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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

       της 29ης ∆εκεµβρίου 2014 
         Αριθµός Πρακτικού 28 

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

1ος όροφος), σήµερα στις 29 ∆εκεµβρίου 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 π.µ., συνήλθε 
στην 28η/7η (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. 1917/19-12-2014 πρόσκλησης του Προέδρου 
αυτής, που επιδόθηκε νόµιµα σε όλα τα µέλη της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852/2010, 
για να αποφασίσει επί των κάτωθι θεµάτων της ηµερησίας διάταξης: 
  
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού 27/16-12-2014 της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Κωνσταντίνου Παν. Αθανασίου 
ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Βασιλικής Καλυβιώτη ενώπιον 
του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Κων/νος Χατζηµπύρρος, Νοµικός Σύµβουλος Π.Σ.Ε.) 
 
ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Αικατερίνης Καραµάνη του 
Νικολάου στην αίθουσα του Πρωτοδικείου Θήβας. 
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ΘΕΜΑ 5ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του ∆ηµητρίου Μπατσίκα στην 
αίθουσα του Πρωτοδικείου Θήβας. 
 
ΘΕΜΑ 6ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της ανώνυµης εταιρείας µε την 
επωνυµία «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΘΗΒΩΝ» στην αίθουσα του Πρωτοδικείου Θήβας. 
 
ΘΕΜΑ 7ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της ανώνυµης εταιρείας µε την 
επωνυµία «BLK  Βιοµηχανία Αλουµινίου» στην αίθουσα του Πρωτοδικείου Θήβας. 
ΘΕΜΑ 8ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της ανώνυµης εταιρείας µε την 
επωνυµία «COCA COLA Ελληνική Εταιρεία Εµφιαλώσεως» στην αίθουσα του Πρωτοδικείου 
Θήβας. 
 
ΘΕΜΑ 9ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της ανώνυµης εταιρείας µε την 
επωνυµία «ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΑΒΕΕ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΕΛΑΣΕΩΣ» στην αίθουσα του Πρωτοδικείου Θήβας. 
 
ΘΕΜΑ 10ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αιτήσεων καθορισµού τιµής µονάδας 
αποζηµίωσης, λόγω απαλλοτρίωσης, ενώπιον του Εφετείου Αθηνών. 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση της υπ΄αριθµ. 5409/19-12-2014 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Βοιωτίας περί διορισµού πληρεξούσιου δικηγόρου για άσκηση ενδίκου µέσου κατά της αριθµ. 
22/2014 απόφασης του Τριµελούς Εφετείου Λαµίας (Μεταβατική έδρα Λιβαδειάς). 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.) 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά των µε αριθµ. 6/2013 και 187/2014 αποφάσεων 
του 2ου Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας και του 2ου Τριµελούς ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Χαλκίδας (εξ΄αναβολής). 
(Εισηγητής κα Ελένη Θαλασσινού, ∆ικηγόρος της Π.Ε. Εύβοιας) 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Άσκηση του ένδικου µέσου της προσφυγής κατά των 8758/2177/4.11.2014 και 
8764/217859/5.11.2014 αποφάσεων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς 
Ελλάδας. ∆ιορισµός δικηγόρου.  
(Εισηγητής κα Ευγενία Οικονόµου, Προϊσταµένη Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.) 
 
 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Aκύρωση της υπ΄αριθµ. 888/1-8-2014 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε. και επαναδηµοπράτηση του έργου «Ανακατασκευή Οδοστρώµατος Ε.Ο. Χρισσού-
∆ελφών Β’ Φάση», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 250.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Ακύρωση της υπ΄αριθµ. 301/17-3-2014 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε., µετά την υπ΄αριθµ. 15/2014 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Υπηρεσία Επιτρόπου 
στον Ν. Φθιώτιδας, και επαναδηµοπράτηση του έργου «Αποκατάσταση Οδοστρώµατος 
Τµηµάτων της Ε.Ο. 27», Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πρακτικών - κατακύρωση αποτελέσµατος της ανοιχτής δηµοπρασίας του 
έργου: «Μίσθωση µηχανηµάτων για την συντήρηση του οδικού δικτύου στα όρια του ∆ήµου 
Καρπενησίου για τα έτη 2014 - 2015», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 190.000,00€ µε 
Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση πρακτικού - κατακύρωση αποτελέσµατος της ανοιχτής δηµοπρασίας του 
έργου: «Μίσθωση µηχανηµάτων για την συντήρηση του οδικού δικτύου στα όρια του ∆ήµου 
Αγράφων για τα έτη 2014 - 2015», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 150.000,00€ µε Φ.Π.Α.. 
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ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρακτικού - κατακύρωση αποτελέσµατος της ανοιχτής δηµοπρασίας του 
έργου: «Εγκιβωτισµός χειµάρρου εντός του Τ.Κ. Κόµνηνας», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 
32.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση µίσθωσης χωρίς διαγωνισµό ιδιωτικών µηχανηµάτων, για την εκτέλεση 
εργασιών εκτάκτων αναγκών µε αυτεπιστασία από την ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας και 
καθορισµός ωριαίας αποζηµίωσης αυτών, που θα ισχύει από 01-01-2015 έως 31-12-2015. 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση παράτασης της προθεσµίας περαίωσης του έργου: «Ανέγερση ∆ηµοτικού 
Σχολείου και 2/Θ Νηπιαγωγείου Κανήθου Ο.Τ. 221 πόλης Χαλκίδας», κωδ ΟΠΣ 215457, Π.Ε. 
Εύβοιας, προϋπολογισµού € 1.432.743,23 €. 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση παράτασης της συµβατικής προθεσµίας του έργου: «Οδός Αταλάντη – 
Όρια Νοµού Φθιώτιδας», προϋπολογισµού € 2.800.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων, κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 22ο: ∆ιόρθωση – τροποποίηση δροµολογίου µεταφοράς µαθητών, Π.Ε. Εύβοιας.  
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση επαναφοράς καταργηµένου δροµολογίου µεταφοράς µαθητών σχολικού 
έτους 2014 - 2015, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση ανάθεσης νέου δροµολογίου µεταφοράς µαθητών Π.Ε. Φωκίδας, σχ. έτους 
2014-15. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.) 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού 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 26ο: Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης και διάθεσης πίστωσης για την 
προµήθεια υγρών καυσίµων (Αµόλυβδη Βενζίνη, Πετρέλαιο Κίνησης, Πετρέλαιο Θέρµανσης) και 
λιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας, οικονοµικού έτους 2015.  
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού για 
το έργο «Προµήθεια ελαστικών για τα οχήµατα και τα µηχανήµατα έργου της Π.Ε. Ευρυτανίας 
για το έτος 2014», προϋπολογισµού 4.700,00 € µε Φ.Π.Α..  
 (Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.) 
 
 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Ανάκληση της υπ΄αριθµ. 455/25-4-2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. 
και έγκριση α) διενέργειας διαγωνισµού για το έργο «Η ιστορία της ∆ιοίκησης και της Νοµαρχιακής 
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Αυτοδιοίκησης στον Νοµό Εύβοιας (1833-2010) Θεσµικό πλαίσιο κλπ», προϋπολογισµού 
19.500,00€ και β) της σχετικής δαπάνης και διάθεσης πίστωσης. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.) 
 
 
∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δαπάνης - δέσµευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό για 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δαπανών για το έτος 2015, Π.Ε. Ευρυτανίας.  
 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση  δαπανών για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. 
Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα και µελέτες του προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών για το οικ. έτος 2015, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής, σε βάρος του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Εύβοιας, έτους 2015. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων, κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.) 
 
 

Παρόντα µέλη (9) οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, Βασίλειος Φακίτσας, Ιωάννης 
Ταγκαλέγκας, Ευστάθιος Κάππος, Αθανάσιος Γιαννόπουλος, Γεώργιος Γκικόπουλος 
(απουσίαζε κατά τη συζήτηση των έκτακτων θεµάτων 1-5), Κων/νος Βαρδακώστας 
(αναπληρωµατικό µέλος του Ηλία Μπουρµά), ∆ηµήτριος Αργυρίου (αναπληρωµατικό µέλος του 
Κωνσταντίνου Καραγιάννη) και Νικόλαος Στουπής (αναπληρωµατικό µέλος του Ιωάννη 
Αγγελέτου). 

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

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

Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι: 
1. 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. Ευγενία Οικονόµου, Προϊσταµένη Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.,   
4. Κωνσταντίνος Χατζηµπύρρος, Νοµικός Σύµβουλος Π.Σ.Ε., 
5. Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε., 
6. Φωτούλα Σφήκα, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ιοίκησης Π.Σ.Ε., 
7. Αλεξάνδρα Γαΐλα, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 
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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: Αποποίηση δροµολογίου µεταφοράς µαθητών και ανάθεση στον επόµενο 
µειοδότη, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση χορήγησης επιδόµατος του άρθρου 3, παρ. 1β της 24001/2013 
ΚΥΑ στους µαθητές των άγονων δροµολογίων του ανοιχτού διαγωνισµού και των πρόχειρων 
διαγωνισµών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση εξαίρεσης καταργηθέντος δροµολογίου µεταφοράς µαθητών 
σχολικού έτους 2014 – 2015, Π.Ε. Εύβοιας, από την 1157/17-12-2014 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε.. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Επέκταση διάρκειας συµβάσεων νέων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών 
σχολικού έτους 2014-15, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, από 28/02/2015 σε 
30/06/2015. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση δαπάνης για την µισθοδοσία συνολικά οκτώ (8) ατόµων, µε 
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) µηνών, για 
την αντιµετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση δαπάνης σχετικά µε υπηρεσίες ελέγχου οικονοµικής κατάστασης 
νοµικών προσώπων και εταιριών µετοχικού ενδιαφέροντος, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και έκδοσης χρηµατικών ενταλµάτων 
προπληρωµής, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων, κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.) 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσµατος του 
πρόχειρου διαγωνισµού του έργου «Προµήθεια και µεταφορά άλατος για τα έτη 2014 – 2015», 
Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 59.500,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & Μεταφορών 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 1273 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Αποποίηση δροµολογίου µεταφοράς µαθητών και ανάθεση στον επόµενο 
µειοδότη, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 146549/7162/22-12-
2014 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 
Aναθέτει το δροµολόγιο µε κωδικό 209 “Μουρτιάς Λίµνη & επιστροφή” στον επόµενο 

µειοδότη, ∆ηµήτριο Φλέβα του Γεωργίου, ιδιοκτήτη του ΤΑΕ 2648, σύµφωνα µε το από 18-8-
2014 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµών της Π.Ε. Εύβοιας, µετά την αποποίηση για 
προσωπικούς λόγους που δήλωσε µε την από 9-10-2014 υπεύθυνη δήλωσή του ο ανάδοχος 
του σχετικού δροµολογίου Σταύρος Μπακαλάκης. 

 

ΑΔΑ: Β2ΒΙ7ΛΗ-Δ1Β



 6

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1274 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση χορήγησης επιδόµατος του άρθρου 3, παρ. 1β της 24001/2013 
ΚΥΑ στους µαθητές των άγονων δροµολογίων του ανοιχτού διαγωνισµού και των πρόχειρων 
διαγωνισµών, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 146551/7163/22-12-
2014 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 χορήγηση του επιδόµατος του άρθρου 3, παρ. 1β της 24001/2013 ΚΥΑ, 

στους µαθητές που περιλαµβάνονται στα δροµολόγια του ανοιχτού διαγωνισµού και των 
πρόχειρων διαγωνισµών, τα οποία απέβησαν οριστικά άγονα, όπως αποτυπώνονται στον 
πίνακα που ακολουθεί: 

 

α/α Ονοµασία  
δροµολογίου 

Κωδ. 
∆ροµ. 

σχολική  
µονάδα 

Ονοµατεπώνυµο 
 µαθητή 

Τόπος 
κατοικίας 

χιλιοµ
ε 

τρική 
µονή 
απόστ 

Ηµερ 
 κόστ 

κόστος 
µεχρι  
31-12-
2014 

74 µέρες 

κόστος 
µεχρι  
30-6-
2015 
101 
µέρες 

Συνολ 
κόστος 

1 

ΛΙΧΑ∆Α-ΑΓΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΛΙΧΑ∆ΑΣ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

186 
∆.Σ. ΑΓΙΟΥ 
 ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΛΙΧΑ∆ΑΣ 

∆ΗΜΟΥ 
 ΚΩΝ/ΝΑ ΛΙΧΑ∆Α 3100 1,09 80,29 109,59 189,88 

ΠΑΠΠΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΧΑ∆Α 3100 1,09 80,29 109,59 189,88 

2 

ΚΑΛΑΜΑΚΙ-
ΠΡΙΝΙΑΣ-

ΑΜΥΓ∆ΑΛΙΑ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

315 
∆.Σ. 

