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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

της 24ης Μαρτίου 2015 
Αριθµός Πρακτικού 8 

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

1ος όροφος), σήµερα στις 24 Μαρτίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.µ., συνήλθε σε 
(τακτική) συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή που συγκροτήθηκε µε την υπ΄αριθµ. 138/7-9-
2014 (Α∆Α:796Ω7ΛΗ-ΞΩΚ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας, υπό 
την Προεδρία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνου Π. Μπακογιάννη και 
δυνάµει της υπ΄ αριθµ. οικ. 396/18-3-2015 πρόσκλησης του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε 
νόµιµα σε όλα τα µέλη της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852/2010, για να αποφασίσει επί 
των κάτωθι θεµάτων της ηµερησίας διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών συνεδρίασης 6/10-3-2015 και 7/16-3-2015 της Οικονοµικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγών Παναγιώτας Αποστολοπούλου 
και Ηλία Σαλαγιάννη, ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Ιωάννη Κάντζιου, ενώπιον 
του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου 
του Ευθυµίου, ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 5ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της Ευαγγελίας Αγγελή και λοιπών, 
ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 6ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Γεωργίου Παγουρόπουλου, 
ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
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ΘΕΜΑ 7ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Κωνσταντίνου Καραγκούνη του 
Γεωργίου, ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά. 
 
ΘΕΜΑ 8ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Ιωάννη Χλεµπογιάννη του 
Νικολάου, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Άµφισσας. 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου για λογαριασµό της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
κατά της µε αριθµό 403/2013 απόφασης του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 10ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης µετά από ερώτηµα της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της µε αριθµό 3334/2014 απόφασης του 2ου 
Τµήµατος του Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά.  
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση της υπ΄ αριθµ. πρωτ. 34841/1676/13-3-2015 απόφασης του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση 
έκτακτων φυσικών φαινοµένων (χιονόπτωση 13-3-2015) στην Π.Ε. Φωκίδας. 
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση α) ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την µεταφορά µαθητών 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Φωκίδας για δύο σχολικά έτη 2015-
2016 και 2016-2017, β) της σχετικής δαπάνης – δέσµευση πίστωσης για όλες τις κατηγορίες 
της Κ.Υ.Α. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449/τ. Β΄/14-6-2013) (Ειδικά Μαθητικά ∆ελτία, ∆ηµόσια 
Σύµβαση, Επιδόµατα), γ) διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού 
µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή για την µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για δύο σχολικά έτη 
2015-2016 και 2016-2017, µε δηµόσια σύµβαση, συνολικού προϋπολογισµού 1.686.944,00 € 
µε ΦΠΑ και δ) των όρων του σχετικού διαγωνισµού. 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση αναπροσαρµογής ηµερήσιου κόστους δροµολογίου µεταφοράς 
µαθητών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπάνης πληρωµής επιδοµάτων µεταφοράς µαθητών του άρθρου 3 της 
ΚΥΑ 24001/2013 για το σχολικό έτος 2013 – 2014, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 16ο: ∆ιόρθωση της υπ΄αριθµ. 1253/16-12-2014 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί ανάθεσης νέων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών για το 
σχολικό έτος 2014 – 2015, σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
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ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για 
την «Προµήθεια ειδών γραφικής ύλης και χαρτιού φωτοτυπικού-εκτυπωτών της Π.Ε. Φωκίδας 
και των γραφείων της Α’/θµιας και Β’/θµιας εκπαίδευσης, έτους 2015-2016, προϋπολογισµού 
28.455,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρακτικού 3 της επιτροπής του επαναληπτικού πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας», 
χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύµβασης έως 31-12-2015, προϋπολογισµού 
73.800,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον τακτικό 
προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπάνης - δέσµευσης πίστωσης για την πληρωµή λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµή δαπάνης, σε βάρος των πιστώσεων 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης της Π.Ε. Φθιώτιδας µε τον 
Επιµορφωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Υπαταίων  «Οι Αινιάνες». 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµή δαπάνης, σε βάρος των πιστώσεων 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης της Π.Ε. Φθιώτιδας µε τον 
Σύλλογο «Μιχάλης Παπαµαύρος». 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης για πληρωµή δαπανών του έτους 2015, Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα και µελέτες του προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των υπηρεσιών διακίνησης εγγράφων και 
δεµάτων προς το εσωτερικό, στα πλαίσια των ταχυδροµικών αναγκών των Υπηρεσιών της 
Π.Ε. Εύβοιας και των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης, για το διάστηµα από 1/4/2015 
έως και 30/4/2015. 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δαπανών για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, 
Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 27ο: ∆ιόρθωση της υπ΄αριθµ. 39/8-01-2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης δαπανών για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις και 
παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φωκίδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
  
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ – ∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ  
 
ΘΕΜΑ 28ο: Λήψη απόφασης επί του δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης 
κυλικείου στο ∆ιοικητήριο της Π.Ε. Εύβοιας. 
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ΘΕΜΑ 29ο: Ανανέωση παραχώρησης δωρεάν κατά χρήση του υπ.αριθ.ΚΗΙ-1320 οχήµατος 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λαµίας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Συγκρότηση επιτροπών του εν ισχύ άρθρου 38 του Π.∆.118/2007 για ένα έτος, µε 
έναρξη από 05/04/2015 έως και 04/04/2016, Π.Ε. Εύβοιας. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

ΘΕΜΑ 31ο: Συγκρότηση των Επιτροπών Παρακολούθησης και Πιστοποίησης ανά 
Περιφερειακή Ενότητα και της Επιτροπής Συντονισµού και Παραλαβής του έργου µε τίτλο 
«Καταπολέµηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για το έτος 2015». 
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής) 

 
Παρόντα µέλη (9) οι κ.κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης, Ηλίας Μπουρµάς, Ιωάννης 

Ταγκαλέγκας, Βασίλειος Φακίτσας, Κωνσταντίνος Καραγιάννης, Ευστάθιος Κάππος, Ιωάννης 
Αγγελέτος, Γεώργιος Γκικόπουλος και Αθανάσιος Γιαννόπουλος. 

 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. 

Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 

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

Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι: 
1. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας 
Π.Σ.Ε., 
2. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών και Μεταφορών Π.Σ.Ε., 
3. Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε.. 
 

Πριν από τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 
πρότεινε στα µέλη να συζητηθούν τα παρακάτω θέµατα, ως έκτακτα: 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών συµβατικών τευχών του έργου: 
«Συντήρηση και λειτουργία αντλιοστασίων άρδευσης Κωπαΐδας», Π.Ε. Βοιωτίας, 
προϋπολογισµού  92.125,67  € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών συµβατικών τευχών του 
έργου: «Καθαρισµός αρδευτικών καναλιών στην Κωπαΐδα», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 
150.000 €  µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών συµβατικών τευχών του 
έργου: «Αγροτική οδοποιία και µικρά τεχνικά στην Κωπαΐδα», Π.Ε. Βοιωτίας, 
προϋπολογισµού  70.000 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση α) διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή - ανακατασκευή θυροφραγµάτων Κωπαΐδας», Π.Ε. 
Βοιωτίας, προϋπολογισµού 40.000 € µε Φ.Π.Α. και β) των συµβατικών τευχών του έργου. 

ΑΔΑ: 7ΨΙΒ7ΛΗ-9ΞΑ



 5

(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση διενέργειας ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για 
την ανάθεση της «∆ιαχείρισης της άρδευσης του Κωπαϊδικού Πεδίου», χωρικής αρµοδιότητας 
Π.Ε. Βοιωτίας, για το έτος 2015, προϋπολογισµού 120.000 € άνευ Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης του έργου: «Κλείσιµο θυροφραγµάτων 
(ηλεκτρικών και ξύλινων) - Έλεγχος στάθµης νερών - Προµήθεια ξυλείας και επισκευής 
ξύλινων θυροφραγµάτων Κωπαϊδικού Πεδίου 2015,  Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: ∆ιόρθωση της υπ΄αριθµ. 209/10-3-2015 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί έγκρισης πρακτικού της επιτροπής του ανοιχτού δηµόσιου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας και των Νοµικών Προσώπων χωρικής αρµοδιότητάς της», 
έτους 2015-2016, προϋπολογισµού 418.540,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Έγκριση εκτός έδρας µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας 
στις Βρυξέλλες, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη συνεδρίαση της 
TASK FORCE για τους δείκτες της πολιτικής συνοχής. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9ο: Έγκριση δαπανών για την εκτέλεση του έργου: «Έκτακτες Παρεµβάσεις 
στο οδικό δίκτυο του Νοµού Φθιώτιδας» (εκχιονισµός επαρχιακού δικτύου – αντιπληµµυρικές 
παρεµβάσεις). 
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 10ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για συµµετοχή 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην διοργάνωση εκπαιδευτικής ηµερίδας µε τον 
Γυµναστικό Σύλλογο «Νηρέας» Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 11ο: Έγκριση α) δαπάνης - δέσµευση πίστωσης, β) διενέργειας ενός 
ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη τιµή και γ) των όρων της διακήρυξης του διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών 
καυσίµων και λιπαντικών, ετών 2015-2016, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. 
Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», συνολικού προϋπολογισµού 467.630,00 €. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα αποδέχτηκε την πρόταση του Προέδρου και 
αποφάσισε τα παραπάνω θέµατα να συζητηθούν πριν από τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 315 
 
 

Πριν την συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης οι κ.κ. Αθανάσιος 
Γιαννόπουλος και Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσαν ότι ψηφίζουν και τα έξι πρώτα θέµατα που 
αφορούν στον Οργανισµό Κωπαΐδας µε αρκετές, όµως, παρατηρήσεις ως προς την 
κακοδιαχείριση των προηγούµενων διοικήσεών της και την σηµερινή άσχηµη κατάσταση των 
µηχανηµάτων της.  

Ο κ. Γιαννόπουλος, συγκεκριµένα, ζήτησε από τις αρµόδιες τεχνικές υπηρεσίες να 
προβούν σε εξονυχιστικό έλεγχο, προκειµένου να σχηµατιστεί πλήρης εικόνα των αλλαγών 
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που συντελέστηκαν τα τελευταία χρόνια, ενώ ο κ. Γκικόπουλος έθεσε ζήτηµα αποζηµιώσεων 
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και επιπλέον χρηµατοδότησης από το ΥΠΕΚΑ. 
 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών συµβατικών τευχών του έργου: 
«Συντήρηση και λειτουργία αντλιοστασίων άρδευσης Κωπαΐδας», Π.Ε. Βοιωτίας, 
προϋπολογισµού  92.125,67  € µε Φ.Π.Α.. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 782/19-3-2015 
(ορθή επανάληψη 20-3-2015) έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την 
Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµοπράτηση του έργου: «Συντήρηση και λειτουργία αντλιοστασίων άρδευσης 

Κωπαΐδας», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού  92.125,67 € µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή δηµοπρασία, 
β) την διακήρυξη και τα λοιπά συµβατικά τεύχη του έργου,  
γ) την δαπάνη για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας ως υπηρεσία που θα διενεργήσει τη δηµοπρασία για την ανάθεση του έργου του 
θέµατος. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 316 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών συµβατικών τευχών του 
έργου: «Καθαρισµός αρδευτικών καναλιών στην Κωπαΐδα», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 
150.000 €  µε Φ.Π.Α.. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 783/19-3-2015 
(ορθή επανάληψη 20-3-2015) έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την 
Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµοπράτηση του έργου: «Καθαρισµός αρδευτικών καναλιών στην Κωπαΐδα», 

Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 150.000 €  µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή δηµοπρασία, 
β) την διακήρυξη και τα λοιπά συµβατικά τεύχη του έργου, 
γ) την δαπάνη για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας ως υπηρεσία που θα διενεργήσει τη δηµοπρασία για την ανάθεση του έργου του 
θέµατος. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 317 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών συµβατικών τευχών του 
έργου: «Αγροτική οδοποιία και µικρά τεχνικά στην Κωπαΐδα», Π.Ε. Βοιωτίας, 
προϋπολογισµού  70.000 € µε Φ.Π.Α.. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 784/19-3-2015 
(ορθή επανάληψη 20-3-2015) έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την 
Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 

ΑΔΑ: 7ΨΙΒ7ΛΗ-9ΞΑ



 7

α) την δηµοπράτηση του έργου: «Αγροτική οδοποιία και µικρά τεχνικά στην Κωπαΐδα», 
Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού  70.000 € µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή δηµοπρασία, 

β) την διακήρυξη και τα λοιπά συµβατικά τεύχη του έργου, 
γ) την δαπάνη για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας ως υπηρεσία που θα διενεργήσει τη δηµοπρασία για την ανάθεση του έργου του 
θέµατος. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 318 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση α) διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή - ανακατασκευή θυροφραγµάτων Κωπαΐδας», Π.Ε. 
Βοιωτίας, προϋπολογισµού 40.000 € µε Φ.Π.Α. και β) των συµβατικών τευχών του έργου. 
(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. 785/19-3-2015 
(ορθή επανάληψη 20-3-2015) έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την 
Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση εκτέλεσης του 

έργου: «Επισκευή - ανακατασκευή θυροφραγµάτων Κωπαΐδας», Π.Ε. Βοιωτίας, 
προϋπολογισµού 40.000 € µε Φ.Π.Α., 

β) τα συµβατικά τεύχη του έργου, 
γ) την δαπάνη για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας ως υπηρεσία που θα διενεργήσει τη δηµοπρασία για την ανάθεση του έργου του 
θέµατος. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 319 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση διενέργειας ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για 
την ανάθεση της «∆ιαχείρισης της άρδευσης του Κωπαϊδικού Πεδίου», χωρικής αρµοδιότητας 
Π.Ε. Βοιωτίας, για το  έτος 2015, προϋπολογισµού  120.000 € άνευ Φ.Π.Α.. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 1482/17-3-2015 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
α) την διενέργεια ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση της 

«∆ιαχείρισης της άρδευσης του Κωπαϊδικού Πεδίου», χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, 
για το  έτος 2015, προϋπολογισµού  120.000 € άνευ Φ.Π.Α., 

β) την διάθεση πίστωσης και την δαπάνη ποσού 120.000,00 € άνευ Φ.Π.Α. για την εν 
λόγω ανάθεση, µε χρονική διάρκεια από 10/5/2015 έως 15/10/2015, µε 15νθηµερη παράταση 
από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, σε βάρος των εγγεγραµµένων πιστώσεων της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας του Π/Υ οικονοµικού έτους 
2015 στον Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 5429, 

γ) τους όρους της διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισµού, σύµφωνα µε το συνηµµένο 
σχέδιο διακήρυξης. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 320 
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης του έργου: «Κλείσιµο θυροφραγµάτων 
(ηλεκτρικών και ξύλινων) - Έλεγχος στάθµης νερών - Προµήθεια ξυλείας και επισκευής 
ξύλινων θυροφραγµάτων Κωπαϊδικού Πεδίου 2015,  Π.Ε. Βοιωτίας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 1575/20-3-2015 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Α) Αποδέχεται την προσφορά της εταιρείας “OPERIS ΚΑΤΑΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.”, ως η 

πλέον συµφέρουσα οικονοµικά, και της αναθέτει απ’ ευθείας το έργο: «Κλείσιµο 
θυροφραγµάτων (ηλεκτρικών και ξύλινων) - Έλεγχος στάθµης νερών - Προµήθεια ξυλείας και 
επισκευής ξύλινων θυροφραγµάτων Κωπαϊδικού Πεδίου 2015, Π.Ε. Βοιωτίας, ποσού 
24.286,35 € µε Φ.Π.Α., µε χρονική διάρκεια από 1-4-2015 έως 10-5-2015, µε δυνατότητα 
παράτασης µέχρι 10-6-2015, για την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών: 
 

1. Κλείσιµο των τριών ηλεκτροκίνητων φραγµάτων του Κηφισού ποταµού (φράγµατα 
Μαζίου, Πέτρας, Ράχες Αγ. Γεωργίου). 

2. Τοποθέτηση φραγµάτων (µεταλλικά πλαίσια -πόρτες ή ξύλινα µαδέρια) στα αρδευτικά 
κανάλια, στα σηµεία που έχουν υποδειχθεί από το Τµήµα Αγροτικής Οικονοµίας 
Αλιάρτου. Για τις ανάγκες του έργου θα ανατεθεί στον ανάδοχο από την υπηρεσία 
Γερανός, τα δε καύσιµα και το εργατικό προσωπικό θα είναι του αναδόχου. 

3. Επισκευή των ξύλινων θυροφραγµάτων και κατασκευή αναχωµάτων (δέσεις) µε 
σκαπτικό µηχάνηµα και τοπικός καθαρισµός για την διέλευση του ύδατος. Ο ανάδοχος 
θα προµηθευτεί την αναγκαία ξυλεία ( Ξυλεία απλάνιστης ελάτης διαστάσεων 
0,08χ0,15 και µήκους από 1,35 έως 3,4µ)  η οποία θα χρησιµοποιηθεί και θα 
τοποθετηθεί από τον ίδιο για το κλείσιµο των φραγµάτων αυτών, καθ΄ υπόδειξη της 
Τ.Α.Ο Αλιάρτου  

4. Παρακολούθηση της στάθµης των νερών στον Κηφισσό ποταµό και  στα αρδευτικά 
κανάλια, µετά το κλείσιµο των φραγµάτων, για την αποφυγή υπερχειλίσεων των 
καναλιών 

5. ∆ιάθεση των κατάλληλων οχηµάτων (φορτηγό κλπ ) για την µεταφορά και τοποθέτηση 
των ξύλινων και µεταλλικών στοιχείων των θυροφραγµάτων  και ικανό αριθµό εργατών 
άρδευσης (υδρονοµείς) επί τόπου στο κωπαϊδικό πεδίο, κατά προτίµηση  µε εµπειρία  
στο αντικείµενο, στους οποίους να διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία για την άσκηση των 
καθηκόντων τους (σκαπτικά κλπ) 

6. Υποβολή στο Τµήµα Αγροτικής Οικονοµίας Αλιάρτου πλήρους αναφοράς για  την 
εξέλιξη της διαδικασίας διαχείρισης των θυροφραγµάτων (ηλεκτρικών και ξύλινων), τα 
προβλήµατα και τις δυσλειτουργίες που διαπίστωσε, και κάθε άλλη παρατήρηση, 
υπόδειξη ή πρόταση που κρίνει για την βελτίωση της διαδικασίας και την 
αποτελεσµατικότερη εκµετάλλευση των αρδευτικών υδάτων. 

 
Β) Εγκρίνει την δέσµευση πίστωσης ποσού 24.286,35 € µε Φ.Π.Α. για την απ’ ευθείας 

ανάθεση του έργου, σε βάρος των εγγεγραµµένων πιστώσεων της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας στον Ε.Φ 073 ΚΑΕ 5429, οικονοµικού έτους 2015. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 321 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: ∆ιόρθωση της υπ΄αριθµ. 209/10-3-2015 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί έγκρισης πρακτικού της επιτροπής του ανοιχτού δηµόσιου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας και των Νοµικών Προσώπων χωρικής αρµοδιότητάς της», 
έτους 2015-2016, προϋπολογισµού 418.540,00 € µε Φ.Π.Α.. 
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 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 38722/1137/20-3-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
∆ιορθώνει την υπ΄αριθµ. 209/10-3-2015 απόφασή της περί έγκρισης του υπ΄αριθµ. 

5/2-3-2015 πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων των ∆ιαγωνισµών και 
των ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης του ηλεκτρονικού ανοιχτού δηµόσιου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας και των Νοµικών Προσώπων χωρικής αρµοδιότητάς της», 
έτους 2015-2016, προϋπολογισµού 418.540,00 € µε Φ.Π.Α., λόγω σφαλµάτων που 
εντοπίστηκαν στο εν λόγω πρακτικό, ως κάτωθι: 

1. Εγκρίνει την ορθή επανάληψη, ως προς τους Συστηµικούς Αριθµούς και την 
ΟΜΑ∆Α Β - πετρέλαιο θέρµανσης, του υπ΄αριθµ. σχετικού 5/2-3-2015 πρακτικού, που αφορά 
στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και της τεχνικής προσφοράς των υποψηφίων 
αναδόχων, όπως αυτό έχει διορθωθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων 
των ∆ιαγωνισµών και των ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης Ν. Ευρυτανίας.  
 

2. Αποδέχεται όλες τις παρακάτω προσφορές ως προς τα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 
- Τεχνική Προσφορά και για τα είδη που έχουν υποβάλλει οι προσφέροντες, ως ακολούθως: 

  
Α/Α  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ 
ΑΡ.  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ΩΡΑ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 

ΕΙ∆ΩΝ  

 
1 

 
ELVIGRO Α.Β.Ε.Ε.  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΟΡΥΤΣΑΣ 17, ΑΘΗΝΑ 
 

 
4940 
20/02/2015      17:37:22 

 
ΟΜΑ∆Α   (Γ) 

           ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

 
2 

 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΦΑΚΙΤΣΑΣ 
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ – 
ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙ∆ΗΡΩΝ – 
ΜΕΤΑΛΛΩΝ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 
– ΛΙΠΑΝΤΙΩΚΩΝ & 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΚΙΚΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 
41 – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ  

 
4776 
24/02/2015      14:24:49 

 
ΟΜΑ∆Α   (Γ) 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

 
3 

 
ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΙΩΝΗΣ 
ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ – 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚ. 
ΕΙ∆Η – ΕΛΑΣΤΙΚΑ – 
ΑΝΤ/ΚΑ – 
ΜΟΤΟΠΟ∆ΗΛΑΤΑ – 
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ – 
ΠΟ∆ΗΛΑΤΑ & ΑΝΤ/ΚΑ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 

 
4844     
23/02/2015      21:01:51 

 
ΟΜΑ∆Α   (Α) 

YΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 
ΑΜΟΛΥΒ∆Η 95 Ή    
UNLEADED  95 

 
       ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

       ΚΙΝΗΣΗΣ 
     Ή DIESEL 

 
ΟΜΑ∆Α  (Γ) 
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                ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
 

 3. Κηρύσσει τον διαγωνισµό άγονο ως προς την ΟΜΑ∆Α Β (Πετρέλαιο Θέρµανσης), 
διότι δεν κατατέθηκε καµία προσφορά. 

4. Εγκρίνει την προσφυγή στην διαδικασία διαπραγµάτευσης για την ορθή ΟΜΑ∆Α Β 
(Πετρέλαιο Θέρµανσης) όπως αυτό αναλύεται στο Παράρτηµα Α΄ της διακήρυξης σύµφωνα µε 
το Π.∆. 60/2007, υπό την προϋπόθεση σύµφωνης γνώµης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 322 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Έγκριση εκτός έδρας µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας 
στις Βρυξέλλες, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη συνεδρίαση της 
TASK FORCE για τους δείκτες της πολιτικής συνοχής. 
(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. 39074/1638/23-3-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει: 
1. την εκτός έδρας µετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας στις Βρυξέλλες,  

για την συµµετοχή του, ως εκπροσώπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη συνεδρίαση 
της TASK FORCE για τους δείκτες της πολιτικής συνοχής, η οποία θα λάβει χώρα στις 26-03-
2015, στις Βρυξέλλες, στα γραφεία της CRPM, 

2. την δαπάνη και διάθεση πίστωσης 1.500 € για τα έξοδα µετακίνησης και διαµονής 
του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας στις Βρυξέλλες. 

