 
 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1382 

 
 

ΘΕΜΑ 28ο: 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. 5077/13-10-2015 
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 ∆έσµευση πίστωσης και πληρωµή δαπάνης για την πληρωµή 

επιδόµατος νεφροπαθών για τους µήνες Νοέµβριο-∆εκέµβριο 2015. 
Σχετικό: 3056/06-10-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριµνας. 
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 2713 

 
161.280,00 

2 ∆έσµευση πίστωσης και πληρωµή δαπάνης για την εκτύπωση 
φωτοτυπιών ειδικού τύπου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  
Σχετικό:133887/3862/09-10-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0843 

     
       700,00 

 

3 ∆έσµευση πίστωσης και πληρωµή δαπάνης για την εκτύπωση   
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φωτοτυπιών ειδικού τύπου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Φθιώτιδας.  
Σχετικό:131974/7515/06-10-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας.  
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0843 

    700,00  
  

4 ∆έσµευση πίστωσης και πληρωµή δαπάνης για την προµήθεια 
ειδών καθαριότητας της ∆/νσης ∆/θµιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας. 
Σχετικό: Φ. 4.1/5830/05-10-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆/θµιας 
Εκπαίδευσης Φθιώτιδας. 
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1231 

 
     686,19    

5 ∆έσµευση πίστωσης και πληρωµή δαπάνης για δηµοσιεύσεις στον 
τύπο αποφάσεων και άγονων διαγωνισµών όλων των υπηρεσιών 
της ΠΕ Φθιώτιδας. 
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0841 

  3.000,00     

6 ∆έσµευση πίστωσης και πληρωµή δαπάνης για την αντιµισθία 
αιρετών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0229 

80.000,00   

7 ∆έσµευση πίστωσης και πληρωµή δαπάνης για την πληρωµή 
εργοδοτικών εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισµούς (εκτός ΙΚΑ) 
αιρετών, ειδικών συµβούλων και υπαλλήλων της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0292 

 
10.000,00 

 
 

B. Την πληρωµή δαπάνης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις και για παροχή 
υπηρεσιών που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν, ως κατωτέρω:  

 
1 Πληρωµή δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών, λιπαντικών 

και παροχή υπηρεσιών (σέρβις) για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΚΗΗ 
2715 που χρησιµοποιεί ο Αντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδας.  
Σχετικό:134109/1481/09-10-2015 έγγραφο της Γενικής ∆/νσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας. 
ΕΦ 01.073   Κ. Α. Ε.  0861, 1321, 1511 

 

117,16 

2 Πληρωµή δαπάνης για την συντήρηση και αναγόµωση πυρο-
σβεστήρων στο ΚΕ∆∆Υ Φθιώτιδας.  
Σχετικό: 844/08-10-2015  έγγραφο του ΚΕ∆∆Υ Φθιώτιδας. 
ΕΦ 01.073   Κ. Α. Ε.  1699 

 

       73,80    

3 Πληρωµή δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας (βιολογικός 
καθαρισµός) για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΚΗΗ 2715 που 
χρησιµοποιεί ο Αντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδας. 
Σχετικό:134109/1481/09-10-2015 έγγραφο της Γενικής ∆/νσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας. 
ΕΦ 01.073   Κ. Α. Ε.  0861 

 

     100,00 

4 Πληρωµή διαφόρων δαπανών για τον εορτασµό της Εθνικής 
Επετείου της 28ης Οκτωβρίου.  
Σχετικό:134109/1481/09-10-2015 έγγραφο της Γενικής ∆/νσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας. 
ΕΦ 01.073   Κ. Α. Ε.  1699 

 

     600,00 

 
 
Γ. Την πληρωµή δαπάνης και την σχετική δέσµευση πίστωσης Ε.Φ. 01.073 ΚΑΕ 0511  

συνολικού ποσού 41.000,00€, για την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Π.Ε. Φθιώτιδας,  ως κατωτέρω: 
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Α/Α ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ 
1 Γραφείο Περιφερειάρχη & Αντιπεριφερειάρχη 7 3.000 
2 Οικονοµικού 14 4.000 
3 ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 7 1.000 
4 Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας 55      11.000 
5 Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού  14 3.000 
6 Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. 

