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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

της 22ης Σεπτεµβρίου 2015 
Αριθµός Πρακτικού 24 

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

όροφος), συνήλθε σήµερα στις 22 Σεπτεµβρίου 2015, ηµέρα Τρίτη 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.) 1508/16-9-2015 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: 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Εξώδικος συµβιβασµός απαιτήσεων κατά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 
άσκηση ή µη ενδίκου βοηθήµατος κατά της υπ΄ αριθµ. 277/2015 διαταγής πληρωµής του 
Ειρηνοδικείου Λαµίας [∆ικαιούχος:  ο Φώτιος Ζορµπάς του Γεωργίου] - Γνωµοδότηση.    
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας - κατακύρωση αποτελέσµατος του ανοιχτού 
διαγωνισµού του έργου: «Αποκατάσταση Ζηµιών Συρµατοκιβωτίων και Αναχωµάτων στον 
Χείµαρρο Σεργούλας», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 60.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
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ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας - κατακύρωση αποτελέσµατος του πρόχειρου 
διαγωνισµού του έργου: «Αποκατάσταση ζηµιών ασφαλτικού οδοστρώµατος επί της επ. οδού 
αρ. 15 από Χάνι Φασουλά έως Παλαιόµυλο», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 10.000,00 € µε 
Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση επανάληψης της δηµοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση 
συρµατοκιβωτίων και αναχωµάτων στον Πλείστο ποταµό, θέση “Προσφυλιάτικα – 
Γεροδήµος”», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 150.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας - κατακύρωση αποτελέσµατος του ανοιχτού 
διαγωνισµού του έργου: «Κατασκευή πτερυγότοιχου γέφυρας Μοναστηρακίου», Π.Ε. 
Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 180.000,00 € µε Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας - κατακύρωση αποτελέσµατος του ανοιχτού 
διαγωνισµού του έργου: «Αποπεράτωση κτιριακών εγκαταστάσεων Μουσείου Καρπενησίου 
στο κτίριο Παλαιού ∆ασαρχείου», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 60.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας - κατακύρωση αποτελέσµατος του ανοιχτού 
διαγωνισµού του έργου: «∆ηµοτικό κολυµβητήριο Λιβαδειάς: Εργασίες επισκευής και 
συντήρησης», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 100.000,00 € µε Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας - κατακύρωση αποτελέσµατος του ανοιχτού 
διαγωνισµού του έργου: «Συντήρηση – Βελτίωση διασταύρωσης Ε.Ο. Λαµίας – Καρπενησίου 
µε δρόµο προς ανατολική πρόσβαση σήραγγας Τυµφρηστού», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
προϋπολογισµού 150.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας - κατακύρωση αποτελέσµατος του ανοιχτού 
διαγωνισµού του έργου: «Συντήρηση και λειτουργία σήραγγας Τυµφρηστού», αρµοδιότητας 
∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε., προϋπολογισµού 500.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Εξέταση ένστασης - έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας & κατακύρωση 
αποτελέσµατος του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου: «Συµπληρωµατικές εργασίες ασφάλειας 
και ολοκλήρωσης πολυδύναµου περιφερειακού ιατρείου Μαλεσίνας», αρµοδιότητας ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε., προϋπολογισµού 480.000,00  € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση παράτασης της προθεσµίας του έργου: «Αποκατάσταση κατολισθήσεων 
οδού Άγ. ∆ηµήτριος – Καλλιανοί», αρµοδιότητας ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε.. 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράµµατος του έργου: «∆ιατήρηση και ανάδειξη 
γέφυρας στον χείµαρρο Σκίτσας», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 205.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση 1ης παράτασης χρονοδιαγράµµατος των εργασιών του έργου: 
«Καθαρισµός τεχνικών έργων του εθνικού και επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας 
(Παρνασσίδα)», προϋπολογισµού 24.943,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια πυροσβεστικής 
µάνικας, για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας, Π.Ε. Εύβοιας. 
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ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση πρακτικού 3 – κατακύρωση αποτελέσµατος του ηλεκτρονικού ανοιχτού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια πέντε (5) αυτόµατων αναλυτών αιωρούµενων σωµατιδίων 
(ΑΣ10) µετά του απαραίτητου εξοπλισµού τους στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», 
προϋπολογισµού 108.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Ματαίωση του επαναληπτικού πρόχειρου δηµόσιου διαγωνισµού (οµάδα Α’) για 
την «Προµήθεια µελανιών (toner) για τους εκτυπωτές των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» – Έγκριση α) δαπάνης – δέσµευσης πίστωσης,  β) διενέργειας 
πρόχειρου µειοδοτικού δηµόσιου διαγωνισµού, προϋπολογισµού 53.000,00 €, για την 
παραπάνω προµήθεια και γ) των όρων της σχετικής διακήρυξης. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Οριστική µαταίωση του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού του έργου 
(υπηρεσίας): «Προβολή θεµατικών µορφών τουρισµού και Γενική Τουριστική Προβολή 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισµού 243.540,00 € µε Φ.Π.Α..  
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας - κατακύρωση αποτελέσµατος του 
επαναληπτικού πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής 
υπηρεσιών φύλαξης του κεντρικού κτιρίου (διοικητηρίου) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
προϋπολογισµού 30.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση της υπ΄αριθµ. 120799/1367/14-9-2015 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης του υπ΄ αριθµ. 6/2015 πρακτικού της επιτροπής του 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, προϋπολογισµού 55.832,40 
€ χωρίς Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπανών και δέσµευση πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισµό για 
αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δαπάνης και δέσµευσης πίστωσης έργων από τις ∆ηµόσιες Επενδύσεις 
της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα και µελέτες του προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
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ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή ποσών αχρεωστήτως 
εισπραχθέντων λόγω διπλής απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συνδιοργάνωση µε την Χορωδία 
Αλιβερίου 1995 του 14ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Αλιβερίου, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δαπάνης – δέσµευση πίστωσης για την τµηµατική εκτέλεση της 
προγραµµατικής σύµβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας µε την 5η Υγειονοµική 
Περιφέρεια, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, 
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δαπάνης – δέσµευση πίστωσης για την τµηµατική εκτέλεση της 
προγραµµατικής σύµβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας µε την 5η Υγειονοµική 
Περιφέρεια,  Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δαπάνης – δέσµευση πίστωσης για την τµηµατική εκτέλεση της 
προγραµµατικής σύµβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας µε την 5η Υγειονοµική 
Περιφέρεια, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δαπάνης – δέσµευση πίστωσης για την τµηµατική εκτέλεση της 
προγραµµατικής σύµβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας µε την 5η Υγειονοµική 
Περιφέρεια, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση σχεδίου Προϋπολογισµού, έτους 2016, 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.) 
 
 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση µετακινήσεων Εντεταλµένου Περιφερειακού Συµβούλου Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητής κ. Θεµιστοκλής Χειµάρας, Εντεταλµένος, για θέµατα αρµοδιότητας Τοµέα 
Σχεδιασµού Περιφερειακής Πολιτικής της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, 
Περιφερειακός Σύµβουλος) 
 

Παρόντα µέλη συνολικά εννέα (9), εκ των οποίων τρεις (3) οι κ.κ. Κωνσταντίνος 
Μπακογιάννης, Κωνσταντίνος Καραγιάννης και Γεώργιος Γκικόπουλος µε φυσική παρουσία, 
και έξι (6) οι κ.κ. Ηλίας Μπουρµάς, Ιωάννης Ταγκαλέγκας, Βασίλειος Φακίτσας, Ευστάθιος 
Κάππος, Ιωάννης Αγγελέτος και Αδαµάντιος Γεωργούλης (αναπληρωµατικό µέλος του 
Αθανάσιου Γιαννόπουλου) µε το σύστηµα της τηλεδιάσκεψης. 

Από την συνεδρίαση, αν και κλήθηκε νόµιµα, απουσίαζε ο κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος, 
ο οποίος αναπληρώθηκε ως ανωτέρω. 

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

 
Χρέη γραµµατέα άσκησε η Ιππολύτη Μπαλκούρα του Αθανασίου, κλάδου ΠΕ 

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

Επίσης, στη συνεδρίαση παρέστησαν µε φυσική παρουσία οι: 
1. Ιωάννης Περλεπές, Αντιπεριφερειάρχης Π.Σ.Ε., µε αρµοδιότητες στους τοµείς Οικονοµικών 
και ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιας Περιουσίας, 
2. Νικόλαος Χαρδαλιάς, Εκτελεστικός Γραµµατέας Π.Σ.Ε., 
3. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας 
Π.Σ.Ε., 
4. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών και Μεταφορών Π.Σ.Ε., 
5. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε., 
6. Φωτούλα Σφήκα, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ιοίκησης Π.Σ.Ε., 
7. Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε., 
8. Γεώργιος Αποστολόπουλος, Αναπληρωτής Προϊστάµενος ∆/νσης ∆ιαφάνειας και Ηλε-
κτρονικής ∆ιακυβέρνησης Π.Σ.Ε. και  
9. Λουκάς Καράντζαλης, Αναπληρωτής Προϊστάµενος ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. 
Βοιωτίας, µε το σύστηµα της τηλεδιάσκεψης.  
 
 

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: Εξέταση και λήψη απόφασης επί των προδικαστικών προσφυγών: α) µε 
ηµεροµηνία 10-09-2015  του Ιωάννη Μπακαλέξη του Εµµανουήλ και β) µε ηµεροµηνία 11-09-
2015 του ∆ηµητρίου Πολύµερου του Λουκά κατά της υπ΄αριθµ. 1139/2015 απόφασης της 
Οικονοµικής  Επιτροπής Π.Σ.Ε.. 

Το κατεπείγον του θέµατος έγκειται στο γεγονός ότι υφίστανται δικονοµικές προθεσµίες 
για την έκδοση των αποφάσεων επί αυτών και περαιτέρω τίθεται ζήτηµα υπογραφής κι 
εκτέλεσης των συµβάσεων για την µεταφορά των µαθητών. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση της υπ΄αριθµ. 123513/1407/18-9-2015 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης του υπ΄αριθµ. 7/2015 πρακτικού της επιτροπής 
του πρόχειρου διαγωνισµού του έργου: «Μεταφορά µαθητών δηµοσίων σχολείων, χωρικής 
αρµοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, για το σχολικό έτος 2015-2016, για τα άγονα τµήµατα των υπ΄ 
αριθµ. 57496/1591/30-04-2015 και 103020/2868/31-07-2015 διακηρύξεων», βάσει του άρθρου 
159, παρ. 2 του Ν.3852/2010. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας µε διαπραγµάτευση νέων 
δροµολογίων µεταφοράς µαθητών, σχολικού έτους 2015-16 της Π.Ε. Φθιώτιδας, µέσω 
ΕΣΗ∆ΗΣ. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση της υπ΄αριθµ. 4673/18-09-2015 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης του υπ΄αριθµ. 1/18-9-2015 πρακτικού της επιτροπής 
διενέργειας της αριθµ. 4542/14-09-2015 ανοικτής διαπραγµάτευσης κατόπιν του 
επαναληπτικού (ΑΠ 3105/24-06-2015) διαγωνισµού µεταφοράς µαθητών των δηµόσιων 
σχολικών µονάδων Α’/βάθµιας και Β’/βάθµιας εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. 
Φθιώτιδας, για δύο σχολικά έτη 2015-2016 & 2016-2017. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση της υπ΄αριθµ. 4675/18-09-2015 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας περί προσωρινής ανάθεσης δροµολογίων µεταφοράς µαθητών Π.Ε. 
Φθιώτιδας, σύµφωνα µε την ΠΝΠ ΦΕΚ 108Α-10-09-2015. 
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Τροποποιήσεις -  συµπληρώσεις - καταργήσεις δροµολόγιων µεταφοράς 
µαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, σχολικού έτους 2015-16.  
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Το κατεπείγον εισαγωγής των ανωτέρω θεµάτων προ ηµερήσιας διάταξης έγκειται στο 
γεγονός ότι το τρέχον σχολικό έτος 2015-2015 έχει ήδη αρχίσει και έχει αποδειχτεί ότι οι 
διαδικασίες ανάθεσης του έργου της µεταφοράς των µαθητών στους αναδόχους είναι 
πολύπλοκη και ιδιαίτερα χρονοβόρα, µε αυξηµένες πιθανότητες να προκύψουν νέες πρόσθετες 
καθυστερήσεις. Ως εκ τούτου, η επίσπευση των διαδικασιών, έστω και για λίγες ηµέρες, 
αποτελεί κρίσιµο σηµείο στην τελική επιλογή των αναδόχων και υπογραφή των συµβάσεων 
εντός των προθεσµιών που έχουν οριστεί. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Συµπλήρωση της 8ης τροποποίησης του Προϋπολογισµού, έτους 2015, 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητές κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε. και κα Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης Οικονοµικού 
Π.Σ.Ε.) 

Το κατεπείγον του θέµατος έγκειται στο γεγονός ότι η εν λόγω συµπληρωµατική 
τροποποίηση κρίνεται αναγκαία λόγω των υπηρεσιακών αναγκών που προέκυψαν και,  
δεδοµένου ότι αυτές πρέπει να εγκριθούν στο επόµενο Περιφερειακό Συµβούλιο Στερεάς 
Ελλάδας που θα γίνει στις 28-9-2015, δεν υπάρχουν άλλα χρονικά περιθώρια λήψης 
απόφασης. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Έγκριση της υπ΄αριθµ. πρωτ. 238/18-9-2015 απόφασης του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση 
έκτακτων φυσικών φαινοµένων (πυρκαγιά στην ΤΚ Καλαποδίου του ∆ήµου Λοκρών στις 
18/09/2015), Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9ο: Έγκριση της υπ΄αριθµ. πρωτ. 241/20-9-2015 απόφασης του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση 
έκτακτων φυσικών φαινοµένων (πυρκαγιά σε περιοχή της ΤΚ ∆ίβρης & Παλαιοχωρίου του 
∆ήµου Λαµιέων στις 20/09/2015), Π.Ε. Φθιώτιδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 

Το κατεπείγον των ανωτέρω θεµάτων έγκειται στην ανάγκη άµεσης παροχής της 
ανωτέρω υπηρεσίας, καθόσον υφίσταται κίνδυνος για τις ζωές και τις περιουσίες των πολιτών.   