Η συγκεκριµένη δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0717 
του προϋπολογισµού της Π.Ε. Εύβοιας, έτους 2015. 
 Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 323 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9ο: Έγκριση δαπανών για την εκτέλεση του έργου: «Έκτακτες Παρεµβάσεις 
στο οδικό δίκτυο του Νοµού Φθιώτιδας» (εκχιονισµός επαρχιακού δικτύου – αντιπληµµυρικές 
παρεµβάσεις). 
(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. 21435/632/20-3-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
  Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες για την εκτέλεση  του έργου: «Έκτακτες Παρεµβάσεις 
στο οδικό δίκτυο του Νοµού Φθιώτιδας» (εκχιονισµός επαρχιακού δικτύου – αντιπληµµυρικές 
παρεµβάσεις) στις ακόλουθες εταιρείες, ως εξής: 
 
1. ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΡΗΓΟΡΗ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ-για την «διευθέτηση ρεµάτων, καθαρισµό 
τεχνικών κλπ, στα διοικητικά όρια των  Τ.Κ. Κόµµατος και Θερµοπυλών ∆ήµου Λαµιέων», η 
δε δαπάνη της ανωτέρου εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 2.435,40€ µε Φ.Π.Α.  
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2. ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ µε ∆.Τ. ‘’ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ’’ για τον «Καθαρισµό τεχνικών 
εγγειοβελτιωτικών έργων, διαµόρφωσης κοίτης κ.λ.π., στα διοικητικά όρια της Τ.Κ. Καστρίου 
του ∆ήµου Μακρακώµης και Θερµοπυλών του ∆ήµου Λαµιέων», η δε δαπάνη της 
συγκεκριµένης εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 1.906,50€ µε Φ.Π.Α.  
3. ΣΤΕΡΕΟ∆ΟΜΗ Α.Τ.Ε. για την  «Εξόρυξη, µεταφορά αδρανών υλικών και διάστρωσή τους 
για την ενίσχυση αναχώµατος στην Τ.Κ. Λιανοκλαδίου του ∆ήµου Λαµιέων», η δε δαπάνη της 
συγκεκριµένης εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 17.606,22 € µε Φ.Π.Α.  
4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ για την «∆ιευθέτηση κοίτης στα διοικητικά όρια των Αγ. Σώστη και 
Λευκάδας του ∆ήµου Μακρακώµης», η δε δαπάνη της συγκεκριµένης εργασίας ανέρχεται  στο 
ποσό των 19.975,20€ µε Φ.Π.Α. 
5. ΡΗΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ για την «∆ιευθέτηση κοίτης στα διοικητικά όρια της Τ.Κ. Λευκάδας του 
∆ήµου Μακρακώµης», η δε δαπάνη της συγκεκριµένης εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 
1.303,80€ µε Φ.Π.Α. 
6. ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ για την  «Αποκατάσταση οδοστρώµατος στο οδικό δίκτυο των Τ.Κ. 
Κοµποτάδων και Κωσταλεξίου του  ∆ήµου Λαµιέων», η δε δαπάνη της συγκεκριµένης 
εργασίας ανέρχεται  στο ποσό των 521,52€ µε Φ.Π.Α.  
7. ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ για την «Φόρτωση και µεταφορά αδρανών υλικών καθώς και 
την διευθέτηση κοίτης, στην ∆.Ε. Λαµίας του ∆ήµου Λαµιέων», η δε δαπάνη της 
συγκεκριµένης εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 2.749,05€ µε Φ.Π.Α.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 324 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 10ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για συµµετοχή 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην διοργάνωση εκπαιδευτικής ηµερίδας µε τον 
Γυµναστικό Σύλλογο «Νηρέας» Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ.  39765/1631/24-3-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

χιλιάδων ευρώ (5.000 €) για την συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 
διοργάνωση εκπαιδευτικής ηµερίδας µε τον Γυµναστικό Σύλλογο «Νηρέας» Λαµίας, την 
Πέµπτη 2 Απριλίου 2015. 

Η ανωτέρω δαπάνη αφορά τα έξοδα για οπτικό ακουστικό υλικό, µετακίνηση 
συνέδρων, έντυπο υλικό, αφίσες – πανό και διπλώµατα συµµετοχής και θα βαρύνει  τον ΕΦ: 
01.071 και τον ΚΑΕ: 9779. 

Ο κ. Ιωάννης Αγγελέτος έδωσε αρνητική ψήφο. 
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 325 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 11ο: Έγκριση α) δαπάνης - δέσµευση πίστωσης, β) διενέργειας ενός 
ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη τιµή και γ) των όρων της διακήρυξης του διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών 
καυσίµων και λιπαντικών, ετών 2015-2016, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. 
Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», συνολικού προϋπολογισµού 467.630,00 €. 
(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. 39742/1630/24-3-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
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αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει: 

α) την ανάληψη πολυετούς δέσµευσης πίστωσης για:  

Α.1 Τα υγρά καύσιµα (πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αµόλυβδη) και τα λιπαντικά, 
συνολικού ποσού 369.930,00 € µε Φ.Π.Α., που θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 1511, 
του Φορέα 073 και  

Α.2 Το πετρέλαιο θέρµανσης, συνολικού προϋπολογισµού 97.700,00 € µε Φ.Π.Α., που 
θα βαρύνουν τις πιστώσεις του ΚΑΕ 1512 του Φορέα 073. 

Η πολυετής υποχρέωση δαπάνης κατανέµεται κατά έτος, ως εξής: 

 «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών» 

• Για το έτος 2015 ποσό 200.000,00 € µε Φ.Π.Α. ΚΑΕ 1511  
• Για το έτος 2016 ποσό 169.930,00 € µε Φ.Π.Α. ΚΑΕ 1511  

 
 «Προµήθεια πετρελαίου Θέρµανσης» 

• Για το έτος 2015 ποσό 50.000,00 € µε Φ.Π.Α. ΚΑΕ 1512  
• Για το έτος 2016 ποσό 47.700,00 € µε Φ.Π.Α. ΚΑΕ 1512 

 
β) την διενέργεια ενός ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού για την 

«Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας», µε κριτήριο κατακύρωσης: 

Β.1 για τα καύσιµα, την χαµηλότερη τιµή και µε το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί 
τοις εκατό (%) που υπολογίζεται στη νόµιµη διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής 
πώλησης του είδους τη µέρα της παράδοσής του, η οποία προκύπτει από το εκάστοτε 
εκδιδόµενο δελτίο τιµών του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
13, του Ν. 3438/2006, 

Β.2. για τα λιπαντικά, την χαµηλότερη τιµή µε το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί 
τοις εκατό (%) που υπολογίζεται επί των προϋπολογιζόµενων τιµών 

Ο προϋπολογισµός της προµήθειας υγρών καυσίµων και λιπαντικών ανέρχεται στο 
ποσό των 467.630,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και κατανέµεται, ως εξής  

 

ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 13/3/2015 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
σε € 

Πετρέλαιο κίνησης 240.000 1,512 290.400,00 

Βενζίνη Αµόλυβδη 40.000 1,210 60.480,00 

Πετρέλαιο θέρµανσης 100.000 0,977 97.700,00 

Λιπαντικά   19.050,00 

ΣΥΝΟΛΟ 380.000  467.630,00 

 

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

 
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 326 

 
 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών συνεδρίασης 6/10-3-2015 και 7/16-3-2015 της Οικονοµικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
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Η Επιτροπή ενέκρινε οµόφωνα τα µε αριθµ. 6/10-3-2015 και 7/16-3-2015 πρακτικά 
συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 327 

 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγών Παναγιώτας Αποστολοπούλου 
και Ηλία Σαλαγιάννη, ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 34323/318/12-
3-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

∆ικηγορικού Συλλόγου Ευρυτανίας Σπυριδούλα Γ. Σβερώνη (Α.Μ. 46, οδός Σακκαλή 7, 
Καρπενήσι), η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, 
στη δικάσιµο της 26/06/2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει 
α) την µε αριθµό καταθέσεως 166/2010 προσφυγή που άσκησε η Παναγιώτα 
Αποστολοπούλου, και β) την µε αριθµό καταθέσεως 296/2009 προσφυγή που άσκησε ο Ηλίας 
Σαλαγιάννης, συντάσσοντας υποµνήµατα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και 
γενικά να πράξει ό,τι κατά την κρίση της απαιτείται για την υπεράσπιση της υποθέσεως.     

Ο κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 328 
 
ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Ιωάννη Κάντζιου, ενώπιον 
του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 15055/98/17-3-
2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Λαµίας Στυλιανό Καββαδία του Κων/νου (Α.Μ. 345, οδός Καποδιστρίου 3), ο οποίος να την 
εκπροσωπήσει στο Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, στη δικάσιµο της 7/05/2015, ή 
σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την από 3/10/2007 και µε 
αριθµό καταθέσεως 234/2007 προσφυγή που άσκησε ο Ιωάννης Κάντζιος, συντάσσοντας 
υπόµνηµα, εξετάζοντας µάρτυρες, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να 
πράξει ό,τι κατά την κρίση του απαιτείται για την υπεράσπιση της υποθέσεως.     

Ο κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 329 
 
ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου 
του Ευθυµίου, ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 32358/305/17-
3-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
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∆ιορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο 
Λαµίας Νικόλαο Πάπουτσα του Ευαγγέλου (Α.Μ. 299, οδός Λεωσθένους 2), ο οποίος να την 
εκπροσωπήσει στο Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, στη δικάσιµο της 7/05/2015, ή σε 
κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την µε ηµεροµηνία καταθέσεως 
16/12/2005 προσφυγή που άσκησε ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου του Ευθυµίου, 
συντάσσοντας υπόµνηµα, εξετάζοντας µάρτυρες, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς 
και γενικά να πράξει ό,τι κατά την κρίση του απαιτείται για την υπεράσπιση της υποθέσεως.     

Ο κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 330 
 
ΘΕΜΑ 5ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της Ευαγγελίας Αγγελή και λοιπών, 
ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 20116/143/17-
3-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Λαµίας Ειρήνη Παπασταµούλη του Λεωνίδα (Α.Μ. 332, Οδός Λεωνίδου 6), η οποία να την 
εκπροσωπήσει στο Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, στη δικάσιµο της 7/05/2015, ή 
σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει τη νέα αγωγή που 
υποχρεώθηκαν δυνάµει της υπ’ αριθ. 389/2014 απόφασης του Μονοµελούς ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Λαµίας να ασκήσουν η Ευαγγελία Αγγελή και λοιποί, συντάσσοντας υπόµνηµα, 
εξετάζοντας µάρτυρες, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι 
κατά την κρίση της απαιτείται για την υπεράσπιση της υποθέσεως.     

Ο κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
Οι κ.κ. Γεώργιος Γκικόπουλος και Ιωάννης Αγγελέτος έδωσαν αρνητική ψήφο. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 331 

 
ΘΕΜΑ 6ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Γεωργίου Παγουρόπουλου, 
ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 15057/99/17-3-
2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Λαµίας Ειρήνη Παληογεώργου του ∆ηµητρίου (Α.Μ. 306, οδός Αβέρωφ 1), η οποία να την 
εκπροσωπήσει στο Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, στη δικάσιµο της 7/05/2015, ή σε 
κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την από 25/07/2011 και µε αριθµό 
καταθέσεως 97/2011 αγωγή που άσκησε ο Γεώργιος Παγουρόπουλος, συντάσσοντας 
υπόµνηµα, εξετάζοντας µάρτυρες, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να 
πράξει ό,τι κατά την κρίση της απαιτείται για την υπεράσπιση της υποθέσεως.     