Φθιώτιδας  
61 8.000 

7 Ανάπτυξης Π.Ε. Φθιώτιδας  17 5.000 
8 Βιοµηχανίας  -  Ενέργειας & Φυσικών Πόρων  5 1.000 
9 Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας  24 5.000 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1383 

 
 

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για εξόφληση λογαριασµών 
έργων, Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 135624/5087/13-10-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δέσµευση πίστωσης και πληρωµή δαπάνης για εξόφληση των παρακάτω 

λογαριασµών έργων που έχουν εκτελεστεί ή εκτελούνται αλλά δεν έχουν εκδοθεί παραστατικά, 
σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, ως εξής: 

 
α/α Τίτλος έργου Ειδικός 

φορέας/ ΚΑΕ 
Προµηθευτής 

 
Ποσό 

1 Εξόφληση οφειλών των προηγουµένων 
ετών από εκτελεσθείσες εργασίες, 
δικαστικές αποφάσεις, αναθεωρήσεις, 
ΟΚΩ διαφόρων έργων κλπ. (αφορά 
δαπάνες για την κατασκευή του έργου: 
«Επισκευή – συντήρηση του κεντρικού 
κτιρίου της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» 
 
Χρηµατοδότηση: ΚΑΠ 

01.071 
ΚΑΕ 9779 

Πηνελόπη 
Μακρή 

14.509,00 

2 Εξόφληση οφειλών των προηγουµένων 
ετών από εκτελεσθείσες εργασίες, 
δικαστικές αποφάσεις, αναθεωρήσεις, 
ΟΚΩ διαφόρων έργων κλπ. (αφορά 
δαπάνες για την κατασκευή του έργου: 
«Υπογειοποίηση δικτύου ΟΤΕ στο 
πεζοδρόµιο του ∆ηµοτικού σχολείου 
Εχιναίων» 
 
Χρηµατοδότηση: ΚΑΠ 

01.071 
ΚΑΕ 9779 

Μιχαήλ 
Μαλάµος 

20.880,81 

3 Εξόφληση οφειλών των προηγουµένων 
ετών από εκτελεσθείσες εργασίες, 
δικαστικές αποφάσεις, αναθεωρήσεις, 

01.071 
ΚΑΕ 9779 

Ιωάννης 
Γιδαράκος 

21.978,01 
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ΟΚΩ διαφόρων έργων κλπ. (αφορά 
δαπάνες για την κατασκευή του έργου: 
«Συµπληρωµατικές εργασίες κατασκευής 
στεγάστρου στο ∆.∆. Λιανοκλαδίου» 
 
Χρηµατοδότηση: ΚΑΠ 

4 Εξόφληση οφειλών των προηγουµένων 
ετών από εκτελεσθείσες εργασίες, 
δικαστικές αποφάσεις, αναθεωρήσεις, 
ΟΚΩ διαφόρων έργων κλπ. (αφορά 
δαπάνες για την κατασκευή του έργου: 
«Καθαρισµός ερεισµάτων και κοπή 
κλαδιών και δέντρων στο οδικό δίκτυο 
της Π.Ε. Φθιώτιδας» 
 
Χρηµατοδότηση: ΚΑΠ 

01.071 
ΚΑΕ 9779 

Γεώργιος 
Τσαµαδιάς 

71.703,88 

5 Εξόφληση οφειλών των προηγουµένων 
ετών από εκτελεσθείσες εργασίες, 
δικαστικές αποφάσεις, αναθεωρήσεις, 
ΟΚΩ διαφόρων έργων κλπ. (αφορά 
δαπάνες για την κατασκευή του έργου: 
«Ανακατασκευή τεχνικού υδροληψίας 
στον ΤΟΕΒ Ροδίτσας (περιοχή 
Μεριστή)» 
 