ΑΜΥΓ∆ΑΛΙΑ
Σ 

∆ΗΜΑΣ 
ΠΕΤΡΟΣ 

ΠΡΙΝΙΑΣ 7000 2,45 181,30 247,45 428,75 
∆ΗΜΑΣ 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
ΚΑΡΑΜΠΙΛΑΣ 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ 

ΚΑΛΑ 
ΜΑΚΙ 11000 3,85 284,90 388,85 673,75 

ΧΟΥΝΤΑΣΗ 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΡΙΝΙΑΣ 7000 2,45 181,30 247,45 428,75 

3 
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ-
ΚΗΡΙΝΘΟΣ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

134 

ΕΠΑΛ 
ΜΑΝΤΟΥ∆Ι

ΟΥ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΚΡΥΑ 
ΒΡΥΣΗ 5650 1,98 146,34 199,73 346,06 

∆.Σ. 
ΚΗΡΙΝΘΟΥ 

Καλλάης  
Παύλος ΚΡΥΑ 

ΒΡΥΣΗ 5500 1,93 142,45 194,43 336,88 
Καλλάης  
Πέτρος 

ΓΥΜ. 
ΜΑΝΤΟΥ∆Ι

ΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΡΥΑ 
ΒΡΥΣΗ 5500 1,93 142,45 194,43 336,88 

4 ∆ΑΦΝΗ-ΚΕΧΡΙΕΣ 
& ΕΠΙΣΤΡ. 215 ΝΗΠ. 

ΚΕΧΡΙΩΝ 

ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΑΦΝΗ 3500 1,23 90,65 123,73 214,38 

ΚΑΛΛΙΓΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆ΑΦΝΗ 3500 1,23 90,65 123,73 214,38 

5 

ΚΑΛΥΒΙΑ-
ΣΠΑΘΑΡΙ-
ΜΕΤΟΧΙ-

ΚΗΡΙΝΘΟΣ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

216 ΝΗΠ. 
ΚΗΡΙΝΘΟΥ 

ΜΑΡΙΤΙΝΑ 
 ΖΗΣΙΜΟΥ ΜΕΤΟΧΙ 5000 1,75 129,50 176,75 306,25 

6 

ΚΗΡΙΝΘΟΣ-
ΖΩΟ∆ΟΧΟΣ 

ΠΗΓΗ 
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

434 ∆.Σ. 
ΚΗΡΙΝΘΟΥ 

Καλοµοίρης 
Νικόλαος ΖΩΟ∆ΟΧ

ΟΣ ΠΗΓΗ 2600 0,91 67,34 91,91 159,25 
Καλοµοίρης 
Χαράλαµπος 
Σταµατίου 
Μαργαρίτα 

ΖΩΟ∆ΟΧ
ΟΣ ΠΗΓΗ 2600 0,91 67,34 91,91 159,25 

7 

ΚΗΡΙΝΘΟΣ-
ΦΑΡΑΚΛΑ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 
435 ∆.Σ. 

ΚΗΡΙΝΘΟΥ 
Φραγκογιαννάκη 

Ελένη ΦΑΡΑΚΛΑ 6600 2,31 170,94 233,31 404,25 
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25,08 1.855,74 2.532,83 4.388,56 

 

Το συνολικό ποσό της δαπάνης ανέρχεται στις 4.388,56 € και επιµερίζεται  
για το Οικονοµικό έτος 2014 ποσό 1.855,74 € και  
για το Οικονοµικό έτος 2015 ποσό 2.532,83 €. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 073 και ΚΑΕ 0821 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1275 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση εξαίρεσης καταργηθέντος δροµολογίου µεταφοράς µαθητών 
σχολικού έτους 2014 – 2015, Π.Ε. Εύβοιας, από την 1157/17-12-2014 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 147560/7217/23-12-
2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού- Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Eξαιρεί από την 1157/17-12-2014 απόφασή της το δροµολόγιο µε κωδικό 515 (Βρύση 

– Μονόδρι & επιστροφή 2) και το επαναφέρει. 
2. Εγκρίνει την πραγµατοποίησή του από την ανάδοχο Παναγιώτα Παππά, ιδιοκτήτρια 

του ΤΑΕ 2770, σύµφωνα µε την 1039/8-10-2014 απόφασή της, µε την οποία της είχε ανατεθεί. 
 
 Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1276 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Επέκταση διάρκειας συµβάσεων νέων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών 
σχολικού έτους 2014-15, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, από 28/02/2015 σε 
30/06/2015. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 6280/24-12-2014 
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 επέκταση της διάρκειας ανάθεσης νέων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών, 
σχολικού έτους 2014-15 της Π.Ε. Φθιώτιδας, από την αρχική καταληκτική ηµεροµηνία 
28/02/2015 στην ηµεροµηνία λήξης των µαθηµάτων του σχολικού έτους 2014-15, ήτοι 30-06-
2015.  
 Τα νέα δροµολόγια χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, σχολικού έτους 2014-15, 
είναι τα κάτωθι: 
 

α) ΝΕΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: ΝΕΟ 6, ΝΕΟ 8, ΝΕΟ 9, ΝΕΟ 13, ΝΕΟ 15, ΝΕΟ 16, ΝΕ017, 
ΝΕΟ 18, ΝΕΟ 19, ΝΕΟ 20, ΝΕΟ 21, ΝΕΟ 22, ΝΕΟ 23, ΝΕΟ 25, τα οποία ανατέθηκαν µε την 
αριθµ. 4642/22-09-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη και εγκρίθηκαν στη συνέχεια µε τις αριθµ. 
1037/2014, 1063/2014 και 1107/2014 αποφάσεις Οικονοµικής Επιτροπής. Αναλυτικά: 
 
 
α/α 

 
 

Τµήµα 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ  
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

Αριθµός 
αυτοκ/ου 

ΤΙΜΗ 
Ηµερήσιο 
Κόστος 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 

1 

ΝΕΟ 6 

Καµπιά 

Σπερχειάδα (ανταπ. 
Υπεραστικού ΚΤΕΛ 

για Μουσικό 
Σχολείο Λαµίας) 

Παπαδήµας 
Βασίλειος 

ΑΦΜ:033876978 

ΤΑΖ 5850 44,23 
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2 

ΝΕΟ 8 

Ν. 
Μοναστήρι-
Πουρνάρι 

Γυµνάσιο -Λύκειο 
∆οµοκού 

Χριστόπουλος 
Ελευθέριος 

ΑΦΜ:300680490 

ΤΑΖ 5932 36,19 

3 

ΝΕΟ 9 

Καλλίδροµο 

Ρεγγίνι (ανταπ. 
Υπεραστικού ΚΤΕΛ 

για ∆ηµοτικό-
Γυµνάσιο-Λύκειο             

Καµένων Βούρλων) 

Μπαµπαλιούτας 
Αθανάσιος 

ΑΦΜ:061907072 

ΤΑΖ 5886 27,87 

4 
ΝΕΟ 
13 

Μοσχοκαρυά Γυµνάσιο 
Λιανοκλαδίου 

Στεργιόπουλος 
Κων/νος 

ΑΦΜ:053821461 

ΤΑΖ 5638 43,34 

5 
ΝΕΟ 
15 

Τιθορέα-
Αµφίκλεια 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ 

Πολύµερος 
∆ηµήτριος 

ΑΦΜ:026736760 

ΤΑΖ 5825 98,43 

6 

ΝΕΟ 
16 

∆ηµοτικό 
Σχολείο 

Μακρακώµης 
(ολοήµερο) 

Μάκρη 

Γιαννέλος 
Λεωνίδας 

ΑΦΜ:023906899 

ΤΑΖ 5731 9,53 

7 

ΝΕ017 

24ο χλµ Ε.Ο. 
Λαµίας-

Καρπενησίου 

Νηπιαγωγείο & 
∆ηµοτικό 

Μακρακώµης 

Μπακογιάννης 
Σπυρίδων 

ΑΦΜ:029929494 

ΤΑΖ 5794 24,26 

8 
ΝΕΟ 
18 

Βίτωλη ∆ηµοτικό Σχολείο 
Αγ. Γεωργίου 

Μπαρµπαρούσης 
Ευάγγελος 

ΑΦΜ:039451686 

ΤΑΖ 5646 29,56 

9 

ΝΕΟ 
19 

Μαρτίνο-Άγ. 
Κωνσταντίνος-

Μώλος 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 
Κωσταλεξίου-Ειδικό 
Επαγγελµατικό 
Γυµνάσιο Λαµίας-
Ειδικό ∆ηµοτικό & 
Νηπιαγωγείο 

Λαµίας 

Κόντου 
Αικατερίνη 

ΑΦΜ:043851119 

ΤΑΖ 5897 246,77 

10 
ΝΕΟ 
20 

Παραλία 
Πελασγίας 

∆ηµοτικό Σχολείο 
Πελασγίας 

Τσιλοφύτης 
Γεώργιος 

ΑΦΜ:041994504 

ΤΑΖ 5839 24,06 

11 
ΝΕΟ 
21 

Καπνοχώρι 
Υπάτη               

(ανταπ. ΚΤΕΛ για 
1ο ΕΠΑΛ) 

Χαντζηχρήστος 
Παναγιώτης 

ΑΦΜ:051175451 

ΤΑΖ 5985 24,20 

12 

ΝΕΟ 
22 

Λαµία (Οδοί 
Φαρσάλων, 
Σµύρνης, 
Μυκηνών, 
Αιγίνης) 

Ειδικό 
Επαγγελµατικό 
Γυµνάσιο Λαµίας 

Πέπερας 
Αθανάσιος 

ΑΦΜ:101912942 

ΤΑΖ 5792 22,09 

13 
ΝΕΟ 
23 

Λυχνό-
Καπνοχώρι 

Γυµνάσιο Υπάτης-
∆ηµοτικό Λ. 
Υπάτης 

Χαντζηχρήστος 
Παναγιώτης 

ΑΦΜ:051175451 

ΤΑΖ 5985 35,72 

14 

ΝΕΟ 
25 

Τρίλοφο 

Γραµµένη (ανταπ. 
ΚΤΕΛ για 

Νηπιαγωγείο 
Γραµµένης & 

∆ηµοτικό Καστρίου 

Γιαννέλος 
Λεωνίδας 

ΑΦΜ:023906899 

ΤΑΖ 5731 29,69 

  
β) ΝΕΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: ΝΕΟ 3, ΝΕΟ 10, ΝΕΟ 11, ΝΕΟ 27, ΝΕΟ 29, ΝΕΟ 30, ΝΕ0 31 

τα οποία ανατέθηκαν µε την αριθµ. 4715/25-09-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη και εγκρίθηκαν 
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στη συνέχεια µε τις αριθµ. 1037/2014 και 1107/2014 Αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής. 
Αναλυτικά: 
 
 

α/α 
Τµήµα ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ Αριθµός 

αυτοκ/ου 
ΤΙΜΗ 

Ηµερήσιο 
Κόστος 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 

1 
ΝΕΟ  

3 

Νηπιαγωγείο          
Κ. Τιθορέας 
(ολοήµερο) 

Μόδι 
Φινέ Ζωή        

ΑΦΜ:300205120 
ΤΑΖ 5856 15,33 

2 
ΝΕΟ 
10 

Νηπιαγωγείο          
Αγ. Κων/νου 
(ολοήµερο) 

Λογγός 
Μπεσίρη 
Ευσταθία 

ΑΦΜ:049185295 

ΤΑΖ 5857 21,08 

3 
ΝΕΟ 
11 

Νηπιαγωγείο          
Αγ. Κων/νου 
(ολοήµερο) 

Άγναντη 
Μπεσίρη 
Ευσταθία 

ΑΦΜ:049185295 

ΤΑΖ5857 16,59 

4 

ΝΕΟ 
27 

Καλλίδροµο -
Πλατανιάς 

Καινούργιο 
(ανταπόκριση 
Υπεραστικού 
ΚΤΕΛ για 

Μουσικό Σχολείο 
Λαµίας) 

Πλάτανος 
Σπυρίδων          

ΑΦΜ:142376089 

ΤΑΖ 5881 38,44 

5 

ΝΕΟ 
29 

∆ίβρη 

∆ιαστάυρωση 
ΠΕΟ Λαµίας-
∆οµοκού 
(ανταπ. 