Ο κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 332 
 
ΘΕΜΑ 7ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Κωνσταντίνου Καραγκούνη του 
Γεωργίου, ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά. 
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 30380/290/17-
3-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Λαµίας Ευστάθιο Παπαευθυµίου του Αθανασίου (Α.Μ. 83, οδός Βενιζέλου 7), ο οποίος να την 
εκπροσωπήσει στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά, στη δικάσιµο της 6/05/2015, ή σε κάθε µετ’ 
αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την από 23/12/2013 και µε αριθµό 
κατάθεσης 211/24.12.2013 αγωγή που άσκησε ο Κωνσταντίνος Καραγκούνης του Γεωργίου, 
συντάσσοντας υπόµνηµα, εξετάζοντας µάρτυρες, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς 
και γενικά να πράξει ό,τι κατά την κρίση του απαιτείται για την υπεράσπιση της υποθέσεως.     

Ο κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
Οι κ.κ. Γεώργιος Γκικόπουλος και Ιωάννης Αγγελέτος έδωσαν αρνητική ψήφο. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 333 
 

ΘΕΜΑ 8ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Ιωάννη Χλεµπογιάννη του 
Νικολάου, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Άµφισσας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 31384/299/17-
3-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Άµφισσας ∆ηµήτριο Καραγιώργο του Ηλία, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Ειρηνοδικείο 
Άµφισσας, στη δικάσιµο της 18/05/2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να 
αποκρούσει την από 20/01/2015 και µε αριθµό καταθέσεως 11/2015 αγωγή που άσκησε ο 
Ιωάννης Χλεµπογιάννης του Νικολάου, συντάσσοντας προτάσεις, εξετάζοντας µάρτυρες, 
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά την κρίση του 
απαιτείται για την υπεράσπιση της υποθέσεως.     

Ο κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
Οι κ.κ. Γεώργιος Γκικόπουλος και Ιωάννης Αγγελέτος έδωσαν αρνητική ψήφο. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 334 

 
ΘΕΜΑ 9ο: Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου για λογαριασµό της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
κατά της µε αριθµό 403/2013 απόφασης του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 31250/295/17-
3-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Να µην ασκηθεί το ένδικο µέσο της αίτησης αναιρέσεως κατά της µε αριθµό 403/2013 

απόφασης του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
Ο κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 335 

 
ΘΕΜΑ 10ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης µετά από ερώτηµα της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 34892/321/17-
3-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Λαµίας Βασιλική Ζαρκάδα του Θεοδώρου (Α.Μ. 403, οδός Έσλιν 19), η οποία, αφού λάβει 
υπόψη της τις σχετικές διατάξεις και µελετήσει το φάκελο της υπόθεσης, λάβει δε  κάθε 
αναγκαία πληροφορία από την αρµόδια υπηρεσία, να συντάξει αναλυτική γνωµοδότηση 
απαντώντας στο ερώτηµα που τίθεται µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 28162/1099/12-3-2015 έγγραφο 
της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Ο κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 336 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της µε αριθµό 3334/2014 απόφασης του 2ου 
Τµήµατος του Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά.  
(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. οικ. 37217/91/18-3-
2015 έγγραφο του γραφείου της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 Να ασκηθεί το ένδικο µέσο της αναίρεσης κατά της µε αριθµό 3334/2014 απόφασης 
του 2ου Τµήµατος του Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά.  

Ο κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
 Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος έδωσε αρνητική ψήφο. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 337 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση της υπ΄ αριθµ. πρωτ. 34841/1676/13-3-2015 απόφασης του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση 
έκτακτων φυσικών φαινοµένων (χιονόπτωση 13-3-2015) στην Π.Ε. Φωκίδας. 
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 482/13-3-2015 
έγγραφο της Αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την υπ΄αριθµ. 34841/1676/13-3-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 

Φωκίδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινοµένων (χιονόπτωση 13-3-2015) στην Π.Ε. Φωκίδας και συγκεκριµένα: 

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

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

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

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

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

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

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

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

θ) Με αριθµό κυκλοφορίας ΕΚΑ 9302 ιδιωτικού µηχανήµατος, αυτοκίνητο-φορτηγό, 
ιδιοκτησίας Σπυρόπουλου Αθανάσιου, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. 
Φωκίδας, στην περιοχή Κροκύλιο. 

ι) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 93432 ιδιωτικού µηχανήµατος, εκσκαφέας, ιδιοκτησίας 
Ράπτη Κων/νου, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας, στην περιοχή 
Καστράκι. 

κ) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 73915 ιδιωτικού µηχανήµατος, αλατοδιανοµέας, ιδιο-
κτησίας Τσιγαρίδα Κων/νου, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας, στην 
περιοχή ∆εσφίνα- Ιτέα. 

2.- Η δαπάνη µίσθωσης θα υπολογιστεί σύµφωνα µε τις ώρες εργασίας του 
µηχανήµατος, που θα προκύπτουν από το ηµερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών 
εργασίας, που θα υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του µηχανήµατος, τον Προϊστάµενο του 
αρµοδίου Τµήµατος και τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας, 
σε συνδυασµό µε την αριθµ. 1201/2014 (αριθµ. πρακτικού 26/02-12-2014, θέµα 27ο), 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

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

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

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

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

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

(δ1) Μίσθωµα του µηχανήµατος, ωροµίσθιο του χειριστή και βοηθού µε όλες τις 
επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισµών και ταµείων, αµοιβή υπερωριών, νυκτερινών, 
αργιών, σταλίες,  κλπ.   
 (δ2)  Συντήρηση και επισκευή του µηχανήµατος. 
 (δ3)  Προµήθεια  καυσίµων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ. 
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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 338 
 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση α) ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την µεταφορά µαθητών 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Φωκίδας για δύο σχολικά έτη 2015-
2016 και 2016-2017, β) της σχετικής δαπάνης – δέσµευση πίστωσης για όλες τις κατηγορίες 
της Κ.Υ.Α. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449/τ. Β΄/14-6-2013) (Ειδικά Μαθητικά ∆ελτία, ∆ηµόσια 
Σύµβαση, Επιδόµατα), γ) διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού 
µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή για την µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για δύο σχολικά έτη 
2015-2016 και 2016-2017, µε δηµόσια σύµβαση, συνολικού προϋπολογισµού 1.686.944,00 € 
µε ΦΠΑ και δ) των όρων του σχετικού διαγωνισµού. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 35921/1732/16-3-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για την µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Φωκίδας για δύο σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-
2017 για όλες τις κατηγορίες της Κ.Υ.Α. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449/τ. Β΄/14-6-2013) (Ειδικά 
Μαθητικά ∆ελτία, ∆ηµόσια Σύµβαση, Επιδόµατα), συνολικού ποσού 1.760.000,00 € µε ΦΠΑ, 
σε βάρος των πιστώσεων του Κ.Α.Ε. 0821 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας Π.Ε. Φωκίδας, τα οποία κατανέµονται στα παρακάτω έτη, ως εξής: 
- Για το οικονοµικό έτος 2015 συνολικό ποσό: 365.000,00 € µε ΦΠΑ 13% (ΚΑΕ 0821) 
- Για το οικονοµικό έτος 2016 συνολικό ποσό: 880.000,00€ µε ΦΠΑ 13% (ΚΑΕ 0821) 
- Για το οικονοµικό έτος 2017 συνολικό ποσό: 515.000,00€ µε ΦΠΑ 13% (ΚΑΕ 0821) 
 

2. την δαπάνη – δέσµευση πίστωσης για την µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας για δύο σχολικά έτη 
2015-2016 και 2016-2017 για όλες τις κατηγορίες της Κ.Υ.Α. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449/τ. 
Β΄/14-6-2013) (Ειδικά Μαθητικά ∆ελτία, ∆ηµόσια Σύµβαση, Επιδόµατα) ποσού αρχικού 
προϋπολογισµού 880.000,00 €  για κάθε σχολικό έτος, ήτοι συνολικά  1.760.000,00 € για δύο 
σχολικά έτη, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

Οι συγκεκριµένες δαπάνες αφορούν το κόστος µεταφοράς µαθητών χωρικής 
αρµοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας ύστερα από την τήρηση της διαδικασίας που προβλέπει η αριθµ. 
24001/2013 ΚΥΑ και την ιεράρχηση των κατηγοριών κατά σειρά προτεραιότητας ως εξής: (1) 
Ειδικά Μαθητικά ∆ελτία, (2) ∆ηµόσια σύµβαση και (3) Επιδόµατα).  
 

3. την διενέργεια δηµόσιου διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή σε ευρώ για την µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Φωκίδας για δύο σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-
2017  µε δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών, σύµφωνα µε το άρθρο 2 της ΚΥΑ  µε ∆ηµόσια 
Σύµβαση Υπηρεσιών (µαθητικά δροµολόγια ΚΤΕΛ, σχολικά λεωφορεία, ΤΑΧΙ, όπως 
αναφέρονται στο κεφάλαιο Γ΄ του άρθρου 2 της ΚΥΑ µεταφορά µαθητών µε δηµόσια σύµβαση 
υπηρεσιών), µεταφορά µαθητών ΣΜΕΑ (άρθρο 1 παρ. 1) και µεταφορά µαθητών ΕΠΑΛ, 
µουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων (άρθρο 1 παρ. 2)  και τα σχετικά  έγγραφα της ∆/νσης 
Ανάπτυξης ΠΕ Φωκίδας.  
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Η διενέργεια του διαγωνισµού µε δηµόσια σύµβαση προκύπτει από την διαπίστωση 
της αντικειµενικής αδυναµίας για τη µεταφορά µαθητών µε τη δηµόσια συγκοινωνία (ειδικά 
µαθητικά δελτία) και µε ίδια µέσα των ∆ήµων και της Περιφέρειας, µε συνέπεια την ανάγκη 
εκτέλεσης ης µεταφοράς µε σύµβαση κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας.  

Ο συνολικός προϋπολογισµός του συγκεκριµένου διαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό 
των 1.686.944,00 €, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (ήτοι 1.492.582,00€+ΦΠΑ13%), 
διαµορφώθηκε µε βάση τα παραπάνω στοιχεία και κατανέµεται, ως εξής: 
- Για το οικονοµικό έτος 2015 συνολικό ποσό:  351.848,32€  
- Για το οικονοµικό έτος 2016 συνολικό ποσό:  843.472,00 €  
- Για το οικονοµικό έτος 2017 συνολικό ποσό:  491.623,68 €  

Η συγκεκριµένη δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισµό της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας και θα πληρωθεί από τον Ειδικό Φορέα 073 ΚΑΕ 0821. 
 