Χρηµατοδότηση: ΚΑΠ 

01.071 
ΚΑΕ 9779 

Σοφία 
Παρηγόρη - 

Παπαδηµητρίου 

25.029,82 

6 Εξόφληση οφειλών των προηγουµένων 
ετών από εκτελεσθείσες εργασίες, 
δικαστικές αποφάσεις, αναθεωρήσεις, 
ΟΚΩ διαφόρων έργων κλπ. (αφορά 
δαπάνες για την κατασκευή του έργου: 
«Εργασίες αποκατάστασης κοίτης και 
πρανών» 
 
Χρηµατοδότηση: ΚΑΠ 

01.071 
ΚΑΕ 9779 

Σοφία 
Παρηγόρη - 

Παπαδηµητρίου 

25.116,78 

7 Εξόφληση οφειλών των προηγουµένων 
ετών από εκτελεσθείσες εργασίες, 
δικαστικές αποφάσεις, αναθεωρήσεις, 
ΟΚΩ διαφόρων έργων κλπ. (αφορά 
δαπάνες για την κατασκευή του έργου: 
«Έκτακτες παρεµβάσεις στο οδικό δίκτυο 
του Νοµού (εκχιονισµός επαρχιακού 
δικτύου – αντιπληµµυρικές παρεµβάσεις 
κλπ.» 
 
Χρηµατοδότηση: ΚΑΠ 

01.071 
ΚΑΕ 9779 

ΣΤΕΡΕΟ∆ΟΜΗ 
ΑΤΕ 

12.618,57 

8 Εξόφληση οφειλών των προηγουµένων 
ετών από εκτελεσθείσες εργασίες, 
δικαστικές αποφάσεις, αναθεωρήσεις, 
ΟΚΩ διαφόρων έργων κλπ. (αφορά 
δαπάνες για την κατασκευή του έργου: 
«Έκτακτες παρεµβάσεις στο οδικό δίκτυο 
του Νοµού (εκχιονισµός επαρχιακού 
δικτύου – αντιπληµµυρικές παρεµβάσεις 
κλπ.» 

01.071 
ΚΑΕ 9779 

Σοφία 
Παρηγόρη - 

Παπαδηµητρίου 

11.125,82 
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Χρηµατοδότηση: ΚΑΠ 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1384 

 
 

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για την υλοποίηση 
δράσεων του προγράµµατος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 
2015. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 133465/5008/13-10-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει την δέσµευση πίστωσης και την πληρωµή δαπάνης συνολικού ποσού εννιά 

χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (9.500,00 €), για την υλοποίηση δράσεων του προγράµµατος 
τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2015, για την συµµετοχή της 
Περιφέρειας στην ∆ιεθνή Τουριστική Έκθεση WORLD TRAVEL MARKET (WTM) 2015, στο 
Λονδίνο, από 2 έως 5 Νοεµβρίου 2015. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ειδικό φορέα 071 και ΚΑΕ 9899, η οποία αναλύεται ως 
ακολούθως: 
α) Έκθεση WTM 2015 στο Λονδίνο. Ενοικίαση χώρου στο περίπτερο του ΕΟΤ: 5.500 €. 
β) Έκθεση WTM 2015 στο Λονδίνο. Μεταφορικά προωθητικού υλικού: 4.000 €. 

 
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ψηφίζει αρνητικά, µε την αιτιολογία ότι «θεωρεί µη σκόπιµη 

και µη αναγκαία την συγκεκριµένη δράση … και ότι την ευθύνη για τέτοια θέµατα έχει ο 
εµπορικός ακόλουθος της Πρεσβείας και τα Υπουργεία Εξωτερικών και Εµπορίου.» 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1385 
 
 

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δαπανών και δέσµευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
(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. 135773/3848/13-10-
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 την δέσµευση πίστωσης από τον Τακτικό 

Προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας, 
ως εξής: 

 
 

Α/Α 
 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Π/Υ (ποσό 
µε Φ.Π.Α. 
σε ευρώ) 
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1 δαπάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών µηχανολογικού εξοπλισµού 
των οχηµάτων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας.  
 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΡΙΘ. 
ΑΥΤΟΚΙ
ΝΗΤOΥ 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗ

ΝΙΑ 
ΕΠΙΘ/ΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 
ΦΠΑ 

Φορτηγό  

ΚΗΙ 
4352 1 µανσόν tip 

top  5/6/2015 15,00 

 
Ρυµουλκό 

 
ΚΗΥ 
9370 

1 µανσόν tip 
top 3/8/2015 15,00 

  1 µανσόν tip 
top,  
1 
αεροθάλαµος 

10/8/2015 37,00 

Φορτωτής ΙΧ 
93851 

1 µανσόν tip 
top 26/9/2015 32,00 

   ΣΥΝΟΛΟ(1) 99,00 

Ηµιφορτηγό  ΚΗΙ 
4374 

Ρουλεµάν 
τροχού    5/10/2015 86,10 

   ΣΥΝΟΛΟ(2) 86,10 

 
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  185,10 

 
Σχετ. έγγραφα: τα υπ’ αριθµ. 130262/3685/7-10-2015,134089/380712-
10-2015 της ∆/νσης ∆/κού - Οικ/κού  
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1321 

185,10 
ευρώ 
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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 

Φορτηγό 5/6/2015 ΚΗΙ 4352 18,50 
 19/8/2015  18,50 
Ρυµουλκό  3/8/2015 ΚΗΥ 9370 18,50 
 10/8/2015  20,00 
Εκχιονιστικό λεπίδες 30/8/2015 ΚΗΥ 9400 18,50 
Φορτωτής 26/9/2015 ΙΧ 93851 300,00 
  ΣΥΝΟΛΟ(1) 394,00 

Ηµιφορτηγό 5/10/2015 ΚΗΙ 4374 147,60 

  ΣΥΝΟΛΟ(2) 147,60 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   541,60 

 
Σχετ. έγγραφα: τα υπ΄αριθµ. 130262/3685/7-10-2015,134089/380712-
10-2015 της ∆/νσης ∆/κού - Οικ/κού  
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 0861 
 

541,60 
ευρώ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχετ. το υπ΄αριθµ. 127239/3619/28-9-2015 έγγραφο της ∆/νσης 
∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1511 
 

ΗΜΕΡΟΜ
ΗΝΙΑ 

ΟΧΗΜΑ ΠΡΟΪΟΝ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ 

30/5/2015 ΚΥ 3152 ΛΑ∆Ι 150-68 4L 1 17,00 

8/6/2015 KHΥ 9371 ΛΑ∆Ι 150-68 4L 2 34,00 

  ΛΑ∆Ι ATF 1L 1 6,00 

18/6/2015 KHΥ 9371 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80-
90 4L 

1 20,50 

   ΣΥΝΟΛΟ   77,50 
  ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
 77,50 

77,50 
 ευρώ 
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4 δαπάνη: 
1. για την προµήθεια ενός αυτόνοµου ανιχνευτή οπλισµού, 

επικάλυψης και διαµέτρου για τις ανάγκες της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας ποσού 2.755,20€  

2. για την προµήθεια σφραγίδων για τις ανάγκες της ∆/νσης 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ευρυτανίας ποσού 
193,00€ 

3. για την προµήθεια σφραγίδων για τις ανάγκες της ∆/νσης 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ευρυτανίας ποσού 
201,70€ 

Σχετ. έγγραφα: τα υπ’ αριθµ. 130262/3685/7-10-2015,134089/380712-
10-2015 της ∆/νσης ∆/κού - Οικ/κού  
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1699 

3.149,90 
ευρώ 

5 δαπάνη για την αµοιβή ηλεκτρολογικών εργασιών στο ΚΤΕΟ της ∆/νσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ευρυτανίας  
Σχετ. έγγραφο: το υπ΄αριθµ. 130262/3685/7-10-2015 της ∆/νσης ∆/κού- 
Οικ/κού  
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 0869 

471,09 
ευρώ 

6 δαπάνη για την προµήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισµού για τις ανάγκες 
του ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. 
Ευρυτανίας  
Σχετ. έγγραφο: το υπ’ αριθµ. 130262/3685/7-10-2015 της ∆/νσης ∆/κού 
Οικ/κού  
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1311 