 
 

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 1207 

 
Πριν την συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος 

εξέφρασε αντιρρήσεις ως προς τον τρόπο συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής το 
τελευταίο διάστηµα µε το σύστηµα της τηλεδιάσκεψης, ο οποίος καταργεί στην ουσία, κατά τον 
υποφαινόµενο, τον δηµόσιο χαρακτήρα των συνεδριάσεων. 

 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Εξέταση και λήψη απόφασης επί των προδικαστικών προσφυγών: α) µε 
ηµεροµηνία 10-09-2015  του Ιωάννη Μπακαλέξη του Εµµανουήλ και β) µε ηµεροµηνία 11-09-
2015 του ∆ηµητρίου Πολύµερου του Λουκά κατά της υπ΄αριθµ. 1139/2015 απόφασης της 
Οικονοµικής  Επιτροπής Π.Σ.Ε.. 
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 123550/1206/18-9-
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 

Γεώργιο Κατσιµάδη του Ιωάννη [Α.Μ. 29686 ∆.Σ.Α., κάτοικο Αιγάλεω Αττικής, Φώκεας αριθ. 5, 
τηλ. 210/5319629, 6977632961], της δικηγορικής εταιρείας µε την επωνυµία «∆ικηγορική 
Εταιρεία Σαµόλη - Κατσιµάδη», ο οποίος, αφού λάβει υπόψη του τις σχετικές διατάξεις και 
µελετήσει το φάκελο της υπόθεσης, λάβει δε κάθε αναγκαία πληροφορία από την αρµόδια 
υπηρεσία [∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας], να 
αποφανθεί αιτιολογηµένα, για το νόµιµο και βάσιµο των λόγων αυτών. 

2. Καθορίζει την αµοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθµ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 240 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 55,20), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 295,20 ευρώ, η οποία 
προκύπτει, ως εξής:  

- Σύνταξη γνωµοδότησης [παροχή νοµικών συµβουλών] 80 ευρώ, µε βάση τον πίνακα 
του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013.    

- Επιπλέον αµοιβή χρονοχρέωσης για 2 ώρα Χ 80 = 160 €, λόγω της φύσης της 
υποθέσεως.  

 
                               Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1208 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση της υπ΄αριθµ. 123513/1407/18-9-2015 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης του υπ΄αριθµ. 7/2015 πρακτικού της επιτροπής 
του πρόχειρου διαγωνισµού του έργου: «Μεταφορά µαθητών δηµοσίων σχολείων, χωρικής 
αρµοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, για το σχολικό έτος 2015-2016, για τα άγονα τµήµατα των υπ΄ 
αριθµ. 57496/1591/30-04-2015 και 103020/2868/31-07-2015 διακηρύξεων», βάσει του άρθρου 
159, παρ. 2 του Ν.3852/2010. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 123497/3401/18-9-
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, βάσει του άρθρου 159, παρ. 2 του Ν.3852/2010, την υπ΄αριθµ. 

123513/1407/18-9-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, η οποία αναλυτικά 
έχει ως εξής: 

1. εγκρίνει το υπ΄ αριθµ. 7/18-9-2015 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου 
διαγωνισµού του έργου «Μεταφορά µαθητών δηµοσίων σχολείων, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. 
Ευρυτανίας, για το σχολικό έτος 2015-2016, για τα άγονα τµήµατα των υπ΄αριθµ. 
57496/1591/30-04-2015 και 103020/2868/31-07-2015 διακηρύξεων» και 

2. κατακυρώνει τoν διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, στους 
παρακάτω οικονοµικούς φορείς ανά Τµήµα - ∆ροµολόγιο και για όλα τα προσφερόµενα είδη, 
ως εξής:  

 

Α/Α 
∆ΡΟΜ. 

ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΤΟΠΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

∆ΡΟΜ. 
ΜΟΝΟ  
Η ΜΕ 
ΕΠΙΣΤ. 

ΠΡΟΣΦ. 
ΕΚΠΤΩΣΗ 

 ΗΜΕΡ. 
ΚΟΣΤΟΣ  
ΠΡΟΥΠ.  
ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ 

ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
∆ΡΟΜ. 
ΣΤΗΝ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΠΡΟΥΠ. 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΣΤΗ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ 
ΜΕΙΟ∆ΟΤΗΣ  
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                               Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1209 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας µε διαπραγµάτευση νέων 
δροµολογίων µεταφοράς µαθητών, σχολικού έτους 2015-16 της Π.Ε. Φθιώτιδας, µέσω 
ΕΣΗ∆ΗΣ. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 123600/4653/18-9-
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 διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας µε διαπραγµάτευση, µέσω του 

Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) και της διαδικτυακής 
πλατφόρµας (www.promitheous.gov.gr), είκοσι πέντε (25) νέων δροµολογίων µεταφοράς 
µαθητών, σχολικού έτους 2015-16, της Π.Ε. Φθιώτιδας, σύµφωνα µε τον πίνακα που 
παρατίθεται στο Παράρτηµα Ι του παρόντος πρακτικού.  
 

Η συγκεκριµένη δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, Ειδικός Φορέας 01 073 ΚΑΕ 0821. 

 
                                                   Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1210 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση της υπ΄αριθµ. 4673/18-09-2015 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης του υπ΄αριθµ. 1/18-9-2015 πρακτικού της επιτροπής 
διενέργειας της αριθµ. 4542/14-09-2015 ανοικτής διαπραγµάτευσης κατόπιν του 
επαναληπτικού (ΑΠ 3105/24-06-2015) διαγωνισµού µεταφοράς µαθητών των δηµόσιων 
σχολικών µονάδων Α’/βάθµιας και Β’/βάθµιας εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. 
Φθιώτιδας, για δύο σχολικά έτη 2015-2016 & 2016-2017. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 4674/18-9-2015 
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 υπ΄αριθµ. 4673/18-9-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, 

η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 1. εγκρίνει το υπ΄αριθµ. 1/18-9-2015 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας της αριθµ. 
4542/14-09-2015 ανοικτής διαπραγµάτευσης κατόπιν του επαναληπτικού (ΑΠ 3105/24-06-
2015) διαγωνισµού µεταφοράς µαθητών των δηµόσιων σχολικών µονάδων Α’/βάθµιας και 
Β’/βάθµιας εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για δύο σχολικά έτη 2015-
2016 & 2016-2017,  

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

2.1 
ΕΠΙΝΙΑΝΑ  ∆.Σ. ΑΓΡΑΦΩΝ 

ΜΕ 
ΕΠΙΣ 0,00% 29,91 180 5.383,80 

ΣΚΛΑΠΑΝΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΟΥ ΘΩΜΑ  

ΣΥΝΟΛΑ 5.383,80 

  
  
               

2.6 ΛΗΜΕΡΙ 

∆.Σ. 
ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ & 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ 

ΜΕ 
ΕΠΙΣ 0,00% 22,57 180 4.062,60 

ΜΑΝΤΖΙΑΡΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΟΥ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

ΣΥΝΟΛΑ 4.062,60 
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 2. κάνει αποδεκτές τις προσφορές των παρακάτω υποψηφίων αναδόχων για το 
επόµενο στάδιο οικονοµικών προσφορών, σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα:  

 

α/α 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ∆ΟΧΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 
Επώνυµο Όνοµα 

1 ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 32,33,34 
2 ΧΑΝΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 32,33,34 
3 ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ  ΗΛΙΑΣ 21 
4 ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 47 
5 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 78 

 
3. αναδεικνύει τους παρακάτω µειοδότες, σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα: 
 

Α/Α 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑ∆ΟΧΟΙ ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ 

ΥΠΟΒΑΛΕΙ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΣΕ € 

1 ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 21 1% 20,79 € 
2 ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 32 13% 17,26 € 
3 ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33 16% 37,48 € 
4 ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 34 11% 21,38 € 
5 ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 47 1% 37,52 € 
6 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 78 23% 26,27 € 

 
4. εγκρίνει την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας για τα δροµολόγια που 

περιλαµβάνονται στα τµήµατα του παρακάτω πίνακα, διότι καµία προσφορά υποβλήθηκε.  
 

A/A ΤΜΗΜΑ 

1 36 
2 48 
3 49 
4 63 
5 80 

 
                                                   Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1211 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση της υπ΄αριθµ. 4675/18-09-2015 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας περί προσωρινής ανάθεσης δροµολογίων µεταφοράς µαθητών Π.Ε. 
Φθιώτιδας, σύµφωνα µε την ΠΝΠ ΦΕΚ 108Α-10-09-2015. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 4676/18-9-2015 
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 υπ΄ αριθµ.  4675/18-09-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς  

Ελλάδας περί προσωρινής ανάθεσης δροµολογίων µεταφοράς µαθητών Π.Ε. Φθιώτιδας, 
σύµφωνα µε την ΠΝΠ ΦΕΚ 108Α-10-09-2015, και συγκεκριµένα: 

Αναθέτει προσωρινά την εκτέλεση του έργου της µεταφοράς µαθητών των δηµόσιων 
σχολείων Α΄/θµιας και Β΄/θµιας εκπαίδευσης της Π.Ε. Φθιώτιδας, για το σχολικό έτος 2015 – 
2016, και για το χρονικό διάστηµα από την έναρξη των µαθηµάτων (18/9/2015) µέχρι την 
ολοκλήρωση των διαγωνισµών µε την υπογραφή των οικείων συµβάσεων, στους παρακάτω 
προσωρινούς µειοδότες, ανά τµήµα, σύµφωνα µε την προσφορά που υπέβαλαν στον σχετικό 
διαγωνισµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όπως παρακάτω συγκεκριµένα αναφέρεται: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑ∆ΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β’/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  
ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠ 4542/14-09-2015 

∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ  

Α/Α ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΑΦΜ 
ΑΡΙΘΜ 
ΑΥΤΟΚΙ-
ΝΗΤΟΥ 

ΤΙΜΗ € 
Ηµερήσιο 
κόστος 
χωρίς 
ΦΠΑ 

1 21 
Καστρί 

Νηπιαγωγείο 
Γραµµένης 

ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ 
ΗΛΙΑΣ 

04692997
7 

ΤΑΖ 
5790 20,79 € 

2 32 Οικισµός 
Καµαριώτης 

∆ηµοτικό Σχολείο 
Λουτρών Υπάτης 

ΠΟΛΙΤΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

05726379
9 

ΤΑΖ 
5605 17,26 € 

3 33 Λυχνό-
Καµπνοχώρι 

Γυµνάσιο 
Υπάτης-∆ηµοτικό 

Λ.Υπάτης 

ΠΟΛΙΤΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 05726379

9 

ΤΑΖ 
5605 37,48 € 

4 34 
Καπνοχώρι 

Υπάτη (αντ.ΚΤΕΛ 
για 1ο ΕΠΑΛ) 

ΠΟΛΙΤΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

05726379
9 

ΤΑΖ 
5605 21,38 € 

5 47 
Γαύριανη 

Γυµνάσιο-Λύκειο 
Πελασγίας 

ΚΑΣΤΑΝΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

05384811
1 

ΤΑΖ 
5639 37,52 € 

6 78 
Μελιδώνι - Αγ, 
Αικατερίνη-
Λαντέϊκα 

∆ηµοτικό Σχολείο 
& Γυµνάσιο Αγίου 
Κωνσταντίνου 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟ
Υ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

3016273
75 

ΤΑΖ 
5828 26,27 € 

 
Η συγκεκριµένη απόφαση αφορά στην κάλυψη δαπανών µεταφοράς µαθητών Π.Ε. 

Φθιώτιδας, µε ισχύ από την ηµεροµηνία προσωρινής ανάθεσης (18-09-2015) και µέχρι την 
ολοκλήρωση των διαγωνισµών, µε την υπογραφή των οικείων συµβάσεων. 
 
                                                   Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1212 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Τροποποιήσεις -  συµπληρώσεις - καταργήσεις δροµολόγιων µεταφοράς 
µαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, σχολικού έτους 2015-16.  
(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. 123358/4646/18-9-
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. Καταργεί τα τµήµατα 11 και 36 των δροµολογίων µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. 

Φθιώτιδας, σχολικού έτους 2015-16, ως εξής:    
- Τµήµα 11: Το δροµολόγιο του αριθµ. 1599/20-03-2015 διαγωνισµού µε Α/Α τµήµατος 

11 (δροµολόγιο µε µικρό λεωφορείο και ανάδοχο την ΜΠΕΚΕΡΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.), µε 
αφετηρία τη Λαµία (Γαλανέϊκα - Γήπεδο Λαµίας - Οδοί Φαρσάλων, Σµύρνης, Μυκηνών, 
Αιγίνης) και προορισµό το Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο Λαµίας (Παγκράτι), 
καταργείται, σύµφωνα µε το αριθµ. Φ.11.η/1146/16-09-2015 έγγραφο της Σχολικής 
Συµβούλου της 13ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής. 

- Τµήµα 36: Το δροµολόγιο του αριθµ. 1599/20-03-2015 διαγωνισµού µε Α/Α τµήµατος 
36, µε αφετηρία τη Λαµία και προορισµό το ∆ηµοτικό Σχολείο Ανθήλης, καταργείται 
λόγω µετακόµισης των µαθητών στο εξωτερικό.   
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2. Τροποποιεί – συµπληρώνει τα παρακάτω δροµολόγια µεταφοράς µαθητών της 
Π.Ε. Φθιώτιδας, µε αλλαγή του ηµερήσιου κόστους, ως εξής: 
 

- Τµήµα 16: Στο δροµολόγιο του αριθµ. 1599/20-03-2015 διαγωνισµού µε Α/Α τµήµατος 
16 (ταξί µε ανάδοχο τον κ. Παπασάρα Ανδρέα), µε αφετηρία το Γαρδίκι και προορισµό 
το ∆ηµοτικό Σχολείο Λευκάδας (µεταφερόµενοι µαθητές 2), προστίθεται & η 
Κουτσούφλιανη και το εν λόγω δροµολόγιο τροποποιείται σε Γαρδίκι - Κουτσούφλιανη 
(µεταφερόµενοι µαθητές 4), µε αύξηση του ηµερήσιου κόστους, λόγω εκτέλεσης 
επιπλέον χιλιοµέτρων (από 24χλµ σε 36 χλµ). Νέα τιµή - ηµερήσιο κόστος της 
σύµβασης: 48,02 ευρώ (έχει εφαρµοστεί η προαίρεση 20%). 

