
 1

                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ           

                                                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ             
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
Γραµµατεία Οικονοµικής Επιτροπής 
του άρθρου 175 του Ν. 3852/2010 
 
Ταχ. ∆/νση 
Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες 
 
Αρ. τηλεφ. 
Αρ. FAX 
E-mail 

: Πλ. Ελευθερίας 3 
: 35 100 Λαµία 
: Ιππολύτη Μπαλκούρα 
: Ζωή Σύψα 
: 22313-53342 
: 22313-53343 
: oikon.epitropi@pste.gov.gr  
 
 

 
 
 
 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

της 2ας Ιουνίου 2015 
Αριθµός Πρακτικού 14 

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

1ος όροφος), σήµερα στις 2 Ιουνίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.µ., συνήλθε σε 
(τακτική) συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή που συγκροτήθηκε µε την υπ΄αριθµ. 138/7-9-
2014 (Α∆Α:796Ω7ΛΗ-ΞΩΚ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας, υπό 
την Προεδρία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνου Π. Μπακογιάννη και 
δυνάµει της υπ΄ αριθµ. οικ. 822/26-5-2015 πρόσκλησης του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε 
νόµιµα σε όλα τα µέλη της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852/2010, για να αποφασίσει επί 
των κάτωθι θεµάτων της ηµερησίας διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης 13/18-5-2015 της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του ∆ηµητρίου Μπατσίκα, 
ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Βασιλείου Κανιάρη του 
Ιωάννη, ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Αικατερίνης χήρας 
Αλέξανδρου Τσοτσάνη, ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 5ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Σταµατίας Θεοδωροπούλου 
του Χρήστου, ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 6ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Γεωργίου Θεοδώρου του 
Βασιλείου, ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
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ΘΕΜΑ 7ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Γεωργίου ∆εληγιάννη του 
Ταξιάρχη, ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 8ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αίτησης ακυρώσεως της Παρασκευής 
Καρανάσιου κ.λ.π. (σύνολο 3), ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 9ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Alfred Gaziu, ενώπιον του 
Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 10ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του ∆ηµητρίου Τσεκούρα του 
Γεωργίου, ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 11ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της Ευαγγελίας Αγγελή του 
Χρήστου κ.λ.π. (σύνολο 86), ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 12ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση της µε αριθµό καταθέσεως 99/2010 αγωγής 
της ∆ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού (∆.Ε.Η.), ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Λαµίας – µεταβατική έδρα Καρπενησίου. 
 
ΘΕΜΑ 13ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση της µε αριθµό καταθέσεως 100/2010 
αγωγής της ∆ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού (∆.Ε.Η.), ενώπιον του Μονοµελούς 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας – µεταβατική έδρα Καρπενησίου. 
 
ΘΕΜΑ 14ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση της µε αριθµό καταθέσεως 101/2010 
αγωγής της ∆ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού (∆.Ε.Η.), ενώπιον του Μονοµελούς 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας – µεταβατική έδρα Καρπενησίου. 
 
ΘΕΜΑ 15ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση της µε αριθµό καταθέσεως 102/2010 
αγωγής της ∆ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού (∆.Ε.Η.), ενώπιον του Μονοµελούς 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας – µεταβατική έδρα Καρπενησίου. 
 
ΘΕΜΑ 16ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση της µε αριθµό καταθέσεως 103/2010 
αγωγής της ∆ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού (∆.Ε.Η.), ενώπιον του Μονοµελούς 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας – µεταβατική έδρα Καρπενησίου. 
 
ΘΕΜΑ 17ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση της µε αριθµό καταθέσεως 104/2010 
αγωγής της ∆ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού (∆.Ε.Η.), ενώπιον του Μονοµελούς 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας – µεταβατική έδρα Καρπενησίου. 
 
ΘΕΜΑ 18ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της ∆ήµητρας Φουρλιά του 
Παναγιώτη, ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας – µεταβατική έδρα 
Καρπενησίου. 
 
ΘΕΜΑ 19ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Κωνσταντίνου Τσιάκα του 
Λάµπρου, ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας – µεταβατική έδρα 
Καρπενησίου. 
 
ΘΕΜΑ 20ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αίτησης ακυρώσεως της εταιρείας µε την 
επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΜΟΛΩΝ VIOMETALE 
Α.Ε.Β.Ε.», ενώπιον του Συµβουλίου Επικρατείας.  
 
ΘΕΜΑ 21ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης σε σχέση µε την άσκηση 
ενδίκου µέσου κατά της υπ΄αριθµ. 206/2015 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Λαµίας, 
για λογαριασµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
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ΘΕΜΑ 22ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης σε σχέση µε την άσκηση 
ενδίκου µέσου κατά της υπ΄αριθµ. 77/2014 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας 
(Τµήµα Α΄ Τριµελές), για λογαριασµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Άσκηση ή µη ένδικου µέσου κατά της υπ΄αριθµ. 244/2014 απόφασης του 
Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Άσκηση ή µη ένδικου µέσου κατά της υπ΄αριθµ. 333/2014 απόφασης του 
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας (Β΄ Τµήµα). 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Συµπλήρωση της υπ΄αριθµ. 367/2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση δαπανών για την εκτέλεση  του έργου: «Έκτακτες Παρεµβάσεις στο 
οδικό δίκτυο του Νοµού» (εκχιονισµός επαρχιακού δικτύου – αντιπληµµυρικές παρεµβάσεις), 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση των υπ΄ αριθµ. 862, 863, 864 & 865/20-5-2015 αποφάσεων του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση 
έκτακτων φυσικών φαινοµένων (καθαρισµοί χειµάρρων και ποταµών) στην Π.Ε. Φωκίδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση (απολογιστικά) της διάθεσης σχετικών πιστώσεων για δαπάνες πολιτικής 
προστασίας που προέκυψαν για την αντιµετώπιση των έντονων πληµµυρικών και 
κατολισθητικών φαινοµένων, λόγω έντονων βροχοπτώσεων στο Νοµό Ευρυτανίας, από την 
1η Φεβρουαρίου 2015. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση διακήρυξης και τευχών δηµοπράτησης του έργου: «Συντήρηση και 
λειτουργία σήραγγας Τυµφρηστού», αρµοδιότητας ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε., 
προϋπολογισµού 500.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση δηµοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση συρµατοκιβωτίων και 
αναχωµάτων στον Πλείστο ποταµό, θέση “Προσφυλιάτικα – Γεροδήµος”», Π.Ε. Φωκίδας, 
προϋπολογισµού 150.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δηµοπράτησης του έργου: «Βελτίωση τµήµατος δρόµου επί της 
υπ΄αριθµ. 48.Π.Ε.Ο. στη θέση “Βέρδεν – Βουνιχώρας”», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 
48.207,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση τευχών και όρων δηµοπράτησης της µελέτης: «Αντιµετώπιση 
καταπτώσεων βράχων στην περιοχή της Στρώµης», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 
90.406,83 € µε Φ.Π.Α.. 
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ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δηµοπράτησης, µε πρόχειρο διαγωνισµό, του έργου: «Συντήρηση 
ηλεκτροφωτισµού επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισµού 73.800,00 € 
µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δηµοπράτησης, µε πρόχειρο διαγωνισµό, του έργου: «Συντήρηση – 
Αποκατάσταση µέτρων προστασίας πρανών της Εθνικής Οδού 77 Χαλκίδα – Ιστιαία, στη 
θέση “∆ερβένι“», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 73.800,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δηµοπράτησης του έργου: «Λήψη µέτρων, συντήρηση και βελτίωση της 
οδού Ψαχνά – Προκόπι», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 1.140.262,14 €. 
 
ΘΕΜΑ 36ο: ∆ιάλυση της σύµβασης του έργου: «Ανέγερση Γενικού Λυκείου ∆ροσιάς», Π.Ε. 
Εύβοιας, που είναι ενταγµένο για χρηµατοδότηση στο πρόγραµµα ΕΣΠΑ µε κωδικό ΟΠΣ 
215446 & έγκριση εκτέλεσης των υπολειπόµενων εργασιών µε αυτεπιστασία από το 
πρόγραµµα ΣΑΕΠ 0562 µε κωδικό 2013ΕΠ05620002. 
 
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση 
επαρχιακής οδού Κάψης – Μαυρίλου», Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ε.Ο. Ν. Μοναστήρι 
– Καρδίτσα, τµήµα Ν. Μοναστήρι – όρια Ν. Καρδίτσας», αρµοδιότητας ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Σ.Ε.. 
 
ΘΕΜΑ 39o: Έγκριση παράτασης της προθεσµίας του έργου: «Αποκατάσταση κατολισθήσεων 
οδού Άγ. ∆ηµήτριος – Καλλιανοί», αρµοδιότητας ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε.. 
 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση παράτασης της προθεσµίας του έργου: «Βελτίωση και ασφαλτόστρωση 
δρόµου Χρύσω – Άγιος ∆ηµήτριος», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 780.000,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση παράτασης της προθεσµίας του έργου: «Συντήρηση ασφαλτοτάπητα 
γέφυρα Κρικελλιώτη ποταµού – ∆οµνίστα – Ψηλός Σταυρός», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
προϋπολογισµού 100.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 42 ο: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού προς επιλογή του γραφείου µελετών για την 
εκπόνηση της µελέτης «Συµπληρωµατικές µελέτες της ΠΕΟ Θήβας Λιβαδειάς στο τµήµα της 
Παράκαµψης Αλιάρτου», προϋπολογισµού 1.650.313,91 € µε Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση α) διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια χρώµατος    
διαγράµµισης οδικού δικτύου έτους 2015 της Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισµού 73.500 € µε 
Φ.Π.Α. και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης. 
 
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση α) διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια σάκων 
ψυχρής ασφάλτου έτους 2015 της Π.Ε Εύβοιας», προϋπολογισµού 73.500 € µε Φ.Π.Α. και β) 
των όρων της σχετικής διακήρυξης. 

ΑΔΑ: Β8ΝΨ7ΛΗ-ΙΝΤ



 5

 
ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση α) πρακτικού άγονης δηµοπρασίας του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου 
διαγωνισµού για το υποέργο: «Προµήθεια εξοπλισµού Φυσικοθεραπευτηρίου - Νοσηλευτικού 
τµήµατος (Ιατρικός Εξοπλισµός) για το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας», 
προϋπολογισµού 126.321,00 € µε Φ.Π.Α., β) επανάληψης του διαγωνισµού µε τους ίδιους 
όρους και γ) συµπλήρωσης των µελών της αρµόδιας επιτροπής Αξιολόγησης των 
Αποτελεσµάτων των ∆ιαγωνισµών και των ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας µε εξειδικευµένο προσωπικό. 
 
ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση α) πρακτικού άγονης δηµοπρασίας του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου 
διαγωνισµού για το υποέργο: «Προµήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισµού για το Θεραπευτήριο 
Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας», προϋπολογισµού 217.076,98 € µε Φ.Π.Α., β) επανάληψης 
του διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους και γ) συµπλήρωσης των µελών της αρµόδιας 
επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων των ∆ιαγωνισµών και των ∆ιαδικασιών 
∆ιαπραγµάτευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας µε εξειδικευµένο προσωπικό. 
 
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση α) δαπάνης - δέσµευση πίστωσης, β) διενέργειας πρόχειρου δηµόσιου 
διαγωνισµού, συνολικού προϋπολογισµού 27.665,00 € πλέον Φ.Π.Α., για την «Προµήθεια 
ηλεκτρονικού – ψηφιακού συστήµατος ελέγχου χρονοπαρουσίας του προσωπικού της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» & γ) των όρων της σχετικής διακήρυξης.  
 
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση παράτασης ισχύος των προσφορών των διαγωνιζόµενων του 
ηλεκτρονικού ανοιχτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών 
καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας και των 
Νοµικών Προσώπων χωρικής αρµοδιότητάς της», προϋπολογισµού 418.540,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΜΑΘΗΤΙΚΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 
ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση πληρωµής δροµολογίων µεταφοράς µαθητών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 50ο: ∆ιόρθωση της υπ΄αριθµ. 463/22-4-2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί τροποποίησης συµβάσεων µεταφοράς µαθητών για το 
σχολικό έτος 2014 – 2015, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 51ο: Τροποποίηση δροµολογίου µεταφοράς µαθητών χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. 
Βοιωτίας, για το σχολικό έτος 2014-2015. 
 
ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του διενεργούµενου µε την διαδικασία της 
διαπραγµάτευσης διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής 
αρµοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για το σχολικό  έτος  2014-2015. 
 
ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση δαπανών δροµολογίων µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, 
σχολικού έτους 2014-15. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.) 
 
 
 
 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση της «∆ιαχείρισης της άρδευσης του Κωπαϊδικού 
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Πεδίου», χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για το έτος 2015, προϋπολογισµού 120.000 € 
άνευ Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης – πληρωµής δαπάνης για την απευθείας ανάθεση 
παροχής υπηρεσιών συντήρησης & υποστήριξης του λογισµικού που χρησιµοποιείται από την 
Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.) 
 
 
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑ  56ο: Έγκριση παράτασης µισθίου για τη στέγαση της Αποθήκης (ως αποθήκης του 
Ο.Γ.Α.) της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. Φθιώτιδας (πρώην 
∆/νσης Υγείας και ∆ηµόσιας Υγιεινής της Ν.Α.Φ.). 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση δαπανών - δέσµευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 58ο: Έγκριση δαπανών - δέσµευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό για 
αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 59ο: Έγκριση δαπάνης για συνδιοργάνωση διηµερίδας µε τίτλο «Ο Λαϊκός Πολιτισµός, 
µοχλός ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας», σε συνεργασία µε την Οµοσπονδία Ευρυτανικών 
Συλλόγων και τον Σύλλογο Γυναικών Φουρνάς,  Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 60ο: Έγκριση δαπανών - διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 61ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα και µελέτες του προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ  62ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το έργο «Mediterranean Network for 
eGovernment” µε ακρωνύµιο “MEDeGOV” του προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων», Π.Ε. 
Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 63ο: Έγκριση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, 
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 64ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα και µελέτες του προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 65ο: ∆ιόρθωση της υπ΄αριθµ. 482/22-4-2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης δαπάνης για τον εορτασµό της επετείου της 
ιστορικής µάχης στο Χάνι της Γραβιάς, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 66ο: Έγκριση δαπάνης για συνδιοργάνωση του ετήσιου φεστιβάλ «Ήχοι του δάσους», 
Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 67ο: Έγκριση δαπάνης για συνδιοργάνωση του προπαγκόσµιου κυπέλλου και 
πανελλήνιου πρωταθλήµατος αλεξιπτώτου πλαγιάς, Π.Ε. Φωκίδας. 
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ΘΕΜΑ 68ο: Έγκριση δαπάνης για την διεξαγωγή του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς 
Ελλάδας στις 29 Ιουνίου του τρέχοντος έτους, στην Άµφισσα. 
 