353,26 
ευρώ 

7 δαπάνη για συντήρηση και επισκευή του εξωτερικού αποχετευτικού 
δικτύου της ∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ευρυτανίας 
Σχετ. έγγραφο: το υπ’ αριθµ. 130262/3685/7-10-2015 της ∆/νσης ∆/κού- 
Οικ/κού  
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 0851 

1.300,00 
ευρώ 

8 δαπάνη για την προµήθεια µίας (1) συσκευής FAX PANASONIC KX-
FP215GR-S για τις ανάγκες της ∆/νσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
της Π.Ε. Ευρυτανίας  
Σχετ. έγγραφο: το υπ΄αριθµ. 134089/380712-10-2015 της ∆/νσης ∆/κού 
Οικ/κού  
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1725 
 

140,00 
ευρώ 

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1386 
 

 
ΜΑΘΗΤΙΚΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 
ΘΕΜΑ 32o: Κατάργηση δροµολογίων µεταφοράς µαθητών δηµοσίων σχολείων, χωρικής 
αρµοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2015-2016 και 2016-2017. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 133631/3754/7-10-
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 
Καταργεί τα δροµολόγια που συµπεριλαµβάνονται στην υπ΄αριθµ. 57496/1591/30-04-

2015 προκήρυξη «Μεταφορά µαθητών δηµοσίων σχολείων χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. 
Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2015-2016 και 2016-2017», ως εξής: 
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α/α δροµολογίου ∆ροµολόγιο 
2.2 ΧΡΙΣΟΒΑ - ΒΑΛΑΩΡΑ (ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ 

ΓΡΑΜΜΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ) 
2.28 ΛΟΓΓΙΤΣΙ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ 
2.33 ΓΟΡΙΑΝΑ∆ΕΣ - ΕΕΕΕΚ ΚΑΡ/ΣΙΟΥ 
2.39 ΣΕΛΛΑ - 4ο ∆.Σ. ΚΑΡ/ΣΙΟΥ - 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΚΑΡΣ/ΙΟΥ 
 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1387 

 
ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση της υπ΄αριθµ. 134072/1546/9-10-2015 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης του υπ΄ αριθµ. 10/2015 πρακτικού της επιτροπής του 
επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού του έργου: «Μεταφορά µαθητών δηµόσιων σχολείων, 
χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, για το σχολικό έτος 2015-2016», για τα άγονα τµήµατα 
των υπ΄αριθµ. 57496/1591/30-4-2015 και 103020/2868/31-7-2015 διακηρύξεων, βάσει του 
άρθρου 159, παρ. 2 του Ν. 3852/2010. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 134063/3805/9-10-
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 υπ΄αριθµ. 134072/1546/9-10-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς 

Ελλάδας, ως προς: 
 1. Την έγκριση του υπ΄ αριθµ. 10/8-10-2015 πρακτικού της επιτροπής του 
επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού του έργου: «Μεταφορά µαθητών δηµόσιων σχολείων, 
χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, για το σχολικό έτος 2015-2016», για τα άγονα τµήµατα 
των υπ΄αριθµ. 57496/1591/30-4-2015 και 103020/2868/31-7-2015 διακηρύξεων, βάσει του 
άρθρου 159, παρ. 2 του Ν. 3852/2010. 

2. Την ανάδειξη ως µειοδότες του διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την 
χαµηλότερη τιµή, τους παρακάτω οικονοµικούς φορείς ανά Τµήµα – ∆ροµολόγιο και για όλα τα 
προσφερόµενα είδη:  

 

ΠΡΟΥΠ. 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΣΤΗ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

∆ΡΟΜ. 
ΜΟΝΟ 
Η ΜΕ 
ΕΠΙΣΤ. 

 Α/Α 
∆ΡΟΜ. 

ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΤΟΠΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ   

ΠΡΟΣΦ. 
ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΗΜΕΡ. 
ΚΟΣΤΟΣ  
ΠΡΟΥΠ.  
ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ 

ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
∆ΡΟΜ. 
ΣΤΗΝ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ 
ΜΕΙΟ∆ΟΤΗΣ 

2.41 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ∆Α 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΦΟΥΡΝΑΣ 

ΜΕ 
ΕΠΙΣ 1,00% 21,9 180 3.942,00 

ΣΥΝΟΛΑ 3.942,00 
ΤΡΙΑΝΤΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

                  

2.42 

ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
(∆ΥΟ 
ΦΟΡΕΣ) 

ΜΕΣΟΧΩΡΑ 
(∆.Σ. 
ΠΛΑΤΑΝΟΥ) 

ΜΕ 
ΕΠΙΣ 5,00% 13,3 180 2.394,00 

ΣΥΝΟΛΑ 2.394,00 
ΣΑΜΑΡΑΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
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2.43 
ΚΟΡΙΤΣΑ -
ΜΕΣΟΧΩΡΙ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΦΟΥΡΝΑΣ & 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΦΟΥΡΝΑΣ 

ΜΕ 
ΕΠΙΣ 
ΚΑΙ 1 
ΜΟΝΟ 5,00% 32,15 180 5.787,00 

ΣΥΝΟΛΑ 5.787,00 
ΣΑΜΑΡΑΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

         

2.44 

ΜΕΣΟΧΩΡΙ 
ΚΛΕΙΣΤΟΥ - 
ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΦΟΥΡΝΑΣ & 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΦΟΥΡΝΑΣ 

ΜΕ 
ΕΠΙΣ 5,00% 19,15 180 3.447,00 

ΣΥΝΟΛΑ 3.447,00 
ΣΑΜΑΡΑΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 
Για τα δροµολόγια για τα οποία δεν κατατέθηκαν προσφορές, δηλαδή για τα δροµολόγια 

2.7, 2.21, 2.46 ο διαγωνισµός απέβη άγονος. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1388 
 

ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση του υπ΄αριθµ. 11/2015 πρακτικού της επιτροπής του επαναληπτικού 
ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού για το έργο: «Μεταφορά µαθητών δηµοσίων 
σχολείων χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, των σχολικών ετών 2015-2016 και 2016-
2017, για τα άγονα τµήµατα της υπ΄αριθµ. 57496/1591/30-4-2015 διακήρυξης».  
(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. 135458/3842/13-10-
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. 11/12-10-2015 πρακτικό της επιτροπής του επαναληπτικού 

ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού για το έργο: «Μεταφορά µαθητών δηµοσίων 
σχολείων χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, των σχολικών ετών 2015-2016 και 2016-
2017, για τα άγονα τµήµατα της υπ΄αριθµ. 57496/1591/30-4-2015 διακήρυξης», που αφορά 
στην ηλεκτρονική - φυσικού φακέλου αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης των υποψήφιων αναδόχων. 
 2. Κατακυρώνει ως µειοδότες του διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την 
χαµηλότερη τιµή, τους παρακάτω οικονοµικούς φορείς ανά Τµήµα – ∆ροµολόγιο και για όλα τα 
προσφερόµενα είδη:  

 

ΠΡΟΥΠΟΛ
ΟΓΙΣΜΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΣΤΗ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Α/Α 
∆ΡΟ
ΜΟΛ
ΟΓΙΑ 

ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΤΟΠΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

∆ΡΟΜΟΛ
ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 
ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟ
ΦΗ 

ΠΡΟΣΦ. 
ΕΚΠΤΩΣ

Η 

 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ  
ΚΟΣΤΟΣ  
ΠΡΟΥΠΟΛ
ΟΓΙΣΜΟΥ  
ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
∆ΡΟΜΟΛΟ

ΓΙΩΝ 
ΣΤΗΝ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΜΕΙΟ∆ΟΤΗΣ  

2.9 ΑΡΓΥΡΙ 
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ -Λ.Τ. 
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΠΙΣ 1,00% 43,92 360 15.811,20 

ΣΥΝΟΛΑ 15.811,20 

ΜΠΡΑΖΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
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2.11 

ΑΝΩ 
ΚΑΤΑΦΥΛΛΙ-
ΜΠΡΑΒΑ 
ΑΡΓΥΡΙΟΥ 
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 
Λ.Τ. 
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΠΙΣ 1,00% 33,60 360 12.096,00 