- Τµήµα 18: Το δροµολόγιο του αριθµ. 1599/20-03-2015 διαγωνισµού µε Α/Α τµήµατος 
18 (ταξί µε ανάδοχο τον κ. Φέκα Θεόδωρο), µε αφετηρία τη Κολοκυθιά - ∆ίλοφο και 
προορισµό το Γυµνάσιο Σπερχειάδας & το ΕΠΑΛ Μακρακώµης τροποποιείται σε 
Μάρµαρα - Κολοκυθιά για 1ο Νηπιαγωγείο & Γυµνάσιο Σπερχειάδας, λόγω µεταγραφής 
του µαθητή που φοιτούσε στο ΕΠΑΛ Μακρακώµης και εγγραφής ενός νηπίου στο 
Νηπιαγωγείο Σπερχειάδας, µε αύξηση του ηµερήσιου κόστους, λόγω εκτέλεσης 
λιγότερων χιλιοµέτρων (από 72,6 χλµ σε 84 χλµ). Νέα τιµή - ηµερήσιο κόστος της 
σύµβασης: 99,53 ευρώ (έχει εφαρµοστεί η έκπτωση 1%). 

- Τµήµα 22:Το δροµολόγιο του αριθµ. 1599/20-03-2015 διαγωνισµού µε Α/Α τµήµατος 
22 (ταξί µε ανάδοχο τον κ. Τεµπλαλέξη Γεώργιο), µε αφετηρία τη Γραµµένη - Σταυρός 
και προορισµό το Ειδικό ∆ηµοτικό Σχολείο Λαµίας (Παγκράτι), τροποποιείται σε 
Σπερχειάδα-Μακρακώµη-Λιανοκλάδι-Σταυρός για Ειδικό Νηπιαγωγείο Λαµίας 
(Παγκράτι) & Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο Λαµίας (Παγκράτι), µε αύξηση του 
ηµερήσιου κόστους, λόγω εκτέλεσης επιπλέον χιλιοµέτρων (από 51 χλµ σε 71 χλµ). Νέα 
τιµή - ηµερήσιο κόστος της σύµβασης: 79,97 ευρώ (έχει εφαρµοστεί προαίρεση 20%). 

- Τµήµα 24: Το δροµολόγιο του αριθµ. 1599/20-03-2015 διαγωνισµού µε Α/Α τµήµατος 
24 (ταξί µε ανάδοχο τον κ. Προβόπουλο Παναγιώτη), µε αφετηρία τη Μερκάδα - Μ. 
Κάψη και προορισµό τον Άγ. Γεώργιο (ανταπ. ΚΤΕΛ για γυµνάσιο Μακρακώµης) 
τροποποιείται (µειώνεται) ως προς το ηµερήσιο κόστος, λόγω εσφαλµένου 
προσδιορισµού χιλιοµετρικής απόστασης και συνεπώς εκτέλεσης λιγότερων 
χιλιοµέτρων (από 59 χλµ σε25 χλµ). Νέα τιµή-ηµερήσιο κόστος της σύµβασης: 40,85 
ευρώ. 

- Τµήµα 31: Στο δροµολόγιο του αριθµ. 1599/20-03-2015 διαγωνισµού µε Α/Α τµήµατος 
31 (ταξί µε ανάδοχο τον κ. Αλαµάνη Ηλία), µε αφετηρία το Περιβόλι - Άνω Αγόριανη και 
προορισµό την Οµβριακή (ανταπ. ΚΤΕΛ για ΕΠΑΛ Λαµίας), γίνεται ανακοστολόγηση και 
τροποποιείται (αυξάνεται) ως προς το ηµερήσιο κόστος, λόγω εσφαλµένου 
προσδιορισµού χιλιοµετρικής απόστασης και συνεπώς εκτέλεσης επιπλέον χιλιοµέτρων 
(από 30 χλµ σε 48 χλµ). Νέα τιµή-ηµερήσιο κόστος της σύµβασης: 49,14 ευρώ. 

- Τµήµα 35:Το δροµολόγιο του αριθµ. 1599/20-03-2015 διαγωνισµού µε Α/Α τµήµατος 
35 (ταξί µε ανάδοχο τον κ. Σαµαρά Γεώργιο), µε αφετηρία το Αµούρι και προορισµό το 
Μουσικό Σχολείο Λαµίας (ΑΜΕΑ), τροποποιείται ως προς τον προορισµό σε Αµούρι - 2ο 
ΕΠΑΛ Λαµίας (Καποδιστρίου), µε αύξηση του ηµερήσιου κόστους, λόγω εκτέλεσης 
επιπλέον χιλιοµέτρων (από 16 χλµ σε 22 χλµ). Νέα τιµή - ηµερήσιο κόστος της 
σύµβασης: 31,85 ευρώ (έχει εφαρµοστεί προαίρεση 20%). 

- Τµήµα 57:Το δροµολόγιο του αριθµ. 1599/20-03-2015 διαγωνισµού µε Α/Α τµήµατος 
57 (ταξί µε ανάδοχο τον κ. Παπαχουλιάρα Ιωάννη), µε αφετηρία το 2ο Νηπιαγωγείο 
Στυλίδας (ολοήµερο) και προορισµό την Αγία Μαρίνα, τροποποιείται σε 2ο ∆ηµοτικό 
Σχολείο Στυλίδας (ολοήµερο) για Αγία Μαρίνα – Αυλάκι, µε αύξηση του ηµερήσιου 
κόστους, λόγω εκτέλεσης επιπλέον χιλιοµέτρων (από 4,3 χλµ σε 9,3 χλµ).  

Σύµφωνα µε την παρ. 3iii του άρθρου 1 της αριθ. 31636/09-09-2015  (ΦΕΚ 
1931/τ. Β΄/09-09-2015) ΚΥΑ η ενεργοποίηση της προαίρεσης σε ποσοστό 50% για το 
συγκεκριµένο δροµολόγιο είναι συµφερότερη από την προκήρυξη νέου δροµολογίου 
από 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Στυλίδας (ολοήµερο) προς το Αυλάκι (ανώτατο ηµερήσιο 
κόστος 12,39) και άρα συντρέχουν λόγοι δηµοσίου συµφέροντος. Νέα τιµή - ηµερήσιο 
κόστος της σύµβασης:13,91 ευρώ (έχει εφαρµοστεί η προαίρεση 50%). 
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- Τµήµα 62:Το δροµολόγιο του αριθµ. 1599/20-03-2015 διαγωνισµού µε Α/Α τµήµατος 
62 (ταξί µε ανάδοχο τον κ. Αγγελάκη Ιωάννη), µε αφετηρία το Ζέλι και προορισµό το 
Ειδικό ∆ηµοτικό Σχολείο Αταλάντης, τροποποιείται σε Ζέλι για Σκάλα Αταλάντης 
(ανταπόκριση µε διερχόµενο ταξί για ΕΕΕΕΚ Κωσταλεξίου, λόγω µεταγραφής του 
µαθητή από το Ειδικό ∆ηµοτικό Σχολείο Αταλάντης στο ΕΕΕΕΚ Κωσταλεξίου), µε 
αύξηση  του ηµερήσιου κόστους, λόγω εκτέλεσης επιπλέον χιλιοµέτρων (από 35 χλµ σε 
53 χλµ). Νέα τιµή-ηµερήσιο κόστος της σύµβασης: 58,87 ευρώ (έχει εφαρµοστεί 
προαίρεση 20%) 

- Τµήµα 65: Το δροµολόγιο του αριθ. 1599/20-03-2015 διαγωνισµού µε Α/Α τµήµατος 65 
(ταξί µε ανάδοχο τον κ. Γκριτζάπη Κων/νο), µε αφετηρία το Μαρτίνο – Λάρυµνα - 
Μαλεσίνα και προορισµό το Ειδικό Σχολείο Αταλάντης, τροποποιείται (εφαρµόζοντας 
την προαίρεση σε ποσοστό 50%) σε Μαρτίνο – Λάρυµνα - Μαλεσίνα για Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 
Κωσταλεξίου, λόγω µεταγραφής των µαθητών στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κωσταλεξίου, µε αύξηση  
του ηµερήσιου κόστους, λόγω εκτέλεσης επιπλέον χιλιοµέτρων (από 107 χλµ σε 244 
χλµ). 

Σύµφωνα µε την παρ. 3iii του άρθρου 1 της αριθ. 31636/09-09-2015  (ΦΕΚ 
1931/τ. Β΄/09-09-2015) ΚΥΑ η ενεργοποίηση της προαίρεσης σε ποσοστό 50% για το 
συγκεκριµένο δροµολόγιο είναι συµφερότερη από την επαναπροκήρυξη του 
δροµολογίου (ηµερήσιο κόστος µε προαίρεση 50% και έκπτωση 11% 161,00 ευρώ, ενώ 
σε περίπτωση επαναδηµοπράτησης το ηµερήσιο κόστος του δροµολογίου θα οριστεί 
στα 244,00 ευρώ) και άρα συντρέχουν λόγοι δηµοσίου συµφέροντος. Νέα τιµή - 
ηµερήσιο κόστος της σύµβασης: 160,92 ευρώ (έχει εφαρµοστεί η προαίρεση 50%). 

 
 

3. Τροποποιεί – συµπληρώνει τα παρακάτω δροµολόγια µεταφοράς µαθητών της 
Π.Ε. Φθιώτιδας, χωρίς αλλαγή του ηµερήσιου κόστους, ως εξής: 
 

- Τµήµα 43: Το δροµολόγιο του αριθµ. 1599/20-03-2015 διαγωνισµού µε Α/Α τµήµατος 
43 (ταξί µε ανάδοχο τον κ. Έλληνα Γεώργιο), µε αφετηρία το Κουµαρίτσι - ∆ύο Βουνά 
και προορισµό το ∆ηµοτικό Σχολείο Γοργοποτάµου & το Γυµνάσιο Μοσχοχωρίου, 
τροποποιείται σε Κουµαρίτσι - ∆ύο Βουνά για Νηπιαγωγείο Γοργοποτάµου - ∆ηµοτικό 
Σχολείο Γοργοποτάµου & Γυµνάσιο - Λ.Τ. Μοσχοχωρίου χωρίς αλλαγή στο ηµερήσιο 
κόστος του δροµολογίου. 
∆εν απαιτείται ανακοστολόγηση του δροµολογίου. 

- Τµήµα 23: Το δροµολόγιο του αριθµ. 1599/20-03-2015 διαγωνισµού µε Α/Α τµήµατος 
23 (ταξί µε ανάδοχο τον κ. Μπαρµπαρούση Ευάγγελο), µε αφετηρία τη Βίτωλη και 
προορισµό το ∆ηµοτικό Σχολείο Αγ. Γεωργίου Τυµφρηστού τροποποιείται σε Βίτωλη για 
Νηπιαγωγείο & ∆ηµοτικό Σχολείο - Αγ. Γεωργίου Τυµφρηστού (προσθήκη 
Νηπιαγωγείου λόγω φοίτησης ενός νηπίου) χωρίς αλλαγή στο ηµερήσιο κόστος του 
δροµολογίου. 
∆εν απαιτείται ανακοστολόγηση του δροµολογίου. 

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

 
                                                  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1213 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Συµπλήρωση της 8ης τροποποίησης του Προϋπολογισµού, έτους 2015, 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητές κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε. και κα Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης Οικονοµικού 
Π.Σ.Ε.) 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 121584/4593/15-9-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει την συµπλήρωση της 8ης 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.  

 Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος έδωσε αρνητική ψήφο για λόγους σκοπιµότητας, µε την 
αιτιολογία ότι “το θέµα του προϋπολογισµού δεν πρέπει να εξετάζεται εκτός ηµερήσιας διάταξης 
µε τον χαρακτήρα κατεπείγοντος”.  

Ο κ. Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
 

                                              Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1214 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Έγκριση της υπ΄αριθµ. πρωτ. 238/18-9-2015 απόφασης του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση 
έκτακτων φυσικών φαινοµένων (πυρκαγιά στην ΤΚ Καλαποδίου του ∆ήµου Λοκρών στις 
18/09/2015), Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 244/20-9-2015 
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. 238/18-9-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 

Φθιώτιδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινοµένων (πυρκαγιά στην ΤΚ Καλαποδίου του ∆ήµου Λοκρών στις 18/09/2015), Π.Ε. 
Φθιώτιδας και συγκεκριµένα: 

1. - Την απευθείας µίσθωση του παρακάτω ιδιωτικού µηχανήµατος: 
 - του µε αριθµό κυκλοφορίας ΜΙΝ-4712 φορτηγού µεταφοράς νερού-υδροφόρου 

οχήµατος, ιδιοκτησίας ΚΕΡΑΜΙ∆Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ. 
2. - Η δαπάνη µίσθωσης θα υπολογιστεί σύµφωνα µε τις ώρες εργασίας των 

µηχανηµάτων, που θα προκύπτουν από το ηµερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας,      
σε βεβαίωση που θα υπογράφεται από τον ∆ιοικητή της Π.Υ Λαµίας και κατόπιν από το Τµήµα 
Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Φθιώτιδας, σε συνδυασµό µε την υπ’ αριθµ. 1174/02.12.2014 
(αρ. πρακτ. 26/θέµα έκτακτο 6ο) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 

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

προφορικές εντολές των υπευθύνων στελεχών της, οι δε ηµέρες και ώρες εργασίας του 
µηχανήµατος θα καθορίζονται από την βεβαίωση της Π.Υ. και του Τµήµατος πολιτικής 
προστασίας της Π.Ε. Φθιώτιδας. 