Λεωφορείου 
για 

Εκκλησιαστικό 
Σχολείο & 1ο 
Γυµνάσιο 
Λαµίας) 

Σιάππας     
Κων/νος          

ΑΦΜ:032494689 

ΤΑΖ 5463 36,78 

6 

ΝΕΟ 
30 

Νηπιαγωγείο-
∆ηµοτικό 
Σχολείο 

Αµφίκλειας 
(ολοήµερο 

∆ρυµαία 

Ποζιός Γεώργιος              
ΑΦΜ:022448813 

ΤΑΖ 5783 18,20 

7 

ΝΕ0 
31 

2ο 
Νηπιαγωγείο 
Στυλίδας 

(ολοήµερο 

Αγ. Μαρίνα 

Κατσούρας 
Γεώργιος 

ΑΦΜ:037976342 

ΤΑΖ 5835 9,04 

 
γ) ΝΕΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: ΝΕΟ 33, ΝΕΟ 34, τα οποία ανατέθηκαν µε την αριθµ. 4742/26-

09-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη και εγκρίθηκαν στη συνέχεια µε την αριθµ. 1037/2014 
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. Αναλυτικά: 
 

 
α/α 

 
 

Τµήµα 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ  
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

Αριθµός 
αυτοκ/ου 

ΤΙΜΗ 
Ηµερήσιο 
Κόστος 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 

1 

ΝΕΟ 
33 

Άγναντη 
Νηπιαγωγείο & 

∆ηµοτικό Σχολείο Αγ. 
Κων/νου 

Καρακοβούνης 
Ανδρέας 
ΑΦΜ: 

04745397 

ΤΑΖ 5670 32,52 

2 ΝΕΟ 
34 Άγναντη Νηπιαγωγείο & 

∆ηµοτικό Σχολείο Αγ. 
Μπεσίρη 
Ευσταθία 

ΤΑΖ 5857 32,52 
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Κων/νου ΑΦΜ:0491852
95 

 
δ) ΝΕΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: ΝΕΟ 35, ΝΕΟ 36, ΝΕΟ 40, ΝΕΟ 41, τα οποία ανατέθηκαν µε 

την αριθµ. 4777/26-09-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη και εγκρίθηκαν στη συνέχεια µε τις αριθµ. 
1037/2014 και 1063/2014 Αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής. Αναλυτικά: 
 

 
α/α 

 
Τµήµα 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ  
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

Αριθµός 
αυτοκ/ου 

ΤΙΜΗ 
Ηµερήσιο 
Κόστος 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 

1 

ΝΕΟ 
35 Παλαιοκερασιά 

2ο ∆ηµοτικό Σχολείο 
Εχιναίων 

(Καραβόµυλος-
Αχινός)- 

ΚΑΜΑΡΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΑΦΜ: 046218344 

ΤΑΖ 5973 

30,45 € 
2 

ΝΕΟ 
36 Παλαιοκερασιά 

2ο ∆ηµοτικό Σχολείο 
Εχιναίων 

(Καραβόµυλος)- 2ο 
∆ηµοτικό Στυλίδας 

(τµήµα ένταξης) 

ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΦΜ: 
032920498 

ΤΑΖ 5640 

45,11 € 
 ΝΕΟ 

40 

Φραντζόµυλος ∆ηµοτικό Φραντζή 

ΠΕΠΕΡΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΦΜ: 
101912942 

ΤΑΖ:5792 

16,07 € 
 ΝΕΟ 

41 

Φραντζόµυλος ∆ηµοτικό Φραντζή 

ΣΑΜΑΡΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΦΜ: 

079514254 

ΤΑΖ 5954 

15,69 € 
 

ε) ΝΕΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: ΝΕΟ 42Α, ΝΕΟ 43, ΝΕΟ 44, ΝΕΟ 45, ΝΕΟ 46, ΝΕΟ 47, ΝΕΟ 
48, ΝΕΟ 49, ΝΕΟ 51,ΝΕΟ52, ΝΕΟ 53 τα οποία ανατέθηκαν µε την αριθµ. 1107/2014 Απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής. Αναλυτικά: 
 

Α/Α ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ Αριθµός 
αυτοκ/ου 

ΤΙΜΗ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΕ € 

  1  
(ΝΕΟ42Α) 

Εσπερινό 
Γυµνάσιο 
Εσπερινό 
Λύκειο 
Λαµίας 

Στυλίδα-
Αχινός-Ράχες 

ΠΑΠΑ∆ΑΜ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΥΖΟ 7449) 
 
 

73,96 

2  
(ΝΕΟ43) 

Νηπιαγωγείο 
Ελάτειας 

(ολοήµερο) 
Παναγίτσα ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
(ΤΑΞΙ ΤΑΖ 

5661) 10,30 

3 
 

(ΝΕΟ44) 
 

Αµούρι Μουσικό 
Σχολείο Λαµίας 

ΣΑΜΑΡΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

(ΤΑΞΙ ΤΑΖ 
5954) 26,84 

4  
(ΝΕΟ45) 

Καλλίδροµο 
– 

Κόµνηνα 
(ανταποκριση 
µε µικρό 

λεωφορείο) 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΤΑΧΙ ΤΑΖ) 17,86 
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5  
(ΝΕΟ46) 

Οικισµός 
Καµαριώτης 

∆ηµοτικό 
Σχολείο 
Λουτρών 
Υπάτης 

ΧΑΝΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

(ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 5985) 19,84 

6 
 

(ΝΕΟ47) 
 

Κόµµα 

Ειδικό 
Νηπιαγωγείο 
Λαµίας & 
∆ηµοτικό 

Σχολείο Λαµίας 

ΜΟΣΧΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

(ΤΑΧΙ ΤΑΖ 
5807) 19,16 

7  
(ΝΕΟ48) 

Αχινός (Αντ. 
Υπεραστικό 
ΚΤΕΛ Φθιώ-
τιδας από 2ο 

ΕΠΑΛ 
Λαµίας) 

Παλαιο-
κερασιά 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

(ΤΑΧΙ ΤΑΖ 
5640) 15,38 

8  
(ΝΕΟ49) 

2ο ∆ηµοτικό 
Σχολείο 
Εχιναίων 
(Αχινός) 

Παλαιο-
κερασιά 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

(ΤΑΧΙ ΤΑΖ 
5640) 15,38 

9 
 

(ΝΕΟ51) 
 

Άµπλιανη – 
Παγκράτι 

ΕΕΕΕΚ 
Κωσταλεξίου 

ΑΡΧΑΝΙΩΤΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

(ΤΑΧΙ ΤΑΖ 
5656) 41,62 

10  
(ΝΕΟ52) 

Παρόρι 
Βοιωτίας 

∆ιασταύρωση 
Ανθοχωρίου µε 
Επαρχιακή 

Οδός 
Λιβαδειάς 
Αταλάντης 

(αντ. µε 
Υπεραστικό 
ΚΤΕΛ  για 
∆ηµοτικό 
Ελάτειας 

ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

(ΤΑΧΙ ΤΑΖ 
5661) 22,04 

11 
 

13 
(ΝΕΟ53) Γαύριανη 

Γυµνάσιο & 
Λύκειο 

Πελασγίας 

ΚΑΣΤΑΝΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

(ΤΑΞΙ ΤΑΖ 
5639) 37,90 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1277 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση δαπάνης για την µισθοδοσία συνολικά οκτώ (8) ατόµων, µε 
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) µηνών, για 
την αντιµετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 5472/23-12-2014 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δαπάνη για την µισθοδοσία συνολικά οκτώ (8) ατόµων, µε σύµβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) µηνών, για την 
αντιµετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας 
Ευρυτανίας, σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα: 

 
 

Φορέας ΚΑΕ Ονοµασία Ποσό 

ΑΔΑ: Β2ΒΙ7ΛΗ-Δ1Β
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073 0342 
Αµοιβές προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.) γενικά (συµπεριλαµβάνεται 
και το εποχικό προσωπικό) 

1.600,00 € 

073 0352 

Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς προσωπικού µε 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 
(Ι.∆.Ο.Χ.) γενικά (συµπεριλαµβάνεται και το εποχικό 
προσωπικό) 

500,00 € 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1278 
 

Σ΄αυτό το σηµείο εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος. 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση δαπάνης σχετικά µε υπηρεσίες ελέγχου οικονοµικής κατάστασης 
νοµικών προσώπων και εταιρειών µετοχικού ενδιαφέροντος, Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 5475/23-12-2014 
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 δαπάνη σχετικά µε υπηρεσίες ελέγχου οικονοµικής κατάστασης νοµικών 

προσώπων και εταιρειών µετοχικού ενδιαφέροντος Π.Ε. Ευρυτανίας, σύµφωνα µε τον 
ακόλουθο πίνακα: 

 
Φορέας Ονοµασία Κ.Α.Ε. Κ.Α.Ε. Ποσό 

073 Αµοιβές φυσικών προσώπων 0871 12.500,00 € 
 
Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1279 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και έκδοσης χρηµατικών ενταλµάτων 
προπληρωµής, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων, κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.) 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 6286/24-12-2014 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. την δέσµευση πίστωσης και την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής 

ποσού 8.000,00 €, σε βάρος του Ε.Φ 01073, ΚΑΕ 0899, στο όνοµα του υπολόγου Συράκη 
Ευθύµιου, υπαλλήλου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την πληρωµή διοδίων, πινακίδων 
και ΚΤΕΟ όλων των οχηµάτων της Π.Ε. Φθιώτιδας. Ηµεροµηνία λήξεως του παραπάνω 
χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής ορίζεται η 30-06-2015. 

2. την δέσµευση πίστωσης και την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής 
ποσού 50.000.00 €, σε βάρος του Ε.Φ 01073, ΚΑΕ 1511, στο όνοµα του υπολόγου Μακρή 
Ιωάννη, υπαλλήλου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την πληρωµή προµήθειας υγρών 
καυσίµων κίνησης όλων των οχηµάτων της Π.Ε. Φθιώτιδας. Ηµεροµηνία λήξεως του παραπάνω 
χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής ορίζεται η 11-06-2015 
Στον προαναφερόµενο ΚΑΕ υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση στον Π/Υ του 2015. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1280 
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσµατος του 
πρόχειρου διαγωνισµού του έργου «Προµήθεια και µεταφορά άλατος για τα έτη 2014 – 2015», 
Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 59.500,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 2660/22-12-2014 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το από 16-12-2014 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισµού του 

έργου «Προµήθεια και µεταφορά άλατος για τα έτη 2014 – 2015», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
προϋπολογισµού 59.500,00 € µε Φ.Π.Α., που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής και της οικονοµικής προσφοράς του µοναδικού υποψηφίου αναδόχου, ήτοι της 
επιχείρησης «ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ». 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού στην εργοληπτική επιχείρηση 
«ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ», η οποία προσέφερε τιµή ανά κιλό 0,054 €, µη 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., προς όφελος της Υπηρεσίας, λαµβάνοντας υπόψη και 
παλαιότερη δηµοπρασία όπου η τιµή ανά κιλό ανερχόταν σε 0,0544 € ανά κιλό, µη 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1281 
 

Πριν τη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης ο κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος 
πήρε τον λόγο και δήλωσε ότι “τα θέµατα της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε δεν θα έπρεπε να 
µπαίνουν στη λογική και τη βάσανο της Οικονοµικής Επιτροπής, διότι την αρµοδιότητα, την 
επιµέλεια και τη φροντίδα αυτών έπρεπε να έχει µια συγκροτηµένη Νοµική Υπηρεσία της Π.Σ.Ε.. 
∆εν υπάρχει η δυνατότητα τα µέλη της επιτροπής να γνωρίζουν τους δικηγόρους που 
αναλαµβάνουν την υπεράσπιση και την διεκπεραίωση των εκάστοτε υποθέσεων”. Ζήτησε, 
κατ΄επέκταση, "να υπάρξει ένας γενικός αφορισµός, όλες οι υποθέσεις, σύµφωνα και µε το 
δηµόσιο λογιστικό, πρέπει να τυγχάνουν όλων των βαθµών διεκπεραίωσης στους βαθµούς 
διοίκησης”. Συνέστησε, τέλος, “να διερευνηθούν από την νέα χρονιά τα αποτελέσµατα 
εκπροσώπησης της Π.Σ.Ε. από τους εκάστοτε διορισµένους δικηγόρους”.   

Ο κ. Νικόλαος Στουπής από την πλευρά του πρότεινε “για τα θέµατα που έχουν ενιαίο 
χαρακτήρα να υπάρχουν τυποποιηµένα έγγραφα και ενιαία αντίληψη”. 

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, τέλος, δήλωσε ότι “η Οικονοµική Επιτροπή, βάσει του 
κανονισµού λειτουργίας της, υποχρεωτικά εξετάζει τα νοµικά θέµατα και λαµβάνει αποφάσεις. Η 
Νοµική Υπηρεσία προτείνει και οφείλει να παρακολουθεί την εξέλιξη των υποθέσεων”. 

 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού 27/16-12-2014 της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 

Η Επιτροπή ενέκρινε οµόφωνα το µε αριθµ. 27/16-12-2014 πρακτικό συνεδρίασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1282 

 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Κωνσταντίνου Παν. Αθανασίου 
ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 126108/1266//13-11-
2014 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. και το υπ΄αριθµ. 1278/137361/4-12-2014 
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έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, 
τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Λαµίας Μάριο Κουτσελόπουλο του Στεφάνου (ΑΜ: 337, Λεωσθένους 25), στον οποίο χορηγείται 
η εντολή και η πληρεξουσιότητα να παραστεί ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Λαµίας στην δικάσιµο της 22ης Ιανουαρίου 2015 και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, 
προκειµένου να αποκρούσει την από 17-7-2006 και µε αριθµ. κατάθεσης 227/2006 προσφυγή 
που άσκησε ο Κωνσταντίνος Παν. Αθανασίου κατά της πρώην Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Φθιώτιδας και αφορά αναδασµό, συντάσσοντας προτάσεις, 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, σύµφωνα µε το σκεπτικό που 
ανέλυσε παραπάνω. 

 
   Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1283 

 
ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Βασιλικής Καλυβιώτη ενώπιον 
του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Κων/νος Χατζηµπύρρος, Νοµικός Σύµβουλος Π.Σ.Ε.) 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 126112/1269/13-11-
2014 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 Χρήστο Τσάβαλο του Νικολάου (ΑΜ: 375, Κολοκοτρώνη 22), στον οποίο χορηγείται η 
εντολή και η πληρεξουσιότητα να παραστεί ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Λαµίας στην δικάσιµο της 5ης Φεβρουαρίου 2015 και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, 
προκειµένου να αποκρούσει την από 8-8-2006 προσφυγή που άσκησε η Βασιλική Καλυβιώτη 
κατά της πρώην Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας και αφορά άδεια πώλησης 
καπνοβιοµηχανικών προϊόντων, συντάσσοντας προτάσεις, 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, σύµφωνα µε το σκεπτικό που 
ανέλυσε παραπάνω. 