ΣΥΝΟΛΑ 12.096,00 

ΜΠΡΑΖΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

2.14 ΙΤΕΑ - 
ΛΕΠΙΑΝΑ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΠΙΣ 1,00% 19,40 360 6.984,00 

ΣΥΝΟΛΑ 6.984,00 

ΣΒΑΡΝΑ 
ΧΡΥΣΟΥΛΑ, 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

2.15 

ΠΟΥΛΙΑΝΑ-
ΤΣΙΡΝΩΚΑ -
ΙΤΕΑ 
(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙ
ΣΗ ΜΕ 
ΓΡΑΜΜΗ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
Υ) 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 
Λ.Τ. 
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 
&  ∆.Σ. 
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΠΙΣ 0,00% 20,39 360 7.340,40 

ΣΥΝΟΛΑ 7.340,40 

ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙ
ΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, 

ΘΩΜΑΣ  

2.17 ΝΈΟ ΑΡΓΥΡΙ-
ΜΥΡΟ∆ΕΝΤΡΙ 

∆.Σ. 
∆ΑΦΝΟΥΛΑΣ ΜΕ ΕΠΙΣ 0,00% 17,31 360 6.231,60 

ΣΥΝΟΛΑ 6.231,60 

ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 
ΑΡΓΥΡΙΟΣ   

2.18 

ΝΈΟ ΑΡΓΥΡΙ 

∆.Σ. & 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
∆ΑΦΝΟΥΛΑΣ 

ΜΕ ΕΠΙΣ 
ΚΑΙ 1 
ΜΟΝΟ 0,00% 26,04 360 9.374,40 

ΣΥΝΟΛΑ 9.374,40 

ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 
ΑΡΓΥΡΙΟΣ   

2.25 
ΑΝΩ ΤΣΟΥΚΑ 

∆.Σ. 
ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥ
ΝΑΣ   ΜΕ ΕΠΙΣ  1,00% 18,91 360 6.807,60 

ΣΥΝΟΛΑ 6.807,60 

ΛΑΘΥΡΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ 
ΛΑΜΠΡΟΥ 

2.27 

ΒΟΥΛΠΗ 

∆Σ 
ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥ
ΝΑΣ & 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥ
ΝΑΣ  

ΜΕ ΕΠΙΣ 
ΚΑΙ 1 
ΜΟΝΟ 1,00% 25,02 360 9.007,20 

ΣΥΝΟΛΑ 9.007,20 

ΛΑΘΥΡΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ 
ΛΑΜΠΡΟΥ 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1389 

 
 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ∆ΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση αποτελέσµατος του πρόχειρου διαγωνισµού για 
το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της 
παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράµµατος 
Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2015 στην Π.Ε. Βοιωτίας», 
προϋπολογισµού 47.553,97 € µε Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 14301/9-10-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, 
το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
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1. Εγκρίνει το 19-6-2015 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισµού για το 
έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της παγιδοθεσίας 
µε παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής 
Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2015 στην Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισµού 
47.553,97 € µε Φ.Π.Α., που αφορά στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών του άρθρου 6 παρ. 
2  του Π.∆. 118/07 που κατέθεσε ο αναδειχθείς µειοδότης. 

2. Κατακυρώνει τον διαγωνισµό στην εταιρεία «ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε.», µε τιµή 
προσφοράς ανά τοποθετηµένη παγίδα 0,980€. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1390 

 
 
 

Περατωθέντων των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης και των εκτάκτων θεµάτων λύεται 
η παρούσα συνεδρίαση. Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάµενα µέλη, 
ως ακολούθως: 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ              ΤΑ ΜΕΛΗ                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης       Ηλίας Μπουρµάς                      Ζωή  Σύψα 
         

Ιωάννης Ταγκαλέγκας 
 
Λάµπρος Τσιτσάνης 
 
Κων/νος Καραγιάννης  

 
Ευστάθιος Κάππος 
 
Ιωάννης Αγγελέτος 
  
Γεώργιος Γκικόπουλος 
 
Αδαµάντιος Γεωργούλης  
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