ΘΕΜΑ 69ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 70ο: Έγκριση δαπάνης – δέσµευση πίστωσης για την συµµετοχή της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας στην διοργάνωση, µε τον Πολιτιστικό Εξωραϊστικό Σύλλογο ∆ιβριωτών Ν. 
Φθιώτιδας, του «Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών Στερεάς Ελλάδας». 
 
ΘΕΜΑ 71ο: Έγκριση δαπάνης – δέσµευση πίστωσης για την συµµετοχή της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας στην διοργάνωση, µε την Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Φθιώτιδας, 
της επιστηµονικής ∆ιηµερίδας Φυσικής Αγωγής.  
 
ΘΕΜΑ 72ο: Έγκριση δαπάνης – δέσµευση πίστωσης για την συµµετοχή της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας στην διοργάνωση, µε τον Σύνδεσµο Σαρακατσαναίων Ν. Φθιώτιδας “Ο 
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ”, α) της εκδήλωσης «Ετήσιο αντάµωµα των Σαρακατσαναίων Φθιώτιδας» και 
β) του ετήσιου χορού µε παραδοσιακή σαρακατσάνικη µουσική.  
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ∆ΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 73ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισµού για το έργο 
«Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της παγιδοθεσίας µε 
παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής 
Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2015 στην Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισµού 
47.553,97 € µε Φ.Π.Α. 
 
ΘΕΜΑ 74ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισµού για το έργο 
«Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της παγιδοθεσίας µε 
παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής 
Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2015 στην Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισµού 
67.744,45 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής). 
 
 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 75ο: Έγκριση µετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας. 

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

Ιωάννης Ταγκαλέγκας, Κωνσταντίνος Καραγιάννης, Ευστάθιος Κάππος (απουσίαζε κατά την 
συζήτηση των έκτακτων θεµάτων 1-6), Ιωάννης Αγγελέτος, Γεώργιος Γκικόπουλος, Λάµπρος 
Τσιτσάνης (αναπληρωµατικό µέλος του Βασιλείου Φακίτσα) και Αδαµάντιος Γεωργούλης 
(αναπληρωµατικό µέλος του Αθανάσιου Γιαννόπουλου).  

Από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόµιµα, απουσίαζαν οι κ.κ. Βασίλειος Φακίτσας 
και Αθανάσιος Γιαννόπουλος, οι οποίοι αναπληρώθηκαν ως ανωτέρω.  

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. 
Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
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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. Νικόλαος Χαρδαλιάς, Εκτελεστικός Γραµµατέας Π.Σ.Ε., 
2. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας 
Π.Σ.Ε., 
3. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών και Μεταφορών Π.Σ.Ε., 
4. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε., 
5. Ευγενία Οικονόµου, Προϊσταµένη Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.,   
6. Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε., 
7. Φωτούλα Σφήκα, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ιοίκησης Π.Σ.Ε., 
8. Εµµανουήλ Κηλίφης, Αναπληρωτής Προϊστάµενος ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας. 
 
 

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: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αίτησης ακύρωσης του 
Dharminder Singh, ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 

Το κατεπείγον του θέµατος έγκειται στο γεγονός ότι η δικάσιµος είναι στις 18-06-2015, 
µετά δηλαδή την επόµενη 15η συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής στις 16-06-2015. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Τροποποίηση δροµολογίου µεταφοράς µαθητή το διάστηµα διεξαγωγής 
των Πανελληνίων εξετάσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 

Το κατεπείγον του θέµατος έγκειται στο γεγονός ότι αφορά δροµολόγιο µεταφοράς 
µαθητή για τις Πανελλήνιες εξετάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του διενεργούµενου µε την 
διαδικασία της διαπραγµάτευσης διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς 
µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για το σχολικό έτος 2014-2015. 

Το κατεπείγον του θέµατος έγκειται στο γεγονός ότι αφορά την τρέχουσα σχολική 
περίοδο 2014-2015, που λήγει εντός των εποµένων ηµερών, µε αποτέλεσµα να καθίσταται 
επιτακτική η ανάγκη άµεσης τακτοποίησης των διαγωνιστικών εκκρεµοτήτων. 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού 
ανοικτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού για την µεταφορά µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας 
Π.Ε. Φωκίδας, για δύο σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017, συνολικού προϋπολογισµού 
1.686.944,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού διεθνή 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού µεταφοράς µαθητών των δηµόσιων σχολικών µονάδων Α’/βάθµιας 
και Β’/βάθµιας εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για δύο σχολικά έτη 
2015-2016 & 2016-2017, συνολικού προϋπολογισµού 6.210.360,50 € µε Φ.Π.Α.. 

Το κατεπείγον των ανωτέρω δύο (2) θεµάτων έγκειται στα ακόλουθα: 
- Πρόκειται για πολύπλοκη και ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία µε αυξηµένες 

πιθανότητες να προκύψουν πρόσθετες καθυστερήσεις στις διαδικασίες (άγονα 
δροµολόγια, επαναλήψεις διαδικασιών, διαπραγµατεύσεις, έλεγχος Επιτρόπου 
Ελεγκτικού Συνεδρίου κ.λπ.) 

- Η επίσπευση των διαδικασιών, έστω και για λίγες ηµέρες, αποτελεί κρίσιµο σηµείο, 
όπως έχει αποδειχθεί στο πρόσφατο παρελθόν. 

- Τα ανωτέρω, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι από 5 έως και 20 Αυγούστου κάθε έτους 
σταµατούν οι διαδικασίες των διαγωνισµών (Π.∆. 118/2007, άρθρο 10, § 6), έχουν ως 
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αποτέλεσµα το υπολειπόµενο χρονικό διάστηµα, έως την ανάδειξη αναδόχων, να είναι 
πιεστικά µικρό. 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση διενέργειας δηµόσιου πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για 
την ανάθεση της προµήθειας: «Προµήθεια και εγκατάσταση συστηµάτων ασφαλείας, 
σύνδεσης µε κέντρο λήψεως σηµάτων και υπηρεσιών φύλαξης των αντλιοστασίων του 
οργανισµού Κωπαΐδας», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 58.732,00€ άνευ Φ.Π.Α.. 

Το κατεπείγον του θέµατος έγκειται στο γεγονός ότι είναι επιτακτική η ανάγκη 
διασφάλισης της δηµόσιας περιουσίας, καθώς επανειληµµένα έχουν σηµειωθεί δολιοφθορές 
και καταστροφές στις εγκαταστάσεις και τα υλικά, µε επακόλουθο οικονοµική ζηµιά αλλά και 
καθυστερήσεις στο έργο της άρδευσης. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου: «Άρδευση Κωπαΐδας», Π.Ε. 
Βοιωτίας. 

Το κατεπείγον του θέµατος έγκειται στο γεγονός ότι για την διαχείριση της άρδευσης ο 
διαγωνισµός που έχει εγκριθεί βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά προβλέπεται να καθυστερήσει έως 
ότου αναδειχθεί τελικός ανάδοχος. Οι καλλιέργειες έχουν ήδη εγκατασταθεί και βρίσκονται στο 
κρισιµότερο στάδιο ανάπτυξής τους που απαιτείται τακτική χρονικά και επαρκής άρδευση.  
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Έγκριση δαπάνης – δέσµευση πίστωσης για την συµµετοχή της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην διοργάνωση, µε τον Σύνδεσµο Ηµερησίων Περιφερειακών 
Εφηµερίδων, ηµερίδας µε θέµα: «Τεχνολογικές εξελίξεις και περιφερειακός Τύπος. ∆ιαδίκτυο – 
Πνευµατικά ∆ικαιώµατα – Αθέµιτος Ανταγωνισµός». 

Το κατεπείγον του θέµατος έγκειται στο γεγονός ότι το αίτηµα υπεβλήθη στις 27-05-
2015 κι εποµένως δεν είναι δυνατή η λήψη απόφασης στην επόµενη 15η συνεδρίαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, που θα πραγµατοποιηθεί στις 16-06-2015, και δεν θα καταστεί 
δυνατόν να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες δέσµευσης πίστωσης πριν την πραγµατοποίηση της 
Ηµερίδας. 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9ο: Έγκριση δαπάνης – δέσµευση πίστωσης για την συµµετοχή της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην διοργάνωση, µε τον ∆ικηγορικό Σύλλογο Λαµίας, του 
Συνέδριου που θα πραγµατοποιήσει η Ολοµέλεια Προέδρων ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Το κατεπείγον του θέµατος έγκειται στο γεγονός ότι το αίτηµα υπεβλήθη στις 28-05-
2015 κι εποµένως δεν είναι δυνατή η λήψη απόφασης στην επόµενη 15η συνεδρίαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, που θα πραγµατοποιηθεί στις 16-06-2015, αφού το Συνέδριο θα έχει 
ήδη περατωθεί. 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 10ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισµού για το 
έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της παγιδοθεσίας 
µε παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής 
καταπολέµησης του δάκου της ελιάς, έτους 2015, στην Π.Ε. Φωκίδας», προϋπολογισµού 
32.211,33 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 11ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού 
ανοικτού διαγωνισµού για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωµατικό 
ψεκασµό ελαιοδένδρων, στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του 
δάκου της ελιάς, έτους 2015, στην Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισµού 211.836,41 € µε Φ.Π.Α.. 

Το κατεπείγον των ανωτέρω δύο (2) θεµάτων έγκειται στο γεγονός ότι η δακοκτονία 
πρέπει να αρχίσει το αµέσως επόµενο δεκαπενθήµερο για τα προσδοκώµενα άριστα 
αποτελέσµατα. Η παγιδοθεσία, µάλιστα, είναι διαδικασία που προηγείται της εφαρµογής της 
δακοκτονίας κι ως εκ τούτου πρέπει άµεσα να εφαρµοστεί χωρίς ουδεµία καθυστέρηση. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής). 
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 12ο: Κατάθεση αίτησης ανάκλησης της υπ’ αριθµ. 124/2015 πράξης του Ε’ 
Κλιµακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου για το έργο: «Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου 3ου 
δηµοτικού σχολείου Χαλκίδας», Π.Ε. Εύβοιας - ∆ιορισµός δικηγόρου. 

Το κατεπείγον του θέµατος έγκειται στο γεγονός ότι υπάρχει καταληκτική προθεσµία 
για την υποβολή της αίτησης ανάκλησης, η οποία είναι δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες 
από την 25-5-2015, ήτοι µέχρι και 8-6-2015, πριν δηλαδή την επόµενη 15η συνεδρίαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, που θα πραγµατοποιηθεί στις 16-06-2015. 
(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 623 

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

έθεσε µια σειρά ερωτηµάτων που αφορούν στην Ειδική Επιτροπή ∆ιαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και πιο συγκεκριµένα ζήτησε 
εξηγήσεις για: 

- την αποπληρωµή της µελέτης στρατηγικού σχεδιασµού και εκσυγχρονισµού του 
Οργανισµού Κωπαΐδας, µιας µελέτης που δεν έχει κοινοποιηθεί στην Οικονοµική 
Επιτροπή, ώστε να χρησιµοποιηθεί ως κριτήριο στις αποφάσεις της, 

- την διάθεση χρηµάτων για το πολύ ασαφούς και αµφιβόλου χρησιµότητας 
περιεχοµένου έργο που αφορά στην ένταξη πράξης «Εµπειρογνωµοσύνη για την 
διαµόρφωση ολοκληρωµένης εδαφικής επένδυσης – πολιτιστικής διαδροµής στην 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας».   
 
Ο κ. Γκικόπουλος χαρακτήρισε τις παραπάνω επιλογές “πολιτικά απαράδεκτες και 

προκλητικές στις συνθήκες φτώχιας και ανέχειας που βιώνει ο λαός” και ζήτησε από την 
Οικονοµική Επιτροπή “να ανανεώσει την άποψή της για την εννοιοποίηση της οικονοµικής 
διαχείρισης της Περιφέρειας”. 

 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αίτησης ακύρωσης του 
Dharminder Singh, ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 71980/693/28-
5-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Να µην εκπροσωπηθεί από δικηγόρο η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενώπιον του 

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, δοθέντος ότι έχει ήδη εκφράσει τις απόψεις της 
υπηρεσιακά και έχει αποστείλει τον διοικητικό φάκελο, και η υπεράσπισή της καλύπτεται 
επαρκώς µε τον τρόπο αυτό. 