 
  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1284 

 
ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Αικατερίνης Καραµάνη του 
Νικολάου στην αίθουσα του Πρωτοδικείου Θήβας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 5280/15-12-2014 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Θηβών Σωτηρία Μανάρα - Μαυράκη, στην οποία χορηγείται η εντολή και η πληρεξουσιότητα να 
παραστεί στην αίθουσα του Πρωτοδικείου Θήβας στην δικάσιµο της 21ης Ιανουαρίου 2015 και 
σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, προκειµένου να αποκρούσει την από 20-7-2005 προσφυγή που 
άσκησε η Αικατερίνη Καραµάνη του Νικολάου κατά του Γενικού Γραµµατέα της Π.Σ.Ε. και της 
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αριθµ. 74114/6-7-2005 πράξης βεβαίωσης παράβασης για αδικήµατα των άρθρων 5 παρ.2 και 
7 παρ. 6 του ν. 2323/1995, συντάσσοντας προτάσεις, 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, σύµφωνα µε το σκεπτικό που 
ανέλυσε παραπάνω. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1285 

 
ΘΕΜΑ 5ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του ∆ηµητρίου Μπατσίκα στην 
αίθουσα του Πρωτοδικείου Θήβας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 5279/15-12-2014 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Θηβών Σωτηρία Μανάρα - Μαυράκη, στην οποία χορηγείται η εντολή και η πληρεξουσιότητα να 
παραστεί στην αίθουσα του Πρωτοδικείου Θήβας στην δικάσιµο της 21ης Ιανουαρίου 2015 και 
σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, προκειµένου να αποκρούσει την από 16-11-2005 προσφυγή 
που άσκησε ο ∆ηµήτριος Μπατσίκας κατά της αριθµ. 74128/5-11-2005 πράξης βεβαίωσης 
παράβασης για αδικήµατα των άρθρων 5 παρ.2 και 7 παρ. 6 του ν. 2323/1995 των 
αναφεροµένων σε αυτή ελεγκτών, συντάσσοντας προτάσεις, 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, σύµφωνα µε το σκεπτικό που 
ανέλυσε παραπάνω. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1286 
 
ΘΕΜΑ 6ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της ανώνυµης εταιρείας µε την 
επωνυµία «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΘΗΒΩΝ» στην αίθουσα του Πρωτοδικείου Θήβας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 5278/15-12-2014 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Θηβών Μιχάλη Λύγγο, στον οποίο χορηγείται η εντολή και η πληρεξουσιότητα να παραστεί 
στην αίθουσα του Πρωτοδικείου Θήβας στην δικάσιµο της 21ης Ιανουαρίου 2015 και σε κάθε µετ’ 
αναβολή δικάσιµο, προκειµένου να αποκρούσει την από 23-4-2008 προσφυγή που άσκησε η 
ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΘΗΒΩΝ» κατά της αριθµ. 1485/2008 
απόφασης επιβολής προστίµου του πρώην Αντινοµάρχη Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας, 
συντάσσοντας προτάσεις, 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, σύµφωνα µε το σκεπτικό που 
ανέλυσε παραπάνω. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1287 

 
ΘΕΜΑ 7ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της ανώνυµης εταιρείας µε την 
επωνυµία «BLK  Βιοµηχανία Αλουµινίου» στην αίθουσα του Πρωτοδικείου Θήβας. 
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 5277/15-12-2014 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Θηβών Μιχάλη Λύγγο, στον οποίο χορηγείται η εντολή και η πληρεξουσιότητα να παραστεί 
στην αίθουσα του Πρωτοδικείου Θήβας στην δικάσιµο της 21ης Ιανουαρίου 2015 και σε κάθε µετ’ 
αναβολή δικάσιµο, προκειµένου να αποκρούσει την από 2-4-2008 προσφυγή που άσκησε η 
ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «BLK  Βιοµηχανία Αλουµινίου» κατά της αριθµ. 743/2008 
απόφασης επιβολής προστίµου του πρώην Νοµάρχη Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας, 
συντάσσοντας προτάσεις, 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, σύµφωνα µε το σκεπτικό που 
ανέλυσε παραπάνω. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1288 
 
ΘΕΜΑ 8ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της ανώνυµης εταιρείας µε την 
επωνυµία «COCA COLA Ελληνική Εταιρεία Εµφιαλώσεως» στην αίθουσα του Πρωτοδικείου 
Θήβας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 5276/15-12-2014 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Θηβών Ελευθέριο Κτιστάκη, στον οποίο χορηγείται η εντολή και η πληρεξουσιότητα να 
παραστεί στην αίθουσα του Πρωτοδικείου Θήβας στην δικάσιµο της 21ης Ιανουαρίου 2015 και 
σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, προκειµένου να αποκρούσει την από 6-11-2006 προσφυγή που 
άσκησε η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «COCA COLA Ελληνική Εταιρεία Εµφιαλώσεως» 
κατά της αριθµ. 3480/2006 απόφασης επιβολής προστίµου της πρώην Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας, συντάσσοντας προτάσεις, 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, σύµφωνα µε το σκεπτικό που 
ανέλυσε παραπάνω. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1289 
 
ΘΕΜΑ 9ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της ανώνυµης εταιρείας µε την 
επωνυµία «ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΑΒΕΕ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΕΛΑΣΕΩΣ» στην αίθουσα του Πρωτοδικείου Θήβας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 5275/15-12-2014 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Θηβών Ελευθέριο Κτιστάκη, στον οποίο χορηγείται η εντολή και η πληρεξουσιότητα να 
παραστεί στην αίθουσα του Πρωτοδικείου Θήβας στην δικάσιµο της 21ης Ιανουαρίου 2015 και 
σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, προκειµένου να αποκρούσει την από 10-1-2008 προσφυγή που 
άσκησε η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΑΒΕΕ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΕΛΑΣΕΩΣ» κατά της αριθµ. 5927/2007 
απόφασης επιβολής προστίµου της πρώην Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας, 
συντάσσοντας προτάσεις, 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, σύµφωνα µε το σκεπτικό που 
ανέλυσε παραπάνω. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1290 
 
ΘΕΜΑ 10ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αιτήσεων καθορισµού τιµής µονάδας 
αποζηµίωσης, λόγω απαλλοτρίωσης, ενώπιον του Εφετείου Αθηνών. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 5074/8-12-2014 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Θηβών Μιχάλη Λύγγο, στον οποίο χορηγείται η εντολή και η πληρεξουσιότητα να παραστεί 
ενώπιον του Εφετείου Αθηνών στην δικάσιµο της 3ης Φεβρουαρίου 2015 και σε κάθε µετ’ 
αναβολή δικάσιµο, προκειµένου να αποκρούσει τις αιτήσεις για καθορισµό τιµής µονάδας 
αποζηµίωσης, λόγω απαλλοτρίωσης, συντάσσοντας προτάσεις, 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, σύµφωνα µε το σκεπτικό που 
ανέλυσε παραπάνω. 
 

    Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1291 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση της υπ΄αριθµ. 5409/19-12-2014 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Βοιωτίας περί διορισµού πληρεξούσιου δικηγόρου για άσκηση ενδίκου µέσου κατά της αριθµ. 
22/2014 απόφασης του Τριµελούς Εφετείου Λαµίας (Μεταβατική έδρα Λιβαδειάς). 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.) 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη: α) το υπ’ αριθµ. οικ. 5472/19-12-
2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας, µε το οποίο διαβιβάστηκε η 
αριθµ. 5409/19-12-2014 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας και β) το υπ΄αριθµ. οικ. 
5523/23-12-2014 έγγραφο της ίδιας ∆/νσης, µε το οποίο διαβιβάστηκε την ώρα της συνεδρίασης 
η αριθµ. 5522/23-12-2014 τροποποιητική της ανωτέρω απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Βοιωτίας προς την Επιτροπή, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος 
πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

       αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
1. Εγκρίνει την υπ΄αριθµ. 5409/19-12-2014 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 

Βοιωτίας, µε την διορίστηκε πληρεξούσιος δικηγόρος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ο  
δικηγόρος Λιβαδειάς, Λουκάς Ανέστης, για την άσκηση και κατάθεση του ενδίκου µέσου της 
αναίρεσης κατά της αριθµ. 22/2014 απόφασης του Τριµελούς Εφετείου Λαµίας (Μεταβατική 
έδρα Λιβαδειάς) και να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ενεργώντας γενικά ό,τι 
κατά την κρίση του απαιτείται για την υπεράσπιση της Περιφέρειας στην υπόθεση αυτή. 

2. Τροποποιεί την υπ΄αριθµ. 5409/19-12-2014 ανωτέρω απόφαση της 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας µόνο ως προς το όνοµα του εντολοδόχου δικηγόρου από 
Λουκάς Ανέστης σε Ηρακλής Τσάγκας, δικηγόρος Λιβαδειάς, µετά την άρνηση του πρώτου να 
αποδεχτεί τον διορισµό του.  
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Ο κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό, σύµφωνα µε το σκεπτικό που 
ανέλυσε παραπάνω. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1292 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά των µε αριθµ. 6/2013 και 187/2014 αποφάσεων 
του 2ου Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας και του 2ου Τριµελούς ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Χαλκίδας (εξ΄αναβολής). 
(Εισηγητής κα Ελένη Θαλασσινού, ∆ικηγόρος της Π.Ε. Εύβοιας) 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 137637/507/5-
12-2014 έγγραφο του γραφείου 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 µην ασκηθεί το ένδικο µέσο της έφεσης κατά των µε αριθµ. 6/2013 και 187/2014 

αποφάσεων του 2ου Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας και του 2ου Τριµελούς 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας. 
 Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ζήτησε να “γίνει έλεγχος των εµπλεκοµένων υπηρεσιών και o  
Αντιπεριφερειάρχης Π.Σ.Ε. κ. ∆ηµήτριος Βουρδάνος να καταθέσει σχετική έκθεση”. 

Ο κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό, σύµφωνα µε το σκεπτικό που 
ανέλυσε ανωτέρω. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1293 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Άσκηση του ένδικου µέσου της προσφυγής κατά των 8758/2177/4.11.2014 και 
8764/217859/5.11.2014 αποφάσεων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς 
Ελλάδας. ∆ιορισµός δικηγόρου.  
(Εισηγητής κα Ευγενία Οικονόµου, Προϊσταµένη Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.) 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Φ.Ε/143157/1335/16-
12-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εµπορίου και Τουρισµού 
Π.Σ.Ε. και το υπ΄αριθµ. 7395/16-12-2014 συνηµµένο έγγραφο της ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. 
Βοιωτίας προς την Επιτροπή, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος 
πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

       αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
1. Να ασκηθεί το ένδικο µέσο της προσφυγής κατά των 8758/2177/4.11.2014 και 

8764/217859/5.11.2014 αποφάσεων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς 
Ελλάδας. 

2. ∆ιορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο 
Θηβών Λουκία Μαγουλά - Θεοδώρου, η οποία να επιµεληθεί της ασκήσεως της άνω 
προσφυγής και να παραστεί ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς και την 
εκπροσωπήσει στη δικάσιµο που θα οριστεί για να υποστηρίξει το ένδικο αυτό βοήθηµα, 
καταθέτοντας προτάσεις και γενικά ενεργώντας ό,τι κατά την κρίση της απαιτείται, για την 
υπεράσπιση της υποθέσεως αυτής.    

Ο κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό, σύµφωνα µε το σκεπτικό που 
ανέλυσε παραπάνω. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1294 

 
 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
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ΘΕΜΑ 14ο: Aκύρωση της υπ΄αριθµ. 888/1-8-2014 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε. και επαναδηµοπράτηση του έργου «Ανακατασκευή Οδοστρώµατος Ε.Ο. Χρισσού-
∆ελφών Β’ Φάση», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 250.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 122333/7530/6-11-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Κατά τη συζήτηση του θέµατος παρέστη ο Εργολήπτης ∆ηµοσίων Έργων κ. Ιωάννης 
Αθανασίου, ανάδοχος σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. 888/1-8-2014 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής Π.Σ.Ε. του έργου του θέµατος, ο οποίος κατέθεσε ένα σύντοµο ιστορικό και 
εξέφρασε την άποψή του. 

Οι κ.κ. Νικόλαος Στουπής και Γεώργιος Γκικόπουλος εξέφρασαν αντιρρήσεις για τον 
τρόπο µε τον οποίο εισήχθη το θέµα και τον τρόπο που το χειρίστηκε συνολικά η υπηρεσία και 
ζήτησαν την ανάκληση της εισήγησης, προκειµένου να επαναδιατυπωθεί και να τεκµηριωθεί 
τόσο το αίτηµα για µαταίωση της δηµοπρασίας, όσο και η επαναδηµοπράτηση. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Αναβάλλει το θέµα για επανεξέταση και περαιτέρω διερεύνηση. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1295 

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

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 130472/7930/19-11-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, και την 
υπ΄αριθµ. 15/2014 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Υπηρεσία Επιτρόπου στον Ν. Φθιώτιδας, 
τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Κατά τη συζήτηση και αυτού του θέµατος παρέστη ο Εργολήπτης ∆ηµοσίων Έργων κ. 
Ιωάννης Αθανασίου.  

Οι κ.κ. Νικόλαος Στουπής και Γεώργιος Γκικόπουλος εξέφρασαν αντιρρήσεις για τον 
τρόπο µε τον οποίο εισήχθη το θέµα και τον τρόπο που το χειρίστηκε συνολικά η υπηρεσία και 
ζήτησαν την ανάκληση της εισήγησης, προκειµένου να επαναδιατυπωθεί και να τεκµηριωθεί το 
αίτηµα για επαναδηµοπράτηση. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Αναβάλλει το θέµα για επανεξέταση και περαιτέρω διερεύνηση. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1296 

 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πρακτικών - κατακύρωση αποτελέσµατος της ανοιχτής δηµοπρασίας του 
έργου: «Μίσθωση µηχανηµάτων για την συντήρηση του οδικού δικτύου στα όρια του ∆ήµου 
Καρπενησίου για τα έτη 2014 - 2015», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 190.000,00€ µε 
Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 2645/17-12-2014 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

    αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
1. Εγκρίνει τα υπ΄αριθµ. 1/9-12-2014 και 2/12-12-2014 πρακτικά της επιτροπής 

διαγωνισµού του έργου: «Μίσθωση µηχανηµάτων για την συντήρηση του οδικού δικτύου στα 
όρια του ∆ήµου Καρπενησίου για τα έτη 2014 - 2015», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 
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190.000,00€ µε Φ.Π.Α., που αφορούν τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και των 
οικονοµικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων. 