4. τους όρους του διαγωνισµού, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο σχέδιο της 
διακήρυξης. 
                                                                                  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 339 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση αναπροσαρµογής ηµερήσιου κόστους δροµολογίου µεταφοράς 
µαθητών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 23189/925/16-3-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. την αναπροσαρµογή στο διπλάσιο, του ηµερήσιου κόστους του δροµολογίου µε 

κωδικό 433 «Βλαχιά Πήλι και επιστροφή», από 18,00 € σε 36,00 €, πέραν του 20% των 
δικαιωµάτων προαίρεσης που προβλέπονται από το άρθρο 15 της 97323/4883 διακήρυξης 
του πρόχειρου διαγωνισµού της 9ης Σεπτεµβρίου 2014, διότι αποδεικνύεται εν τοις πράγµασι 
ότι το ποσό των 18,00 €, δεν ανταποκρίνεται στο πραγµατικό κόστος της συνολικής 
απόστασης των είκοσι τριών (23) χιλιοµέτρων της διαδροµής, 

2. την καταβολή, αναδροµικά, στον ανάδοχο Γεώργιο Μουρτζάκη της διαφοράς του 
ποσού των  1.423,80 € µε τον ΦΠΑ, για το χρονικό διάστηµα από 11-9-2014 µέχρι 23-12-
2014, σύµφωνα µε τα δροµολόγια που πραγµατοποίησε, 

3. την τροποποίηση της 2508/113_117/8-1-2015 σύµβασης µε τον ανάδοχο Γεώργιο 
Μουρτζάκη ιδιοκτήτη του ΤΑΕ 2245. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 073 και Κ.Α.Ε. 0821. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 340 

 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπάνης πληρωµής επιδοµάτων µεταφοράς µαθητών του άρθρου 3 της 
ΚΥΑ 24001/2013 για το σχολικό έτος 2013 – 2014, Π.Ε. Εύβοιας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 37045/1590/18-3-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 506,63 €, για την πληρωµή των δικαιούχων 

µαθητών νοµού Εύβοιας, του ΕΕΕΕΚ Χαλκίδας και του Νηπιαγωγείου Λουτρών Αιδηψού, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1β. και 2, του άρθρου 3 της 24001/1983 ΚΥΑ, για 
το σχολικό έτος 2013 – 2014, ως εξής: 
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α/α Σχολική µονάδα Αριθµός 
µαθητών  ποσό 

1 ΕΕΕΕΚ Χαλκίδας 3 273,11 

2 Νηπιαγωγείο Λουτρών Αιδηψού 2 233,52 

    

 Σύνολο 5 506,63 
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού της Π.Ε. Εύβοιας,  

Ειδικού Φορέα 02 073 και ΚΑΕ 0821.  
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 341 

 
ΘΕΜΑ 16ο: ∆ιόρθωση της υπ΄αριθµ. 1253/16-12-2014 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί ανάθεσης νέων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών για το 
σχολικό έτος 2014 – 2015, σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 37466/1592/18-3-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
∆ιορθώνει την υπ΄αριθµ. 1253/16-12-2014 απόφασή της περί ανάθεσης νέων 

δροµολογίων µεταφοράς µαθητών για το σχολικό έτος 2014 – 2015, σχολικών µονάδων 
χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, ως προς τον κωδικό του δροµολογίου «Ερέτρια 
πλακάκια µόνο επιστροφή», από 689 σε 690, σύµφωνα µε το από 12-11-2014 πρακτικό της 
αρµόδιας επιτροπής αξιολόγησης της Π. Ε. Εύβοιας 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αριθµ. 1253/16-12-2014 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 342 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για 
την «Προµήθεια ειδών γραφικής ύλης και χαρτιού φωτοτυπικού-εκτυπωτών της Π.Ε. Φωκίδας 
και των γραφείων της Α’/θµιας και Β’/θµιας εκπαίδευσης, έτους 2015-2016, προϋπολογισµού 
28.455,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 34315/1662/12-3-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το υπ΄ αριθµ. 2/12-3-2015 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου 

µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια ειδών γραφικής ύλης και χαρτιού φωτοτυπικού-
εκτυπωτών της Π.Ε. Φωκίδας και των γραφείων της Α’/θµιας και Β’/θµιας εκπαίδευσης, έτους 
2015-2016, προϋπολογισµού 28.455,00 € χωρίς Φ.Π.Α., που αφορά στην αξιολόγηση των 
οικονοµικών προσφορών των υποψηφίων προµηθευτών. 
 2. Αναδεικνύει µειοδότες της προµήθειας:  
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- για το παράρτηµα Γ΄, τον Παναγιώτη Γ. Μπεχλιβανίδη, µε τελική τιµή 18.454,45 € 
πλέον ΦΠΑ και  

- για το παράρτηµα ∆΄, την “BBD ΝΙΚ. ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ”, µε τελική τιµή 6.970,00 € 
πλέον ΦΠΑ, 

διότι οι προσφορές τους είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης και κρίνονται 
οικονοµικά συµφέρουσες. 

Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µετά την υποβολή από τους αναδειχθέντες 
µειοδότες των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως αυτά προβλέπονται στην αριθµ. 24467/ 
1223/19-02-2015 διακήρυξη. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 343 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρακτικού 3 της επιτροπής του επαναληπτικού πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας», 
χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύµβασης έως 31-12-2015, προϋπολογισµού 
73.800,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(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. οικ. 34130/1461/12-
3-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. το υπ΄ αριθµ. 3/12-3-2015 πρακτικό της επιτροπής του επαναληπτικού πρόχειρου 

µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες της Π.Ε. 
Εύβοιας», χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύµβασης έως 31-12-2015, 
προϋπολογισµού 73.800,00 € µε Φ.Π.Α., που αφορά στην αξιολόγηση της οικονοµικής 
προσφοράς του µοναδικού συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κ. Φλώρου Ιωάννη του Νικολάου,  

2. τη συνέχιση του διαγωνισµού στην επόµενη φάση κατακύρωσης του διαγωνισµού, 
σύµφωνα την παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007,  µε την εταιρεία Φλώρος Ιωάννης του 
Νικολάου «Επιχείρηση υγρών καυσίµων που εδρεύει στην Χαλκίδα επί της οδού 28ης 
Οκτωβρίου 35 – Τ.Κ.34100», η οποία κατέθεσε προσφορά µε ποσοστό έκπτωσης επί της 
νόµιµα διαµορφούµενης κάθε φορά µέσης τιµής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσής 
του, µηδέν επί τοις εκατό (0%) για τα παρακάτω είδη:  

α. Πετρέλαιο θέρµανσης,  
β. Πετρέλαιο κίνησης, 
γ. βενζίνη αµόλυβδη, 
δ. βενζίνη σούπερ αµόλυβδη. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 344 
 
∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον τακτικό 
προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 33539/1292/12-3-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
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Α. την δέσµευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις και για παροχή 
υπηρεσιών που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν στην Π.Ε. Φθιώτιδας, ως κατωτέρω: 

 
1 ∆έσµευση πίστωσης για την προµήθεια ανταλλακτικών όλων των 

οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων της Π.Ε.  Φθιώτιδας. 
Σχετικό: 29941/911/04-03-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων  της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ 01073     ΚΑΕ 1321 

 
20.000,00 

 

2 ∆έσµευση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών που αφορά  
συντήρηση και επισκευή  όλων των οχηµάτων και µηχανηµάτων 
έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
Σχετικό: 29941/911/04-03-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων  της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ 01073     ΚΑΕ 0861  

15.000,00 

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

συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν, ως κατωτέρω:  
 

1 ∆έσµευση και πληρωµή δαπάνης για αµοιβή ως αποζηµίωση  µελών  
συλλογικών οργάνων σχετικά µε διενέργεια επιθεωρήσεων της 
∆/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Φθιώτιδας Β’ τριµήνου  έτους 2015. 
Σχετικό: οικ.1268/12-03-2015 έγγραφο της ∆/νσης Ανάπτυξης της 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ 01073     ΚΑΕ 0515 

5.400,00 

2 ∆έσµευση και πληρωµή δαπάνης για την προµήθεια ραφιών 
NTEXION για τις ανάγκες δηµιουργίας αρχείου της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων. 
Σχετικό: 26388/639/25-02-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
ΕΦ 01073     ΚΑΕ 1711 

559,22 

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

υπηρεσιών που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν, ως κατωτέρω:  
 
1 δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών επισκευής ελαστικών για την µε 

αριθµό πινακίδων ΚΗΙ 5926 πλατφόρµα της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 
Σχετικό: 29941/911/04-03-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων  της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ 01073     ΚΑΕ 0861  

      600,00 

2 
 

δαπάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών (για σπρόκετ) του 
µηχανήµατος µε αριθµό πινακίδων ΜΕ 104058 (προωθητήρας) της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Σχετικό: 29941/911/04-03-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων  της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ 01073     ΚΑΕ 1321 

      995,00 

3 δαπάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών του είδους ‘’γρανάζι 
κίνησης’’ ελπίστριας για τον µε αριθµό πινακίδων ΜΕ 5576 
προωθητήρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Σχετικό: 29941/911/04-03-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων  της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ 01073     ΚΑΕ 1321  

      945,00 

4 
 

δαπάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών των ειδών: ‘’φίλτρα 
υδραυλικού σασµάν, φίλτρα λαδιού κινητήρα, φίλτρα τρουκουβέρτου, 
βίδες 30 τεµάχια’’ για το µε αριθµό πινακίδων ΜΕ 91712 φορτωτή και 

      920,00 

ΑΔΑ: 7ΨΙΒ7ΛΗ-9ΞΑ



 23

το για µε αριθµό πινακίδων ΜΕ 104058 προωθητήρα της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Σχετικό: 29941/911/04-03-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων  της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ 01073     ΚΑΕ 1321 

5 δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών για αλλαγή σπρόκετ του µε 
αριθµό πινακίδων ΜΕ 104058 προωθητήρα της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας . 
Σχετικό: 29941/911/04-03-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων  της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ 01073     ΚΑΕ 0861  

      420,00 

6 δαπάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών των ειδών: ψυγείου νερού, 
θερµοστάτη, ιµάντες, κολάρα και Πληρωµή δαπάνης για το µε 
αριθµό πινακίδων ΚΗΗ 2784 φορτηγό της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 
Σχετικό: 29941/911/04-03-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων  της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ 01073     ΚΑΕ 1321 

      960,00 

7 δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών επισκευής του είδους 
‘’σασµανάκι’’ για το µε αριθµό πινακίδων ΜΕ 91690 εκχιονιστικό της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Σχετικό: 29941/911/04-03-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων  της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ 01073     ΚΑΕ 0861  

      345,00 

8 δαπάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών των ειδών: τσιµούχες, 
ρουλεµάν, αντλία συµπλέκτη και αεροσυµπλέκτη κάτω για το µε 
αριθµό πινακίδων ΜΕ 91690 εκχιονιστικό και την µε αριθµό 
πινακίδων  ΚΗΙ 5926  πλατφόρµα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Σχετικό: 29941/911/04-03-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων  της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ 01073      ΚΑΕ  1321 

      730,00 
 

9 δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών για εξαγωγή και τοποθέτηση 
αντλίας συµπλέκτη  της µε αριθµό πινακίδων ΚΗΙ 5926  πλατφόρµας  
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 ΕΦ 01073     ΚΑΕ  0861 

      173,00 

10 δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών αντικατάστασης ψυγείου νερού, 
κολάρων και θερµοστάτη του µε αριθµό πινακίδων ΚΗΗ 2784 
φορτηγό της Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας. 
Σχετικό: 29941/911/04-03-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων  της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ 01073      ΚΑΕ 0861 

      508,00 
 

11 δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών ξεµονταρίσµατος και  
µονταρίσµατος κρούπ διαφορικού του µε αριθµό πινακίδων ΜΕ 5573 
JCB  της Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας. 
Σχετικό: 29941/911/04-03-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων  της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ 01073      ΚΑΕ 0861 

      480,00 

12 δαπάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για το κρούπ 
κοµπλαρίσµατος µπροστινού άξονα (δισκάκια) για το µε αριθµό 
πινακίδων ΜΕ 5573 JCB  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.   
Σχετικό: 29941/911/04-03-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων  της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ 01073      ΚΑΕ 1321 

      954,00 
 
 