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

(γ) Το όχηµα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισµό για την 
τροφοδοσία των πυροσβεστικών οχηµάτων, φώτα 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. 
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(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 1215 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9ο: Έγκριση της υπ΄αριθµ. πρωτ. 241/20-9-2015 απόφασης του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση 
έκτακτων φυσικών φαινοµένων (πυρκαγιά σε περιοχή της ΤΚ ∆ίβρης & Παλαιοχωρίου του 
∆ήµου Λαµιέων στις 20/09/2015), Π.Ε. Φθιώτιδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 245/21-9-2015 
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. 241/20-9-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 

Φθιώτιδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινοµένων (πυρκαγιά σε περιοχή της ΤΚ ∆ίβρης & Παλαιοχωρίου του ∆ήµου Λαµιέων στις 
20/09/2015), Π.Ε. Φθιώτιδας και συγκεκριµένα: 

1. - Την απευθείας µίσθωση του παρακάτω ιδιωτικού µηχανήµατος: 
 - του µε αριθµό κυκλοφορίας ΙΤ-3885 φορτηγού µεταφοράς νερού-υδροφόρου 

οχήµατος, ιδιοκτησίας ΚΕΡΑΜΙ∆Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ. 
2. - Η δαπάνη µίσθωσης θα υπολογιστεί σύµφωνα µε τις ώρες εργασίας των 

µηχανηµάτων, που θα προκύπτουν από το ηµερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας,      
σε βεβαίωση που θα υπογράφεται από τον ∆ιοικητή της Π.Υ Λαµίας και κατόπιν από το Τµήµα 
Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Φθιώτιδας, σε συνδυασµό µε την υπ’ αριθµ. 1174/02.12.2014 
(αρ. πρακτ. 26/θέµα έκτακτο 6ο) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 

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

προφορικές εντολές των υπευθύνων στελεχών της, οι δε ηµέρες και ώρες εργασίας του 
µηχανήµατος θα καθορίζονται από την βεβαίωση της Π.Υ. και του Τµήµατος πολιτικής 
προστασίας της Π.Ε. Φθιώτιδας. 

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

(γ) Το όχηµα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισµό για την 
τροφοδοσία των πυροσβεστικών οχηµάτων, φώτα 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 1216 
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ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Εξώδικος συµβιβασµός απαιτήσεων κατά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 
άσκηση ή µη ενδίκου βοηθήµατος κατά της υπ΄ αριθµ. 277/2015 διαταγής πληρωµής του 
Ειρηνοδικείου Λαµίας [∆ικαιούχος: ο Φώτιος Ζορµπάς του Γεωργίου] - Γνωµοδότηση.    
(Εισηγητής 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. 121406/1197/ 
16-9-2015 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. Να µην ασκηθεί ανακοπή και αίτηση αναστολής κατά της  υπ’ αριθµ. 277/2015  

διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Λαµίας. 
2. Να γίνει δεκτό το αίτηµα για συµβιβαστική επίλυση της διαφοράς, ως διατυπώθηκε 

στην µε αριθµό πρωτοκόλλου της Νοµικής Υπηρεσίας 121406/1197/15.09.2015 αίτηση του 
Φωτίου Ζορµπά του Γεωργίου, και να καταβληθεί στον αιτούντα το ποσό των  9.337,96 ευρώ 
[ως κεφάλαιο].      

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, ζήτησε, ωστόσο, να διερευνηθεί 
διοικητικά το θέµα και ο λόγος που δεν εξοφλήθηκε νωρίτερα το έργο, ανάδοχος του οποίου 
είναι ο αιτών. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1217 

 
 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας - κατακύρωση αποτελέσµατος του ανοιχτού 
διαγωνισµού του έργου: «Αποκατάσταση Ζηµιών Συρµατοκιβωτίων και Αναχωµάτων στον 
Χείµαρρο Σεργούλας», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 60.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 119349/6222/10-9-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει τα υπ΄αριθµ. Ι/3-9-2015 και ΙΙ/10-9-2015 πρακτικά της επιτροπής 

διαγωνισµού του έργου: «Αποκατάσταση Ζηµιών Συρµατοκιβωτίων και Αναχωµάτων στον 
Χείµαρρο Σεργούλας», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 60.000,00 € 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 «Βασίλειος Φούντζηλας Ε∆Ε», που προσέφερε έκπτωση πενήντα επτά τοις εκατό 
(57 %). 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1218 

 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας - κατακύρωση αποτελέσµατος του πρόχειρου 
διαγωνισµού του έργου: «Αποκατάσταση ζηµιών ασφαλτικού οδοστρώµατος επί της επ. οδού 
αρ. 15 από Χάνι Φασουλά έως Παλαιόµυλο», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 10.000,00 € µε 
Φ.Π.Α..  
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 120907/6303/14-9-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει τα υπ΄αριθµ. 1/28-8-2015 και 2/14-9-2015 πρακτικά της επιτροπής 

διαγωνισµού του έργου: «Αποκατάσταση ζηµιών ασφαλτικού οδοστρώµατος επί της επ. οδού 
αρ. 15 από Χάνι Φασουλά έως Παλαιόµυλο», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 10.000,00 € 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 του πρόχειρου διαγωνισµού του έργου στην 
εργοληπτική επιχείρηση «Νικόλαος Παπανδρέου Ε∆Ε», που προσέφερε έκπτωση τριάντα ένα 
τοις εκατό (31%). 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1219 

 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση επανάληψης της δηµοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση 
συρµατοκιβωτίων και αναχωµάτων στον Πλείστο ποταµό, θέση “Προσφυλιάτικα – 
Γεροδήµος”», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 150.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 120873/6298/14-9-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. το υπ΄αριθµ. 1/10-9-2015 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού του έργου: 

«Αποκατάσταση συρµατοκιβωτίων και αναχωµάτων στον Πλείστο ποταµό, θέση 
“Προσφυλιάτικα – Γεροδήµος”», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 150.000,00 € µε Φ.Π.Α., 
σύµφωνα µε το οποίο η δηµοπρασία απέβη άγονη, διότι καµία προσφορά δεν κατατέθηκε, 

2. την επανάληψη της δηµοπρασίας του έργου, µε κωδικό αριθµό Κ.Α. 2012ΕΠ 
066000002 της συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ066, στις 8 Οκτωβρίου 2015, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 10:00 π.µ., µε τους ίδιους όρους και τα ίδια τεύχη που είχαν εγκριθεί από την Οικονοµική 
Επιτροπή Π.Σ.Ε.. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1220 

 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας - κατακύρωση αποτελέσµατος του ανοιχτού 
διαγωνισµού του έργου: «Κατασκευή πτερυγότοιχου γέφυρας Μοναστηρακίου», Π.Ε. 
Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 180.000,00 € µε Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 119920/2042/11-9-
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. 1/12-8-2015 και 1α/3-9-2015 πρακτικά της επιτροπής 

διαγωνισµού του έργου: «Κατασκευή πτερυγότοιχου γέφυρας Μοναστηρακίου», Π.Ε. 
Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 180.000,00 € 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 του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου στην εργοληπτική 
επιχείρηση «Βαξεβάνος Θεόδωρος», που προσέφερε έκπτωση δώδεκα τοις εκατό (12%). 
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    Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1221 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας - κατακύρωση αποτελέσµατος του ανοιχτού 
διαγωνισµού του έργου: «Αποπεράτωση κτιριακών εγκαταστάσεων Μουσείου Καρπενησίου 
στο κτίριο Παλαιού ∆ασαρχείου», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 60.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 115789/1988/14-9-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει τα υπ΄αριθµ. 1/26-8-2015 και 1α/7-9-2015 πρακτικά της επιτροπής 

διαγωνισµού του έργου: «Αποπεράτωση κτιριακών εγκαταστάσεων Μουσείου Καρπενησίου 
στο κτίριο Παλαιού ∆ασαρχείου», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 60.000,00 € 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 του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου στην εργοληπτική 
επιχείρηση «Κ/Ξ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 
ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ», που προσέφερε έκπτωση τρία τοις εκατό (3,00%). 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1222 

 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας - κατακύρωση αποτελέσµατος του ανοιχτού 
διαγωνισµού του έργου: «∆ηµοτικό κολυµβητήριο Λιβαδειάς: Εργασίες επισκευής και 
συντήρησης», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 100.000,00 € µε Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 3374/15-9-2015 
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 κατά πλειοψηφία 
1. Εγκρίνει: 
α) το από 8-9-2015 (που συνεχίστηκε στις 9-9-2015) πρακτικό της επιτροπής 

διαγωνισµού του έργου: «∆ηµοτικό κολυµβητήριο Λιβαδειάς: Εργασίες επισκευής και 
συντήρησης», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 100.000,00 € µε Φ.Π.Α., που αφορά στον 
έλεγχο των τυπικών δικαιολογητικών συµµετοχής & των οικονοµικών προσφορών, αλλά και της 
γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων αναδόχων,  

β) το από 15-9-2015 ολοκληρωµένο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού, σύµφωνα µε 
το οποίο καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε κατά του κύρους του από 9-9-2015 πρακτικού της 
δηµοπρασίας του έργου του θέµατος. 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου στον Ε∆Ε 
«ΛΕΡΑΝΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ», που προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση 2% στις τιµές του 
τιµολογίου της µελέτης, ήτοι προσφορά 79.674,80 χωρίς Φ.Π.Α. και 98.000,00 € µε Φ.Π.Α..   
 Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, µε την αιτιολογία ότι “οι κατατεθείσες εκπτώσεις 
είναι ιδιαίτερα µικρές και αναντίστοιχες µε τη φύση του έργου”, και ζήτησε να ακυρωθεί ο 
διαγωνισµός και να γίνει επαναπροκήρυξη. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1223 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας - κατακύρωση αποτελέσµατος του ανοιχτού 
διαγωνισµού του έργου: «Συντήρηση – Βελτίωση διασταύρωσης Ε.Ο. Λαµίας – Καρπενησίου 
µε δρόµο προς ανατολική πρόσβαση σήραγγας Τυµφρηστού», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
προϋπολογισµού 150.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 121415/6997/15-9-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το από 4-9-2015 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού του έργου: 

«Συντήρηση – Βελτίωση διασταύρωσης Ε.Ο. Λαµίας – Καρπενησίου µε δρόµο προς ανατολική 
πρόσβαση σήραγγας Τυµφρηστού», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 150.000,00 € µε 
Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής & των οικονοµικών 
προσφορών, αλλά και της εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών των εργοληπτικών 
επιχειρήσεων που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό. 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου στην εργοληπτική 
επιχείρηση «ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.», που προσέφερε µέση έκπτωση σαράντα και ενενήντα 
δυο εκατοστά τοις εκατό (40,92 %). 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1224 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας - κατακύρωση αποτελέσµατος του ανοιχτού 
διαγωνισµού του έργου: «Συντήρηση και λειτουργία σήραγγας Τυµφρηστού», αρµοδιότητας 
∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε., προϋπολογισµού 500.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 119669/3519/11-9-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει τα υπ΄αριθµ. 1/31-8-2015 και 2/10-9-2015 πρακτικά της επιτροπής 

διαγωνισµού του έργου: «Συντήρηση και λειτουργία σήραγγας Τυµφρηστού», προϋπολογισµού 
500.000,00 € µε Φ.Π.Α., που αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής & των 
οικονοµικών προσφορών, αλλά και της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών των 
υποψηφίων αναδόχων. 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου στην εργοληπτική 
επιχείρηση «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆. ΒΙΤΣΑΣ», που προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση τριάντα εννέα 
και πενήντα οκτώ εκατοστά τοις εκατό (39,58%) επί των τιµών του τιµολογίου της µελέτης. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1225 

 
ΘΕΜΑ 10ο: Εξέταση ένστασης - έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας & κατακύρωση 
αποτελέσµατος του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου: «Συµπληρωµατικές εργασίες ασφάλειας 
και ολοκλήρωσης πολυδύναµου περιφερειακού ιατρείου Μαλεσίνας», αρµοδιότητας ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε., προϋπολογισµού 480.000,00  € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 118687/3496/14-9-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Απορρίπτει την από 9-9-2015 υποβληθείσα ένσταση του κ. Λεβεντάκου Χρήστου του 

Κων/νου κατά του 1ου πρακτικού δηµοπρασίας του έργου: «Συµπληρωµατικές εργασίες 
ασφάλειας και ολοκλήρωσης πολυδύναµου περιφερειακού ιατρείου Μαλεσίνας», 
προϋπολογισµού 480.000,00 € µε Φ.Π.Α., για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται στο 
2ο πρακτικό δηµοπρασίας και, σύµφωνα µε τις καταγεγραµµένες σε αυτό απόψεις της 
επιτροπής διαγωνισµού.  
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2. Εγκρίνει τα υπ΄ αριθµ. 1/2-9-2015 και 2/10-9-2015 πρακτικά της επιτροπής 
διαγωνισµού του έργου του θέµατος, που αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής, των οικονοµικών προσφορών και των εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων 
αναδόχων. 

3. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου στην εργοληπτική 
επιχείρηση «ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ», που προσέφερε µέση 
τεκµαρτή έκπτωση πενήντα οκτώ και εξήντα οκτώ εκατοστά τοις εκατό (58,68 %) επί των τιµών 
του τιµολογίου της µελέτης. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1226 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση παράτασης της προθεσµίας του έργου: «Αποκατάσταση κατολισθήσεων 
οδού Άγ. ∆ηµήτριος – Καλλιανοί», αρµοδιότητας ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 120867/3547/15-9-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσµίας του έργου: «Αποκατάσταση 

κατολισθήσεων οδού Άγ. ∆ηµήτριος – Καλλιανοί», αρµοδιότητας ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
Π.Σ.Ε. κατά τρεις (3) µήνες, δηλαδή µέχρι 31-12-2015 «µε αναθεώρηση», σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παρ. 8 (α) του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1227 

 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράµµατος του έργου: «∆ιατήρηση και ανάδειξη 
γέφυρας στον χείµαρρο Σκίτσας», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 205.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 116877/6030/11-9-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την παράταση, µε αναθεώρηση, του χρονοδιαγράµµατος του έργου: 

«∆ιατήρηση και ανάδειξη γέφυρας στον χείµαρρο Σκίτσας», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 
205.000,00 € µε Φ.Π.Α., µέχρι τις 20-10-2015. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1228 
 

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση 1ης παράτασης χρονοδιαγράµµατος των εργασιών του έργου: 
«Καθαρισµός τεχνικών έργων του εθνικού και επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας 
(Παρνασσίδα)», προϋπολογισµού 24.943,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 90340/4356/15-9-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την παράταση, µε αναθεώρηση, του χρονοδιαγράµµατος των εργασιών του 

έργου: «Καθαρισµός τεχνικών έργων του εθνικού και επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας 
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(Παρνασσίδα)», προϋπολογισµού 24.943,00 € µε Φ.Π.Α., που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του 
αναδόχου, µέχρι τις 30-10-2015. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1229 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια πυροσβεστικής 
µάνικας, για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 120183/5100/14-9-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει την δαπάνη και διάθεση πίστωσης, ποσού 9.225,00 €, για την προµήθεια 

2.000 µέτρων πυροσβεστικής µάνικας, κόκκινης, διαµέτρου 1’’ και πίεσης λειτουργίας 16 bar, 
για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας, Π.Ε. Εύβοιας.  

2. Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας κ. Φάνη Σπανό, για την υπογραφή 
της σχετικής σύµβασης. 

Η παραλαβή της πυροσβεστικής µάνικας θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή του 
Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας και Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη, που συστήθηκε µε την 
33890/1453/11-3-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας, κου Φάνη Σπανού. 

Η συγκεκριµένη δαπάνη θα βαρύνει του προϋπολογισµό της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας έτους 2015 και συγκεκριµένα της Π.Ε. Εύβοιας, ΚΑΕ 02.073.1699.01 «Λοιπές 
προµήθειες». 

 
    Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1230 

 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση πρακτικού 3 – κατακύρωση αποτελέσµατος του ηλεκτρονικού ανοιχτού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια πέντε (5) αυτόµατων αναλυτών αιωρούµενων σωµατιδίων 
(ΑΣ10) µετά του απαραίτητου εξοπλισµού τους στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», 
προϋπολογισµού 108.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 12683/4553/14-9-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθµ. 3/11-9-2015 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του 

ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια πέντε (5) αυτόµατων αναλυτών 
αιωρούµενων σωµατιδίων (ΑΣ10) µετά του απαραίτητου εξοπλισµού τους στην Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισµού 108.000,00 € µε Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στις 
παραγράφους 4.1 και 4.2. του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β της διακήρυξης, τα οποία υπέβαλε τόσο 
ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος, σε µορφή αρχείου .pdf, όσο και σε φάκελο µε σήµανση  
«∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» η µειοδότρια εταιρεία «Ι.Β. ΚΑΜΠΑΣ Ε.Π.Ε.». 

2. Κατακυρώνει την ως άνω προµήθεια στην εταιρεία «Ι.Β. ΚΑΜΠΑΣ Ε.Π.Ε.», η 
συνολική οικονοµική προσφορά της οποίας ανέρχεται σε ογδόντα έξι χιλιάδες εννιακόσια ευρώ 
µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (86.900,00€) ή εκατόν έξι χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα 
επτά ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (106.887,00€). 

3. Εγκρίνει την σύναψη σύµβασης µε την ανωτέρω µειοδότρια εταιρεία. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1231 
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ΘΕΜΑ 16ο: Ματαίωση του επαναληπτικού πρόχειρου δηµόσιου διαγωνισµού (οµάδα Α’) για 
την «Προµήθεια µελανιών (toner) για τους εκτυπωτές των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» – Έγκριση α) δαπάνης – δέσµευσης πίστωσης,  β) διενέργειας 
πρόχειρου µειοδοτικού δηµόσιου διαγωνισµού, προϋπολογισµού 53.000,00 €, για την 
παραπάνω προµήθεια και γ) των όρων της σχετικής 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. 121625/4595/15-9-
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. Ματαιώνει τον επαναληπτικό πρόχειρο δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό (αρ. 

διακήρυξης 98820/3676/22-07-2015) ως προς το τµήµα Α’ «Προµήθεια µελανιών (toner) για 
τους εκτυπωτές των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», διότι και 
κατά την διαδικασία της διαπραγµάτευσης (όπως εγκρίθηκε µε την αριθµ. 1120/2015 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής) δεν υπήρξε καµία προσφορά, και κατά συνέπεια ο διαγωνισµός 
κρίθηκε άγονος. 

2. Εγκρίνει: 
α) την δαπάνη – δέσµευση πίστωσης ποσού 53.000,00 € µε Φ.Π.Α, για την προµήθεια 

µελανιών (toner) για τους εκτυπωτές των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1111, του Φορέα 073.01. 

Ο προϋπολογισµός της προµήθειας, ήτοι των 53.000,00 € µε Φ.Π.Α., κατανέµεται στα 
έτη 2015 & 2016, ως εξής: 18.000,00 € για το έτος 2015 & 35.000,00 € για το έτος 2016, 

β) την διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, προϋπολογισµού 53.000,00 €, 
µε Φ.Π.Α., µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή, για την ανάδειξη µειοδότη για την ως άνω 
προµήθεια, 

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1232 

 
 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Οριστική µαταίωση του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού του έργου 
(υπηρεσίας): «Προβολή θεµατικών µορφών τουρισµού και Γενική Τουριστική Προβολή 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισµού 243.540,00 € µε Φ.Π.Α..  
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 120783/2387/14-9-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Η Οικονοµική Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη ότι: 
“1. Το φυσικό αντικείµενο του έργου στοχεύει στην υλοποίηση ενός ολοκληρωµένου 

επικοινωνιακού προγράµµατος για την προβολή και προώθηση του τουρισµού στην Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2015 και ο χρόνος που αποµένει δεν επαρκεί για την υλοποίηση 
του συνόλου των δράσεων που προβλέπονται από το έργο.  

2. Η ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας επιλεξιµότητας των δαπανών για το Ε.Π. 
«ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ» ορίζεται η 31η-12-2015 & µεταγενέστερες 
δαπάνες θα βαρύνουν αποκλειστικά εθνικούς πόρους. 

3. Οι προσφορές των υποψηφίων αναδόχων απορρίφθηκαν για τους λόγους που 
αναφέρονται αναλυτικά στην υπ΄αριθµ. 998/2015 (θέµα τακτικό 42/πρακτικό 18/23-07-2015) 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε.(Α∆Α:ΩΨΤΣ7ΛΗ-Ω2Ο). 
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4. ∆εν κατατέθηκαν αντιρρήσεις, ενστάσεις ή προσφυγές κατά της προαναφερθείσας 
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής από τους υποψηφίους αναδόχους. 

5. Σύµφωνα µε το άρθρο Β.2.7. «Ματαίωση-Ακύρωση ∆ιαγωνισµού» της διακήρυξης: 
          «...Η Αναθέτουσα Αρχή (Οικονοµική Επιτροπή) διατηρεί το δικαίωµα κατά την 
αποκλειστική κρίση της και αζηµίως για αυτήν να µαταιώσει σε οποιοδήποτε στάδιο και για 
οποιοδήποτε λόγο ή να επαναλάβει το διαγωνισµό από οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας,….  
…. Σε περίπτωση ακυρώσεως του ∆ιαγωνισµού οι συµµετέχοντες σε αυτόν δεν θα έχουν 
δικαίωµα αποζηµιώσεως για οποιονδήποτε λόγο ….» 

Επίσης, στις κατατιθέµενες προσφορές των υποψήφιων αναδόχων έχει υποβληθεί 
Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει ότι παραιτείται από κάθε 
δικαίωµα αποζηµίωσής του που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισµού ή της υπαναχώρησής της” 

 
και µετά από διαλογική συζήτηση  

 
αποφασίζει οµόφωνα 

Ματαιώνει οριστικά τον διαγωνισµό του έργου µε τίτλο «Προβολή Θεµατικών Μορφών 
Τουρισµού και Γενική Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισµού 
243.540,00 €, για τους παραπάνω λόγους. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1233 

 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας - κατακύρωση αποτελέσµατος του 
επαναληπτικού πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής 
υπηρεσιών φύλαξης του κεντρικού κτιρίου (διοικητηρίου) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
προϋπολογισµού 30.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 12632/4551/14-
9-2015 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 
1. Εγκρίνει το από 1-9-2015 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού για την ανάδειξη 

αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης του κεντρικού κτιρίου (διοικητηρίου) της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, προϋπολογισµού 30.000,00 € µε Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης της αναδειχθείσας µειοδότριας εταιρείας, ήτοι της «Ι.Ε.Π.ΥΑ ΑΡ. 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.».  

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του επαναληπτικού πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού 
στην εταιρεία «Ι.Ε.Π.ΥΑ ΑΡ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο 
«GROUP CENTER HELLAS SECURITY – ENERGIE Ε.Ε.», σύµφωνα µε την προσφορά της, η 
οποία ανέρχεται στο ποσό των 29.308,44 € µε Φ.Π.Α.. 
 Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, µε την αιτιολογία ότι “πρόκειται για εργολαβία”. 
 

   Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1234 
 
 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση της υπ΄αριθµ. 120799/1367/14-9-2015 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης του υπ΄ αριθµ. 6/2015 πρακτικού της επιτροπής του 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. 
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57496/1591/30-4-2015 και 103020/2868/31-7-2015 διακηρύξεων, προϋπολογισµού 55.832,40 
€ χωρίς 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. 120813/3333/14-9-
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. 120799/1367/14-9-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 - εγκρίνει το υπ΄ αριθµ. 6/14-9-2015 πρακτικό της επιτροπής του 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, προϋπολογισµού 55.832,40 
€ χωρίς Φ.Π.Α. και 
 - αναδεικνύει µειοδότες, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, τους παρακάτω 
οικονοµικούς φορείς ανά Τµήµα - ∆ροµολόγιο και για όλα τα προσφερόµενα είδη, ως εξής:  
 

Για τα δροµολόγια, για τα οποία δεν κατατέθηκαν προσφορές, δηλαδή για τα 
δροµολόγια 2.2, 2.7, 2.10, 2.20, 2.21,2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.46, ο διαγωνισµός απέβη 
άγονος.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1235 
 
 
∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπανών και δέσµευση πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισµό για 
αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 121460/3345/15-9-
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 

Α/Α 
∆ΡΟΜ

. 

ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΤΟΠΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

∆ΡΟΜ. 
ΜΟΝΟ  
Η ΜΕ 
ΕΠΙΣΤ. 

ΠΡΟΣΦ. 
ΕΚΠΤΩΣΗ 

 ΗΜΕΡ. 
ΚΟΣΤΟΣ  
ΠΡΟΥΠ.  
ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ 

ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
∆ΡΟΜ. 
ΣΤΗΝ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΠΡΟΥΠ. 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΣΤΗ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ 
ΜΕΙΟ∆ΟΤΗΣ  

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

2.1 
ΕΠΙΝΙΑΝΑ  ∆.Σ. ΑΓΡΑΦΩΝ 

ΜΕ 
ΕΠΙΣ 0,00% 29,91 180 5.383,80 

ΣΚΛΑΠΑΝΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΟΥ ΘΩΜΑ  

ΣΥΝΟΛΑ 5.383,80 

  
  
               

2.6 ΛΗΜΕΡΙ 

∆.Σ. 
ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ & 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ 

ΜΕ 
ΕΠΙΣ 0,00% 22,57 180 4.062,60 

ΜΑΝΤΖΙΑΡΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΟΥ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

ΣΥΝΟΛΑ 4.062,60 
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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) 
1 δαπάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών µηχανολογικού εξοπλισµού 

των οχηµάτων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας.  
 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗ

ΤΟΥ 

ΑΡΙΘ. 
ΑΥΤΟΚΙΝ
ΗΤOΥ 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗ

ΝΙΑ 
ΕΠΙΘ/ΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 
ΦΠΑ 

Ηµιφορτηγό ΚΗΥ 3753 
Τακάκια, 
καθαριστικό 
φρένων  

31/8/2015 55,35 

   ΣΥΝΟΛΟ (1) 55,35 
Jeep ΚΗΥ 9377 Φίλτρο 

βενζίνης, 
καθαριστικό 
καρµπιρατέρ, 
σωληνάκι, Σετ 
επισκευής 
καρµπιρατέρ    

31/8/2015 51,66 

   ΣΥΝΟΛΟ (2) 51,66 
Ηµιφορτηγό ΚΗΥ 9375 2 Σταυροί 

κεντρικού,    
1 φίλτρο 
λαδιού    

31/8/2015 62,73 

   ΣΥΝΟΛΟ(3) 62,73 

Επιβατικό ΚΗΥ 3796 

2 ντίζες 
χειρόφρενου,  
1 κολάρο 
καλοριφέρ    

31/8/2015 157,44 

   ΣΥΝΟΛΟ(4) 157,44 

Επιβατικό ΚΗΥ 3798 

1 τακάκια,1 
σιαγόνες,  
2 κυλινδράκια, 
1+1 αντλία + 
υγρά φρένων    

31/8/2015 324,72 

   ΣΥΝΟΛΟ(5) 324,72 

Επιβατικό ΚΗΙ 4362 

Φίλτρα 
(λαδιού,αέρος,
βενζίνης,καµπί
νας), 4 µπουζί, 
3 υγρά 
φρένων, 
τακάκια 
εµπρός – 
πίσω (1+1), 
2Υαλοκ/ρες 

31/8/2015 402,21 

4.144,31 
ευρώ 
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   ΣΥΝΟΛΟ(6) 402,21 
Εκχιονιστικό 
λεπίδες ΚΗΥ 9400 Λάµες και 