 2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα της ανοιχτής δηµοπρασίας και αναθέτει το έργο στους 
παρακάτω µειοδότες, όπως αυτοί αναδείχθηκαν ανά κατηγορία µηχανήµατος, ως εξής: 

 
1. Για τον Αλατοδιανοµέα - Λεπίδα για το Επαρχιακό οδικό δίκτυο η ΣΙ∆ΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. µε 

ποσοστό έκπτωσης 1,00 % 
2. Για τον Αλατοδιανοµέα - Λεπίδα για το Εθνικό οδικό δίκτυο ο Κακούρας Κων/νος µε ποσοστό 

έκπτωσης 1,00 % 
3. Για τον ∆ιαµορφωτήρα, Ισοπεδωτή (grader) από 120 HP έως 160 HP ο Πατσιαλός Σωτήριος 

µε ποσοστό έκπτωσης 1,00 % 
4. Για τον ∆ιαµορφωτήρα, Ισοπεδωτή (grader) από 161 HP έως 180 HP ο Κατσιάδας Γεώργιος 

µε ποσοστό έκπτωσης 1,00 % 
5. Για τον ∆ιαµορφωτήρα, Ισοπεδωτή (grader) από 181 HP και άνω ο Σκαρτσιούνης Ευάγγελος 

µε ποσοστό έκπτωσης 1,00 % 
6. Για τον Φορτωτή από 90 HP έως 120 HP ο Μήτσιου Νικόλαος µε ποσοστό έκπτωσης 2,00 % 
7. Για τον Φορτωτή από 121 HP έως 150 HP ο Κατσιάδας Κων/νος µε ποσοστό έκπτωσης 1,00 

%. 
8. Για τον Φορτωτή από 151 HP έως 170 HP η ΣΙ∆ΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. µε ποσοστό έκπτωσης 

1,00 %. 
9. Για τον Φορτωτή 171 HP και άνω ο Στερόπουλος ∆ηµήτριος  µε ποσοστό έκπτωσης 3,00 % 

10. Για τον Εκσκαφέα λαστιχοφόρο 120 HP και άνω ο Κατσιάδας Κων/νος µε ποσοστό 
έκπτωσης 1,00 %. 

11. Για τον Αεροσυµπιεστή 120 κ.π. µε δύο κρουστικά ο Καραγιάννης Κων/νος µε ποσοστό 
έκπτωσης 3,00 %.  
 

Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, µε την αιτιολογία ότι “η διαδικασία που 
ακολουθείται είναι λάθος και οι επιλογές είναι σε βάρος του δηµοσίου συµφέροντος”. 

Ο κ. Νικόλαος Στουπής δήλωσε ότι συµφωνεί µε τον κ. Γκικόπουλο, επισήµανε τις 
µεγάλες αποκλίσεις στις εκπτώσεις των µειοδοτών ανά κατηγορία µηχανήµατος και ζήτησε “να 
προστεθεί στις συµβατικές υποχρεώσεις όλων των διαγωνισµών η πιστοποίηση µέσω GPS”. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1297 

 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση πρακτικού - κατακύρωση αποτελέσµατος της ανοιχτής δηµοπρασίας του 
έργου: «Μίσθωση µηχανηµάτων για την συντήρηση του οδικού δικτύου στα όρια του ∆ήµου 
Αγράφων για τα έτη 2014 - 2015», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 150.000,00€ µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 2649/18-12-2014 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

    αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθµ. 1/18-12-2014 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού του έργου: 

«Μίσθωση µηχανηµάτων για την συντήρηση του οδικού δικτύου στα όρια του ∆ήµου Αγράφων 
για τα έτη 2014 - 2015», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 150.000,00€ µε Φ.Π.Α., που αφορά 
τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και των οικονοµικών προσφορών των υποψηφίων 
αναδόχων. 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα της ανοιχτής δηµοπρασίας και αναθέτει το έργο στους 
παρακάτω µειοδότες, όπως αυτοί αναδείχθηκαν ανά κατηγορία µηχανήµατος, ως εξής: 

 
1. Για τον Αλατοδιανοµέα - Λεπίδα ο Κατσιάδας Ευάγγελος µε ποσοστό έκπτωσης 2,00 % 
2. Για τον ∆ιαµορφωτήρα, Ισοπεδωτή (grader) από 120 HP έως 160 HP ο Μαλανδρίνος 

Παναγιώτης µε ποσοστό έκπτωσης 27,00 % 
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3. Για τον ∆ιαµορφωτήρα, Ισοπεδωτή (grader) από 161 HP και άνω ο Μπανιάς ∆ηµήτριος µε 
ποσοστό έκπτωσης 1,00 % 

4. Για τον Φορτωτή από 90 HP έως 110 HP ο Μήτσιου Νικόλαος µε ποσοστό έκπτωσης 3,00 
% 

5. Για τον Φορτωτή από 111 HP έως 140 HP ο Λαθύρης Γεώργιος µε ποσοστό έκπτωσης 2,00 
% 

6. Για τον Φορτωτή από 141 HP έως 160 HP ο Αυγέρης Γεώργιος µε ποσοστό έκπτωσης 3,00 
% 

7. Για τον Φορτωτή 161 HP έως 180 HP ο Κακός Θωµάς  µε ποσοστό έκπτωσης 3,00 % 
8. Για τον Φορτωτή 181 HP και άνω ο Τσιτσάνης Κων/νος  µε ποσοστό έκπτωσης 5,00 % 
9. Για τον Εκσκαφέα, Φορτωτή 70 HP έως 85 HP ο Λαθύρης ∆ηµήτριος  µε ποσοστό 

έκπτωσης 2,00 %.  
10. Για τον Εκσκαφέα, Φορτωτή 86 HP και άνω  ο Κακός Θωµάς  µε ποσοστό έκπτωσης 51,00 

%. 
Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος. 
 

 Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1298 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρακτικού - κατακύρωση αποτελέσµατος της ανοιχτής δηµοπρασίας του 
έργου: «Εγκιβωτισµός χειµάρρου εντός του Τ.Κ. Κόµνηνας», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 
32.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 143871/9869/17-12-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το από 17-12-2014 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού του έργου: 

«Εγκιβωτισµός χειµάρρου εντός του Τ.Κ. Κόµνηνας», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 
32.000,00 € µε Φ.Π.Α., που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, των 
οικονοµικών προσφορών και των εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων αναδόχων. 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα της ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου στην εργοληπτική 
επιχείρηση  «ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», που προσέφερε µέση έκπτωση σαράντα έξι τοις εκατό 
(46,00 %).  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1299 

 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση µίσθωσης χωρίς διαγωνισµό ιδιωτικών µηχανηµάτων, για την εκτέλεση 
εργασιών εκτάκτων αναγκών µε αυτεπιστασία από την ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας και 
καθορισµός ωριαίας αποζηµίωσης αυτών, που θα ισχύει από 01-01-2015 έως 31-12-2015. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 141082/6153/11-12-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

   αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 1. Εγκρίνει την εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά από την ∆/νση 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας, µε ιδιωτικά µηχανήµατα που θα µισθώνονται χωρίς διαγωνισµό, 
κατά περίπτωση για τοn σκοπό αυτό.  
 2. Καθορίζει την ωριαία αποζηµίωση ιδιωτικών µηχανηµάτων, ως εξής: 

 
1) ∆ιαµορφωτήρας (GRADER) : ....................................................................... (43,00 ΕΥΡΩ) 
2) Προωθητήρας D6 : ....................................................................................... (35,00 ΕΥΡΩ) 
3) Προωθητήρας D7 : ....................................................................................... (45,00 ΕΥΡΩ) 
4) Προωθητήρας D8 : ....................................................................................... (50,00 ΕΥΡΩ)  
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5) Προωθητήρας D-9 : ...................................................................................... (70,00 ΕΥΡΩ)  
6) Φορτωτής Ελαστ. µέχρι 100 HP : ................................................................. (35,00 ΕΥΡΩ) 
7) Φορτωτής Ερπυστ. µέχρι 100 HP :............................................................... (40,00 ΕΥΡΩ) 
8) Φορτωτής Ελαστ. από 101HP – 180HP : ..................................................... (47,00 ΕΥΡΩ) 
9) Φορτωτής Ελαστ. Από 181 ΗΡ και άνω : ..................................................... (58,00 ΕΥΡΩ) 
10) Φορτωτής Ερπυστ. από 101HP και άνω : .................................................. (52,00 ΕΥΡΩ)  
11) Εκσκαφέας Ελαστ. : ................................................................................... (43,00 ΕΥΡΩ) 
12) Εκσκαφέας Ερπυστ. : ................................................................................. (53,00 ΕΥΡΩ) 
13) Εκσκαφέας φορτωτης 70ΗΡ και ανω (J.C.B.)  ............................................ (40,00 EYΡΩ)  
14)Τρακτέρ µε µαχαίρι :  ................................................................................... (25,00 ΕΥΡΩ)  
15) Όχηµα µεταφ. µηχ/των(Πλατφόρµα): µέχρι 40χλµ. 230,00ΕΥΡΩ κατ’ αποκοπή  
Άνω των 40 χλµ.η µεταφορά προσαυξάνεται κατά 5 ΕΥΡΩ/χλµ.  
16) BOΒCAT :  ................................................................................................. (21,00 ΕΥΡΩ) 
17) Φορτηγό λεπίδα, αλατιέρα, βυτίο και πιεστικό: ........................................... (45,00 ΕΥΡΩ) 
18) UNIMOG Χορτοκοπτικό, λεπίδα, αλατιέρα, βυτίο και πιεστικό: ................... (45,00 ΕΥΡΩ) 
19) Αυτοκινούµενη αλατιέρα µε λεπίδα:  ........................................................... (45,00 ΕΥΡΩ) 
20) Εκχιονιστικό µηχάνηµα (φρέζα) .................................................................. (60,00 ΕΥΡΩ) 
21) Οδοστρωτήρας δονητικός έως 80ΗΡ .......................................................... (37,00 ΕΥΡΩ) 
22) Φορτηγό 0- 10 ton. : ................................................................................... (20,00 ΕΥΡΩ) 
23) Φορτηγό απο10 ton και άνω : ..................................................................... (30,00 ΕΥΡΩ)  
24) Ανυψωτικός γερανός : ................................................................................ (40,00 ΕΥΡΩ) 
25) Αεροσυµπιεστής 160κπ µε 2 κρουστικά : ................................................... (30,00 ΕΥΡΩ)  
26) Αποφρακτικό όχηµα : ...........................................................................     (200,00 ΕΥΡΩ)  
27) Καλαθοφόρο όχηµα : .................................................................................. (47,00 ΕΥΡΩ) 
28) Υδροφόρα άνω των 6 µ3 : .......................................................................... (30,00 ΕΥΡΩ) 
29) Βαγκοντρίλ ................................................................................................  (60,00 ΕΥΡΩ) 
Τα ανωτέρω µισθώµατα θα ισχύουν από 1-01-2015 έως 31-12-2015. 
  

Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1300 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση παράτασης της προθεσµίας περαίωσης του έργου: «Ανέγερση ∆ηµοτικού 
Σχολείου και 2/Θ Νηπιαγωγείου Κανήθου Ο.Τ. 221 πόλης Χαλκίδας», κωδ ΟΠΣ 215457, Π.Ε. 
Εύβοιας, προϋπολογισµού € 1.432.743,23 €. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 143355/6265/Φ.Ε/16-
12-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την 3η παράταση προθεσµίας του έργου: «Ανέγερση ∆ηµοτικού Σχολείου και 

2/Θ Νηπιαγωγείου Κανήθου Ο.Τ. 221 πόλης Χαλκίδας», κωδ ΟΠΣ 215457, Π.Ε. Εύβοιας, 
προϋπολογισµού 1.432.743,23 €, κατά έξι (6) µήνες, ήτοι µέχρι 1-07-2015, χωρίς υπαιτιότητα 
του αναδόχου, µε αναθεώρηση µόνο για τις υπολειπόµενες εργασίες του υπόψη έργου. 

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, διερωτώµενος ωστόσο για την 
αναγκαιότητα χορήγησης κι άλλης παράτασης. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1301 

 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση παράτασης της συµβατικής προθεσµίας του έργου: «Οδός Αταλάντη – 
Όρια Νοµού Φθιώτιδας», προϋπολογισµού € 2.800.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων, κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 143679/9857/17-
12-2014 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 την παράταση, µε αναθεώρηση, της συµβατικής προθεσµίας του έργου «Οδός 
Αταλάντη – Όρια Νοµού Φθιώτιδας» κατά εβδοµήντα επτά (77) ηµερολογιακές ηµέρες, ήτοι 
µέχρι την 15/2/2015 για την κατασκευή του συνολικού έργου σε όλο το µήκος αυτού, πλην των 
τµηµάτων 

� Από Χ.Θ. 0+300 έως Χ.Θ. 0+800  
� Από το τµήµα από ∆ιατ. 109 έως ∆ιατ. 122 (περί την Χ.Θ. 1+800 έως Χ.Θ. 2+380), 

τµήµατα που για αντικειµενικούς και βάσιµους λόγους δεν µπορούν να παραδοθούν στην 
κυκλοφορία. 