 
  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 624 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Τροποποίηση δροµολογίου µεταφοράς µαθητή το διάστηµα διεξαγωγής 
των Πανελληνίων εξετάσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 66088/2561/28-5-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
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         αποφασίζει οµόφωνα 
Τροποποιεί το δροµολόγιο µε κωδικό Πανελλήνιες 12: «Άγιος Ιωάννης – Αλιβέρι -

Χαλκίδα και επιστροφή» σε «Λέπουρα – Άγιος Ιωάννης – Αλιβέρι – Χαλκίδα και επιστροφή», 
το οποίο πραγµατοποιείται από τον ανάδοχο Ευάγγελο Κρόκο, ιδιοκτήτη του ΤΑΕ 2782, 
σύµφωνα µε την 545/11-5-2015 απόφασή της, για τις ηµέρες διεξαγωγής των Πανελληνίων 
εξετάσεων και συγκεκριµένα για τις ηµεροµηνίες 18-5, 20-5, 22-5, 25-5, 27-5, 29-5 και 2-6-
2015, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  
 

α/α Ονοµατεπώνυµο 
µειοδότη 

Αριθ 
κυκλ 
ΤΑΕ 

Κωδ 
δροµ 

Ονοµασία  
δροµολογίου 

Εξεταστικό 
κέντρο 

Η
µ
ερ
ες

 
εξ
έτ
α
σ
η
ς 

Α
ν
ώ
τα
το

 
η
µ
ερ
ή
σ
ιο

 
κ
ό
σ
το
ς 

Π
ρ
ο
σ
φ
ε 

ρ
ό
µ
εν
η

 
τι
µ
ή

 

1 ΚΡΟΚΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

2782 ΠΑΝ/
ΕΣ 12 

ΛΕΠΟΥΡΑ - 
ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ

-ΑΛΙΒΕΡΙ - 
ΧΑΛΚΙ∆Α & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

5ο 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 

18/5, 
20/5, 
22/5, 
25/5, 
27/5, 

29/5,2/6 

144,54 142,51 

            

 
Το ηµερήσιο κόστος του δροµολογίου µετά την εκ νέου κοστολόγηση ανέρχεται στο 

ποσό των 144,54 € και διαµορφώνεται στο ποσό των 142,51 € µετά την αρχική έκπτωση, 
(1,40%), που κατέθεσε ο ανάδοχος, στην διαδικασία διαπραγµάτευσης της 8ης Μαΐου 2015. 

Η ηµερήσια διαφορά που προκύπτει µετά την τροποποίηση είναι 28,51 € (142,51 – 
114,00 αρχική προσφορά) 

Το επιπλέον κόστος του δροµολογίου και εφόσον αυτό πραγµατοποιηθεί όλες τις 
ηµέρες διενέργειας των εξετάσεων είναι 225,51 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. (28,51 Χ7 Χ 
13%). 

 
  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 625 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του διενεργούµενου µε την 
διαδικασία της διαπραγµάτευσης διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς 
µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για το σχολικό έτος 2014-2015. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 2421/28-5-2015 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Α. Εγκρίνει το από 28-5-2015 πρακτικό της επιτροπής του διενεργούµενου µε την 

διαδικασία της διαπραγµάτευσης (3η διαπραγµάτευση) διαγωνισµού για την ανάθεση 
υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για το σχολικό  έτος  
2014-2015, που αφορά στην αποσφράγιση και στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης των αναδειχθέντων µειοδοτών. 

Β. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού στους: 
 

1. ∆. ΜΙΧΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ORION TRAVEL) για το δροµολόγιο 12, µε ηµερήσια τιµή άνευ ΦΠΑ 
51,87 € 
 
2. ΚΤΕΛ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ για τα δροµολόγια: 
    1, µε ηµερήσια τιµή άνευ ΦΠΑ 186,95 € 
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    2, µε ηµερήσια τιµή άνευ ΦΠΑ 51,87 € 
    3, µε ηµερήσια τιµή άνευ ΦΠΑ 132,09 € 
    4, µε ηµερήσια τιµή άνευ ΦΠΑ 90,98 € 
    5, µε ηµερήσια τιµή άνευ ΦΠΑ 82,54 € 
    6, µε ηµερήσια τιµή άνευ ΦΠΑ 91,40 € 
    7, µε ηµερήσια τιµή άνευ ΦΠΑ 51,87 € 
    8, µε ηµερήσια τιµή άνευ ΦΠΑ 81,09 € 
    9, µε ηµερήσια τιµή άνευ ΦΠΑ 286,52 € 
   10, µε ηµερήσια τιµή άνευ ΦΠΑ 182,62 € 
 
3. ΤΣΟΤΡΑ ΝΙΚ. & ΣΙΑ Ε.Ε. για το δροµολόγιο 11, µε ηµερήσια τιµή άνευ ΦΠΑ 99,26 € 
4. ΛΟΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για το δροµολόγιο 17, µε ηµερήσια τιµή άνευ ΦΠΑ 35,18 € 
5. ΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΟ για το δροµολόγιο 14, µε ηµερήσια τιµή άνευ ΦΠΑ 34,02 € 
6. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ για το δροµολόγιο 16, µε ηµερήσια τιµή άνευ ΦΠΑ 43,47 € 
7. ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ για το δροµολόγιο 15, µε ηµερήσια τιµή άνευ ΦΠΑ 28,14€   
8. ΚΟΛΛΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ για τα δροµολόγια:13, µε ηµερήσια τιµή άνευ ΦΠΑ 23,57 € και 

   18, µε ηµερήσια τιµή άνευ ΦΠΑ 54,81 € 
       

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 626 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού 
ανοικτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού για την µεταφορά µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας 
Π.Ε. Φωκίδας, για δύο σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017, συνολικού προϋπολογισµού 
1.686.944,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 72699/3411/28-5-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθµ. 1/25-5-2015 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του 

ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού για την µεταφορά µαθητών, χωρικής 
αρµοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για δύο σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017, συνολικού 
προϋπολογισµού 1.686.944,00 € µε Φ.Π.Α., που αφορά στην αποσφράγιση των 
δικαιολογητικών συµµετοχής και της τεχνικής προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων. 

2. Κάνει αποδεκτές τις προσφορές των παρακάτω συµµετεχόντων, σύµφωνα µε τον 
ακόλουθο πίνακα: 

 

α/α Τµήµα –
Τµήµατα    Όνοµα µειοδότη ∆ικαιολογητικά Παρατηρήσεις 

1 33 και 36 Σιψάκος Γεώργιος Πλήρη Αποδεκτή 
2 13 και 18 Αλµπούρας Κων/νος Πλήρη Αποδεκτή 

3 11 Τσικογιαννόπουλος 
Θεόδωρος Πλήρη Αποδεκτή 

4 16 και 20 Κατσαρέλης Κων/νος Πλήρη Αποδεκτή 
5 8,15 και 33 Κορδάς Σίµος Πλήρη Αποδεκτή 
6 16 και 20 Κυρκόπουλος Νικόλαος Πλήρη Αποδεκτή 
8 19 και 21 Μαργώνης Άγγελος Πλήρη Αποδεκτή 
9 10 και 17 Μαντζίνος Γεώργιος Πλήρη Αποδεκτή 

10 1 έως και 42 
44 έως και 49 ΚΤΕΛ Ν. ΦΩΚΙ∆ΑΣ Πλήρη Αποδεκτή 

 
3. Εγκρίνει: 
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α) την συνέχιση του διαγωνισµού στο επόµενο στάδιο, ήτοι το άνοιγµα των 
οικονοµικών προσφορών, για τα τµήµατα 1 έως και 42 και από 44 έως και 49, στα οποία 
κατατέθηκαν κανονικές προσφορές, 

 β) την επανάληψη του διαγωνισµού για το τµήµα 43, το οποίο απέβη άγονο.  
 

  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 627 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού διεθνή 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού µεταφοράς µαθητών των δηµόσιων σχολικών µονάδων Α’/βάθµιας 
και Β’/βάθµιας εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για δύο σχολικά έτη 
2015-2016 & 2016-2017, συνολικού προϋπολογισµού 6.210.360,50 € µε Φ.Π.Α.. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 72469/2668/28-
5-2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθµ. 1/7-5-2015 πρακτικό  της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού 

διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισµού µεταφοράς µαθητών των δηµόσιων σχολικών µονάδων 
Α’/βάθµιας και Β’/βάθµιας εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για δύο 
σχολικά έτη 2015-2016 & 2016-2017, συνολικού προϋπολογισµού 6.210.360,50 € µε Φ.Π.Α., 
που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών των 
υποψηφίων αναδόχων. 

2. Κάνει αποδεκτές τις προσφορές των παρακάτω υποψηφίων για το επόµενο στάδιο 
του διαγωνισµού, ήτοι το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών, σύµφωνα µε τον ακόλουθο 
πίνακα: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ 

 

α/α 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ∆ΟΧΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 
Επώνυµο Όνοµα 

1 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 61, 62 
2 ΑΛΑΜΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 28,31 
3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 30,31 
4 ΑΡΧΑΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 41 
5 ΑΥΓΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 28 
6 ΑΦΟΙ ∆ΡΟΣΟΥ Ο.Ε. (∆ρόσος Σπυρίδων) 8,10 
7 ΑΧΜΑΤΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 72,77 
8 ΒΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 64 
9 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27,28 
10 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 38 
11 ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 15 
12 ΓΚΡΙΤΖΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 65,67 
13 ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 13 
14 ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 12 
15 ΕΛΛΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 39,43 
16 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 73 
17 ΖΑΧΟΣ ΗΛΙΑΣ 14 
18 ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΑΟΣ 64 
19 ΚΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 58 
20 ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 53 
21 ΚΛΑΣΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30 
22 ΚΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27,29 
23 ΚΟΛΙΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 54 
24 ΚΟΝΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 66,68 
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25 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 25 
26 ΛΕΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31 
27 ΛΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 46,73 
28 ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 45 
29 ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 42,43 
30 ΜΟΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 37 
31 ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 23 
32 ΜΠΕΚΕΡΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ (Μπεκερίδης Ζαφείρης) 7,9 
33 ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ 45 
34 ΝΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 26 
35 ΝΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 
36 ΠΑΡ∆ΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 46,51 
37 ΠΑΠΑΣΑΡΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 16 
38 ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 69,70 
39 ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 24 
40 ΡΕΝΤΙΦΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 69 
41 ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 35,44 
42 ΣΤΕΦΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 19 
43 ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 41,46 
44 ΤΕΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22 
45 ΤΣΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20 
46 ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 50 
47 ΤΣΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 56 
48 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ 

ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ ΑΕ 
(Χαιρόπουλος ∆ηµήτριος) 1,2,3,4,5,6,7 

49 ΦΕΚΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 18 
 

3. Απορρίπτει τις προσφορές των παρακάτω υποψηφίων αναδόχων, για τους λόγους 
που αναλυτικά περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ  

 

Α/Α 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΑΝΑ∆ΟΧΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

1 ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 21 

Έλλειψη της υπεύθυνης δήλωσης της τεχνικής 
προσφοράς ( άρθρο 6 παρ. γ’ της διακήρυξης) από 

τον ηλεκτρονικό φάκελο της  προσφοράς του. 
(Παρατηρήσεις φακέλου µε Α/Α 12 του παρόντος) 

2 ΚΑΜΑΡΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 55 

Έλλειψη της άδειας οδήγησης και της ειδικής άδειας 
οδήγησης του οδηγού του δεύτερου διατιθέµενου 

οχήµατος  στον ηλεκτρονικό και στον φυσικό φάκελο 
της προσφοράς. 

(Παρατηρήσεις φακέλου µε Α/Α 20 του παρόντος) 

3 ΚΑΜΗΤΣΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30 

∆εν έχει προσκοµισθεί στην αναθέτουσα αρχή 
φυσικός φάκελος προσφοράς µε τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά σε προθεσµία εντός τριών(3) 
εργάσιµων ηµερών από την υποβολή του 

ηλεκτρονικού φακέλου προσφοράς 
(άρθρο 6 της διακήρυξης σελ 16). 

(Παρατηρήσεις φακέλου µε Α/Α 55 του παρόντος) 

4 ΛΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 44 
Έλλειψη άδειας οδήγησης και της ειδικής άδειας 

οδήγησης του ιδίου έχουν λήξει στις 27-05-2014 και 
στις 04-01-2015 αντίστοιχα. 
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(Παρατηρήσεις φακέλου µε Α/Α 28 του παρόντος) 

5 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 58 

1. Η εγγυητική επιστολή(Γραµµάτιο σύστασης 
παρακαταθήκης του ΤΠ∆) του  υποψήφιου ανάδοχου 
δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.6 του άρθρου 

11 της διακήρυξης σύµφωνα µε την οποία«Στο 
διαγωνισµό γίνονται δεκτά και τα γραµµάτια 

σύστασης παρακαταθήκης τα οποία εκδίδονται από 
το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων και σε αυτά 

εκτός των άλλων να αναφέρεται ρητά ότι «Η 
εγγύηση διέπεται από τους όρους του άρθρου 25 
του Π∆ 118/2007(ΦΕΚ 150/τ.Α΄/10-07-2007)».¨ 

2.Τα φωτοαντίγραφα του δελτίου  τεχνικού ελέγχου 
ΚΤΕΟ και του ασφαλιστηρίου συµβολαίου τόσο στον 
ηλεκτρονικό φάκελο όσο και στο φυσικό φάκελο του 
υποψήφιου αναδόχου δε φέρουν θεώρηση από 

δικηγόρο , σύµφωνα µε το άρθρο 6 της διακήρυξης. 
3.Στο φυσικό φάκελο της προσφοράς έχει υποβληθεί 

η οικονοµική προσφορά. 
(Παρατηρήσεις φακέλου µε Α/Α 37 του παρόντος) 

6 ΠΑΠΑ∆ΑΜ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7,8 

Έλλειψη της ειδικής άδειας µεταφορέα τόσο στον 
ηλεκτρονικό φάκελο όσο και στον φυσικό φάκελο. 
(Παρατηρήσεις φακέλου µε Α/Α 39 του παρόντος) 

7 ΠΟΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 59,60 

1. Η εγγυητική επιστολή(Γραµµάτιο σύστασης 
παρακαταθήκης του ΤΠ∆) του  υποψήφιου ανάδοχου 
δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.6 του άρθρου 

11 της διακήρυξης σύµφωνα µε την οποία«Στο 
διαγωνισµό γίνονται δεκτά και τα γραµµάτια 

σύστασης παρακαταθήκης τα οποία εκδίδονται από 
το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων και σε αυτά 

εκτός των άλλων να αναφέρεται ρητά ότι «Η 
εγγύηση διέπεται από τους όρους του άρθρου 25 
του Π∆ 118/2007(ΦΕΚ 150/τ.Α΄/10-07-2007)». 