βίδες 25/2/2015 319,80 

Φορτηγό ΚΗΥ 9370 Πιάτο 
φυσούνας 28/4/2015 36,90 

Φορτωτής ΚΥ 3154 εκκινητής 5/5/2015 1.660,50 

Προωθητήρ
ας 

ΚΥ 3157 Ακρολέπιδα, 
βίδες, 
φίλτρα(αέρος,
λαδιού) 

7/5/2015 690,00 

   ΣΥΝΟΛΟ(7) 2.707,20 
Ηµιφορτηγό ΚΗΥ 9375 1 ρελές,1 

διακόπτης 
µηχανής,2 
βούρτσες 
καθαριστήρα 

31/7/2015 120,00 

Εκχιονιστικό 
λεπίδες ΚΗΥ 9400 

2 λάµπες,2 
βούρτσες 
καθαριστήρα,1 
φανάρι 

5/8/2015 63,00 

Φορτηγό 
ΚΗΥ 9370 1 φανάρι 

φλάς, 2 
φανάρια στόπ 

12/8/2015 70,00 

Εκχιονιστικό 
λεπίδες ΚΗΥ 9390 

1 Μπουτάν 
επαφών, 1 
Μπουτάν 
κάτω,1 σέτ 
µίζα 

25/8/2015 130,00 

   ΣΥΝΟΛΟ(8) 383,00 

 ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  4.144,31 

Σχετ. τα υπ. αριθµ. 116533/3224/7-9-2015, 119291/3293/10-9-2015  
έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1321 
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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 

Ηµιφορτηγό 31/8/2015 ΚΗΥ 9375 307,50 
  ΣΥΝΟΛΟ(1) 307,50 

Jeep 31/8/2015 ΚΗΥ 9377 86,10 
  ΣΥΝΟΛΟ(2) 86,10 

Ηµιφορτηγό 31/8/2015 ΚΗΥ 3753 36,90 
  ΣΥΝΟΛΟ(3) 36,90 

Επιβατικό 31/8/2015 ΚΗΙ 4362 178,35 
  ΣΥΝΟΛΟ(4) 178,35 

Επιβατικό 31/8/2015 ΚΗΥ 3798 123,00 
  ΣΥΝΟΛΟ(5) 123,00 

Επιβατικό 31/8/2015 ΚΗΥ 3796 55,35 
  ΣΥΝΟΛΟ(6) 55,35 

Εκχιονιστικό λεπίδες 25/2/2015 ΚΗΥ 9400 24,60 
Φορτωτής 10/3/2015 ΚΥ 7411 270,60 
Φορτηγό  27/3/2015 ΚΗΙ 4379 430,50 
Ισοπεδωτής 17/4/2015 ΙΧ 121635 270,60 
  ΣΥΝΟΛΟ(7) 996,30 

Προωθητήρας 24/4/2015 ΚΥ 3158 110,70 
Φορτηγό 28/4/2015 ΚΗΥ 9370 24,60 
Φορτωτής 5/5/2015 ΚΥ 3154 98,40 
Προωθητήρας 7/5/2015 ΚΥ 3157 492,00 
  ΣΥΝΟΛΟ(8) 725,70 

Ηµιφορτηγό 31/7/2015 ΚΗΥ 9375 100,00 
Εκχιονιστικό λεπίδες 5/8/2015 ΚΗΥ 9400 120,00 
Φορτηγό 12/8/2015 ΚΗΥ 9370 100,00 
Εκχιονιστικό λεπίδες 25/8/2015 ΚΗΥ 9390 120,00 
  ΣΥΝΟΛΟ(9) 440,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   2.949,20 

 
Σχετ. τα υπ.αριθµ. 116533/3224/7-9-2015, 119291/3293/10-9-2015  
έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 0861 

2.949,20 
ευρώ 

3 δαπάνη για την προµήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισµού για τις ανάγκες 
της  Π.Ε. Ευρυτανίας  
Σχετ. έγγραφο: το υπ.αριθµ. 116533/3224/7-9-2015  της ∆/νσης ∆/κού 
Οικ/κού  
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1311 

195,00 
ευρώ 

4 δαπάνη για την αµοιβή συντήρησης των φωτοτυπικών µηχανηµάτων και 
του πολυγράφου της  Π.Ε. Ευρυτανίας  
Σχετ. έγγραφο: το υπ.αριθµ. 116533/3224/7-9-2015  της ∆/νσης ∆/κού 
Οικ/κού  
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 0869 

280,00  
ευρώ 
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   δαπάνη (ανάληψη υποχρέωσης – δέσµευση πίστωσης) ποσού 
20.000,00 € στην Π.Ε. Ευρυτανίας, για την τµηµατική εκτέλεση της 
Προγραµµατικής Σύµβασης της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και 
της 5ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, στα 
πλαίσια υλοποίησης της δράσης για την ενίσχυση των Κέντρων Υγείας 
και των λοιπών πρωτοβάθµιων µονάδων υγείας σε υγειονοµικό και λοιπό 
υλικό, για την αποτελεσµατικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας και 
πρωτοβάθµιας φροντίδας στους κατοίκους που διαµένουν στα διοικητικά 
όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 073 και τον ΚΑΕ 1211 µε 
τίτλο «Προµήθεια υγειονοµικού υλικού».  
 
Η εκτέλεση της προµήθειας του υγειονοµικού υλικού θα πραγµατοποιηθεί 
µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για να καλυφθούν οι 
εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες σε βασικό αναλώσιµο υγειονοµικό υλικό,  
που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιοπρεπή και 
αποτελεσµατική πρωτοβάθµια φροντίδα των κατοίκων της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας.  
Σχετ. έγγραφο: το υπ.αριθµ. 120996/3338/15-9-2015  της ∆/νσης ∆/κού 
Οικ/κού  

20.000,00 
ευρώ 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1236 

 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δαπάνης και δέσµευσης πίστωσης έργων από τις ∆ηµόσιες Επενδύσεις 
της Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. α) 119879/3305/11-
9-2015 και β) 119935/3309/11-9-2015 έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. 
Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστα τµήµατα του παρόντος 
πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δαπάνη και δέσµευση πίστωσης για πληρωµή των παρακάτω έργων από 

τις ∆ηµόσιες Επενδύσεις της Π.Ε. Ευρυτανίας, ως εξής: 
 
Α/A  

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
 

ΠΟΣΟ σε 
ευρώ 

1 18η εντολή πληρωµής του έργου: «Ο∆ΟΣ ∆ΟΜΝΙΣΤΑ-
ΡΟΣΚΑ-ΠΑΝΤΑ ΒΡΕΧΕΙ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ Ν.Α. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» 
Χρηµατοδότηση: ΣΑΕΠ 766 
Προϋπολογισµός: 9.000.000,00 ευρώ 
Ποσό σύµβασης: 4.268.057,75 ευρώ 
Πληρωµές µέχρι σήµερα : 2.224.570,87 ευρώ  
Παρών λογαριασµός: 75.400,00 ευρώ  
Υπόλοιπο εγκρίσεων: 1.958.331,15 ευρώ 
Φορέας – ΚΑΕ: 071 – 9453 «ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ»  
Ανάδοχος: ΑΕΤΕΘ Α.Ε. 

 
 
75.400,00 
ευρώ 

2 2η εντολή πληρωµής του έργου: «Μετατόπιση δικτύων ΟΚΩ», 
για το εκτελούµενο έργο «Αποκατάσταση βλαβών – 
κατασκευή τεχνικών εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου 
στα όρια του ∆ήµου Καρπενησίου» 
Χρηµατοδότηση: ΚΑΠ 2015 – ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π.Ε. 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  
Παρών λογαριασµός: 2.968,49 ευρώ  

 
 

2.968,49 
ευρώ 
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Φορέας – ΚΑΕ: 071 – 9779 «Εκτέλεση λοιπών έργων που 
δεν κατανοµάζονται ειδικά».  
Ανάδοχος: ∆Ε∆∆ΗΕ 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1237 

 
ΘΕΜΑ 22ο: 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. 120175/5097/14-9-
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 τριών (3) κλιµατιστικών µηχανηµάτων για τις ανάγκες του 
κτιρίου  της ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1712 
(σχετ. αρ. πρωτ. 442/120118/11-9-2015 έγγραφο του Γραφείου του 
Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Ευβοίας). 

2.091,00 

2. Παροχή υπηρεσιών ταχυµεταφορών εγγράφων και δεµάτων για τις 
ανάγκες του της ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 
0823 (σχετ. αρ. πρωτ. 118827/5035/9-9-2015 έγγραφο της ∆/νσης 
∆ιοικητικού - Οικονοµικού της ΠΕ Ευβοίας). 

1.000,00 

3. Παροχή υπηρεσιών για ανανέωση πιστοποίησης και επανέλεγχο έξι (6) 
ανελκυστήρων του ∆ιοικητικού Μεγάρου της ΠΕ Ευβοίας από την 
πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0899 (σχετ. αρ. πρωτ. 120033/5093/11-
9-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της ΠΕ 
Ευβοίας). 

1.320,00 

4. Ασφάλιστρα ενός έτους για το υπ’ αριθ. ΜΕ 121117 όχηµα της ΠΕ 
Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0899 (σχετ. αρ. πρωτ. 
120034/5093/11-9-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 
της ΠΕ Ευβοίας). 

355,00 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1238 

 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα και µελέτες του προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 120178/5098/14-9-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

πιστοποιήσεων-λογαριασµών έργων και µελετών (Ε.Φ. 02071), Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής:  
 

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

 

 

 7ος  λογαριασµός της µελέτης: 
«Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ∆ήµου 
Αιδηψού Ν. Ευβοίας». – ΕΣΠΑ. 

1. ∆. ΜΠΑΜΠΟΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ 
2. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ 
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1 

Σχετ: 2975/8-9-2015 έγγραφο της 
∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασµού της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας 

3. Α. ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ 
4. Γ. ΚΑΛΛΙΑΝΗΣ 

29.768,90 9455 
 
 
 

 

Προϋπολογισµός Έργου:  277.040,28  
Πληρωµές µέχρι σήµερα:  231.091,90 
Παρόντας Λογαριασµός      29.768,90 
Σύνολο:                               260.860,80 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων:         16.179,48 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1239 

 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή ποσών αχρεωστήτως 
εισπραχθέντων λόγω διπλής απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 120181/5099/14-9-
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 επιστροφή ποσού χιλίων διακοσίων 

ογδόντα τριών ευρώ και δέκα έξι (1.283,16 €) στον Σπανό Φάνη του Χρήστου (ΑΦΜ 
122478279), ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ. 02073 και του ΚΑΕ 3199 “Λοιπές 
επιστροφές εσόδων” του προϋπολογισµού της Π.Ε. Εύβοιας, οικονοµικού έτους 2015. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1240 

 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συνδιοργάνωση µε την Χορωδία 
Αλιβερίου 1995 του 14ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Αλιβερίου, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 120186/5101/14-9-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει την δαπάνη και διάθεση πίστωσης 1.500,00 € µε Φ.Π.Α., για την 

συνδιοργάνωση από την Π.Ε. Εύβοιας µε την Χορωδία Αλιβερίου 1995 του 14ου Πανελλήνιου 
Φεστιβάλ Αλιβερίου, που θα πραγµατοποιηθεί στην περιοχή του Αλιβερίου Ευβοίας στις 30 και 
31 Οκτωβρίου 2015. Η οικονοµική συνεισφορά της Π.Ε. Εύβοιας θα είναι η ηχητική κάλυψη της 
εκδηλώσεων. 

Η πίστωση θα βαρύνει τον ΚΑΕ 02.02.073.0844.01 (Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και 
πολιτιστικών εκδηλώσεων) του εγκεκριµένου προϋπολογισµού της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας.  

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει µόνο το 50% της δαπάνης. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1241 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δαπάνης – δέσµευση πίστωσης για την τµηµατική εκτέλεση της 
προγραµµατικής σύµβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας µε την 5η Υγειονοµική 
Περιφέρεια, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 121824/5148/16-9-
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 
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αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δαπάνη (ανάληψη υποχρέωσης – δέσµευση πίστωσης) ποσού 24.000,00 € 

στην Π.Ε. Eύβοιας, για την τµηµατική εκτέλεση της Προγραµµατικής Σύµβασης της 
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και της 5ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Θεσσαλίας – Στερεάς 
Ελλάδας, στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης για την ενίσχυση των Κέντρων Υγείας και των 
λοιπών πρωτοβάθµιων µονάδων υγείας σε υγειονοµικό και λοιπό υλικό, για την 
αποτελεσµατικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας και πρωτοβάθµιας φροντίδας στους κατοίκους 
που διαµένουν στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.  

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 073 και τον ΚΑΕ 1211 µε τίτλο «Προµήθεια υγειονοµικού 
υλικού».  

Η εκτέλεση της προµήθειας του υγειονοµικού υλικού θα πραγµατοποιηθεί µε την 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για να καλυφθούν οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες σε 
βασικό αναλώσιµο υγειονοµικό υλικό, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 
αξιοπρεπή και αποτελεσµατική πρωτοβάθµια φροντίδα των κατοίκων της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας.  