Για το υπόλοιπο τµήµα ο ανάδοχος οφείλει να ολοκληρώσει τις εργασίες κατασκευής, 
γεγονός που όφειλε να πράξει σύµφωνα µε την τελευταία εγκριθείσα παράταση προθεσµίας. 

 
 Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1302 

 
 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 22ο: ∆ιόρθωση – τροποποίηση δροµολογίου µεταφοράς µαθητών, Π.Ε. Εύβοιας.  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 142287/7030/15-12-
2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Τροποποιεί το δροµολόγιο µεταφοράς µαθητών, Π.Ε. Εύβοιας, µε κωδικό 656 

“Κάµπος Οξυλίθου – Οξύλιθος και επιστροφή”, σε “Κοκκινοεκκλησιές Οξυλίθου – Οξύλιθος και 
επιστροφή”, µε συνολική χιλιοµετρική απόσταση 6.000 µέτρα και ηµερήσιο κόστος 26,68 €. 

2. Εγκρίνει: 
α) την καταβολή στον ανάδοχο Ιωάννη Αποστόλου, ιδιοκτήτη του ΤΑΕ 2730, ηµερήσιου 

κόστους 24,48 €, σύµφωνα µε το ποσοστό έκπτωσης της προσφοράς που κατέθεσε κατά τη 
διαδικασία διαπραγµάτευσης της 30ης Σεπτεµβρίου 2014, 

β) την καταβολή της διαφοράς του ηµερήσιου κόστους στον ανάδοχο, από την 
ηµεροµηνία έναρξης του δροµολογίου, σύµφωνα µε τη βεβαίωση της ∆ιευθύντριας του 
Νηπιαγωγείου Οξυλίθου. 

3. Τροποποιεί την σχετική σύµβαση µε τον ανάδοχο. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1303 

 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση επαναφοράς καταργηµένου δροµολογίου µεταφοράς µαθητών σχολικού 
έτους 2014 - 2015, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 1438077084/17-12-
2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εξαιρεί από την 1157/17-11-2014 απόφασή της το δροµολόγιο µεταφοράς µαθητών 

σχολικού έτους 2014 - 2015, Π.Ε. Εύβοιας, µε κωδικό 299 (Αλαµανέικα – Ντακαρόνα – 
Κάρυστος & επιστροφή) και το επαναφέρει. 
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2. Εγκρίνει την πραγµατοποίησή του από τον ανάδοχο Χρήστο Τόγια, ιδιοκτήτη του ΤΑΕ 
2739, σύµφωνα µε την 1039/8-10-2014 απόφασή της, µε την οποία του είχε ανατεθεί. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1304 

 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση ανάθεσης νέου δροµολογίου µεταφοράς µαθητών Π.Ε. Φωκίδας, σχ. έτους 
2014-15. 
(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. 117020/7241/18-12-
2014 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 νέο δροµολόγιο Ε∆Χ: «ΚΑΛΛΟΝΗ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ - ΚΡΟΚΥΛΕΙΟ & 

επιστροφή», τα χαρακτηριστικά του οποίου είναι τα παρακάτω: 
 

Α
/Α

 

Α
Ν
Α
Λ
Υ
Τ
ΙΚ
Η

 
Π
Ε
Ρ
ΙΓ
Ρ
Α
Φ
Η

 
∆
Ρ
Ο
Μ
Ο
Λ
Ο
Γ
ΙΟ
Υ

 

Σ
Χ

. Μ
Ο
Ν
Α
∆
Α

 Φ
Ο
ΙΤ
Η
Σ
Η
Σ

 

Α
Ρ
ΙΘ
Μ
Ο
Σ

 Μ
Α
Θ
Η
Τ
Ω
Ν

 

Ε
Ι∆
Ο
Σ

 ∆
ΙΑ
∆
Ρ
Ο
Μ
Η
Σ

 

Μ
Ε
Σ
Ο

 Μ
Ε
Τ
Α
Φ
Ο
Ρ
Α
Σ

 

Σ
Υ
Ν
Ο
Λ
ΙΚ
Α

 Ε
Ν
Φ
Ο
Ρ
Τ
Α

 
Χ
Λ
Μ

 

Χ
Λ
Μ

 Ε
Ν
Τ
Ο
Σ

 Π
Ο
Λ
Ε
Ω
Σ

 
Μ
ΙΚ
Ρ
Η

 Κ
Λ
ΙΣ
Η

 

Χ
Λ
Μ

 Ε
Ν
Τ
Ο
Σ

 Π
Ο
Λ
Ε
Ω
Σ

 
Μ
Ε
Γ
Α
Λ
Η

 Κ
Λ
ΙΣ
Η

 

Χ
Λ
Μ

 Ε
Κ
Τ
Ο
Σ

 Π
Ο
Λ
Ε
Ω
Σ

 
Μ
ΙΚ
Ρ
Η

 Κ
Λ
ΙΣ
Η

 

Χ
Λ
Μ

 Ε
Κ
Τ
Ο
Σ

 Π
Ο
Λ
Ε
Ω
Σ

 
Μ
Ε
Γ
Α
Λ
Η

 Κ
Λ
ΙΣ
Η

 

Α
Ν
Ω
Τ
Α
Τ
Ο

 Κ
Ο
Σ
Τ
Ο
Σ

 
∆
ΙΑ
∆
Ρ
Ο
Μ
Η
Σ

 Χ
Ω
Ρ
ΙΣ

 
Φ

.Π
.Α

. (
€)

 

Α
Ν
Ω
Τ
Α
Τ
Ο

 Κ
Ο
Σ
Τ
Ο
Σ

 
∆
ΙΑ
∆
Ρ
Ο
Μ
Η
Σ

 Μ
Ε

 Φ
.Π

.Α
. 

(€
) 

 Κ
Α
Λ
Λ
Ο
Ν
Η

 
Α
ΙΤ

/Ν
ΙΑ
Σ

 
- 

Κ
Ρ
Ο
Κ
Υ
Λ
Ε
ΙΟ

 

∆
.Σ

. 
– 

Γ
Υ
Μ
Ν

. 
Ε
Υ
Π
Α
Λ
ΙΟ
Υ

 

 
 
3 
 
 

∆
ΙΠ
Λ
Η

 

Ε
∆
Χ

 

 
 

64,00 
 

 
 
1,00 

 
 
2,00 

 
 
4,00 

 
 
57,00 

 
 

84,44 

 
 

95,42 

 
 

2. Αναθέτει το ανωτέρω δροµολόγιο στον ΜΠΡΟΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ιδιοκτήτη του αριθµ. 
ΤΑΖ 9938, ο οποίος υπέβαλλε τη µοναδική προσφορά έναντι του ποσού των 95,42 € µε 
Φ.Π.Α.. 

 
  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1305 

 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού 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..  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 5390/16-12-2014 
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 
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Εγκρίνει: 
1. την διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για το έργο: 

«Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. 
Ευρυτανίας και των Νοµικών Προσώπων χωρικής αρµοδιότητάς της», έτους 2015-2016, µε 
κριτήριο επιλογής τη Χαµηλότερη Τιµή, προϋπολογισµού 418.540,00 € µε Φ.Π.Α.,  

2. τους όρους του διαγωνισµού, όπως αναφέρονται στο σχέδιο της προκήρυξης,  
3. την δαπάνη, συνολικού ποσού 418.540,00 € µε Φ.Π.Α.. 
Η δαπάνη για τα υγρά καύσιµα κίνησης και τα λιπαντικά θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1511 και 

για το πετρέλαιο θέρµανσης τον ΚΑΕ 1512 του Προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2015, της 
Π.Ε. Ευρυτανίας, όπου υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση ποσών 269.000,00 € και 60.000,00 € 
αντίστοιχα,  σύµφωνα και µε την υπ΄αριθµ. 5229/4-12-2014 βεβαίωση της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού, Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης Π.Ε. Ευρυτανίας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1306 

 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης και διάθεσης πίστωσης για την 
προµήθεια υγρών καυσίµων (Αµόλυβδη Βενζίνη, Πετρέλαιο Κίνησης, Πετρέλαιο Θέρµανσης) και 
λιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας, οικονοµικού έτους 2015.  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 5436/19-12-2014 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
A. την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για την Π.Ε. Ευρυτανίας για την διενέργεια 

ηλεκτρονικού ανοικτού 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, µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή, έτους 2015-2016, ως 
προς το σκέλος που αφορά τις Υπηρεσίες της Π.Ε. Ευρυτανίας: 
 

1. συνολικού ποσού 268.500,00 € µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Κ.Α.Ε. 1511 
«Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών» του ΦΟΡΕΑ 073 &  

2. συνολικού ποσού  60.000,00 € µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 1512 
«Προµήθεια καυσίµων Θέρµανσης» του ΦΟΡΕΑ 073  
του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας,  
τα οποία ποσά κατανέµονται στα παρακάτω έτη, ως εξής: 
 
1. α) Στο έτος 2015, ποσό 156.625,00  µε ΦΠΑ (Κ.Α.Ε. 1511)   
    β) Στο έτος 2016, ποσό 111.875,00  µε ΦΠΑ (Κ.Α.Ε. 1511)   
 
 2. α) Στο έτος 2015, ποσό 30.000,00 µε ΦΠΑ (ΚΑΕ 1512)  
     β) Στο έτος 2016, ποσό  30.000,00 µε ΦΠΑ (ΚΑΕ 1512) 
 

Β. την διάθεση πίστωσης για την προµήθεια υγρών καυσίµων (Αµόλυβδη Βενζίνη, 
Πετρέλαιο Κίνησης, Πετρέλαιο Θέρµανσης) και λιπαντικών  για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της 
Π.Ε. Ευρυτανίας, οικονοµικού έτους 2015, συνολικού ποσού:  
 

1) 269.000,00 €, σε βάρος του Κ.Α.Ε. 1511 «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών» του 
ΦΟΡΕΑ 073  για την προµήθεια υγρών καυσίµων (αµόλυβδης βενζίνης, πετρελαίου κίνησης)  
και λιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας & 

2) 60.000,00 €, σε βάρος του Κ.Α.Ε. 1512 «Προµήθεια καυσίµων Θέρµανσης» του 
ΦΟΡΕΑ 073 για την προµήθεια  πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της 
Π.Ε. Ευρυτανίας, σύµφωνα και µε την αριθµ. Πρωτ. 5229/4-12-2014 Βεβαίωση πίστωσης Π/Υ 
οικ. Έτους 2015 του Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης Π. Ε. Ευρυτανίας.  
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1307 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού για 
το έργο «Προµήθεια ελαστικών για τα οχήµατα και τα µηχανήµατα έργου της Π.Ε. Ευρυτανίας 
για το έτος 2014», προϋπολογισµού 4.700,00 € 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. 5435/19-12-2014 
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 
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθµ. 25/17-12-2014 πρακτικό της επιτροπής του επαναληπτικού 

πρόχειρου διαγωνισµού για το έργο «Προµήθεια ελαστικών για τα οχήµατα και τα µηχανήµατα 
έργου της Π.Ε. Ευρυτανίας για το έτος 2014», προϋπολογισµού 4.700,00 € µε Φ.Π.Α., 
σύµφωνα µε το οποίο κανένας ενδιαφερόµενος δεν προσήλθε.  

2. Κηρύσσει τον διαγωνισµό άγονο. 
Έδωσαν αρνητική ψήφο οι κ.κ. Γεώργιος Γκικόπουλος και Νικόλαος Στουπής, µε την 

αιτιολογία ότι “ακολουθήθηκε λάθος διαδικασία”. 
 

  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1308 
 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Ανάκληση της υπ΄αριθµ. 455/25-4-2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. 
και έγκριση α) διενέργειας διαγωνισµού για το έργο «Η ιστορία της ∆ιοίκησης και της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης στον Νοµό Εύβοιας (1833-2010) Θεσµικό πλαίσιο κλπ», προϋπολογισµού 
19.500,00€ και β) της σχετικής δαπάνης και διάθεσης πίστωσης. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.) 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 143520/7072/16-12-
2014 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 
1. Ανακαλεί την υπ΄αριθµ. 455/25-4-2013 απόφασή της, µε την οποία εγκρίθηκε η 

διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού του έργου: «Η ιστορία της ∆ιοίκησης και της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης στο Νοµό Εύβοιας (1833-2010) Θεσµικό πλαίσιο κλπ», Π.Ε. Εύβοιας, 
προϋπολογισµού 20.000,00 €, χωρίς Φ.Π.Α..  

2. Εγκρίνει: 
α) την διενέργεια διαγωνισµού (παρ. 7, άρθρο 6, Ν. 4071/2012) για το έργο «Η ιστορία 

της ∆ιοίκησης και της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης στον Νοµό Εύβοιας (1833-2010) Θεσµικό 
πλαίσιο κλπ», προϋπολογισµού 19.500,00 €, χωρίς Φ.Π.Α., 

β) την δαπάνη ύψους 19.500 €, χωρίς Φ.Π.Α. και 
       γ) την διάθεση ισόποσης πίστωσης που θα βαρύνει τον Ε.Φ. 02071 ΚΑΕ 9779 

Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος. 
Ο κ. Νικόλαος Στουπής δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1309 

 
 
∆ΑΠΑΝΕΣ 
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ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δαπάνης - δέσµευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό για 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 5381/16-12-2014 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την παρακάτω δαπάνη για κάλυψη από τον τακτικό Προϋπολογισµό για 

παροχή υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας, ως εξής: 
 

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ 
(Ποσό µε 
Φ.Π.Α. σε 
Ευρώ) 

   1 για την προµήθεια και εγκατάσταση επέκτασης τηλεφωνικού κέντρου  για 
τις ανάγκες της Π.Ε. Ευρυτανίας, ποσού 1.204,36 € µε Φ.Π.Α. 