13 δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών εξαγωγή και τοποθέτηση αντλίας 
πετρελαίου του µε αριθµό πινακίδων ΜΕ 5588 φορτωτή της 

      560,00 
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Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας. 
Σχετικό: 29941/911/04-03-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων  της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ 01073      ΚΑΕ  0861 

14 δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών επισκευής αλατιέρων για το µε 
αριθµό πινακίδων ΚΗΗ 2779 φορτηγό και το µε αριθµό πινακίδων 
ΜΕ 91690 εκχιονιστικό της Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας.   
Σχετικό: 29941/911/04-03-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων  της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ 01073      ΚΑΕ  0861 

      800,00 

15 δαπάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για µοτέρ καλοριφέρ του 
µε αριθµό πινακίδων  ΚΗΙ 1352 φορτηγό της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας.   
Σχετικό: 29941/911/04-03-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων  της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ 01073      ΚΑΕ 1321 

      630,00 

16 δαπάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για µοτέρ, καλοριφέρ, 
καθαριστήρες, αισθητήρα, ηλεκτρονικούς ρελέδες, για τα µε αριθµό 
πινακίδων  ΚΗΗ 2787, ΚΗΗ 2786, ΚΗΗ 2784, ΚΗΗ 2713, ΚΥ 9841, 
ΜΕ 5590  οχήµατα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.   
Σχετικό: 29941/911/04-03-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων  της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ 01073      ΚΑΕ 1321 

860,00 
 

17 δαπάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για αντλία πετρελαίου του 
µε αριθµό πινακίδων ΜΕ 5588 πολυµηχανήµατος της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 
Σχετικό:2 9941/911/04-03-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων  της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ 01073      ΚΑΕ 1321 

      520,00 
 

18 δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών επισκευή ελαστικών του µε 
αριθµό πινακίδων ΜΕ 91712 φορτωτή και του µε αριθµό πινακίδων  
ΜΕ 91690 εκχιονιστικού της Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας.  
Σχετικό: 29941/911/04-03-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων  της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ 01073       ΚΑΕ 0861 

      770,00 
 

19 δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών επισκευής αντλίας πετρελαίου 
του µε αριθµό πινακίδων ΜΕ  5588  πολυµηχανήµατος της 
Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας.  
Σχετικό: 29941/911/04-03-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων  της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ  01073      ΚΑΕ 0861 

      280,00 
 

20 δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών (µηχανουργείο) των µε αριθµό 
πινακίδων  ΜΕ 5576, ΜΕ 5575, ΜΕ104058, ΚΗΙ 1352 µηχανηµάτων-
οχηµάτων της   Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας.   
Σχετικό:29941/911/04-03-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων  
της ΠΕ Φθιώτιδας. 
ΕΦ 01073       ΚΑΕ 0861 

      650,00 
 

21 δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών για κατασκευή πινακίδων 
σήµανσης (6 τεµαχίων για τις γέφυρες) της Περιφέρειας Στερεάς  
Ελλάδας.   
Σχετικό: 29941/911/04-03-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων  της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ 01073        ΚΑΕ 0899 

      300,00 
 

22 δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών για βαφή του µε αριθµό 
πινακίδων ΚΗΙ 1353 φορτηγού αυτοκινήτου της Περιφέρειας Στερεάς  

      480,00 
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Ελλάδας. 
Σχετικό: 29941/911/04-03-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων  της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ 01073        ΚΑΕ 0861 

23 δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών επισκευής εξατµίσεων των  µε 
αριθµό πινακίδων ΚΗΗ 2786, ΚΗΗ 1353, ΚΗΙ 1352 οχηµάτων και 
του µε αριθµό πινακίδων  ΜΕ 91690  εκχιονιστικού   της Περιφέρειας 
Στερεάς  Ελλάδας. 
Σχετικό: 29941/911/04-03-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων  της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ 01073        ΚΑΕ 0861 

      480,00 
 

24 δαπάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών για την αλλαγή τεσσάρων 
(4) πρωινών τζαµιών του µε αριθµό πινακίδων ΜΕ 5572 
µηχανήµατος  φορτωτή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.   
Σχετικό: 29941/911/04-03-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων  της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ 01073        ΚΑΕ 1321 

      350,00 
 

25 ∆απάνη για την προµήθεια λιπαντικών του µε αριθµό πινακίδων  
ΚΗΗ 2716 υπηρεσιακού οχήµατος της Περιφέρειας Στερεάς  
Ελλάδας. 
Σχετικό: ∆.Α./Φ.6.7/1183/09-03-2015 έγγραφο της ∆/νσης 
Ανάπτυξης  της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ 01073        ΚΑΕ 1511 

        40,83 
 

26 δαπάνη για την  αλλαγή λιπαντικών του  µε αριθµό πινακίδων  ΚΗΗ 
2716  υπηρεσιακού οχήµατος  της  Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας. 
Σχετικό: ∆.Α./Φ.6.7/1183/09-03-2015 έγγραφο της ∆/νσης 
Ανάπτυξης  της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ 01073        ΚΑΕ 0861 

          5,53 
 

27 δαπάνη για την αντικατάσταση όλων των  µπουζί  του µε αριθµό 
πινακίδων  ΚΗΗ 2721 υπηρεσιακού οχήµατος, που χρησιµοποιεί ο 
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας. 
Σχετικό: 26284/285/24-02-2015 έγγραφο του Γραφείου Περιφε-
ρειάρχη. 
ΕΦ 01073        ΚΑΕ 0861 

        49,82 
 

28 δαπάνη για την προµήθεια µπουζί NGKZKSPAR και 
πολλαπλασιαστή του µε αριθµό  πινακίδων ΚΗΗ 2721  υπηρεσιακού 
οχήµατος, που χρησιµοποιεί ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας. 
Σχετικό: 26284/285/24-02-2015 έγγραφο του Γραφείου Περιφε-
ρειάρχη. 
ΕΦ 01073         ΚΑΕ 1321 

        86,46 
 

29 δαπάνη για την αντικατάσταση του είδους  ‘’τακάκια’’  πίσω του µε 
αριθµό πινακίδων ΚΗΗ 2721 υπηρεσιακού οχήµατος, που 
χρησιµοποιεί ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας. 
Σχετικό: 33042/358/10-03-2015 έγγραφο του Γραφείου Περιφε-
ρειάρχη. 
ΕΦ 01073         ΚΑΕ 0861 

        30,11 
 

30 δαπάνη για την προµήθεια  του είδους ‘’τακάκια’’ µε αριθµό 
πινακίδων ΚΗΗ 2721 υπηρεσιακού οχήµατος, που χρησιµοποιεί ο 
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας. 
Σχετικό: 33042/358/10-03-2015 έγγραφο του Γραφείου Περιφε-
ρειάρχη. 
ΕΦ 01073         ΚΑΕ 1321 

      105,61 
 

                                      
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 345 
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ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπάνης - δέσµευσης πίστωσης για την πληρωµή λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 37030/1540/18-3-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δαπάνη - δέσµευση πίστωσης για την πληρωµή των παρακάτω 

λογαριασµών έργων στην Π.Ε. Φθιώτιδας που βρίσκονται σε εξέλιξη (στάδιο δηµοπράτησης – 
συνεχιζόµενα), σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, ως εξής: 

 
Τίτλος έργου Ειδικός 

φορέας/ ΚΑΕ 
Προµηθευτής 

 
Ποσό 

1 Κατασκευή αρδευτικού δικτύου 
κτηµατικής περιοχής τ.κ. Πουρναρίου 
∆οµοκού 
 
Χρηµατοδότηση:  ΚΑΠ Π∆Ε – ΣΑΕΠ066 
(καταβολή αποζηµίωσης λόγω διάλυσης 
σύµβασης, αποφ.1203/2-12-2014 
Οικ/κής Επιτροπής) 

01.071 
ΚΑΕ 9459 

∆ηµήτριος 
Προβόπουλος 

8.138,73 

2 Αγροτικός εξηλεκτρισµός 
 
Χρηµατοδότηση:  ΚΑΠ  

01.071 
ΚΑΕ 9776 

∆Ε∆∆ΗΕ 6.495,94 

3 Προµήθεια ερπυστριοφόρου προωθητή 
γαιών 
 
Χρηµατοδότηση: ΣΑΕΠ0568 
(2011ΕΠ05680010) 

01.071 
ΚΑΕ 9459 

Παύλος 
Κοντέλλης 
ΑΕΒΕ 

312.420,00 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 346 

 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµή δαπάνης, σε βάρος των πιστώσεων 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης της Π.Ε. Φθιώτιδας µε τον 
Επιµορφωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Υπαταίων  «Οι Αινιάνες». 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 36560/410/17-3-
2015 έγγραφο της Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δέσµευση πίστωσης και πληρωµή συνολικής δαπάνης 500,00 €, σε 

βάρος των πιστώσεων ∆ηµοσίων Επενδύσεων, για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης της Π.Ε. 
Φθιώτιδας µε τον Επιµορφωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Υπαταίων  «Οι Αινιάνες», µε θέµα 
«Στήριξη-ενίσχυση αναβίωσης εθίµων του Πάσχα στην Υπάτη». 
       Η δαπάνη αφορά την εκτύπωση αφισών, προσκλήσεων (ποσό 200,00 €) και την 
κάλυψη των ηχητικών εγκαταστάσεων (ποσό 300,00 €) και θα βαρύνει τον  Ε.Φ. 01.071 ΚΑΕ 
9779. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 347 

 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµή δαπάνης, σε βάρος των πιστώσεων 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης της Π.Ε. Φθιώτιδας µε τον 
Σύλλογο «Μιχάλης Παπαµαύρος». 
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 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 36565/411/17-3-
2015 έγγραφο της Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δέσµευση πίστωσης και πληρωµή συνολικής δαπάνης ποσού 285,00 €, 

σε βάρος των πιστώσεων ∆ηµοσίων Επενδύσεων, για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης της 
Π.Ε. Φθιώτιδας µε τον Σύλλογο «Μιχάλης Παπαµαύρος», µε θέµα «∆ιδασκαλείο και 
Παιδαγωγική Ακαδηµία Λαµίας 1914-2014, 100 χρόνια από την Ίδρυση της». 
       Η δαπάνη αφορά την εκτύπωση αφισών, προσκλήσεων (ποσό 100,00 €) καθώς και 
την προµήθεια τιµητικών πλακετών (ποσό 185,00 €) και θα βαρύνει τον Ε.Φ. 01.071 ΚΑΕ 
9779. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 348 

 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης για πληρωµή δαπανών του έτους 2015, Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 33899/950/11-3-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει την δέσµευση πίστωσης για πληρωµή δαπανών του έτους 2015, Π.Ε. 

Ευρυτανίας, ως εξής: 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ 

073 0831 
πληρωµή δαπάνης ύδρευσης της Π.Ε. Ευρυτανίας 
και των ∆ιευθύνσεων Α/θµιας και Β/θµιας 
Εκπαίδευσης για το έτος 2015 

2.000,00 

073 0832 
πληρωµή δαπάνης φωτισµού (∆ΕΗ) της Π.Ε. 
Ευρυτανίας και των ∆ιευθύνσεων Α/θµιας και 
Β/θµιας Εκπαίδευσης για το έτος 2015 

20.000,00 

073 0871 

αποζηµίωση του δικηγόρου κ. Βασίλειου Γκαρίλα, ο 
οποίος εκπροσώπησε την Π.Ε. Ευρυτανίας στην 
αγωγή της εταιρείας «ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ 
Α.Ε.», κατά της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Ευρυτανίας, υπαλλήλων αυτής και Νοµαρχιακών 
Συµβούλων. 