2.Τα φωτοαντίγραφα του δελτίου τεχνικού ελέγχου 
ΚΤΕΟ και του ασφαλιστηρίου συµβολαίου τόσο στον 
ηλεκτρονικό φάκελο όσο και στο φυσικό φάκελο του 
υποψήφιου αναδόχου δε φέρουν θεώρηση από 

δικηγόρο, σύµφωνα µε το άρθρο 6 της διακήρυξης. 
(Παρατηρήσεις φακέλου µε Α/Α 41 του παρόντος) 

8 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΖΗΣΗΣ 9,10 

Έλλειψη της ειδικής άδειας µεταφορέα του ιδίου και 
του οδηγού του τόσο στον ηλεκτρονικό φάκελο όσο 

και στον φυσικό φάκελο της προσφοράς του. 
(Παρατηρήσεις φακέλου µε Α/Α 47 του παρόντος) 

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

περιλαµβάνονται στα τµήµατα του παρακάτω πίνακα, διότι, είτε δεν έχει υποβληθεί καµία 
προσφορά, είτε οι προσφορές που υποβληθήκαν απορρίφθηκαν. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 

A/A ΤΜΗΜΑ 

1 11 
2 21 
3 32 
4 33 
5 34 

ΑΔΑ: Β8ΝΨ7ΛΗ-ΙΝΤ



 16

6 36 
7 40 
8 47 
9 48 
10 49 
11 52 
12 55 
13 57 
14 59 
15 60 
16 63 
17 71 
18 74 
19 75 
20 76 
21 78 
22 79 
23 80 

 
  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 628 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση διενέργειας δηµόσιου πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για 
την ανάθεση της προµήθειας: «Προµήθεια και εγκατάσταση συστηµάτων ασφαλείας, 
σύνδεσης µε κέντρο λήψεως σηµάτων και υπηρεσιών φύλαξης των αντλιοστασίων του 
οργανισµού Κωπαΐδας», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 58.732,00€ άνευ Φ.Π.Α.. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 2394/26-5-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

      αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει: 
1. την διενέργεια δηµόσιου πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση της 

προµήθειας: «Προµήθεια και εγκατάσταση συστηµάτων ασφαλείας, σύνδεσης µε κέντρο 
λήψεως σηµάτων και υπηρεσιών φύλαξης των αντλιοστασίων του οργανισµού Κωπαΐδας», 
Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 58.732,00€ άνευ Φ.Π.Α., 

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

3. την διάθεση πίστωσης και την δαπάνη ποσού 72.240,36€ συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α. για την ως άνω προµήθεια, για το έτος 2015, µε χρονική διάρκεια έξι (6) µηνών, µε 
δυνατότητα εξάµηνης (6) παράτασης από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, σε βάρος 
των εγγεγραµµένων πιστώσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα 
Βοιωτίας του Π/Υ οικονοµικού έτους 2015 στον Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 5429. 

Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, µε την αιτιολογία ότι “διαφωνεί µε τον 
συνολικό χειρισµό του ζητήµατος που αφορά στην διαχείριση της Κωπαΐδας, αλλά και µε την 
πρόσληψη ιδιωτικής εταιρείας για την φύλαξη των αντλιοστασίων του οργανισµού”. 

 
  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 629 
 

 Σ΄αυτό το σηµείο εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων ο κ. Ευστάθιος Κάππος. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου: «Άρδευση Κωπαΐδας», Π.Ε. 
Βοιωτίας. 
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 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 2390/29-5-2015 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

απευθείας ανάθεση του έργου: «Άρδευση Κωπαΐδας», Π.Ε. Βοιωτίας,  
2. την απευθείας ανάθεση του έργου του θέµατος στην τεχνική εταιρεία “ΜΠΕΚΡΗ Ε. – 

ΜΠΕΚΡΗΣ Π. & ΣΙΑ ΕΕ δ.τ. ΕΠΜ ΤΕΧΝΙΚΗ”, που κατέθεσε την πλέον συµφέρουσα 
οικονοµική προσφορά, ήτοι 23.985,00 € µε Φ.Π.Α. για την εκτέλεση των εργασιών, όπως 
αυτές αποτυπώνονται στην επισυναπτόµενη τεχνική έκθεση. 

Μειοψήφισε ο κ. Γκικόπουλος, µε την αιτιολογία ότι “διαφωνεί µε τον συνολικό 
σχεδιασµό, αλλά και µε την εισήγηση της υπηρεσίας που αφορά µόνο το διάστηµα µέχρι να 
ολοκληρωθεί ο διαγωνισµός”.  

 
  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 630 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Έγκριση δαπάνης – δέσµευση πίστωσης για την συµµετοχή της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην διοργάνωση, µε τον Σύνδεσµο Ηµερησίων Περιφερειακών 
Εφηµερίδων, ηµερίδας µε θέµα: «Τεχνολογικές εξελίξεις και περιφερειακός Τύπος. ∆ιαδίκτυο – 
Πνευµατικά ∆ικαιώµατα – Αθέµιτος Ανταγωνισµός». 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 71919/2637/29-5-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει την δαπάνη – δέσµευση πίστωσης ποσού 4.000,00 €, για την συµµετοχή της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην διοργάνωση, µε τον Σύνδεσµο Ηµερησίων Περιφερειακών 
Εφηµερίδων, ηµερίδας µε θέµα «Τεχνολογικές εξελίξεις και περιφερειακός Τύπος. ∆ιαδίκτυο – 
Πνευµατικά ∆ικαιώµατα – Αθέµιτος Ανταγωνισµός», που θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 20-
6-2015 στα Καµένα Βούρλα.   
           Η συγκεκριµένη δαπάνη θα βαρύνει τον ΕΦ 01.073  ΚΑΕ 0844. (Εκθέσεις, οργάνωση 
συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων).   

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει το µισό ποσό της εν λόγω δαπάνης. 
Ο κ. Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
 

  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 631 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9ο: Έγκριση δαπάνης – δέσµευση πίστωσης για την συµµετοχή της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην διοργάνωση, µε τον ∆ικηγορικό Σύλλογο Λαµίας, του 
Συνέδριου που θα πραγµατοποιήσει η Ολοµέλεια Προέδρων ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος. 
(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. 72573/2673/29-5-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει την δαπάνη – δέσµευση πίστωσης ποσού 3.850,00 €, για την συµµετοχή της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην διοργάνωση, µε τον ∆ικηγορικό Σύλλογο Λαµίας, του 
Συνεδρίου της Ολοµέλειας Προέδρων ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που θα 
πραγµατοποιηθεί στις 5, 6 και 7 Ιουνίου 2015 στη Λαµία.   
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           Η συγκεκριµένη δαπάνη θα βαρύνει τον ΕΦ 01.073  ΚΑΕ 0844 (Εκθέσεις, οργάνωση 
συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων).   

Οι κ.κ. Γεώργιος Γκικόπουλος και Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσαν ότι ψηφίζουν το µισό 
ποσό της εν λόγω δαπάνης. 

 
  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 632 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 10ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισµού για το 
έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της παγιδοθεσίας 
µε παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής 
Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2015 στην Π.Ε. Φωκίδας», προϋπολογισµού 
32.211,33 € µε Φ.Π.Α. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 509/28-5-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 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:  
α) το υπ΄αριθµ. 1/26-5-2015 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισµού για το 

έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της παγιδοθεσίας 
µε παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής 
Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2015 στην Π.Ε. Φωκίδας», προϋπολογισµού 
32.211,33 € µε Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής του 
µοναδικού συµµετέχοντα, ήτοι της εταιρείας «ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε.», 

β) τη συνέχεια του διαγωνισµού στο επόµενο στάδιο αξιολόγησης της οικονοµικής 
προσφοράς µε την εταιρεία «ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε.» και για τα τέσσερα (4) τµήµατα της µε 
τον Αρ. ∆ιακήρυξης 2/2015 της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φωκίδας. 

2. Ορίζει ως ηµεροµηνία αποσφράγισης του φακέλου της οικονοµικής προσφοράς την   
3/6/2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.µ. στον ίδιο χώρο. 

 
  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 633 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 11ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού 
ανοικτού διαγωνισµού για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωµατικό 
ψεκασµό ελαιοδένδρων, στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του 
δάκου της ελιάς, έτους 2015, στην Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισµού 211.836,41 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής). 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 8325/29-5-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, 
το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

           αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) το από 29/5/2015 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού 

διαγωνισµού για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό 
ελαιοδένδρων, στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της 
ελιάς, έτους 2015, στην Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισµού 211.836,41 € µε Φ.Π.Α., που 
αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής των υποψηφίων αναδόχων, 

β) την  συνέχιση του διαγωνισµού στο επόµενο στάδιο αξιολόγησης των οικονοµικών 
προσφορών µε τους παρακάτω υποψήφιους αναδόχους: 

- «ΑΝ∆ΡΕΑ ΚΟΙΤΣΑΝΟ» για το Τµήµα Α του Πίνακα 1 του Παραρτήµατος ∆, σύµφωνα 
µε την αριθµ 1/2014 διακήρυξη και  
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- την υπό σύσταση κοινοπραξία «ΣΙΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΜΟΣΚΑΧΛΑΪ∆Η 
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ» για τα Τµήµατα Β και Γ του Πίνακα 1 του Παραρτήµατος ∆, 
σύµφωνα µε την αριθµ. 1/2014 διακήρυξη,  

διότι οι υποβληθείσες προσφορές τους κρίνονται επαρκείς και δεν δύναται ο 
διαγωνισµός να κριθεί άγονος. 

 2. Κηρύσσει άγονο τον διαγωνισµό ως προς το Τµήµα ∆ του Πίνακα 1 του 
Παραρτήµατος ∆ της διακήρυξης, διότι καµία προσφορά δεν υποβλήθηκε. 

 3. Εξουσιοδοτεί,  λόγω  του  κατεπείγοντος, την επιτροπή  αξιολόγησης  των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης να προβεί στην 
επιλογή αναδόχου µε  την διαδικασία της διαπραγµάτευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 2, αρ. 13 
του Ν. 2286/1995 και τα Π.∆. α) 60/2007 και β) 118/2007), χωρίς δηµοσίευση και χωρίς καµία 
τροποποίηση των όρων της αρχικής διακήρυξης, µετά από πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Οι ως άνω ενέργειες (διαδικασία διαπραγµάτευσης) θα πραγµατοποιηθούν 
µετά τη έκδοση της σχετικής σύµφωνης γνώµης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων 

 
   Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 634 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 12ο: Κατάθεση αίτησης ανάκλησης της υπ’ αριθµ. 124/2015 πράξης του Ε’ 
Κλιµακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου για το έργο: «Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου 3ου 
δηµοτικού σχολείου Χαλκίδας», Π.Ε. Εύβοιας - ∆ιορισµός δικηγόρου. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 17683/380/29-5-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

           αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει την κατάθεση αίτησης ανάκλησης της υπ’αριθµ. 124/2015 πράξης του Ε’ 

Κλιµακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου για το έργο: «Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου 3ου 
δηµοτικού σχολείου Χαλκίδας», Π.Ε. Εύβοιας, στο αρµόδιο VI Τµήµα του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ 242Α’), εντός 
προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την 25-5-2015. 

2. ∆ιορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την δικηγόρο 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Ελένη Θαλασσινού, προκειµένου να καταθέσει την 
ανωτέρω αίτηση ανάκλησης στο αρµόδιο VI Τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου εντός 
προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την 25-5-2015, ήτοι µέχρι και 8-6-
2015. 

 
   Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 635 

 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης 13/18-5-2015 της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Η Επιτροπή ενέκρινε οµόφωνα το µε αριθµ. 13/18-5-2015 πρακτικά συνεδρίασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 636 

 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του ∆ηµητρίου Μπατσίκα, 
ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 61313/594/21-
5-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή. 
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αποφασίζει οµόφωνα 

∆εν διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, λόγω του 
γεγονότος ότι το πρόστιµο είναι χαµηλό και η δαπάνη εκπροσώπησης της «Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας» δυσανάλογα µεγάλη σε σχέση µε το πρόστιµο.    
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 637 
 
ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Βασιλείου Κανιάρη του 
Ιωάννη, ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 61314/595/21-
5-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
∆εν διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας», ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, λόγω του 
γεγονότος ότι το πρόστιµο είναι χαµηλό και η δαπάνη εκπροσώπησης της «Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας» δυσανάλογα µεγάλη σε σχέση µε το πρόστιµο.    

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 638 

 
ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Αικατερίνης χήρας 
Αλέξανδρου Τσοτσάνη, ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 61315/596/21-
5-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
∆εν διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας», ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, λόγω του 
γεγονότος ότι το πρόστιµο είναι χαµηλό και η δαπάνη εκπροσώπησης της «Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας» δυσανάλογα µεγάλη σε σχέση µε το πρόστιµο.    

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 639 

 
ΘΕΜΑ 5ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Σταµατίας Θεοδωροπούλου 
του Χρήστου, ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 61310/593/21-
5-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
∆εν διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας», ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, λόγω του 
γεγονότος ότι το πρόστιµο είναι χαµηλό και η δαπάνη εκπροσώπησης της «Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας» δυσανάλογα µεγάλη σε σχέση µε το πρόστιµο.    

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 640 

 
ΘΕΜΑ 6ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Γεωργίου Θεοδώρου του 
Βασιλείου, ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 61310/592/21-
5-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
∆εν διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας», ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, λόγω του 
γεγονότος ότι το πρόστιµο είναι χαµηλό και η δαπάνη εκπροσώπησης της «Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας» δυσανάλογα µεγάλη σε σχέση µε το πρόστιµο.    

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 641 

 
ΘΕΜΑ 7ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Γεωργίου ∆εληγιάννη του 
Ταξιάρχη, ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 
100185/1036/2014/21-5-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Κωνσταντίνο Αµπλιανίτη του Νικολάου [Α.Μ. 350], κάτοικο Λαµίας, Βύρωνος 8, ο οποίος να 
την εκπροσωπήσει στο Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, στην δικάσιµο της 25/6/2015, 
ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την από 15-06-2006 και µε 
αριθµό καταθέσεως 188/2006 προσφυγή που άσκησε ο Γεώργιος ∆εληγιάννης, συντάσσοντας  
υπόµνηµα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά την κρίση  
του απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.     