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι συµφωνεί µε τη συγκεκριµένη δαπάνη, καθώς 
κρίνει “αναγκαίο να συζητηθούν άµεσα τα σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα Κέντρα 
Υγείας µε τη συνεχιζόµενη υποβάθµισή τους, όπως είναι η έλλειψη προσωπικού και 
κατάλληλων υποδοµών, η προβληµατική συντήρηση τους κ.α.”. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1242 

 
ΘΕΜΑ 27ο: 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. 120394/6286/14-9-
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) UPS για το Γραφείο 

Αγροτικής Οικονοµίας Ευπαλίου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Ανάπτυξης της ΠΕ Φωκίδας (ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1723 

230,00 

2. δαπάνη για την πληρωµή αναγόµωσης πυροσβεστήρων της ΠΕ 
Φωκίδας (ΚΟΝΤΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0861 

272,45 

3. δαπάνη για την πληρωµή ταχυδροµικών τελών της ΠΕ Φωκίδας  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1321 

5.000,00 

4. δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας µελανιών για τους εκτυπωτές 
τα φωτοτυπικά και τα FAX της  ∆/νσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
(ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1111 

820,00 

5. ∆απάνη για την πληρωµή προµήθειας ειδών καθαριότητας της  
∆/νσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (ΜΟΣΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1231 

190,00 

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

4328,60 

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

1715,66 

8. δαπάνη για την πληρωµή οδοιπορικών 18 υπαλλήλων, της ∆/νσης 2798,62 
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∆ιοικητικού -  Οικονοµικού της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της ∆/νσής 
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της ∆/νσης Μεταφορών και 
επικοινωνιών για τους µήνες και Ιούνιο  και Αύγουστο 2015 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0711 

 

9. δαπάνη για την πληρωµή οδοιπορικών 1 υπαλλήλου, της ∆/νσης 
∆ιοικητικού -  Οικονοµικού για τους µήνα Ιούνιο 2015 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0711 

78,24 

        
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1243 

 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δαπάνης – δέσµευση πίστωσης για την τµηµατική εκτέλεση της 
προγραµµατικής σύµβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας µε την 5η Υγειονοµική 
Περιφέρεια,  Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 121654/6338/15-9-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δαπάνη (ανάληψη υποχρέωσης – δέσµευση πίστωσης) ποσού 15.000,00 € 

στην Π.Ε. Φωκίδας, για την τµηµατική εκτέλεση της Προγραµµατικής Σύµβασης της 
Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας και της 5ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Θεσσαλίας – Στερεάς 
Ελλάδας, στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης για την ενίσχυση των Κέντρων Υγείας και των 
λοιπών πρωτοβάθµιων µονάδων υγείας σε υγειονοµικό και λοιπό υλικό, για την 
αποτελεσµατικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας και πρωτοβάθµιας φροντίδας στους κατοίκους 
που διαµένουν στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.  

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 073 και τον ΚΑΕ 1211 µε τίτλο «Προµήθεια υγειονοµικού 
υλικού». 

Η εκτέλεση της προµήθειας του υγειονοµικού υλικού θα πραγµατοποιηθεί µε την 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για να καλυφθούν οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες σε 
βασικό αναλώσιµο υγειονοµικό υλικό, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 
αξιοπρεπή και αποτελεσµατική πρωτοβάθµια φροντίδα των κατοίκων της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας.  

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι συµφωνεί µε τη συγκεκριµένη δαπάνη, καθώς 
κρίνει “αναγκαίο να συζητηθούν άµεσα τα σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα Κέντρα 
Υγείας µε τη συνεχιζόµενη υποβάθµισή τους, όπως είναι η έλλειψη προσωπικού και 
κατάλληλων υποδοµών, η προβληµατική συντήρηση τους κ.α.”. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1244 

 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δαπάνης – δέσµευση πίστωσης για την τµηµατική εκτέλεση της 
προγραµµατικής σύµβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας µε την 5η Υγειονοµική 
Περιφέρεια, Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 3914/15-9-2015 
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) ποσού 20.000,00 € 

στην Π.Ε. Βοιωτίας, για την τµηµατική εκτέλεση της Προγραµµατικής Σύµβασης της 
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και της 5ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Θεσσαλίας – Στερεάς 
Ελλάδας, στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης για την ενίσχυση των Κέντρων Υγείας και των 
λοιπών πρωτοβάθµιων µονάδων υγείας σε υγειονοµικό και λοιπό υλικό, για την 
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αποτελεσµατικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας και πρωτοβάθµιας φροντίδας στους κατοίκους 
που διαµένουν στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.  

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 073 και τον ΚΑΕ 1211 µε τίτλο «Προµήθεια υγειονοµικού 
υλικού».  

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι συµφωνεί µε τη συγκεκριµένη δαπάνη, καθώς 
κρίνει “αναγκαίο να συζητηθούν άµεσα τα σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα Κέντρα 
Υγείας µε τη συνεχιζόµενη υποβάθµισή τους, όπως είναι η έλλειψη προσωπικού και 
κατάλληλων υποδοµών, η προβληµατική συντήρηση τους κ.α.”. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1245 

 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δαπάνης – δέσµευση πίστωσης για την τµηµατική εκτέλεση της 
προγραµµατικής σύµβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας µε την 5η Υγειονοµική 
Περιφέρεια, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 121490/4583/15-9-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δαπάνη (ανάληψη υποχρέωσης – δέσµευση πίστωσης) ποσού 24.000,00 € 

στην Π.Ε. Φθιώτιδας, για την τµηµατική εκτέλεση της Προγραµµατικής Σύµβασης της 
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και της 5ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Θεσσαλίας – Στερεάς 
Ελλάδας, στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης για την ενίσχυση των Κέντρων Υγείας και των 
λοιπών πρωτοβάθµιων µονάδων υγείας σε υγειονοµικό και λοιπό υλικό, για την 
αποτελεσµατικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας και πρωτοβάθµιας φροντίδας στους κατοίκους 
που διαµένουν στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.  

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 073 και τον ΚΑΕ 1211 µε τίτλο «Προµήθεια υγειονοµικού 
υλικού».  

Η εκτέλεση της προµήθειας του υγειονοµικού υλικού θα πραγµατοποιηθεί µε την 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για να καλυφθούν οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες σε 
βασικό αναλώσιµο υγειονοµικό υλικό, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 
αξιοπρεπή και αποτελεσµατική πρωτοβάθµια φροντίδα των κατοίκων της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας.  

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι συµφωνεί µε τη συγκεκριµένη δαπάνη, καθώς 
κρίνει “αναγκαίο να συζητηθούν άµεσα τα σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα Κέντρα 
Υγείας µε τη συνεχιζόµενη υποβάθµισή τους, όπως είναι η έλλειψη προσωπικού και 
κατάλληλων υποδοµών, η προβληµατική συντήρηση τους κ.α.”. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1246 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση σχεδίου Προϋπολογισµού, έτους 2016, 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. 117739/4468/8-9-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Σ.Ε., αρµόδιος για οικονοµικά θέµατα, κ. Ιωάννης Περλεπές, 
µετά από πρόταση του Προέδρου, εισηγήθηκε το θέµα του Προϋπολογισµού και κλήθηκε να 
απαντήσει σε ερωτήσεις που τέθηκαν από µέλη της επιτροπής. 
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Ο κ. Αντιπεριφερειάρχης δήλωσε ότι “ο προϋπολογισµός του 2016 της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας είναι ρεαλιστικός, ισοσκελισµένος, και απεικονίζει την οικονοµική 
πραγµατικότητα της Περιφέρειας και του πλαισίου, εντός του οποίου καλείται αυτή να δράσει. 
Συντάχθηκε σύµφωνα µε τις ισχύουσες εγκυκλίους και την ανάγκη προσαρµογής των 
οικονοµικών δεδοµένων στα πλαίσια της τρέχουσας δηµοσιονοµικής πολιτικής, µεριµνώντας 
ωστόσο για την ύπαρξη λειτουργικού αποθεµατικού. Καταβλήθηκε, επίσης, προσπάθεια να 
περιοριστούν οι λειτουργικές δαπάνες και να εξοικονοµηθούν χρήµατα για τη διευθέτηση των 
υποχρεώσεων της Περιφέρειας (τοκοχρεολύσια, µαθητικά δροµολόγια, δικαστικές δαπάνες, 
ενοίκια κ.α.) και την χρηµατοδότηση κοινωνικών δράσεων, ανάδειξης του τοµέα του τουρισµού 
και εκσυγχρονισµού της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης”. 

Κατόπιν των ανωτέρω και µετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει το σχέδιο Προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2016, της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας, σύµφωνα µε την εισηγητική έκθεση της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε.. 
Ο κ. Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσε ότι απέχει της ψηφοφορίας.  
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε τον Προϋπολογισµό του 2016 της Π.Σ.Ε.,  

χαρακτηρίζοντάς τον “ταξικό και ότι εξυπηρετεί την ολιγαρχία του πλούτου και τα µονοπώλια”, 
και επισηµαίνοντας ότι “στις οδηγίες που απέστειλαν τα Υπουργεία Εσωτερικών και 
Οικονοµικών για την κατάρτιση των προϋπολογισµών των περιφερειών και των δήµων γίνεται 
σαφής η πρόθεση για συνέχιση των περικοπών και περιορισµό των δαπανών, ενώ για πρώτη 
φορά οµολογείται κυνικά η προτροπή για αύξηση των ανταποδοτικών τελών, που πληρώνουν οι 
εργαζόµενοι, αλλά και για προώθηση συµπράξεων µε τον ιδιωτικό τοµέα. «Η γενική θέση των 
ΟΤΑ, ως φορέων γενικής κυβέρνησης, πρέπει να είναι ισοσκελισµένη ή πλεονασµατική». 
Συνεπώς, περιφέρειες και δήµοι, που δεν µπορούν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισµούς 
τους, προτρέπονται σε δανεισµό. Επιβεβαιώνεται, επίσης, η συνέχιση της πολιτικής δραστικού 
περιορισµού της χρηµατοδότησης που λαµβάνουν οι περιφέρειες και οι δήµοι από τον κρατικό 
προϋπολογισµό, σε πλήρη συµµόρφωση µε τους κανόνες δηµοσιονοµικής πειθαρχίας”. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1247 
 
 
 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση µετακινήσεων Εντεταλµένου Περιφερειακού Συµβούλου Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητής κ. Θεµιστοκλής Χειµάρας, Εντεταλµένος, για θέµατα αρµοδιότητας Τοµέα 
Σχεδιασµού Περιφερειακής Πολιτικής της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, 
Περιφερειακός Συµβουλος) 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 118657/2338/9-
9-2015 έγγραφο της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Eγκρίνει τις µετακινήσεις του Εντεταλµένου, για θέµατα αρµοδιότητας Τοµέα 

Σχεδιασµού Περιφερειακής Πολιτικής της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, 
Περιφερειακού Συµβούλου κ. Θεµιστοκλή Χειµάρα, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν τις 
ακόλουθες ηµεροµηνίες : 

1. Στις 23 Ιουνίου 2015 - Αθήνα  
- Τεχνική συνάντηση µε τη ∆ιοίκηση του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης για την 
συνεργασία και την υποβολή προτάσεων σε Ευρωπαϊκά Προγράµµατα (πρόγραµµα 
Interreg). 
2. Στις 16 Ιουλίου 2015 - Αθήνα  
- Συναντήσεις σε υπουργεία και µε το Ίδρυµα Νιάρχος 
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-3. Στις 2 Σεπτεµβρίου 2015 - Χαλκίδα  
- Συναντήσεις µε ∆ΕΠΑ και Τεχνική σύσκεψη ΕΣΠΑ 2014-2020 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1248 

 
Πριν τη λήξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος πρότεινε η επόµενη συνεδρίαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής να πραγµατοποιηθεί στις 28 Σεπτεµβρίου 2015, στο Καρπενήσι, 
πρόταση που οµόφωνα έγινε δεκτή από τα µέλη.  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1249 
 
 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ              ΤΑ ΜΕΛΗ                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης       Ηλίας Μπουρµάς                Ιππολύτη Μπαλκούρα
          

Ιωάννης Ταγκαλέγκας 
 

Βασίλειος Φακίτσας 
 
Κων/νος Καραγιάννης  

 
Ευστάθιος Κάππος 
 
Ιωάννης Αγγελέτος 
  
Γεώργιος Γκικόπουλος 
 
Αδαµάντιος Γεωργούλης   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

ΝΕΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 2015-2016 ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 
             

Α/Α ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΡ.  
ΜΑΘ 

ΣΧΟΛΕΙΟ.  
ΦΟΙΤΗΣΗΣ/ 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 
∆ΡΟΜ. ΕΙ∆ΟΣ 

ΑΥΤ. 

ΕΝΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΙΚΡΗ 
ΚΛΙΣΗ 

ΕΝΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΕΓΑΛΗ 
ΚΛΙΣΗ 

ΕΚΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΙΚΡΗ 
ΚΛΙΣΗ 

ΕΚΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΕΓΑΛΗ 
ΚΛΙΣΗ 

ΧΛΜ 
ΑΝΩΤΑΤΟ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΝΕΟ   
1 

Φραντζή 1 

16ο 
Νηπιαγωγείο 
Λαµίας (έναντι 
Έκθεσης 

Λαµίας)- τµήµα 
ένταξης 

διπλό 
δροµολ
όγιο (µε 
επιστρο
φή) 

∆.Χ. 
Επιβατικό 

(ταξϊ) 
6,0 2,0 9,0 0,0 17,0 32,66 

Σχετικό το αριθ. 
98/07-09-2015 

έγγραφο του 16ου 
Νηπιαγωγείου 

Λαµίας & το αριθ. 
Φ.11.η/1147/16-09-
2015 έγγραφο της 

Σχολικής 
Συµβούλου της 

13ης Περιφέρειας 
Ειδικής Αγωγής 

ΝΕΟ   
2 

Βαρδάτες-
Αλεπόσπιτα 

2 

Νηπιαγωγείο Ν. 
Κρικέλου-

Νηπιαγωγείο 
Γοργοποτάµου 

διπλό 
δροµολ
όγιο (µε 
επιστρο
φή) 

∆.Χ. 
Επιβατικό 

(ταξϊ) 
1,0  - 13,0  - 14,0 28,14 

Σχετικό το αριθ. 
38/04-09-2015 
έγγραφο του  

Νηπιαγωγείου Ν. 
Κρικέλου & το αριθ. 