15.013,68 

073 0912 
πληρωµή τελών κυκλοφορίας µηχανηµάτων έργου 
και τελών κυκλοφορίας των οχηµάτων της Π.Ε. 
Ευρυτανίας, έτους 2015 και 2016 

12.600,00 

073 2713 πληρωµή διατροφικού επιδόµατος νεφροπαθών 
για το έτος 2015, της Π.Ε. Ευρυτανίας, 35.000,00 

 
Οι κ.κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος, Ιωάννης Αγγελέτος και Γεώργιος Γκικόπουλος 

δήλωσαν ότι ψηφίζουν όλες τις ανωτέρω δαπάνες, πλην εκείνης που αφορά αποζηµίωση του 
δικηγόρου Βασίλειου Γκαρίλα, ύψους 15.013,68 €. Συγκεκριµένα, οι κ.κ. Αγγελέτος και 
Γιαννόπουλος έδωσαν αρνητική ψήφο, ενώ ο κ. Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 349 
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ΘΕΜΑ 24ο: 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. 36482/1571/17-3-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

πιστοποιήσεων-λογαριασµών έργων και µελετών του προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, 
Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής:  

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

 

 

1 

 6ος λογαριασµός της µελέτης: 
«Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής 
Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης 
(ΣΧΟΟΑΠ) ∆ήµου Αυλώνος Ν. 
Ευβοίας». – ΕΣΠΑ.  
Σχετ: οικ. 752/11-3-2015 έγγραφο 
της ∆/νσης Περιβάλλοντος & 
Χωρικού Σχεδιασµού της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  

 
1. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. 

2. Α. ∆ΗΜΗΚΑΣ 
3. ΠΕΡ. ΓΕ. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. 

4. Ν. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
5. Μ. ΣΑΝΟΖΙ∆ΟΥ 

 
 
 

 
 
 
 

25.084,20 

 
 
 
 

9455 

Προϋπολογισµός Έργου:   253.542,36  
Πληρωµές µέχρι σήµερα:   212.575,73 
Παρόντας Λογαριασµός:      25.084,20 
Σύνολο:                              237.659,93 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων:          15.882,43 

2 

 3ος λογαριασµός του έργου: 
«Άγιος Ιωάννης ∆ήµου Ταµυναίων 
(ολοκλήρωση θεάτρου)  
Σχετ: οικ. 17732/ 12-2-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων ΠΕ Ευβοίας 

 
 
ΜΕΤΑΞΑΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε.  
 
 

 
 

36.928,97 

 
 
9459 

 

Προϋπολογισµός Έργου:    129.147,79 
Πληρωµές µέχρι σήµερα:      46.958,16 
Παρόντας Λογαριασµός        36.928,97 
Σύνολο:                                 80.593,97 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων:            1.595,66 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 350 

 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των υπηρεσιών διακίνησης εγγράφων και 
δεµάτων προς το εσωτερικό, στα πλαίσια των ταχυδροµικών αναγκών των Υπηρεσιών της 
Π.Ε. Εύβοιας και των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης, για το διάστηµα από 1/4/2015 
έως και 30/4/2015. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 35554/1503/16-
3-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 6.000,00 € για την κάλυψη των υπηρεσιών διακίνησης 

εγγράφων και δεµάτων προς το εσωτερικό, στα πλαίσια των ταχυδροµικών αναγκών των 
Υπηρεσιών της Π.Ε Εύβοιας και των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκ/σης και για το διάστηµα 
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από 1/04/2015 έως και 30/04/2015, µέχρις ότου να ολοκληρωθεί η διαδικασία του 
διαγωνισµού ανάδειξης µειοδότη για την παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού φορέα  02073 και τον ΚΑΕ 0823. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 351 

 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δαπανών για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, 
Π.Ε. Φωκίδας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 36882/1754/17-3-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

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

Α/Α Αιτιολογία Ποσό 

1. 

∆απάνη για την πληρωµή προµήθειας  υλικών για την επισκευή 
του ειδικού εκτυπωτικού συστήµατος PLOTTER (ελαστικός 
ιµάντας κ.λ.π.) της ∆/νσης Τεχνικών Έργων (ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜ. 
& ΣΙΑ ΕΤΕ)  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1723 

172,20 

2. 
∆απάνη για την πληρωµή φωτοτυπιών της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας τµήµατος Αλιείας   (Αυγερινός  Βασίλειος)  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0843 

410.00   

3. 

∆απάνη για την πληρωµή εργασιών απεγκατάστασης και 
τοποθέτησης έξι κλιµατιστικών µονάδων για την µετεγκατάσταση 
της Α/θµιας εκπαίδευσης  (Γερεντές Γεώργιος)  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0851 

848.70   

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

842,99 

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

337,00 

6. 

∆απάνη για την πληρωµή οδοιπορικών δύο (2) εποχιακών 
υπαλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής οικονοµίας (∆ακοκτονία) για 
τους µήνες Ιούλιο Αύγουστο, Σεπτέµβριο και Οκτώβριο. 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0716 

703,32 

7. 

∆απάνη για την πληρωµή οδοιπορικών δύο (2) εποχιακών 
υπαλλήλων της του τµήµατος Κτηνιατρικής για τούς µήνες 
Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέµβριο, Οκτώβριο και ∆εκέµβριο 2014.  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0716 

1581,78 

8. 
∆απάνη για την πληρωµή οδοιπορικών ενός (1) υπαλλήλου της 
∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού για το µήνα Μάρτιο 2015.  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0716 

153,30 

9. 

∆απάνη για την πληρωµή αποζηµίωσης δεκαέξι (16) υπαλλήλων 
µελών των µικτών κλιµακίων ελέγχου οχηµάτων της 
Π.Ε.ΦΩΚΊ∆ΑΣ από 01/07/2014 έως 31/12/2014.  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0515 

3447,67 

10. 

∆απάνη για την πληρωµή σύνταξης κατάθεσης εφέσεως κατά 
της 476/2013 αποφάσεως του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών ενώπιον του Εφετείου Αθηνών (ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0871 

170,97 

 

ΑΔΑ: 7ΨΙΒ7ΛΗ-9ΞΑ



 30

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 352 
 

ΘΕΜΑ 27ο: ∆ιόρθωση της υπ΄αριθµ. 39/8-01-2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης δαπανών για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις και 
παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φωκίδας. 
(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. 36883/1755/17-3-
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
∆ιορθώνει την υπ΄ αριθµ.  39/8-01-2015 απόφασή της περί έγκρισης δαπανών για 

αγορές, επισκευές, συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φωκίδας, και συγκεκριµένα την 
δαπάνη µε α/α 39, που αφορά την πληρωµή ηλεκτρολογικών εργασιών για το τµήµα 
Κτηνιατρικής στο κτίριο του Κ.Τ.Ε.Ο. (ΜΑΛΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ), ως προς τον ΚΑΕ, από το 
λανθασµένο «ΚΑΕ 1311» στο ορθό «ΚΑΕ 0851». 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 353 

  
 
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ – ∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ  
 
ΘΕΜΑ 28ο: Λήψη απόφασης επί του δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης 
κυλικείου στο ∆ιοικητήριο της Π.Ε. Εύβοιας. 

 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη α) το υπ’ αριθµ. 
37550/1598/18-3-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την 
Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, καθώς και β) 
την µε αριθµ. 168/17-2-2015 απόφασή της, µε την οποία εγκρίθηκαν η διενέργεια 
πλειοδοτικού διαγωνισµού για την εκµίσθωση του κυλικείου στο ∆ιοικητήριο της Π.Ε. Εύβοιας 
και οι όροι της σχετικής διακήρυξης.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Κηρύσσει άγονο τον δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό εκµίσθωσης κυλικείου στο 

∆ιοικητήριο της Π.Ε Εύβοιας, διότι προσήλθε ένας ανάδοχος, στα δικαιολογητικά του οποίου 
βρέθηκαν ελλείψεις.  

2. Εγκρίνει την επανάληψη του εν λόγω διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους σε επόµενη 
συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 354 

 
ΘΕΜΑ 29ο: Ανανέωση παραχώρησης δωρεάν κατά χρήση του υπ’ αριθ. ΚΗΙ-1320 οχήµατος 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λαµίας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 19077/192/25-
2-2015 έγγραφο του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Ανανεώνει την παραχώρηση, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λαµίας, κατά χρήση και 

χωρίς αντάλλαγµα (δωρεάν), του υπ.αριθ.ΚΗΙ-1320 οχήµατος της Περιφέρειας Στερεάς 
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Ελλάδας, τύπου JEEP TOYOTA RAV 4, για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών, για το έτος 
2015 [µέχρι την 31/12/2015], υπό τον όρο η Πυροσβεστική Υπηρεσία Λαµίας να αναλάβει τα 
έξοδα συντήρησης και επισκευών, που ανάγονται στη χρήση του.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 355 

 
 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Συγκρότηση επιτροπών του εν ισχύ άρθρου 38 του Π.∆.118/2007 για ένα έτος, µε 
έναρξη από 05/04/2015 έως και 04/04/2016, Π.Ε. Εύβοιας. 
(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. 33036/1419/10-
3-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Συγκροτεί τις παρακάτω τριµελείς επιτροπές διαγωνισµών, για ένα έτος στην Π.Ε. 

Εύβοιας, σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 38 του Κανονισµού Προµηθειών του 
∆ηµοσίου (Π.∆. 118/2007), τα µέλη των οποίων προέκυψαν από ∆ηµόσια κλήρωση, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011, ως εξής: 

 
Α. Τριµελής Επιτροπή για την απευθείας ανάθεση των πάσης φύσεως 

προµηθειών και εργασιών (παρ. 4, άρθρο 38 του Π.∆. 118/2007) της Περιφερειακής 
Ενότητας, αποτελούµενη από τους: 

1. Κηλίφη Εµµανουήλ, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, αναπληρούµενο από τον 
Κριτσιµά ∆ιαµαντή, κλάδου ΤΕ Τοπογράφων-Μηχανικών, 

2. Παλιαρούτη Κωνσταντίνο, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, αναπληρούµενο 
από την Μπέλλου Ευαγγελία, ∆Ε ∆ιοικητικού-Λογιστικού, 

3. Καραλή Ελένη, κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστικού, µε αναπληρώτρια την Αντζουλάτου    
            Σπυριδούλα, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού-Λογιστικού 
 

    Για τη γραµµατειακή υποστήριξη της ανωτέρω Επιτροπής θα έχει την ευθύνη η 
Μπέλλου Ευαγγελία, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικών – Γραµµατέων, µε αναπληρώτρια την 
Χατζηπροδρόµου Μαρία, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικών – Γραµµατέων. 

Τα µέλη της ανωτέρω Επιτροπής γνωµοδοτούν πέραν των θεµάτων απευθείας 
ανάθεσης των πάσης φύσεως προµηθειών και εργασιών και για κάθε θέµα, το οποίο 
προκύπτει ως και κατά την εκτέλεση των συµβάσεων. 

 
Β. Τριµελής Επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και 

των διαδικασιών διαπραγµάτευσης (άρθρο 38 του Π.∆. 118/2007) της Περιφερειακής 
Ενότητας, αποτελούµενη από τους: 
 

1. Γιαννακού Αργυρώ, κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων, αναπληρούµενη από την Τσιούτσιουλα  
Πασχαλία, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, 

2. Κληµαταριώτη ∆ηµήτριο, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, αναπληρούµενο από τη 
Βασιλείου Ελένη, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, 

3. Παύλοβιτς Αντωνία , κλάδου ΤΕ Μηχανικών αναπληρούµενη από την Μπάτσου 
    Κορίνα, κλάδου ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

 
 Για τη γραµµατειακή υποστήριξη της  ανωτέρω Επιτροπής θα έχει την ευθύνη η 

Μπέλλου Ευαγγελία, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικών – Γραµµατέων, µε αναπληρώτρια την 
Χατζηπροδρόµου Μαρία, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικών – Γραµµατέων. 
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Τα µέλη της ανωτέρω Επιτροπής γνωµοδοτούν πέραν των θεµάτων αξιολόγησης των 
προσφορών και για κάθε θέµα, το οποίο προκύπτει κατά τη διενέργεια των διαγωνισµών ή τη 
διαδικασία διαπραγµάτευσης, ως και κατά την εκτέλεση των συµβάσεων. 