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

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 642 

 
ΘΕΜΑ 8ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αίτησης ακυρώσεως της Παρασκευής 
Καρανάσιου κ.λ.π. (σύνολο 3), ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 100188/1039/ 
2014/21-5-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Στυλιανό Κανέλλο του Ευαγγέλου [Α.Μ. 346], κάτοικο Λαµίας, Πατρόκλου 29, ο οποίος να την 
εκπροσωπήσει στο Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, στην δικάσιµο της 25/6/2015, ή 
σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την από 31-05-2006 και µε 
αριθµό καταθέσεως 179/2006 αίτηση ακύρωσης που άσκησαν η Παρασκευή Καρανάσιου 
κ.λ.π. (σύνολο 3), συντάσσοντας  υπόµνηµα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και 
γενικά να πράξει ό,τι κατά την κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.     

2. Καθορίζει την αµοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 288 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 66,24), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 354,24 ευρώ, η οποία 
προκύπτει, ως εξής:  
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- Παράσταση και υπόµνηµα 288 ευρώ [203 € παράσταση συν 85 € υπόµνηµα], µε 
βάση  τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013. 

Έδωσαν αρνητική ψήφο οι κ.κ. Γκικόπουλος και Αγγελέτος, µε την αιτιολογία ότι 
“πρόκειται για υπόθεση του δήµου Λαµιέων και δεν χρειάζεται να παραστεί η Περιφέρεια”. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 643 

 
ΘΕΜΑ 9ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Alfred Gaziu, ενώπιον του 
Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 100184/1035/ 
2014/21-5-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Χρήστο Βούλγαρη του Ιωάννη [Α.Μ.112], κάτοικο Λαµίας, Αγίου Νικολάου 6, ο οποίος να την 
εκπροσωπήσει στο Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, στην δικάσιµο της 25/6/2015, ή 
σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την από 10/05/2006 και µε 
αριθµό καταθέσεως 187/2006 αγωγή που άσκησε ο Alfred Gaziu, συντάσσοντας  υπόµνηµα, 
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά την κρίση του 
απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.     

2. Καθορίζει την αµοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 268 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 61,64), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 329,64 ευρώ, η οποία 
προκύπτει, ως εξής:  

- Παράσταση και υπόµνηµα 268 ευρώ [134 € παράσταση συν 134 € υπόµνηµα], µε 
βάση τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013. 

Μειοψήφισε ο κ. Γκικόπουλος, ο οποίος ζήτησε “να γίνει εξωδικαστικός συµβιβασµός 
χωρίς αντιδικία”. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 644 

 
ΘΕΜΑ 10ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του ∆ηµητρίου Τσεκούρα του 
Γεωργίου, ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 83140/887/ 
2014/21-5-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Γεώργιο Τσιγαρίδα του Ηλία [Α.Μ.137], κάτοικο Λαµίας, Αγίου Νικολάου 6, ο οποίος να την 
εκπροσωπήσει στο Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, στην δικάσιµο της 25/6/2015, 
ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την από την από 20/03/2005 
και µε αριθµό καταθέσεως 84/29-03-2005 αγωγή που άσκησε ο ∆ηµήτριος Τσεκούρας, 
συντάσσοντας  υπόµνηµα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι 
κατά την κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.     

2. Καθορίζει την αµοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 268 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 61,64), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 329,64 ευρώ, η οποία 
προκύπτει, ως εξής:  

- Παράσταση και υπόµνηµα 268 ευρώ [134 € παράσταση συν 134 € υπόµνηµα], µε 
βάση τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013.     

Μειοψήφισε ο κ. Γκικόπουλος, ο οποίος ζήτησε “να γίνει εξωδικαστικός συµβιβασµός 
χωρίς αντιδικία”. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 645 
 
ΘΕΜΑ 11ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της Ευαγγελίας Αγγελή του 
Χρήστου κ.λ.π. (σύνολο 86), ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 69163/663/21-
5-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. ∆ιορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τη δικηγόρο 

Σπυριδούλα Σβερώνη του Γεωργίου [Α.Μ.46 ∆.Σ. Καρπενησίου], κάτοικο Καρπενησίου, 
Σακκάλη αριθ. 7,  η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο 
Λαµίας, στην δικάσιµο της 25/6/2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να 
αποκρούσει την από 1/12/2006 και µε αριθµό καταθέσεως 250/2006 αγωγή που άσκησαν  η  
Ευαγγελία Αγγελή του Χρήστου κ.λ.π. (σύνολο 86), συντάσσοντας υπόµνηµα, προβάλλοντας 
ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά την κρίση της απαιτείται, για την 
υπεράσπιση της  υποθέσεως.     

2. Καθορίζει την αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 268 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 61,64), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 329,64 ευρώ, η οποία 
προκύπτει, ως εξής:  

- Παράσταση και υπόµνηµα 268 ευρώ [134 € παράσταση συν 134 € υπόµνηµα], µε 
βάση τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 646 

 
ΘΕΜΑ 12ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση της µε αριθµό καταθέσεως 99/2010 αγωγής 
της ∆ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού (∆.Ε.Η.), ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Λαµίας – µεταβατική έδρα Καρπενησίου. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 68616/652/20-
5-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Καρπενησίου Παρασκευή - Βασιλική Ελεφάντη (Α.Μ. 41, Κωνσταντίνου Σακκαλή 4, 
Καρπενήσι Τ.Κ. 36100, Τηλ.: 2237080712), προκειµένου να γνωµοδοτήσει για την 
υποχρέωση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για τη καταβολή των επίδικων εξόδων και σε 
θετική περίπτωση, τη νοµική δυνατότητα εξώδικου συµβιβασµού. 

2. Καθορίζει την αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 80 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 18,40), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 98,40 ευρώ, µε βάση τον 
πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013. 

  
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 647 

 
ΘΕΜΑ 13ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση της µε αριθµό καταθέσεως 100/2010 
αγωγής της ∆ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού (∆.Ε.Η.), ενώπιον του Μονοµελούς 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας – µεταβατική έδρα Καρπενησίου. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 68620/653/20-
5-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
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αποφασίζει οµόφωνα 
1. ∆ιορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την δικηγόρο 

Καρπενησίου Παρασκευή - Βασιλική Ελεφάντη (Α.Μ. 41, Κωνσταντίνου Σακκαλή 4, 
Καρπενήσι Τ.Κ. 36100, Τηλ.: 2237080712), προκειµένου να γνωµοδοτήσει για την 
υποχρέωση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για τη καταβολή των επίδικων εξόδων και σε 
θετική περίπτωση, τη νοµική δυνατότητα εξώδικου συµβιβασµού. 

2. Καθορίζει την αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 80 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 18,40), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 98,40 ευρώ, µε βάση τον 
πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 648 

 
ΘΕΜΑ 14ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση της µε αριθµό καταθέσεως 101/2010 
αγωγής της ∆ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού (∆.Ε.Η.), ενώπιον του Μονοµελούς 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας – µεταβατική έδρα Καρπενησίου. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 68621/654/20-
5-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Καρπενησίου Παρασκευή - Βασιλική Ελεφάντη (Α.Μ. 41, Κωνσταντίνου Σακκαλή 4, 
Καρπενήσι Τ.Κ. 36100, Τηλ.: 2237080712), προκειµένου να γνωµοδοτήσει για την 
υποχρέωση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για τη καταβολή των επίδικων εξόδων και σε 
θετική περίπτωση, τη νοµική δυνατότητα εξώδικου συµβιβασµού. 

2. Καθορίζει την αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 80 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 18,40), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 98,40 ευρώ, µε βάση τον 
πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 649 

 
ΘΕΜΑ 15ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση της µε αριθµό καταθέσεως 102/2010 
αγωγής της ∆ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού (∆.Ε.Η.), ενώπιον του Μονοµελούς 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας – µεταβατική έδρα Καρπενησίου. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 68622/655/20-
5-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Καρπενησίου Παρασκευή - Βασιλική Ελεφάντη (Α.Μ. 41, Κωνσταντίνου Σακκαλή 4, 
Καρπενήσι Τ.Κ. 36100, Τηλ.: 2237080712), προκειµένου να γνωµοδοτήσει για την 
υποχρέωση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για τη καταβολή των επίδικων εξόδων και σε 
θετική περίπτωση, τη νοµική δυνατότητα εξώδικου συµβιβασµού. 

2. Καθορίζει την αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 80 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 18,40), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 98,40 ευρώ, µε βάση τον 
πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013. 

  
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 650 
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ΘΕΜΑ 16ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση της µε αριθµό καταθέσεως 103/2010 
αγωγής της ∆ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού (∆.Ε.Η.), ενώπιον του Μονοµελούς 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας – µεταβατική έδρα Καρπενησίου. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 68623/656/20-
5-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Καρπενησίου Παρασκευή - Βασιλική Ελεφάντη (Α.Μ. 41, Κωνσταντίνου Σακκαλή 4, 
Καρπενήσι Τ.Κ. 36100, Τηλ.: 2237080712), προκειµένου να γνωµοδοτήσει για την 
υποχρέωση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για τη καταβολή των επίδικων εξόδων και σε 
θετική περίπτωση, τη νοµική δυνατότητα εξώδικου συµβιβασµού. 

2. Καθορίζει την αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 80 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 18,40), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 98,40 ευρώ, µε βάση τον 
πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013. 

  
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 651 

 
ΘΕΜΑ 17ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση της µε αριθµό καταθέσεως 104/2010 
αγωγής της ∆ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού (∆.Ε.Η.), ενώπιον του Μονοµελούς 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας – µεταβατική έδρα Καρπενησίου. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 68624/657/20-
5-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Καρπενησίου Παρασκευή - Βασιλική Ελεφάντη (Α.Μ. 41, Κωνσταντίνου Σακκαλή 4, 
Καρπενήσι Τ.Κ. 36100, Τηλ.: 2237080712), προκειµένου να γνωµοδοτήσει για την 
υποχρέωση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για τη καταβολή των επίδικων εξόδων και σε 
θετική περίπτωση, τη νοµική δυνατότητα εξώδικου συµβιβασµού. 

2. Καθορίζει την αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 80 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 18,40), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 98,40 ευρώ, µε βάση τον 
πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 652 
 
ΘΕΜΑ 18ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της ∆ήµητρας Φουρλιά του 
Παναγιώτη, ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας – µεταβατική έδρα 
Καρπενησίου. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 50512/472/21-
5-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Καρπενησίου Σπυριδούλα Σβερώνη του Γεωργίου (Α.Μ. 46, Σακκαλή 7), η οποία να την 
εκπροσωπήσει στο Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας (µεταβατική έδρα 
Καρπενησίου), στη δικάσιµο της 26/6/2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή 
να αποκρούσει την από 7/06/2012 και µε αριθµό καταθέσεως 127/2012 αγωγή που άσκησε η 
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∆ήµητρα Φουρλιά του Παναγιώτη, συντάσσοντας υπόµνηµα, προβάλλοντας ενστάσεις και 
ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά την κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της 
υπόθεσης.  

2. Καθορίζει την αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 268 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 61,64), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 329,64 ευρώ, η οποία 
προκύπτει, ως εξής:  

- Παράσταση και υπόµνηµα 268 ευρώ [134 € παράσταση συν 134 € υπόµνηµα], µε 
βάση τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013.     

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 653 

 
ΘΕΜΑ 19ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Κωνσταντίνου Τσιάκα του 
Λάµπρου, ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας – µεταβατική έδρα 
Καρπενησίου. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 50523/473/21-
5-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Καρπενησίου Σπυριδούλα Σβερώνη του Γεωργίου (Α.Μ. 46, Σακκαλή 7), η οποία να την 
εκπροσωπήσει στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Λαµίας (µεταβατική έδρα Καρπενησίου), στη 
δικάσιµο της 26/6/2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την 
από 30/07/2012 και µε αριθµό καταθέσεως 286/2010 αγωγή που άσκησε ο Κωνσταντίνος 
Τσιάκας του Λάµπρου, συντάσσοντας υπόµνηµα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς 
και γενικά να πράξει ό,τι κατά την κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της υπόθεσης.  

2. Καθορίζει την αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 268 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 61,64), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 329,64 ευρώ, η οποία 
προκύπτει, ως εξής:  

- Παράσταση και υπόµνηµα 268 ευρώ [134 € παράσταση συν 134 € υπόµνηµα], µε 
βάση τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013.   

   
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 654 

 
ΘΕΜΑ 20ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αίτησης ακυρώσεως της εταιρείας µε την 
επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΜΟΛΩΝ VIOMETALE 
Α.Ε.Β.Ε.», ενώπιον του Συµβουλίου Επικρατείας.  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 69164/664/21-
5-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Εταιρεία µε την επωνυµία «Γεώργιος ∆. Ανδρέου – ∆ηµήτριος Γ. Ανδρέου & Συνεργάτες» 
(Α.Μ./∆.Σ.Α. 80321, οδός Ακαδηµίας αρ. 27Α - Αθήνα), η οποία να την εκπροσωπήσει στο 
Συµβούλιο της Επικρατείας, στην δικάσιµο της 3/6/2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε 
την εντολή να αποκρούσει την από 17/9/2012 αίτηση ακύρωσης, που άσκησε η εταιρεία µε 
την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΜΟΛΩΝ 
VIOMETALE Α.Ε.Β.Ε.», συντάσσοντας υπόµνηµα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς 
και γενικά να πράξει ό,τι κατά την κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της  υποθέσεως. 