88/03-09-2015 
έγγραφο του  
Νηπιαγωγείου 
Γοργοποτάµου   

ΝΕΟ   
3 

Λυγαριά-
Αγριλιά 

2 

19ο 
Νηπιαγωγείο 

Λαµίας 
(Ευρυτάνες)  

διπλό 
δροµολ
όγιο (µε 
επιστρο
φή) 

∆.Χ. 
Επιβατικό 

(ταξϊ) 
1,0 1,0 1,0 10,0 13,0 28,56 

Σχετικό το αριθ. 
103/04-09-2015 

έγγραφο του  19ου 
Νηπιαγωγείου 

Λαµίας (Ευρυτάνες)  
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ΝΕΟ   
4 

Οδοί 
Μυκηνών-
Φαρσάλων-
Ναυπάκτου-
Σµύρνης 

4 

Ειδικό 
Επαγγελµατικό 

Γυµνάσιο 
Λαµίας 

(Παγκράτι) 

διπλό 
δροµολ
όγιο (µε 
επιστρο
φή) 

∆.Χ. 
Επιβατικό 

(ταξϊ) 
10,0  -  -  - 10,0 26,26 

Σχετικό το αριθ. 
388/04-09-2015 
έγγραφο του 
Ειδικού 

Επαγγελµατικού 
Γυµνασίου και το 

αριθ. 
Φ.11.η/1146/16-09-
2015 έγγραφο της 

Σχολικής 
Συµβούλου της 

13ης Περιφέρειας 
Ειδικής Αγωγής 

ΝΕΟ   
5 

Οικισµός 
Αφράτης -

Οδός Αιγίνης-
Οδός 

Ζακύνθου 

4 

Ειδικό 
Επαγγελµατικό 

Γυµνάσιο 
Λαµίας 

(Παγκράτι) 

διπλό 
δροµολ
όγιο (µε 
επιστρο
φή) 

∆.Χ. 
Επιβατικό 

(ταξϊ) 
20,0  -  -  - 20,0 37,80 

Σχετικό το αριθ. 
388/04-09-2015 
έγγραφο του 
Ειδικού 

Επαγγελµατικού 
Γυµνασίου και το 

αριθ. 
Φ.11.η/1146/16-09-
2015 έγγραφο της 

Σχολικής 
Συµβούλου της 

13ης Περιφέρειας 
Ειδικής Αγωγής 

ΝΕΟ   
6 

Οδοί Ψαρών-
Ηροδότου-
Πηλίου 

4 

Ειδικό 
Επαγγελµατικό 

Γυµνάσιο 
Λαµίας 

(Παγκράτι) 

διπλό 
δροµολ
όγιο (µε 
επιστρο
φή) 

∆.Χ. 
Επιβατικό 

(ταξϊ) 
14,0  -  -  - 14,0 30,9 

Σχετικό το αριθ. 
388/04-09-2015 
έγγραφο του 
Ειδικού 

Επαγγελµατικού 
Γυµνασίου και το 

αριθ. 
Φ.11.η/1146/16-09-
2015 έγγραφο της 

Σχολικής 
Συµβούλου της 

13ης Περιφέρειας 
Ειδικής Αγωγής 

ΑΔΑ: 7Ι0Β7ΛΗ-Τ3Ο



 37

ΝΕΟ   
7 

Λιανοκλάδι 
(αντ. ΚΤΕΛ 
άπό ΕΠΑΛ 

Μακρακώµης) 

1 Μοσχοκαρυά 
µονό 
δροµολ
όγιο 

∆.Χ. 
Επιβατικό 

(ταξϊ) 
1,0 0,0 7,5 6,0 14,5 21,9 

Σχετικό το αριθ. 
318/07-09-2015 

έγγραφο του ΕΠΑΛ 
Μακρακώµης 

ΝΕΟ   
8 

Μοσχοκαρυά-
Ζηλευτό 

3 

7ο ∆ηµοτικό 
Σχολείο Λαµίας 

(τµήµα ένταξης)-
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 

Κωσταλεξίου-
Λιανοκλάδι (αντ. 
ΚΤΕΛ για ΕΠΑΛ 
Μακρακώµης) 

διπλό 
δροµολ
όγιο (µε 
επιστρο
φή) 

∆.Χ. 
Επιβατικό 

(ταξϊ) 
2,0  - 70,0 12,0 84,0 95,8 

Σχετ.τα αριθ. 
255/07-09-2015 & 
266/10-09-2015 
έγγραφα του 7ου 

∆ηµοτικού Σχολείου 
Λαµίας & το αριθ. 
Φ11.η/1145/16-09-
2015 έγγραφο της 

Σχολικής 
Συµβούλου της 

13ης Περιφέρειας 
Ειδικής Αγωγής, το 
αριθ. 112/07-09-15 

έγγραφο του 
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 

Κωσταλεξίου, το 
αριθ. 318/07-09-

2015 έγγραφο του 
ΕΠΑΛ 

Μακρακώµης 

ΝΕΟ   
9 

∆ηµοτικό 
Σχολείο 

Λιανοκλαδίου 
(ολοήµερο) 

4 Ζηλευτό 
µονό 
δροµολ
όγιο 

∆.Χ. 
Επιβατικό 

(ταξϊ) 
1  - 3,5  - 4,5 11,81 

Σχετικό το αριθ. 
113//09-09-2015 
έγγραφο του 

∆ηµοτικού Σχολείου 
Λιανοκλαδίου  

ΝΕΟ   
10 

∆ηµοτικό 
Σχολείο 

Λιανοκλαδίου 
(ολοήµερο) 

2 Στύρφακα 
µονό 
δροµολ
όγιο 

∆.Χ. 
Επιβατικό 

(ταξϊ) 
1,5  - 2 1 4,5 12,02 

Σχετικό το αριθ. 
113//09-09-2015 
έγγραφο του 

∆ηµοτικού Σχολείου 
Λιανοκλαδίου  
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ΝΕΟ   
11 

Στυλίδα 2 

16ο 
Νηπιαγωγείο 
Λαµίας (έναντι 
Έκθεσης 

Λαµίας)- τµήµα 
ένταξης 

διπλό 
δροµολ
όγιο (µε 
επιστρο
φή) 

∆.Χ. 
Επιβατικό 

(ταξϊ) 
4  - 30  - 34 47,68 

Σχετικό το αριθ. 
98/07-09-2015 

έγγραφο του 16ου 
Νηπιαγωγείου 

Λαµίας  και το αριθ. 
Φ.11.η/1148/16-09-
2015 έγγραφο της 

Σχολικής 
Συµβούλου της 

13ης Περιφέρειας 
Ειδικής Αγωγής 

ΝΕΟ   
12 

Παλαιοκερασι
ά 

1 

Αχινός (ανταπ. 
ταξί για 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 
Κωσταλεξίου) 

διπλό 
δροµολ
όγιο (µε 
επιστρο
φή) 

∆.Χ. 
Επιβατικό 

(ταξϊ) 
2,0 2,0 5,0 6,2 15,2 30,76 

Σχετικό το αριθ. 
112/07-09-2015 
έγγραφο του 
ΕΕΕΕΚ 

Κωσταλεξίου  

ΝΕΟ   
13 

Άνυδρο-
Μαρίνι 

3 

Λύκειο-1ο 
∆ηµοτικό 
Σχολείο 
Στυλίδας 

διπλό 
δροµολ
όγιο (µε 
επιστρο
φή) 

∆.Χ. 
Επιβατικό 

(ταξϊ) 
2,7 0 26,5 4,4 33,6 47,48 

Σχετικά το αριθ. 
59/07-09-2015 
έγγραφο του 1ου 

∆ηµοτικού Σχολείου 
Στυλίδας & το αριθ. 

978/03-09-2015 
έγγραφο του 

Λυκείου Στυλίδας  

ΝΕΟ   
14 

Νεράιδα 2 
1ο ∆ηµοτικό 
Σχολείο 
Στυλίδας 

διπλό 
δροµολ
όγιο (µε 
επιστρο
φή) 

∆.Χ. 
Επιβατικό 

(ταξϊ) 
4,0 0,0 6,0 9,0 19,0 34,44 

Σχετικό το αριθ. 
59/07-09-2015 
έγγραφο του 1ου 

∆ηµοτικού Στυλίδας  

ΝΕΟ   
15 

∆ηµοτικό 
Σχολείο 

Πελασγίας 
(ολοήµερο) 

2 
Κόµβος ΠΑΘΕ 
Πελασγίας 

µονό 
δροµολ
όγιο 

∆.Χ. 
Επιβατικό 

(ταξϊ) 
1  - 4  - 5 12,29 

Σχετικό το αριθ. 
120/02-09-2015 
έγγραφο του 

∆ηµοτικού Σχολείου 
Πελασγίας  
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ΝΕΟ   
16 

Νηπιαγωγείο 
& ∆ηµοτικό 
Σχολείο Ν. 

Μοναστηρίου 
(ολοήµερο) 

4 
Βαρδαλή-
Αγραπιδιά-
Θαυµακός 

µονό 
δροµολ
όγιο 

∆.Χ. 
Επιβατικό 

(ταξϊ) 
2,0  - 6,0 1,0 9,0 16,38 

Σχετικά το αριθ. 
80/01-09-2015 
έγγραφο του  

∆ηµοτικού Σχολείου 
Ν. Μοναστηρίου και 
το αριθ 197//01-09-
2015 έγγραφο του 
Νηπιαγωγείου Ν. 
Μοναστηρίου  

ΝΕΟ   
17 

Νηπιαγωγείο 
& ∆ηµοτικό 
Σχολείο 
∆οµοκού 

(ολοήµερο) 

4 Πουρνάρι 
µονό 
δροµολ
όγιο 

∆.Χ. 
Επιβατικό 

(ταξϊ) 
1 0,5 4,5 2 8 15,49 

Σχετικά το αριθ. 
98/03-09-2015 
έγγραφο του  
Νηπιαγωγείου 
∆οµοκού και το 
αριθ 183//02-09-

2015 έγγραφο του 
∆ηµοτικού Σχολείου 

∆οµοκού  

ΝΕΟ   
18 

Νηπιαγωγείο& 
∆ηµοτικό 
Σχολείο   

Οµβριακής 
(ολοήµερο) 

12 
Άνω Αγόριανη-
Μακρυρράχη-
Περιβόλι 

µονό 
δροµολ
όγιο 

Μκρό 
λεωφορεί
ο (µε 

συνοδό) 

2,5 1,5 18 3 25 45,69 

Σχετικά το αριθ. 
66/01-09-2015 
έγγραφο του  
Νηπιαγωγείου 

Οµβριακής και το 
αριθ 105//01-09-

2015 έγγραφο του 
∆ηµοτικού Σχολείου 

Οµβριακής  

ΝΕΟ   
19 

Τιθορέα-
Αµφίκλεια 

3 
3ο Εσπερινό 
ΕΠΑΛ Λαµίας 

διπλό 
δροµολ
όγιο (µε 
επιστρο
φή) 

∆.Χ. 
Επιβατικό 

(ταξϊ) 
0,5 11,0 81,3 33,0 

125,
8 

140,62 

Σχετικό το αριθ. 
164/11-09-2015 
έγγραφο του 3ου 
Εσπερινού ΕΠΑΛ 

Λαµίας 
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ΝΕΟ   
20 

Νηπιαγωγείο 
& ∆ηµοτικό 
Σχολείο 
Ελάτειας 

(ολοήµερο) 

2 Παναγίτσα 
µονό 
δροµολ
όγιο 

∆.Χ. 
Επιβατικό 

(ταξϊ) 
0,825 0,075 1,85 0,25 3 10,41 

Σχετικά το αριθ. 
20/03-09-2015 
έγγραφο του  
Νηπιαγωγείου 

Ελάτειας και το αριθ 
135//04-09-2015 
έγγραφο του 

∆ηµοτικού Σχολείου 
Ελάτειας  

ΝΕΟ   
21 

∆ηµοτικό 
Σχολείο Κ. 
Τιθορέας 

(ολοήµερο) 

2 Μόδι 
µονό 
δροµολ
όγιο 

∆.Χ. 
Επιβατικό 

(ταξϊ) 
1 0 5 2 8 15,33 

Σχετικό το αριθ. 
122/16-09-2015 
έγγραφο του 

∆ηµοτικού Σχολείου 
Κ. Τιθορέας 

ΝΕΟ   
22 

Κάλαµος 4 

∆ηµοτικό & 
Γυµνάσιο Αγ. 
Κωνσταντίνου 
(ανταπόκριση 

ΚΤΕΛ για Λύκειο 
Καµένων 
Βούρλων)   

διπλό 
δροµολ
όγιο (µε 
επιστρο
φή) 

∆.Χ. 
Επιβατικό 

(ταξϊ) 
6  - 9  - 15 30,14 

Σχετικά το από  07-
09-2015 έγγραφο 
του  Γυµνασίου Αγ. 
Κωνσταντίνου  

ΝΕΟ   
23 

Ασπρονέρι 4 

∆ηµοτικό & 
Γυµνάσιο 
Καµένων 
Βούρλων 

διπλό 
δροµολ
όγιο (µε 
επιστρο
φή) 

∆.Χ. 
Επιβατικό 

(ταξϊ) 
3,0  - 6,0  - 9,0 23,84 

Σχετικά το αριθ. 
90/04-09-2015 
έγγραφο του  

∆ηµοτικού Σχολείου 
Καµένων Βούρλων 
και το από 07-09-
2015 έγγραφο του 

Γυµνασίου 
Καµένων Βούρλων  

ΝΕΟ   
24 

Άγ. 
Κωνσταντίνος-

Καµένα 
Βούρλα-
Μώλος 

4 

Ειδικό 
Νηπιαγωγείο & 

∆ηµοτικό 
Σχολείο Λαµίας 

διπλό 
δροµολ
όγιο (µε 
επιστρο
φή) 

∆.Χ. 
Επιβατικό 

(ταξϊ) 
8,0  - 102,0  - 

110,
0 

120,34 

Σχετικό το αριθ. 
259/07-09-15 
έγγραφο του 
Ειδικού 

Νηπιαγωγείου & 
∆ηµοτικού Σχολείου 

Λαµίας 

ΑΔΑ: 7Ι0Β7ΛΗ-Τ3Ο



 41

ΝΕΟ   
25 

Καλαπόδι 1 
2ο Νηπιαγωγείο 

Αταλάντης 

διπλό 
δροµολ
όγιο (µε 
επιστρο
φή) 

∆.Χ. 
Επιβατικό 

(ταξϊ) 
2,0  - 21,4 4,0 27,4 41,44 

Σχετικό το αριθ. 
172/20-08-2015 
έγγραφο του 2ου 
Νηπιαγωγείου 
Αταλάντης  

    

  
  
  

               ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΕΩΝ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ  
  
  
  

958,11 
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