Σχετ. το υπ.αριθµ. 5371/15-12-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού  της Π.Ε. Ευρυτανίας.   
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1725 

1.204,36 € 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1310 

 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δαπανών για το έτος 2015, Π.Ε. Ευρυτανίας.  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 5399 και 5400/17-12-
2014 έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, τα 
οποία και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

        αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες για το έτος 2015, Π.Ε. Ευρυτανίας, ως εξής: 

 
Φορέας Ονοµασία Κ.Α.Ε. Κ.Α.Ε. Περιγραφή 

∆απάνης 
Εγγεγραµµένες 
Πιστώσεις 

Ποσό 

 
071 

Επιχορήγηση για 
ασφαλιστικές 
εισφορές 

συµβασιούχων 
ΟΑΕ∆ 

 
0719412 

Αφορά τις 
ασφαλιστικές 
εισφορές των 

εργαζόµενων µε 
κοινωφελή 
εργασία που 
πρόκειται να 
προσληφθούν 
στην Π.Ε. 

Ευρυτανίας µέσω 
προγραµµάτων 
κοινωφελούς 

χαρακτήρα έτους 
2014−2015 

 
50.000,00 € 

 
50.000,00 € 

 
 
 
 
 

073 

 
 
 
 
 

Βασικός Μισθός 

 
 
 
 
 

0730211 

Αφορά τον βασικό 
µισθό για δύο (2) 
υπαλλήλους του 

Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Ευρυτανίας 

 
 
 
 
 

29.500,00 € 

 
 
 
 
 

29.500,00 € 
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(έναν ήδη 
αποσπασµένο και 
έναν για τον οποίο 

επίκειται 
απόσπαση) 

 
 
 
 
 

073 

 
 
 
 
 

Οικογενειακή 
παροχή 

 
 
 
 
 

0730213 

Αφορά την 
οικογενειακή 

παροχή για δύο 
(2) υπαλλήλους 
του Γραφείου 

Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Ευρυτανίας 

(έναν ήδη 
αποσπασµένο και 
έναν για τον οποίο 

επίκειται 
απόσπαση) 

 
 
 
 
 

600,00 € 

 
 
 
 
 

600,00 € 

 
 
 
 
 
 
 

073 

 
 
 

Επίδοµα 
προβληµατικών 

και 
παραµεθόριων 
περιοχών 

 
 
 
 
 
 
 

0730228 

Αφορά το επίδοµα 
προβληµατικών 
και παραµεθορίων 
περιοχών για δύο 
(2) υπαλλήλους 
του Γραφείου 

Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Ευρυτανίας 

(έναν ήδη 
αποσπασµένο και 
έναν για τον οποίο 

επίκειται 
απόσπαση) 

 
 
 
 
 
 
 

2.400,00 € 

 
 
 
 
 
 
 

2.400,00 € 

073 Εισφορές στο ΙΚΑ 0730291 Αφορά τις 
εισφορές στο 

Ι.Κ.Α. για έναν (1) 
υπάλληλο µε 

σχέση εργασίας 
Ι.∆.Α.Χ. ήδη 

αποσπασµένο στο 
Γραφείο 

Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Ευρυτανίας 

3.900,00 € 3.900,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

073 

 
 

Εισφορές σε 
λοιπούς 

ασφαλιστικούς 
οργανισµούς 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0730292 

Αφορά τις 
εισφορές σε 
λοιπούς 

ασφαλιστικούς 
οργανισµούς 

(Τ.Ε.Α.∆.Υ κ.α.) 
για έναν (1) 

µόνιµο υπάλληλο 
του οποίου 
επίκειται η 

απόσπαση στο 
Γραφείο 

Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Ευρυτανίας 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

900,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

900,00 € 
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073 

 
 
 
 

Εργοδοτική 
εισφορά υπέρ 

ΕΟΠΥ 

 
 
 
 
 

0730293 

Αφορά την 
εργοδοτική 

εισφορά υπέρ 
Ε.Ο.Π.Υ για έναν 

(1) µόνιµο 
υπάλληλο του 

οποίου επίκειται η 
απόσπαση στο 

Γραφείο 
Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Ευρυτανίας 

 
 
 
 
 

1.000,00 € 

 
 
 
 
 

1.000,00 € 

 
 
 
 

073 

 
 
 

Αµοιβές 
προσωπικού µε 
σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου 

ορισµένου 
χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.) 

γενικά 
(συµπεριλαµβάνε
ται και το εποχικό 
προσωπικό) 

 
 
 
 

0730342 

Αφορά τις αµοιβές 
για δέκα (10) 
υπαλλήλους µε 
σχέση εργασίας 
Ι.∆.Ο.Χ. (δύο ήδη 
εργαζόµενων στο 

πλαίσιο του 
Προγράµµατος 
Εξυγίανσης του 

Ζωικού Κεφαλαίου 
της Χώρας του 
υπουργείου 
Αγροτικής 

Ανάπτυξης και 
Τροφίµων και 

οχτώ των οποίων 
επίκειται η 

πρόσληψη για 
αντιµετώπιση  
κατεπειγουσών, 
εποχικών και 
πρόσκαιρων 

αναγκών της Π. Ε. 
Ευρυτανίας 

 
 
 
 

25.250,00 € 

 
 
 
 

25.250,00 € 

 
 
 
 

073 
 
 
 
 
 

Εισφορές σε 
ασφαλιστικούς 
οργανισµούς 

προσωπικού µε 
σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου 

ορισµένου 
χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.) 

γενικά 
(συµπεριλαµβάνε
ται και το εποχικό 
προσωπικό) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0730352 

Αφορά τις 
εισφορές σε 
ασφαλιστικούς 
οργανισµούς για 

δέκα (10) 
υπαλλήλους µε 
σχέση εργασίας 
Ι.∆.Ο.Χ. (δύο ήδη 
εργαζόµενων στο 

πλαίσιο του 
Προγράµµατος 
Εξυγίανσης του 

Ζωικού Κεφαλαίου 
της Χώρας του 
υπουργείου 
Αγροτικής 

Ανάπτυξης και 
Τροφίµων και 

οχτώ των οποίων 
επίκειται η 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.500,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.500,00 € 
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πρόσληψη για 
αντιµετώπιση  
κατεπειγουσών, 
εποχικών και 
πρόσκαιρων 

αναγκών της Π. Ε. 
Ευρυτανίας 

 
 
 
 
 

073 

Εισφορές σε 
ασφαλιστικούς 
οργανισµούς 

όσων 
πραγµατοποιούν 
επαγγελµατική 
άσκηση στις 
δηµόσιες 
υπηρεσίες 

 
 
 
 
 

0730355 

Αφορά τις 
εισφορές σε 
ασφαλιστικούς 
οργανισµούς για 

δύο (2) 
σπουδαστές Τ.Ε.Ι. 

που 
πραγµατοποιούν 
την πρακτική τους 
άσκηση στην Π.Ε 

Ευρυτανίας 

 
 
 
 
 

250,00 € 

 
 
 
 
 

250,00 € 

 
 
 
 

073 

Αποζηµίωση 
σπουδαστών 
δηµοσίων 
σχολών που 

πραγµατοποιούν 
στις δηµόσιες 
υπηρεσίες 
άσκηση στο 
επάγγελµα 

 
 
 
 

0730385 

Αφορά την 
αποζηµίωση για 

δύο (2) 
σπουδαστές Τ.Ε.Ι. 

που 
πραγµατοποιούν 
την πρακτική τους 
άσκηση στην Π.Ε 

Ευρυτανίας 

 
 
 
 

2.150,00 € 

 
 
 
 

2.150,00 € 

 
 
 
 

073 

 
 
 

Αποζηµίωση για 
υπερωριακή 
εργασία 

 
 
 
 

0730511 

Αφορά την 
αποζηµίωση για 
υπερωριακή 

εργασία για όλους 
τους 

υπηρετούντες 
υπαλλήλους της 
Π.Ε. Ευρυτανίας 

(σύνολο 
εβδοµήντα έξι) 

 
 
 
 

11.000,00 € 

 
 
 
 

11.000,00 € 

 
 
 
 
 
 

073 

 
 

Αµοιβή για 
εργασία κατά τις 
εξαιρέσιµες 
ηµέρες και 

νυχτερινές ώρες 

 
 
 
 
 
 

0730512 

Αφορά την 
αποζηµίωση για 
υπερωριακή 

εργασία κατά τις 
εξαιρέσιµες 
ηµέρες και 

νυχτερινές ώρες 
για τους 

υπαλλήλους που 
εργάζονται σε 
υπηρεσίες της 
Π.Ε. Ευρυτανίας 
που λειτουργούν 
σε 24ωρη βάση 

(σύνολο πενήντα 
ένα) 

 
 
 
 
 
 

1.125,00  € 

 
 
 
 
 
 

1.125,00  € 

 
 

 
 

 
 

Αφορά την 
αποζηµίωση α) για 
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073 

 
Αποζηµίωση 

µελών 
συλλογικών 
οργάνων 

 
 
 

0730515 

τα µέλη των 
Μικτών Κλιµακίων 

Ελέγχου 
Οχηµάτων και β) 

για τους 
Επιθεωρητές του 
άρθρου 28 του Ν. 

3982/2011 

 
 
 

9.300,00 € 

 
 
 

9.300,00 € 

 
 
 
 

073 

 
Έξοδα 

µετακίνησης στο 
εσωτερικό 
µόνιµου 

προσωπικού 
(τακτικοί – 
Ι.∆.Α.Χ.) 

 
 
 
 

0730711 

Αφορά τα έξοδα 
µετακίνησης στο 
εσωτερικό για 
όλους τους 
υπηρετούντες 
υπαλλήλους της 
Π.Ε. Ευρυτανίας 

(σύνολο 
εβδοµήντα έξι) 

 
 
 
 

55.000,00 € 

 
 
 
 

55.000,00 € 

 
 
 
 

073 

Έξοδα 
µετακίνησης από 
το εσωτερικό στο 
εξωτερικό και 
αντίστροφα 
µόνιµου 

προσωπικού 
(τακτικών- 
Ι.∆.Α.Χ.) 

 
 
 
 

0730713 

Αφορά τα έξοδα 
µετακίνησης στο 
εξωτερικό για 
όλους τους 
υπηρετούντες 
υπαλλήλους της 
Π.Ε. Ευρυτανίας 

(σύνολο 
εβδοµήντα έξι) 

 
 
 
 

1.250,00 € 

 
 
 
 

1.250,00 € 

 
 
 
 

073 

 
 
 

Αµοιβές για 
εκπαίδευση, 

µετεκπαίδευση, 
επιµόρφωση 

 
 
 
 

0730881 

Αφορά τις αµοιβές 
για εκπαίδευση, 
µετεκπαίδευση και 
επιµόρφωση για 
όλους τους 
υπηρετούντες 
υπαλλήλους της 
Π.Ε. Ευρυτανίας 

(σύνολο 
εβδοµήντα έξι) 

 
 
 
 

1.250,00 € 

 
 
 
 

1.250,00 € 

      
 

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

073 0813 

για την πληρωµή δαπάνης µισθωµάτων υπηρεσιών 
της Π.Ε. Ευρυτανίας (∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας, 
∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων, ∆/νση Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής, ∆/νση Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης, ∆/νση ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης), για το έτος 2015 

45.500,00 

073 0824 

για την πληρωµή δαπάνης τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών (ΟΤΕ) της Π.Ε. Ευρυτανίας και των 
∆ιευθύνσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης, για 
το έτος 2015 

18.000,00 

073 0826 

για την πληρωµή δαπάνης κινητής τηλεφωνίας του 
Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας και των 
προϊσταµένων ΠΣΕΑ, ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
και ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών για 

3.000,00 
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το έτος 2015 

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

4.000,00 

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

25.500,00 

073 0871 
για την πληρωµή δαπάνης αµοιβών φυσικών 
προσώπων, και αµοιβών εκτέλεσης δικαστικών 
αποφάσεων, για το έτος 2015, 

10.000,00 

073 2339 

για την πληρωµή της ετήσιας χρηµατοδότησης του 
Κέντρου Πρόληψης Χρήσης Εξαρτησιογόνων 
Ουσιών Ν. Ευρυτανίας «ΑΛΚΥΟΝΗ», (έγκριση 
Περιφερειακού Συµβουλίου Π.Σ.Ε. 230/20-12-2012) 

7.500,00 

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

85.000,00 

073 1511 

για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος 
προπληρωµής για την προµήθεια καυσίµων 
κίνησης των αυτοκινήτων µε αριθµό κυκλοφορίας 
ΚΗΙ 4356 και ΚΗΙ 4362, για τις ανάγκες 
µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας, 
στο όνοµα του υπολόγου Αθανάσιου Μπίκα, ∆Ε 
Τεχνικών, µονίµου υπαλλήλου της Π.Ε. Ευρυτανίας 
και µε ηµεροµηνία απόδοσης λογαριασµού την  31-
12-2015. 