2. Καθορίζει την αµοιβή της ανωτέρω δικηγορικής εταιρείας, µε βάση την υπ’ αριθ. 
376/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 
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982 ευρώ συν ΦΠΑ 23% (= 225,86), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 1.207,86 ευρώ, 
η οποία προκύπτει, ως εξής:  

- Παράσταση και υπόµνηµα 982 ευρώ [491 € παράσταση συν 491  € υπόµνηµα], µε 
βάση τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013. 
 Ο κ. Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, αλλά ζήτησε “να περιέλθει στην επιτροπή 
αναλυτικό σηµείωµα µε όλα τα στοιχεία χειρισµού της υπόθεσης και κυρίως οι απαντήσεις της 
υπηρεσίας στο δικαστήριο”. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 655 
 
ΘΕΜΑ 21ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης σε σχέση µε την άσκηση 
ενδίκου µέσου κατά της υπ΄αριθµ. 206/2015 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Λαµίας, 
για λογαριασµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 68139/650/21-
5-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

∆ηµήτριο Σταµατόπουλο του Γεωργίου [ΑΜ 119], κάτοικο Λαµίας, οδός Λεωνίδου 6, ο οποίος 
αφού λάβει υπόψη του τις σχετικές δικονοµικές προθεσµίες και µελετήσει το φάκελο της 
υπόθεσης, λάβει δε κάθε αναγκαία πληροφορία από τις αρµόδιες υπηρεσίες [∆ιεύθυνση 
Οικονοµικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας], να συντάξει αναλυτική γνωµοδότηση για τα δικονοµικά 
δικαιώµατα και τις δυνατότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριµένα: α) αν 
επιτρέπεται ένδικο µέσο και ποιό και σε πόση προθεσµία και  β) το παραδεκτό και το βάσιµο 
των λόγων του ενδίκου αυτού µέσου, δηλαδή εάν η υπ΄αριθµ. 206/2015 ∆ιαταγή Πληρωµής 
του Ειρηνοδικείου Λαµίας έχει νοµικά ή πραγµατικά σφάλµατα που δικαιολογούν την άσκηση 
ενδίκου µέσου και ποιου. 

2. Καθορίζει την αµοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 80 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 18,40), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 98,40 ευρώ. 

Οι κ.κ. Γκικόπουλος και Αγγελέτος δήλωσαν ότι ψηφίζουν θετικά, µε την προϋπόθεση 
στην εν λόγω γνωµοδότηση “να περιληφθεί και ερώτηµα για τις διαδικασίες καταλογισµών και 
να γίνει συνολικά έρευνα του φακέλου”. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 656 

 
ΘΕΜΑ 22ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης σε σχέση µε την άσκηση 
ενδίκου µέσου κατά της υπ΄αριθµ. 77/2014 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας 
(Τµήµα Α΄ Τριµελές), για λογαριασµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 62167/607/21-
5-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Χριστίνα - Αικατερίνη Σφυρή του Βασιλείου [ΑΜ 198], κάτοικο Λαµίας, Κολοκοτρώνη 22, η 
οποία, αφού λάβει υπόψη της τις σχετικές δικονοµικές προθεσµίες και µελετήσει το φάκελο 
της υπόθεσης, λάβει δε κάθε αναγκαία πληροφορία από την αρµόδια υπηρεσία [∆ιεύθυνση 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας – Τµήµα 
Τοπογραφίας, Εποικισµού & Αναδασµού], να συντάξει αναλυτική γνωµοδότηση για τα 
δικονοµικά δικαιώµατα και τις δυνατότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 
συγκεκριµένα: α) αν επιτρέπεται ένδικο µέσο και ποιό και σε πόση προθεσµία και  β) το 
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παραδεκτό και το βάσιµο των λόγων του ενδίκου αυτού µέσου, δηλαδή εάν η απόφαση έχει 
νοµικά ή πραγµατικά σφάλµατα που δικαιολογούν την άσκηση ενδίκου µέσου και ποιου. 

2. Καθορίζει την αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, κατά τα οριζόµενα στην υπ’ αριθ. 
376/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 
80 ευρώ συν ΦΠΑ 23% (= 18,40), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 98,40 ευρώ, µε 
βάση τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 657 

 
ΘΕΜΑ 23ο: Άσκηση ή µη ένδικου µέσου κατά της υπ΄αριθµ. 244/2014 απόφασης του 
Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 68931/658/21-
5-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Να µην ασκηθεί ένδικο µέσο κατά της υπ΄αριθµ. 244/2014 απόφασης του Τριµελούς 

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 658 
 

ΘΕΜΑ 24ο: Άσκηση ή µη ένδικου µέσου κατά της υπ΄αριθµ. 333/2014 απόφασης του 
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας (Β΄ Τµήµα). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 51708/509/21-
5-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Να ασκηθεί το ένδικο µέσο της αίτησης αναίρεσης κατά της υπ΄αριθµ. 333/2014 

απόφασης του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας (Β΄ Τµήµα), λόγω του ότι το εν 
λόγω ζήτηµα παρουσιάζει ιδιαίτερο γενικότερο ενδιαφέρον για τα συµφέροντα της 
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας . 

2. ∆ιορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο 
Ευάγγελο Ταραρά του ∆ηµητρίου [ΑΜ 107], κάτοικο Λαµίας, οδός Λεωνίδου 5, για την άσκηση 
του ως άνω ενδίκου µέσου.  

3. Καθορίζει την αµοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ΄αριθµ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 331 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 76,13 €), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 407,13 ευρώ, µε βάση τον 
πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 659 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Συµπλήρωση της υπ΄αριθµ. 367/2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 69004/660/21-
5-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Συµπληρώνει την υπ’ αριθ. 367/2015 απόφασή της, ως προς το µέρος που καθορίζει 

την αµοιβή της ∆ικηγόρου Βασιλικής Τσιγκόλη, ως εξής:  
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«Καθορίζει την αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ΄αριθµ. 376/2015 
απόφασή της, στο ποσό των 298 ευρώ συν ΦΠΑ 23% (= 68,54), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή 
και Φ.Π.Α] 366,54 ευρώ, η οποία προκύπτει, ως εξής: α) για την από 24/5/2005 και µε αριθµό 
καταθέσεως 114/2005 προσφυγή, αµοιβή 149 € [64 € παράσταση συν 85 € υπόµνηµα], και β) 
για την από 24/5/2005 και µε αριθµό καταθέσεως 108/25-5-2005 προσφυγή, αµοιβή 149 € [64 
€ παράσταση συν 85 € υπόµνηµα], µε βάση τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 
4194/2013». 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 660 

 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση δαπανών για την εκτέλεση  του έργου: «Έκτακτες Παρεµβάσεις στο 
οδικό δίκτυο του Νοµού» (εκχιονισµός επαρχιακού δικτύου – αντιπληµµυρικές παρεµβάσεις), 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. α) 63148/2814/12-
5-2015, β) 70461/3244/25-5-2015 & 70472/3245/25-5-2015 έγγραφα της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του 
παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τις δαπάνες για την εκτέλεση  του έργου: «Έκτακτες Παρεµβάσεις στο οδικό 

δίκτυο του Νοµού» (εκχιονισµός επαρχιακού δικτύου – αντιπληµµυρικές παρεµβάσεις), Π.Ε. 
Φθιώτιδας, από τις παρακάτω εταιρείες, ως εξής: 

1. INTEΡKAT A.E. – AΦOI ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ για την «Αποκατάσταση βορεινών 
αναχωµάτων Σπερχειού, αποκατάσταση αγροτικού δρόµου και διευθέτηση κοίτης στην 
περιοχή Τ.Κ. Αµουρίου (σε δύο σηµεία) του ∆ήµου Λαµιέων». Η δαπάνη της συγκεκριµένης  
εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 27.885,33 € µε Φ.Π.Α..  

2. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ για την «Aποκατάσταση αναχωµάτων  στην 
περιοχή Τ.Κ. Κόµµατος & Τ.Κ. Φραντζή (τρία σηµεία) του  ∆ήµου Λαµιέων». Η δαπάνη της 
συγκεκριµένης εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 12.302,46 € µε Φ.Π.Α..  

3. ΖΟΡΜΠΑΣ ΦΩΤΙΟΣ για την «Aποκατάσταση  αναχωµάτων και διευθέτηση κοίτης 
µέγα ρέµατος στην Τ.Κ. Μακρακώµης του ∆ήµου Μακρακώµης». Η δαπάνη της 
συγκεκριµένης  εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 6.185,67 € µε Φ.Π.Α..  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 661 

 
ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση των υπ΄ αριθµ. 862, 863, 864 & 865/20-5-2015 αποφάσεων του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση 
έκτακτων φυσικών φαινοµένων (καθαρισµοί χειµάρρων και ποταµών) στην Π.Ε. Φωκίδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 876/21-5-2015 
έγγραφο της Αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει τις υπ΄αριθµ. 862, 863, 864 & 865/20-5-2015 αποφάσεις του 

Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση 
έκτακτων φυσικών φαινοµένων (καθαρισµοί χειµάρρων και ποταµών) στην Π.Ε. Φωκίδας και 
συγκεκριµένα: 
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1. - Την απευθείας µίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών µηχανηµάτων για τον 
εκχιονισµό, την ρίψη αλατιού και την άρση καταπτώσεων του Εθνικού και Επαρχιακού  
δικτύου  της Π.Ε  Φωκίδας , λόγω  έκτακτης  ανάγκης  και  εξαιρετικά επείγουσας κατάστασης 
για την χρονική περίοδο από 01-01-2015 έως 08-01-2015, ως εξής: 

α) Ιδιοκτησίας «ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ» για την ενίσχυση των πρανών και 
καθαρισµό κοίτης του χειµάρρου Σκίτσα,    

β) Ιδιοκτησίας «ΤΣΙΓΑΡΙ∆Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» για την ενίσχυση των πρανών και 
καθαρισµό κοίτης του ποταµού Πλείστου, 

γ) Ιδιοκτησίας  «ΚΡΟΝΟΣ  Ε.Τ.Ε  Ο.Ε – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ» για την ενίσχυση 
των πρανών και καθαρισµό κοίτης του χειµάρρου Γρανιτσορέµµατος, στην περιοχή  
∆ιασταύρωση ∆ιακόπι µε Κόκκινοι, 

δ) Ιδιοκτησίας «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ», για την ενίσχυση των πρανών και 
καθαρισµό κοίτης ποταµού Μόρνου στην περιοχή Άνω Ρου Μόρνου, 

ε) Ιδιοκτησίας «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ», για την ενίσχυση των πρανών και 
καθαρισµό κοίτης ποταµού Μόρνου, στην περιοχή Κάτω Ρου Μόρνου. 
            2. Η δαπάνη µίσθωσης θα υπολογιστεί σύµφωνα µε τις ώρες εργασίας των 
µηχανηµάτων, που θα προκύπτουν από το ηµερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών 
εργασίας, που θα υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του µηχανήµατος και τον αρµόδιο υπάλληλο 
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας, που θα επιβλέπει την εργασία, ως και 
από την επιτροπή παραλαβής και θα θεωρηθεί από τους αρµόδιους προϊσταµένους του 
Τµήµατος πολιτικής προστασίας και ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών σε συνδυασµό µε την 
υπ’ αριθµ. 1201/2014 απόφαση, (πρακτικό 26/02-12-2014 θέµα 27ο) της Οικονοµικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί «Έγκρισης α) µίσθωσης µηχανηµάτων και 
οχηµάτων ιδιωτών για το έτος 2015 και β) εκτέλεσης απολογιστικά εργασιών εκτάκτων 
αναγκών Π.Ε Φωκίδας». 
             3. Η µίσθωση αυτή γίνεται µε τους εξής όρους: 

(α) Η διάρκεια της µίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δηµιουργούνται, οι δε 
ηµέρες και ώρες εργασίας του µηχανήµατος θα καθορίζονται από την αρµόδια Υπηρεσία 
(∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας), µε προφορικές εντολές των υπευθύνων 
στελεχών της. 

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

(γ) Τα µηχανήµατα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, υαλοκαθαριστήρες, 
καλοριφέρ, φλας και λοιπά αναγκαία εξαρτήµατα για την σωστή και ασφαλή παροχή της 
υπηρεσίας. 

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

-(δ1) Μίσθωµα του µηχανήµατος, ωροµίσθιο του χειριστή και βοηθού µε όλες τις 
επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισµών και ταµείων, αµοιβή υπερωριών, νυκτερινών, 
αργιών, σταλίες, κλπ. 

-(δ2) Συντήρηση και επισκευή του µηχανήµατος. 
-(δ3) Προµήθεια καυσίµων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ. 
-(δ4) Ασφάλιση του µηχανήµατος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την 

αντιµετώπιση ατυχήµατος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία 
και εργασία του µηχανήµατος. 
 Μειοψήφισε ο κ. Γκικόπουλος επικαλούµενος την δίµηνη καθυστέρηση στην λήψη των 
αποφάσεων µίσθωσης µηχανηµάτων στην Π.Ε. Φωκίδας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 662 
 
ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση (απολογιστικά) της διάθεσης σχετικών πιστώσεων για δαπάνες πολιτικής 
προστασίας που προέκυψαν για την αντιµετώπιση των έντονων πληµµυρικών και 
κατολισθητικών φαινοµένων, λόγω έντονων βροχοπτώσεων στο Νοµό Ευρυτανίας, από την 
1η Φεβρουαρίου 2015. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 64161/1753/13-5-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει (απολογιστικά) την διάθεση σχετικών πιστώσεων για τις δαπάνες πολιτικής 

προστασίας που προέκυψαν για την αντιµετώπιση των καταστροφών στις περιοχές που 
επλήγησαν στον Νοµό Ευρυτανίας από τα έντονα πληµµυρικά και κατολισθητικά φαινόµενα 
από την 1η Φεβρουαρίου 2015 έως και σήµερα που ο Νοµός είναι ακόµη κηρυγµένος σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι δαπάνες θα βαρύνουν τον ΕΦ 073 και τον ΚΑΕ 5151 και 
εκτίθενται αναλυτικά, ως εξής: 
 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΣΙΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 3.665,47 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ∆ΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 
ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕ 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΤΣΙΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 9.569,40 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 
ΤΗΣ ∆ΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΤΣΙΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 4.898,11 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ∆ΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 
ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕ 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΤΣΙΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1.007,58 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ∆ΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 
ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕ 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΤΣΙΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 5.308,75 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ∆ΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 
ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕ 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΤΣΙΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 537,23 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ∆ΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 
ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕ 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

Γ.ΜΑΝΤΖΟΥΦΑΣ Α.Ε. 2.430,00 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ 
ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΚΑΤΟΠΙΝ 

ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 

ΑΦΟΙ Π. & 
Ι.ΠΑΡΙΣΣΙΝΟΥ ΑΕΕΗΚ 3.015,69 

ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΑΦΟΙ Π. & 
Ι.ΠΑΡΙΣΣΙΝΟΥ ΑΕΕΗΚ 2.345,17 

ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
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ΑΦΟΙ Π. & 
Ι.ΠΑΡΙΣΣΙΝΟΥ ΑΕΕΗΚ 317,22 

ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΑΦΟΙ Χ. & 
ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ Ο.Ε. 1.192,30 

ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ ΠΟΥ 
ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΚΑΤΟΠΙΝ 
ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 

ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 9.274,82 

ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ 
ΣΠΥΡΟΣ 160,00 

ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 50,40 

ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΟΥΣ 
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΑΓΡΑΦΑ 

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 600,00 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 
ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ 
ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ Σ. 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ 600,00 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΛΙΘΟΧΩΡΙΟΥ 
ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΚΑΤΟΠΙΝ 

ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ 
∆ΗΜ. 200,00 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 
ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ 
ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 

ΣΦΗΚΑΣ 8,00 
ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΟΥΣ 

ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΑΓΡΑΦΑ 

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ 10,00 
ΝΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΟΥΣ 

ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΑΓΡΑΦΑ 

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 1.875,90 

ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟ 
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΣΥΝΟΛΟ 47.066,04  

 
Ο κ. Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, τονίζοντας, ωστόσο, την ανάγκη να 

“συνταχθεί µελέτη για την προµήθεια συστηµάτων επικοινωνίας σε όλη την Περιφέρεια και να 
εγκατασταθεί ένα ενιαίο δίκτυο µε αναµεταδότες και για φωτιές και για έκτακτα γεγονότα”. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 663 

 
 

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση διακήρυξης και τευχών δηµοπράτησης του έργου: «Συντήρηση και 
λειτουργία σήραγγας Τυµφρηστού», αρµοδιότητας ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε., 
προϋπολογισµού 500.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 68809/2062/21-
5-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

       αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµοπράτηση του έργου: «Συντήρηση και λειτουργία σήραγγας Τυµφρηστού», 

προϋπολογισµού 500.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή δηµοπρασία, 
β) την διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης του έργου του θέµατος, 
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γ) την δαπάνη για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως Αρχή που 

θα διενεργήσει την δηµοπρασία. 
Μειοψήφισε ο κ. Γκικόπουλος εκφράζοντας επιφυλάξεις “ως προς την εγκυρότητα του 

διαγωνισµού, λόγω ασάφειας που διαπίστωσε ο ίδιος στους όρους της σχετικής διακήρυξης”.  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 664 
 
ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση δηµοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση συρµατοκιβωτίων και 
αναχωµάτων στον Πλείστο ποταµό, θέση “Προσφυλιάτικα – Γεροδήµος”», Π.Ε. Φωκίδας, 
προϋπολογισµού 150.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 66966/3124/18-5-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµοπράτηση του έργου: «Αποκατάσταση συρµατοκιβωτίων και αναχωµάτων 

στον Πλείστο ποταµό, θέση “Προσφυλιάτικα – Γεροδήµος”», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 
150.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή δηµοπρασία, 

β) τους όρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το σχέδιο  διακήρυξης και το σχέδιο της 
περίληψης διακήρυξης, 

γ) τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης που απαρτίζουν την τεχνικοοικονοµική µελέτη του 
έργου (τεχνική έκθεση - προϋπολογισµός - τιµολόγιο εργασιών, ειδική συγγραφή 
υποχρεώσεων, έντυπο οικονοµικής προσφοράς), 

δ) την δαπάνη για την εκτέλεση του έργου από το περιφερειακό πρόγραµµα από 
«ΚΑΠ –ΣΑΕΠ 066». 

2. Ορίζει την ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Φωκίδας ως αρχή που θα διενεργήσει την 
διαδικασία ορισµού της επιτροπής δηµοπρασίας και την δηµοπρασία. Επειδή ο 
προϋπολογισµός του έργου είναι κάτω από το όριο της 2ης τάξης η επιτροπή θα είναι τριµελής 
(3). Τα τρία µέλη µε τους αναπληρωτές τους θα είναι υπάλληλοι της  ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Φωκίδας που θα προκύψουν µετά από την διαδικασία της κλήρωσης.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 665 

 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δηµοπράτησης του έργου: «Βελτίωση τµήµατος δρόµου επί της 
υπ΄αριθµ. 48.Π.Ε.Ο. στη θέση “Βέρδεν – Βουνιχώρας”», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 
48.207,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 67818/3172/20-5-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµοπράτηση του έργου: «Βελτίωση τµήµατος δρόµου επί της υπ΄αριθµ. 

48.Π.Ε.Ο. στη θέση “Βέρδεν – Βουνιχώρας”», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 48.207,00 € µε 
Φ.Π.Α., µε ανοιχτή δηµοπρασία, 

β) τους όρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το σχέδιο  διακήρυξης και το σχέδιο της 
περίληψης διακήρυξης, 

γ) τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης που απαρτίζουν την τεχνικοοικονοµική µελέτη του 
έργου (τεχνική έκθεση - προϋπολογισµός - τιµολόγιο εργασιών, ειδική συγγραφή 
υποχρεώσεων, έντυπο οικονοµικής προσφοράς), 

δ) την δαπάνη για την εκτέλεση του έργου από το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων 
από πιστώσεις Ι∆ΙΩΝ ΠΟΡΩΝ, έτους 2015. 
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2. Ορίζει την ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Φωκίδας ως αρχή που θα διενεργήσει την 
διαδικασία ορισµού της επιτροπής δηµοπρασίας και την δηµοπρασία Επειδή ο 
προϋπολογισµός του έργου είναι κάτω από το όριο της 2ης τάξης η επιτροπή θα είναι τριµελής 
(3). Τα τρία µέλη µε τους αναπληρωτές τους θα είναι υπάλληλοι της  ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Φωκίδας που θα προκύψουν µετά από την διαδικασία της κλήρωσης.  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 666 
 

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση τευχών και όρων δηµοπράτησης της µελέτης: «Αντιµετώπιση 
καταπτώσεων βράχων στην περιοχή της Στρώµης», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 
90.406,83 € µε Φ.Π.Α.. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 67948/3187/19-5-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµοπράτηση της µελέτης: «Αντιµετώπιση καταπτώσεων βράχων στην περιοχή 

της Στρώµης», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 90.406,83 € µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή 
δηµοπρασία κατά το άρθρο 7 του Ν. 3316/05, 

β) τους όρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το σχέδιο  διακήρυξης και το σχέδιο της 
περίληψης διακήρυξης, 

γ) τον φάκελο του έργου (τεύχος τεχνικών δεδοµένων, τεκµηρίωση σκοπιµότητας του 
έργου, πρόγραµµα απαιτούµενων µελετών - χρονοδιάγραµµα, απαιτούµενη δαπάνη, ειδική  
συγγραφή υποχρεώσεων και έντυπο οικονοµικής προσφοράς),  

δ) την δαπάνη για την εκτέλεση του έργου από το περιφερειακό πρόγραµµα από 
«ΣΑΜΠ 066». 

2. Ορίζει την ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Φωκίδας ως αρχή που θα διενεργήσει την 
διαδικασία ορισµού της επιτροπής δηµοπρασίας και την δηµοπρασία της µελέτης. Η επιτροπή 
θα είναι τριµελής (3) σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν.3316/05. Τα δύο µέλη µε τους 
αναπληρωτές τους θα είναι υπάλληλοι της  ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας και θα  
προκύψουν από την διαδικασία της κλήρωσης, ενώ το τρίτο µέλος µε τον αναπληρωτή του θα 
είναι εκπρόσωποι του ΤΕΕ και θα υποδειχθούν από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, Τµήµα 
Ανατολικής Στερεάς. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 667 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δηµοπράτησης, µε πρόχειρο διαγωνισµό, του έργου: «Συντήρηση 
ηλεκτροφωτισµού επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισµού 73.800,00 € 
µε Φ.Π.Α.. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 
68529/1973/Φ.Ε./20-5-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την 
Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµοπράτηση του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισµού επαρχιακού οδικού 

δικτύου Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισµού 73.800,00 € µε Φ.Π.Α., µε πρόχειρο διαγωνισµό, 
β) τα τεύχη της µελέτης,  
γ) την δαπάνη για την εκτέλεση του έργου του θέµατος. 
2. Ορίζει την ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον 

πρόχειρο διαγωνισµό. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 668 
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ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δηµοπράτησης, µε πρόχειρο διαγωνισµό, του έργου: «Συντήρηση – 
Αποκατάσταση µέτρων προστασίας πρανών της Εθνικής Οδού 77 Χαλκίδα – Ιστιαία, στη 
θέση “∆ερβένι“», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 73.800,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 
68805/1977/Φ.Ε./21-5-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την 
Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµοπράτηση του έργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση µέτρων προστασίας 

πρανών της Εθνικής Οδού 77 Χαλκίδα – Ιστιαία, στη θέση “∆ερβένι“», Π.Ε. Εύβοιας, 
προϋπολογισµού 73.800,00 € µε Φ.Π.Α., µε πρόχειρο διαγωνισµό, 

β) τα τεύχη της µελέτης,  
γ) την δαπάνη για την εκτέλεση του έργου του θέµατος. 
2. Ορίζει την ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον 

πρόχειρο διαγωνισµό. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 669 

 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δηµοπράτησης του έργου: «Λήψη µέτρων, συντήρηση και βελτίωση της 
οδού Ψαχνά – Προκόπι», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 1.140.262,14 €. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 
69500/1999/Φ.Ε./21-5-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την 
Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµοπράτηση του έργου: «Λήψη µέτρων, συντήρηση και βελτίωση της οδού 

Ψαχνά – Προκόπι», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 1.140.262,14 €, µε ανοιχτή δηµοπρασία, 
β) την διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης,  
γ) την δαπάνη για την εκτέλεση του έργου του θέµατος. 
2. Ορίζει την ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον 

διαγωνισµό. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 670 

 
ΘΕΜΑ 36ο: ∆ιάλυση της σύµβασης του έργου: «Ανέγερση Γενικού Λυκείου ∆ροσιάς», Π.Ε. 
Εύβοιας, που είναι ενταγµένο για χρηµατοδότηση στο πρόγραµµα ΕΣΠΑ µε κωδικό ΟΠΣ 
215446 & έγκριση εκτέλεσης των υπολειπόµενων εργασιών µε αυτεπιστασία από το 
πρόγραµµα ΣΑΕΠ 0562 µε κωδικό 2013ΕΠ05620002. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 
68851/1978/Φ.Ε./21-5-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την 
Επιτροπή, και το υπ’ αριθµ. 2493/19-5-2015 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Π.Σ.Ε., τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του 
παρόντος πρακτικού. Στη συνέχεια πρότεινε τον διαχωρισµό του θέµατος στα επιµέρους 
σκέλη του, ώστε να ληφθούν δύο διακριτές και ανεξάρτητες µεταξύ τους αποφάσεις. 

Κατόπιν των ανωτέρω και µετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Να  διαχωριστεί το θέµα  στα επιµέρους σκέλη του, ώστε να ληφθούν δύο διακριτές και 

ανεξάρτητες µεταξύ τους αποφάσεις. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 671 
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 ΘΕΜΑ 36Α:  "∆ιάλυση σύµβασης του έργου «Ανέγερση Γενικού Λυκείου ∆ροσιάς» 
που είναι ενταγµένο για χρηµατοδότηση στο πρόγραµµα ΕΣΠΑ µε κωδικό ΟΠΣ 215446".  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 
68851/1978/Φ.Ε./21-5-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την 
Επιτροπή, και το υπ’ αριθµ. 2493/19-5-2015 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Π.Σ.Ε., τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του 
παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την διάλυση της από 6-12-2010 σύµβασης µε την ανάδοχο κ/ξια «ΑΛΦΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Ι. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ ΑΤΕ» και την οριστική διακοπή 
των εργασιών του έργου «Ανέγερση Γενικού Λυκείου ∆ροσιάς», Π.Ε. Εύβοιας, που είναι 
ενταγµένο στο πρόγραµµα ΕΣΠΑ µε κωδικό ΟΠΣ 215446, σύµφωνα µε την παρ. 1 του 
άρθρου 62 του Ν.3669/2008. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 672 
 

 ΘΕΜΑ 36Β:  "Έγκριση εκτέλεσης των υπολειπόµενων εργασιών µε αυτεπιστασία από 
το πρόγραµµα ΣΑΕΠ 0562 µε κωδικό 2013ΕΠ05620002 του έργου «Ανέγερση Γενικού 
Λυκείου ∆ροσιάς» που είναι ενταγµένο για χρηµατοδότηση στο πρόγραµµα ΕΣΠΑ µε κωδικό 
ΟΠΣ 215446" 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 
68851/1978/Φ.Ε./21-5-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την 
Επιτροπή, και το υπ’ αριθµ. 2493/19-5-2015 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Π.Σ.Ε., τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του 
παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

    αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου: «Ανέγερση Γενικού Λυκείου ∆ροσιάς», Π.Ε. Εύβοιας, 

που είναι ενταγµένο για χρηµατοδότηση στο πρόγραµµα ΣΑΕΠ 0562 µε κωδικό 
2013ΕΠ05620002, συνολικού Π/Υ 150.000,00 €, µε αυτεπιστασία από την ∆/νση Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Εύβοιας, σύµφωνα µε τα άρθρα 2 & 79 του Ν.3669/2008, που αφορά στην 
εκτέλεση των υπολειπόµενων εργασιών για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειµένου του 
έργου. 