 
Γ. Τριµελής Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού µεταφοράς µαθητών της 

Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, αποτελούµενη από τους: 
 

1. Παπουτσή Αθανάσιο, κλάδου ΠΕ Μηχανικών Η/Υ, αναπληρούµενο από τη Πόγκα   
Ερασµία, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού-Λογιστικού, 

2.  Μαυροµµατάκη Γεώργιο, κλάδου ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, αναπληρούµενο από      
τη Μέντου ∆ήµητρα, κλάδου ΠΕ Γεωλογίας, 

       3   Γιαννουλάκου  Αγγελική, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, αναπληρούµενη από τη 
      Θεοδώρου Καλλιόπη, κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού 

 
 Για τη γραµµατειακή υποστήριξη της ανωτέρω Επιτροπής θα έχει την ευθύνη η 

Χατζηπροδρόµου Μαρία, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικών – Γραµµατέων, µε αναπληρώτρια την 
Γαβρίλη Ελένη, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού – Λογιστικού. 

Τα µέλη της ανωτέρω Επιτροπής γνωµοδοτούν πέραν των θεµάτων αξιολόγησης των 
προσφορών και για κάθε θέµα, το οποίο προκύπτει κατά τη διενέργεια του εν λόγω 
διαγωνισµού ή τη διαδικασία διαπραγµάτευσης, ως και κατά την εκτέλεση των συµβάσεων. 

 
∆. Τριµελής Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του Κ.Π.∆. και 

προσφυγών του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 2522/1997 της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, 
αποτελούµενη από τους: 
 

1. Καραντώνη Αργυρώ, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, αναπληρούµενη από την Αγγελίδη    
Θεοδώρα, κλάδου ΠΕ Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών, 

2.  Σωτηρίου Αδαµαντίνη, κλάδου ΠΕ  ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, αναπληρούµενη από τη  
     Λιάσκου Μαριάννα, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, 
3 Λίζο Παναγιώτη, κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστικού, αναπληρούµενο από τον 

Γερογιάννη Ιωάννη, κλάδου ∆Ε Τεχνικών Εργοδηγών 
 

  Για τη γραµµατειακή υποστήριξη της  ανωτέρω Επιτροπής θα έχει την ευθύνη η 
Φεργάδη Άννα, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού – Λογιστικού, µε αναπληρώτρια την Γαβρίλη Ελένη,  
κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού – Λογιστικού. 

 Τα µέλη της ανωτέρω Επιτροπής γνωµοδοτούν επί των θεµάτων αξιολόγησης των 
ενστάσεων και προσφυγών που προκύπτουν κατά τη διενέργεια των διαγωνισµών ή των 
διαδικασιών διαπραγµάτευσης. 
 
      Η διάρκεια των ανωτέρω Επιτροπών είναι ετήσια µε έναρξη από 5.4.2015 έως 
4.4.2016. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 356 

ΘΕΜΑ 31ο: Συγκρότηση των Επιτροπών Παρακολούθησης και Πιστοποίησης ανά 
Περιφερειακή Ενότητα και της Επιτροπής Συντονισµού και Παραλαβής του έργου µε τίτλο 
«Καταπολέµηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για το έτος 2015». 
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής) 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 33/36577/17-3-
2015 έγγραφο της Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής προς 
την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
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Συγκροτεί τις κατωτέρω επιτροπές, των οποίων τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη 
προέκυψαν µε δηµόσια κλήρωση, για το έργο «Καταπολέµηση κουνουπιών στην Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας, για το έτος 2015» προϋπολογισµού 599.625 µε Φ.Π.Α., ως εξής: 

 
     Α. Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης Έργου ανά Περιφερειακή 
Ενότητα αποτελούµενες από τα παρακάτω µέλη: 

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

•••• Παναγιώτη Σταθιά, ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων, µε βαθµό Γ΄, ως πρόεδρο, µε 
αναπληρωτή του τον Χρυσόστοµο Σίσκο, ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων, µε βαθµό ∆΄, 
υπάλληλοι της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας,  

•••• Αθηνά Μπλουγουρά, µε βαθµό ∆΄, µε αναπληρώτριά της την Μαγδαληνή Γιαννάκη 
µε βαθµό ΣΤ΄, ειδικότητας ΤΕ Εποπτών ∆ηµόσιας Υγείας, υπάλληλοι  της ∆/νσης 
∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Βοιωτίας,  

•••• Παναγιώτη Μακρή, ειδικότητας ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, µε βαθµό Β΄, µε 
αναπληρωτή του τον Νικόλαο Σταµατέλο, ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων, µε βαθµό Β΄, 
υπάλληλοι της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας. 

 
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 

•••• Ευάγγελο Σταµατούκο, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, µε βαθµό Β΄, ως πρόεδρο, µε 
αναπληρώτριά του την Παναγιώτα Σπάρου, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, µε βαθµό 
∆΄, υπάλληλοι της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας, 

•••• Σωτηρία Τυροβόλη, µε αναπληρώτριά της την Κωνσταντίνα Τσιαπάλη, ειδικότητας 
ΤΕ Εποπτών ∆ηµόσιας Υγείας, µε βαθµό E΄, υπάλληλοι της ∆/νσης ∆ηµόσιας 
Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Εύβοιας, 

•••• Κων/νο Τζελά, ειδικότητας ΤΕ Τεχνολόγων Φυτικής παραγωγής, µε βαθµό Β΄, µε 
αναπληρώτριά του την Αργυρώ Καραντώνη, ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων, µε βαθµό 
∆΄, υπάλληλοι της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας. 

 
3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
 

•••• Νικόλαο Κατσίνη, ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων, µε βαθµό ∆΄, ως πρόεδρο, µε 
αναπληρωτή του τον Σφακιανάκη Μιχαήλ, ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων, µε βαθµό Ε,  
υπάλληλοι της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ευρυτανίας, 

•••• Σουλτάνα Σταυρωθέντα, ΤΕ Εποπτών ∆ηµόσιας Υγείας, µε βαθµό Ε΄, µε 
αναπληρώτρια της την  Κωνσταντίνα ∆ρούγου, ειδικότητας ΤΕ Εποπτών ∆ηµόσιας 
Υγείας, µε βαθµό ΣΤ΄, υπάλληλοι της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριµνας Π.Ε. Ευρυτανίας, 

•••• Ιωάννη Μπογιαντζή, ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων, µε βαθµό Ε΄, µε αναπληρώτριά 
του την Ελένη Αποστολίδου, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, µε βαθµό ∆΄, υπάλληλοι 
της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ευρυτανίας. 

  
4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 

•••• Ιωάννη Φράγκο, ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων, µε βαθµό Β΄, ως πρόεδρο, µε 
αναπληρωτή του τον Στεργιανό Γεώργιο, ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων, υπάλληλοι  
της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας,  

•••• Ιωάννη Καναούτη, ειδικότητας ΤΕ Εποπτών ∆ηµόσιας Υγείας, µε βαθµό Γ΄, µε 
αναπληρώτριά του την Βασιλική Τσιλίκα, ειδικότητας ΠΕ ∆ιοικητικών, µε βαθµό ∆΄, 
υπάλληλοι της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Φθιώτιδας, 

•••• Κων/νο Ράµµο, ειδικότητας ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, µε βαθµό ∆’, µε 
αναπληρωτή του τον Φώτιο Μαυρέλη, ειδικότητας ΤΕ Τεχνολόγων ∆ασοπονίας, µε 
βαθµό ∆΄, υπάλληλοι της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 
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5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 
 

•••• Νικόλαο Σιδηρόπουλο, ως πρόεδρο, µε αναπληρωτή του τον Νικόλαο Αράχωβα, 
ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων, µε βαθµό Β, υπάλληλοι της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Φωκίδας,  

•••• Αθανασοπούλου Σοφία, ειδικότητας ΤΕ Εποπτών ∆ηµόσιας Υγείας, µε βαθµό Β΄, 
υπάλληλος της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Φωκίδας, 

•••• Ειρήνη Σκορδά, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, µε βαθµό Ε΄, µε αναπληρώτριά του 
την Όλγα Καλυβιώτη, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, µε βαθµό ∆΄, υπάλληλοι της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Φωκίδας. 

 
 

         Β) Επιτροπή Συντονισµού και Παραλαβής του έργου, αποτελούµενη από τα 
παρακάτω µέλη : 

•••• Κων/νο Κούτρα, ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων, µε βαθµό Β΄, της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµία, ως πρόεδρο, µε αναπληρωτή του τον ∆ηµήτριο Αλεξίου, ειδικότητας ΠΕ 
Γεωπόνων, µε βαθµό Β, της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. 
Φθιώτιδας,  

•••• Αλεξάνδρα Πλατιά, ειδικότητας ΤΕ Εποπτών ∆ηµόσιας Υγείας, µε βαθµό Γ΄, της 
∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Φθιώτιδας, µε 
αναπληρώτριά της την Χρυσούλα Φλώρου, ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικών 
Λειτουργών, µε βαθµό Γ΄,   της ∆/νσης Κοινωνικής µέριµνας Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας,  

•••• Νικόλαο Φλώρο, ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων, µε βαθµό Γ΄, της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας, µε αναπληρωτή του τον Ευάγγελο Μπλέτσα, ειδικότητας ΠΕ 
Γεωπόνων, µε βαθµό ∆΄, της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 

 
Έργο των επιτροπών Παρακολούθησης και Πιστοποίησης του έργου είναι η 

παρακολούθηση του έργου µε επιτόπιους ελέγχους και η πιστοποίηση των εργασιών µε 
σύνταξη, των προβλεπόµενων στην διακήρυξη, πρακτικών παρακολούθησης και 
πιστοποίησης, τα οποία εν συνεχεία θα υποβάλουν στην επιτροπή Συντονισµού και 
Παραλαβής του έργου. 

Έργο  της επιτροπής Συντονισµού και Παραλαβής είναι ο γενικός συντονισµός και η 
εποπτεία υλοποίησης του έργου σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας και η παραλαβή του έργου τµηµατικά και στο σύνολο του.  

Γραµµατέας της Επιτροπής Συντονισµού και Παραλαβής ορίζεται η Αγγελική Κάππου,  
υπάλληλος της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, µε 
αναπληρώτρια της την Κωνσταντία Ανεστοπούλου, υπάλληλος της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας. 

  Οι επιτροπές θα συνεδριάζουν εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των 
∆ηµόσιων Υπηρεσιών και θα λειτουργούν µέχρι την ολοκλήρωση του έργου.  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 357 
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Περατωθέντων των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης και των εκτάκτων θεµάτων λύεται 
η παρούσα συνεδρίαση. Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάµενα µέλη, 
ως ακολούθως: 
 

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

Ιωάννης Ταγκαλέγκας 
 
Βασίλειος Φακίτσας            
 
Κων/νος Καραγιάννης  
 
Ευστάθιος Κάππος  
 
Ιωάννης Αγγελέτος 
 
Γεώργιος Γκικόπουλος  
 
Αθανάσιος Γιαννόπουλος 
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