2.000,00 

073 0899 

για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος 
προπληρωµής για την πληρωµή διοδίων για τις 
ανάγκες µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη 
Ευρυτανίας, στο όνοµα του υπολόγου Αθανάσιου 
Μπίκα, ∆Ε Τεχνικών, µονίµου υπαλλήλου της Π.Ε. 
Ευρυτανίας και µε ηµεροµηνία απόδοσης 
λογαριασµού την 31-12-2015. 

1.000,00 

073 0823 

για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος 
προπληρωµής για την κάλυψη δαπανών των 
ταχυδροµικών τελών όλων των Υπηρεσιών της 
Π.Ε. Ευρυτανίας, στο όνοµα της υπολόγου 
Παναγιώτας Ντίνη – Ζαχαροπούλου του Νικολάου, 
∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων, και µε ηµεροµηνία 
απόδοσης λογαριασµού την 31-12-2015. 

11.000,00 

073 0899 

για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος 
προπληρωµής για την κάλυψη δαπανών 
χρηµατικών ενταλµάτων ΚΤΕΟ και καρτών 
καυσαερίων για τα οχήµατα της Π.Ε. Ευρυτανίας, 
στο όνοµα του υπολόγου Ντρίβα Κωνσταντίνου, 
∆Ε Τεχνιτών, µονίµου υπαλλήλου της Π.Ε. 
Ευρυτανίας και µε ηµεροµηνία απόδοσης 
λογαριασµού την 31-12-2015. 

4.000,00 

 
Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, µε την αιτιολογία ότι “ο προϋπολογισµός της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2015, δεν έχει ακόµη εγκριθεί από την αρµόδια Υπηρεσία 
∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου”. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1311 
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ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση  δαπανών για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. 
Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 143252/8468/16-12-
2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

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

Α/Α Αιτιολογία Ποσό 

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

978,88 

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

20,68 

3. 
δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας µοκέτας για το γραφείο  
Αντιπεριφερειάρχη  (Χαψούλα Αικατερίνη). 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1699 

615,00 

4. 

δαπάνη για την πληρωµή οδοιπορικών 2 υπαλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής 
οικονοµίας (∆ακοκτονία) για τους µήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέµβριο και 
Οκτώβριο. 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0711 

703,32 

5. 

δαπάνη για την πληρωµή οδοιπορικών 11 υπαλλήλων του  Τµήµατος 
Πολιτικής Προστασίας , ,της  ∆/νσης Υγείας-Πρόνοιας,της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας της ∆/νσης Τεχνικών Έργων, της ∆/νσης  για τους µήνες Ιούλιο, 
Αύγουστο, Σεπτέµβριο, Οκτώβριο, Νοέµβριο και ∆εκέµβριο.  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0711 

3303,55 

6. 

δαπάνη για την πληρωµή  ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για την απόκρουση 
προσφυγής Ε. Καλόγηρου στο Πρωτοδικείο Άµφισσας (ΜΠΑΡΛΙΑΚΟΥ 
ΕΛΕΝΗ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0871 

1086,00 

 
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει όλες τις δαπάνες, πλην εκείνης µε α/α 6. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1312 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα και µελέτες του προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 141137/8335/16-12-
2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

πιστοποιήσεων - λογαριασµών - έργων - µελετών, Π.Ε. Φωκίδας, σύµφωνα µε το αρθ.5 του 
Ν.4071/2012, ως εξής:          
                                                                                                                                                                                                                                              
α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΙ∆. 

ΦΟΡΕΑΣ  
ΚΑΕ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΠΟΣΟ 
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1 ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΑΛΑΤΙΟΥ  2014 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ :  ΚΑΠ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :24.600,00 
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 0 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 
:3.099,51 

ΠΑΡΟΝ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ :1.834,26 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ  ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ 

:19.666,23 

071 
ΚΑΕ 9771 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΛΑΓΓΟΥΡΑΝΗΣ 

1.834,26 

2 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΙΟΥ  2014 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ : ΚΑΠ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 24.600,00 
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :0 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ 
ΣΗΜΕΡΑ:3.099,51 

ΠΑΡΟΝ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ :1.416,08 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ  ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ 

:18.250,15 

071 
ΚΑΕ 9771 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΜΑΝΟΣ 

1.416,08 

3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ :ΤΟΚΟΙ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :5.000,00 
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :2.971,00 
ΠΑΡΟΝ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ :963,46 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ 

:1.065,54 

071 
KAE 9779 

ΗΛΕΚΤΡΕΜΠΟΡΙΚΗ  
ΤΣΕΛΕΣ  Α. 

963,46 

4 ΕΞΟΦΛΗΣΗ  17ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ 
∆ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ∆ΙΧΩΡΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ :  ΣΑΕ-409 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:2.400.000,

00 
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

:1.542.553,91 
ΠΑΡΟΝ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ : 12.513,98 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ:1.754,08 

071 
ΚΑΕ9479 

ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ  
Α.Ε 

12.513,98 

                                                                                                                      
 Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1313 

 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 143162/7054/16-12-
2014 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 τις παρακάτω δαπάνες και την σχετική διάθεση πίστωσης για προµήθειες, 

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

Α/Α Αιτιολογία Συνολικό 
ποσό € 
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1. Προµήθεια εξοπλισµού Η/Υ(µητρική πλακέτα, τροφοδοτικά, καλώδιο) για 
τις ανάγκες της ∆/νσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Ευβοίας, από 
την πίστωση του Ε.Φ 02073, ΚΑΕ 1723   

170,00 

2. Προµήθεια και αντικατάσταση των φθαρµένων κουρτινών, σκιάστρων 
(στόρια) και λοιπού εξοπλισµού  για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ 
Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ 02073, ΚΑΕ 1699 (σχετ: έγγραφο 
143513/6273/15-12-2014 της ∆/νσης Τεχνικών Έργων). 

2.256,71 

3. Προµήθεια και αντικατάσταση επίπλων και λοιπού εξοπλισµού  για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ 
02073, ΚΑΕ 1711 (σχετ: έγγραφο 143515/6274/15-12-2014 της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων). 

4.451,00 

4. Πληρωµή συνδροµής για το έτος 2015 στην εβδοµαδιαία εφηµερίδα 
«σέντρα» από την πίστωση του Ε.Φ 02073, ΚΑΕ 1121. 

106,50 

5. Πληρωµή συνδροµής για το έτος 2015 στην καθηµερινή εφηµερίδα 
«Ηµέρα» από την πίστωση του Ε.Φ 02073, ΚΑΕ 1121. 

319,50 

6. Πληρωµή συνδροµής για το έτος 2014 στην εφηµερίδα «Λαµιακός 
τύπος» από την πίστωση του Ε.Φ 02073, ΚΑΕ 1121. 

200,00 

7. Πληρωµή συνδροµής για το έτος 2015 στην εφηµερίδα «Λαµιακός 
τύπος» από την πίστωση του Ε.Φ 02073, ΚΑΕ 1121. 

200,00 

 
Οι κ.κ. Γεώργιος Γκικόπουλος και Νικόλαος Στουπής δήλωσαν ότι ψηφίζουν όλες τις 

δαπάνες, πλην εκείνων µε α/α 2 και 3. 
 
 Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1314 

 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών για το οικ. έτος 2015, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 137276/6811/4-12-
2014 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 τις κατωτέρω δαπάνες για το οικονοµικό έτος 2015, όπως είναι εγγεγραµµένες 

στον Προϋπολογισµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Π.Ε. Εύβοιας), ως εξής:  
  

1. Aµοιβές µισθοδοσίας εργατοτεχνικού προσωπικού µε σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για το οικ. έτος 2015 
από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0341  

 

20.000,00 € 

2. Eισφορές µισθοδοσίας εργατοτεχνικού προσωπικού µε σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για το οικ. έτος 2015 
από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, και ΚΑΕ 0351  

 

23.500,00 €. 

3. Αµοιβές µισθοδοσίας προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου για το οικ. έτος 2015 από την πίστωση του 
Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0342   

 

20.000,00 € 

4. Εισφορές µισθοδοσίας προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου για το οικ. έτος 2015 από την πίστωση του 
Ε.Φ. 02073,  ΚΑΕ 0352 . 

 

10.000,00 €. 

5. Αµοιβές µισθοδοσίας προσωπικού που πραγµατοποιεί στις δηµόσιες 
υπηρεσίες πρακτική άσκηση για το οικ. έτος 2015 από την πίστωση 
του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0345 . 

20.000,00 € 

6. Εισφορές µισθοδοσίας προσωπικού που πραγµατοποιεί στις 
δηµόσιες υπηρεσίες πρακτική άσκηση για το οικ. έτος 2015 από την 
πίστωση του Ε.Φ. 02073,  ΚΑΕ 0355  . 

2.480,00 € 
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7.  Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία των υπαλλήλων της Π.Ε. 
Εύβοιας για το οικ.  έτος  2015 από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, 
ΚΑΕ 0511  

200.000,00 € 

8. Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία των υπαλλήλων της Π.Ε. 
Εύβοιας για το οικ.  έτος  2015 από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, 
ΚΑΕ 0512. 

40.000,00 € 

9. Οδοιπορικά υπαλλήλων των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας για το οικ.  
έτος  2015  από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0711. 

250.000,00 € 

10. Οδοιπορικά υπαλλήλων των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας για το οικ.  
έτος  2015  από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0716. 

3.000,00 € 

11. Οδοιπορικά υπαλλήλων των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας στο 
εξωτερικό έτους  2015   από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0713. 

2.000,00 € 

12. Μισθώµατα κτιρίων έτους 2015 από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, 
ΚΑΕ 0813. 

160.000,00 € 

13. Ταχυδροµικά τέλη έτους 2015 από την πίστωση του Ε.Φ. 02073,  
ΚΑΕ 0823. 

95.000,00 € 

14. Ταχυµεταφορές εγγράφων και δεµάτων έτους 2015 από την πίστωση 
του Ε.Φ. 02073 , ΚΑΕ 0823. 

5.000,00 € 

15. Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών έτους 2015 από την πίστωση 
του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0824. 

150.000,00€ 

16. Τέλη ύδρευσης έτους 2015 από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 
0831   

15.000,00 € 

17. Προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας έτους 2015 από την πίστωση του 
Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0832 

140.000,00 € 

18. ∆ηµοσιεύσεις  έτους 2015  από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 
0841 

3.000,00 € 

19. Επιδόσεις εγγράφων από δικαστικούς επιµελητές έτους 2015 από την 
πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0894 

2.000,00 € 

20. ∆απάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας, κ.λ.π. έτους 2015 από την 
πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 5244. 

10.000,00€  

21. Συντήρηση ανελκυστήρων Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2015 από την 
πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1512. 

9.600,00€ 

22. Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για το  έτος  2015 από την 
πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1512. 

40.000,00€  

23. Κοινόχρηστα Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης για το έτος 2015 από 
την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1512. 

9.000,00€ 

24. Προµήθεια καυσίµων κίνησης για το  έτος  2015  από την πίστωση 
του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1511. 

120.000,00€ 

25. Βοηθήµατα σε νεφροπαθείς για το  έτος  2015 από την πίστωση του 
Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 2713. 

1.078.408,95 € 

26. Πρόσθετες παροχές και αποζηµιώσεις (όπως: αποζηµίωση 
∆ευτεροβάθµιας Ιατρικής Επιτροπής Ν. Εύβοιας, πληρωµή δαπάνης 
υπαλλήλων του Τµ. Εµπορίου & Τουρισµού για την συµµετοχή τους 
σε κλιµάκια ελέγχων µέτρων και σταθµών, αποζηµίωση για τη 
διενέργεια επιθεωρήσεων µεταποιητικών δραστηριοτήτων της ∆/νσης 
Ανάπτυξης, καταβολή οφειλοµένων πρόσθετων τελών στους ελεγκτές 
γεωπόνους, κτηνιάτρους που διενεργούν υγειονοµικούς ελέγχους και 
ελέγχους ποιότητας, καταλληλότητας κ.λ.π.) για την Π.Ε. Εύβοιας,  
από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0519 για το έτος  2015.                                                                  

 

50.000,00 € 

 
Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, µε την αιτιολογία ότι “ο προϋπολογισµός της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2015, δεν έχει ακόµη εγκριθεί από την αρµόδια Υπηρεσία 
∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου”. 
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  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1315 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής, σε βάρος του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Εύβοιας, έτους 2015. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων, κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.) 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 143161/7053/16-12-
2014 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 έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής, ποσού 2.000,00 €, σε 

βάρος του προϋπολογισµού της Π.Ε. Εύβοιας, έτους 2015, στο όνοµα του Παντελή Χρήστου, 
υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Εύβοιας, για την πληρωµή δαπανών 
διοδίων και τη φόρτιση ποµποδεκτών TEO-PASS για τη διέλευση των οχηµάτων της Π.Ε. 
Εύβοιας από τους σταθµούς των διοδίων, το έτος 2015. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 0899 του Ε.Φ 02073. Ηµεροµηνία απόδοσης 
λογαριασµού ορίζεται η 31-12-2015. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1316 
 
 

Περατωθέντων των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης και των εκτάκτων θεµάτων λύεται η 
παρούσα συνεδρίαση. Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάµενα µέλη, ως 
ακολούθως: 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ              ΤΑ ΜΕΛΗ               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης Βασίλειος Φακίτσας                      Ιππολύτη Μπαλκούρα 

Ιωάννης Ταγκαλέγκας  

Ευστάθιος Κάππος  

Κων/νος Βαρδακώστας 

∆ηµήτριος Αργυρίου 

Νικόλαος Στουπής 

Αθανάσιος Γιαννόπουλος  

Γεώργιος Γκικόπουλος  
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