Μειοψήφισε ο κ. Γκικόπουλος, ο οποίος ζήτησε να γίνει ανοιχτός διαγωνισµός, µε την 
αιτιολογία ότι “υπάρχει χρόνος για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειµένου του έργου από 
το ΕΣΠΑ, ενώ, όπως προκύπτει και από την τεχνική έκθεση, η ∆/νση τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Εύβοιας δεν έχει την δυνατότητα εκτέλεσης των υπολειπόµενων εργασιών µε αυτεπιστασία”.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 673 
 

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση 
επαρχιακής οδού Κάψης – Μαυρίλου», Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Ε. 
62963/2810/12-5-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την 
Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση 

επαρχιακής οδού Κάψης – Μαυρίλου», Π.Ε. Φθιώτιδας, αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης 
“Αναστάσιος Ξάνθης”, συνολικής δαπάνης 49.873,36 € (εργασία και Φ.Π.Α.), δηλαδή επί 
πλέον σε σχέση µε το ποσό της εργολαβικής σύµβασης κατά 6.615,72 € (ποσοστό 15,29%).  
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 674 
 

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ε.Ο. Ν. Μοναστήρι 
– Καρδίτσα, τµήµα Ν. Μοναστήρι – όρια Ν. Καρδίτσας», αρµοδιότητας ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Σ.Ε.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 68526/2048/21-5-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, καθώς και το 
υπ΄αριθµ. 4/20-5-2015 (θέµα 3ο) πρακτικό του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων 
Π.Σ.Ε. και το υπ΄αριθµ. 2377/13/05/2015 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Π.Σ.Ε., τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του 
παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ε.Ο. Ν. Μοναστήρι – 
Καρδίτσα, τµήµα Ν. Μοναστήρι – όρια Ν. Καρδίτσας», αναδόχου εταιρείας “ΑΤΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
Α.Ε.”, συνολικής δαπάνης 2.589.234,29 €, ήτοι επιπλέον κατά 46.023,36 € από τον 
εγκεκριµένο 2ο Α.Π.Ε. και την αρχική σύµβαση. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 675 

 
ΘΕΜΑ 39o: Έγκριση παράτασης της προθεσµίας του έργου: «Αποκατάσταση κατολισθήσεων 
οδού Άγ. ∆ηµήτριος – Καλλιανοί», αρµοδιότητας ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε.. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 53890/1627/30-4-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

κατολισθήσεων οδού Άγ. ∆ηµήτριος – Καλλιανοί», αναδόχου Κοινοπραξίας “ΕΥΒΟΚΑΤ ΑΕ- 
SICAP ΑΕ”, κατά τέσσερις (4) µήνες, δηλαδή µέχρι την µέχρι 30-09-2015 «µε αναθεώρηση», 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 (α) του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 676 

 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση παράτασης της προθεσµίας του έργου: «Βελτίωση και ασφαλτόστρωση 
δρόµου Χρύσω – Άγιος ∆ηµήτριος», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 780.000,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 58371/758/4-5-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, και το 
υπ΄αριθµ. 1/16-4-2015 (θέµα 4ο) πρακτικό του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων έργων Π.Ε. 
Ευρυτανίας, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την παράταση της προθεσµίας του έργου: «Βελτίωση και ασφαλτόστρωση 

δρόµου Χρύσω – Άγιος ∆ηµήτριος», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 780.000,00 € µε 
Φ.Π.Α., αναδόχου «ΡΟΥΜΠΑΣ  ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ,  Ε∆Ε», µέχρι 30-10-2015, µε αναθεώρηση των 
τιµών για το χρονικό διάστηµα της παράτασης αυτής, καθώς και το τροποποιηµένο 
χρονοδιάγραµµα εργασιών. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 677 
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ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση παράτασης της προθεσµίας του έργου: «Συντήρηση ασφαλτοτάπητα 
γέφυρα Κρικελλιώτη ποταµού – ∆οµνίστα – Ψηλός Σταυρός», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
προϋπολογισµού 100.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 58336/755/4-5-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, και το 
υπ΄αριθµ. 1/16-4-2015 (θέµα 1ο) πρακτικό του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων έργων Π.Ε. 
Ευρυτανίας, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την παράταση της προθεσµίας του έργου: «Συντήρηση ασφαλτοτάπητα 

γέφυρα Κρικελλιώτη ποταµού – ∆οµνίστα – Ψηλός Σταυρός», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
προϋπολογισµού 100.000,00 € µε Φ.Π.Α., αναδόχου «ΜΑΥΡΕΛΗΣ Β. ΦΩΤΙΟΣ Ε∆Ε», µέχρι 
30-6-2015, µε αναθεώρηση των τιµών για το χρονικό διάστηµα της παράτασης αυτής, καθώς 
και το τροποποιηµένο χρονοδιάγραµµα εργασιών. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 678 

 
 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 42 ο: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού προς επιλογή του γραφείου µελετών για την 
εκπόνηση της µελέτης «Συµπληρωµατικές µελέτες της ΠΕΟ Θήβας Λιβαδειάς στο τµήµα της 
Παράκαµψης Αλιάρτου», προϋπολογισµού 1.650.313,91 € 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. 67576/2026/20-5-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Συγκροτεί την παρακάτω επιτροπή διαγωνισµού προς επιλογή του γραφείου µελετών 

για την εκπόνηση της µελέτης «Συµπληρωµατικές µελέτες της ΠΕΟ Θήβας Λιβαδειάς στο 
τµήµα της Παράκαµψης Αλιάρτου», προϋπολογισµού 1.650.313,91 € µε Φ.Π.Α., σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3316/2005, τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη της 
οποίας προέκυψαν µε δηµόσια κλήρωση, σύµφωνα µε το από 19-5-2015 πρακτικό, ως εξής: 

 
α) Ιωάννης Μπαρτσώκας του Γεωργίου (Α∆Τ: ΑΜ 484820), Τοπογράφος Μηχανικός, 

ως Πρόεδρος, µε αναπληρωτή του τον Σπυρίδωνα Μαραζιάρη του Χαραλάµπους (Α∆Τ: ΑΗ 
476807), Ηλεκτρολόγο Μηχανικό. 

β) ∆ήµητρα Γραµµατίκα του Τριαντάφυλλου (Α∆Τ: ΑΒ 490580), Αρχιτέκτονας 
Μηχανικός, ως µέλος, µε αναπληρώτριά της την Μαρία Σακελλάρη του Κωνσταντίνου (Α∆Τ: 
ΑΖ 981633), Πολιτικό Μηχανικό. 

γ) Θωµάς Πανουργιάς του Αθανασίου (Α∆Τ: Χ 813729), Πολιτικός Μηχανικός, ως 
εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΑΣ, µε αναπληρώτριά του την Αγγελική – Ειρήνη Κουτσοπούλου του 
Γεωργίου (Α∆Τ: Χ 814585), Πολιτικό Μηχανικό. 

Η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο της το πολύ σε δέκα (10) συνεδριάσεις, οι 
οποίες διέπονται από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 17 του 
Ν.3205/2003, όπως ισχύει. 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 Ο κ. Γκικόπουλος δήλωσε ότι κατ΄ανάγκη ψηφίζει θετικά γνωρίζοντας την υπάρχουσα 
κατάσταση και την ανάγκη ολοκλήρωσης του εν θέµατι έργου. Ωστόσο, τόνισε ότι “η τεχνική 
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υπηρεσία της Περιφέρειας µαζί µε τις αντίστοιχες των Περιφερειακών Ενοτήτων θα έπρεπε να 
είναι καλά στελεχωµένες και εξοπλισµένες, για να καλύπτουν τις ανάγκες σε µελέτες”.  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 679 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση α) διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια χρώµατος    
διαγράµµισης οδικού δικτύου έτους 2015 της Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισµού 73.500 € µε 
Φ.Π.Α. και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 52847/2085/21-5-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
α) την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου για την «Προµήθεια 

χρώµατος διαγράµµισης οδών έτους 2015 της Π.Ε Εύβοιας», µε κριτήριο κατακύρωσης την 
χαµηλότερη τιµή, προϋπολογισµού εβδοµήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (73.500,00 
€) µε Φ.Π.Α., 
         β) τους όρους της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισµού, σύµφωνα µε το συνηµµένο 
σχέδιο,  
 γ) την δαπάνη για την ως άνω προµήθεια, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
ΣΑΕΠ566. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 680 
 

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση α) διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια σάκων 
ψυχρής ασφάλτου έτους 2015 της Π.Ε Εύβοιας», προϋπολογισµού 73.500 € µε Φ.Π.Α. και β) 
των όρων της σχετικής διακήρυξης. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 66355/2570/21-5-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
α) την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου για την «Προµήθεια 

σάκων ψυχρής ασφάλτου έτους 2015 της Π.Ε Εύβοιας», µε κριτήριο κατακύρωσης την 
χαµηλότερη τιµή, προϋπολογισµού εβδοµήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (73.500,00 
€) µε Φ.Π.Α., 
         β) τους όρους της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισµού, σύµφωνα µε το συνηµµένο 
σχέδιο,  
 γ) την δαπάνη για την ως άνω προµήθεια, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
ΣΑΕΠ566. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 681 
 
ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση α) πρακτικού άγονης δηµοπρασίας του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου 
διαγωνισµού για το υποέργο: «Προµήθεια εξοπλισµού Φυσικοθεραπευτηρίου - Νοσηλευτικού 
τµήµατος (Ιατρικός Εξοπλισµός) για το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας», 
προϋπολογισµού 126.321,00 € µε Φ.Π.Α., β) επανάληψης του διαγωνισµού µε τους ίδιους 
όρους και γ) συµπλήρωσης των µελών της αρµόδιας επιτροπής Αξιολόγησης των 
Αποτελεσµάτων των ∆ιαγωνισµών και των ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας µε εξειδικευµένο προσωπικό. 
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 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 67612/2481/19-5-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) το υπ΄αριθµ. 1/14-4-2015 πρακτικό του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου 

διαγωνισµού για την «Προµήθεια εξοπλισµού Φυσικοθεραπευτηρίου – Νοσηλευτικού 
τµήµατος (Ιατρικός Εξοπλισµός) για το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας», 
προϋπολογισµού 126.321,00 € µε Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το οποίο ο διαγωνισµός κρίθηκε 
άγονος, διότι καµία προσφορά δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα, 

β) την επανάληψη του διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους.  
2. Συµπληρώνει µε εξειδικευµένο προσωπικό την αρµόδια επιτροπή Αξιολόγησης 

των Αποτελεσµάτων των ∆ιαγωνισµών και των ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που έχει ορισθεί µε την αριθµ. 3672/28-07-2014 (Α∆Α: 
643Τ7ΛΗ-84Ω) απόφαση, ως εξής: 

1. Ντερέκας Βασίλειος, κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, υπάλληλος της 
∆/νσης Οικονοµικού, αναπληρούµενος από τον Γαλάνη ∆ηµήτριο, ΤΕ 
Πληροφορικής, υπάλληλο της ∆/νσης ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης  

2. Χαλάτση Ιωάννα, κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, υπάλληλος της ∆/νσης 
∆ια Βίου Μάθησης, αναπληρούµενη από την Πιλάτου Ελένη, κλάδου ΤΕ 
∆ιοικητικού – Λογιστικού, της ∆/νσης ∆ιοίκησης  

3. Καλώτας Βασίλειος, κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, υπάλληλος της 
∆/νσης Οικονοµικού, αναπληρούµενος από τον Πριτσιόλα Λεωνίδα, κλάδου ∆.Ε. 
∆ιοικητικού – Λογιστικού, υπάλληλο της ∆/νσης ∆ιοίκησης 

4. Χάδος Σωτήριος, κλάδου ΤΕ Φυσικοθεραπείας, υπάλληλο του Γενικού 
Νοσοκοµείου Λαµίας, αναπληρούµενος από τον Μαλιάγκα Αναστάσιο, κλάδου ∆Ε 
Τεχνικών, υπάλληλο του ίδιου φορέα  

5. Τραχείλης Παναγιώτης, κλάδου ΤΕ Φυσικοθεραπείας, υπάλληλος του Γενικού 
Νοσοκοµείου Λαµίας, αναπληρούµενος από τον Βόγια Μαργαρίτη, κλάδου ∆Ε 
Τεχνικών, υπάλληλο του ίδιου φορέα  

 
Γραµµατέας της παραπάνω επιτροπής ορίζεται η υπάλληλος Κοµνηνού Ελένη, 

Κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού υπάλληλος της ∆/νσης Οικονοµικού, µε αναπληρώτριά 
της τη Ξηρού Μαρούλα, κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού, υπάλληλο της ∆/νσης ∆ιοίκησης. 

Ο κ. Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, εκφράζοντας, ωστόσο, τον βαθύ 
προβληµατισµό του για την καθυστέρηση διενέργειας του εν λόγω διαγωνισµού. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 682 
 

ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση α) πρακτικού άγονης δηµοπρασίας του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου 
διαγωνισµού για το υποέργο: «Προµήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισµού για το Θεραπευτήριο 
Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας», προϋπολογισµού 217.076,98 € µε Φ.Π.Α., β) επανάληψης 
του διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους και γ) συµπλήρωσης των µελών της αρµόδιας 
επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων των ∆ιαγωνισµών και των ∆ιαδικασιών 
∆ιαπραγµάτευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας µε εξειδικευµένο προσωπικό. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 67624/2482/19-5-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
α) το υπ΄αριθµ. 1/17-4-2015 πρακτικό του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου 

διαγωνισµού για την «Προµήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισµού για το Θεραπευτήριο Χρόνιων 
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Παθήσεων Ευρυτανίας», προϋπολογισµού 217.076,98 € µε Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το οποίο ο 
διαγωνισµός κρίθηκε άγονος, διότι καµία προσφορά δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα, 

β) την επανάληψη του διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους.  
2. Συµπληρώνει µε εξειδικευµένο προσωπικό την αρµόδια επιτροπή Αξιολόγησης 

των Αποτελεσµάτων των ∆ιαγωνισµών και των ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που έχει ορισθεί µε την αριθµ. 3672/28-07-2014 (Α∆Α: 
643Τ7ΛΗ-84Ω) απόφαση, ως εξής:  

1. Ντερέκας Βασίλειος, κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, υπάλληλος της 
∆/νσης Οικονοµικού, αναπληρούµενος από τον Γαλάνη ∆ηµήτριο, ΤΕ 
Πληροφορικής, υπάλληλο της ∆/νσης ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης  

2. Χαλάτση Ιωάννα, κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, υπάλληλος της ∆/νσης 
∆ια Βίου Μάθησης, αναπληρούµενη από την Πιλάτου Ελένη, κλάδου ΤΕ 
∆ιοικητικού – Λογιστικού, της ∆/νσης ∆ιοίκησης  

3. Καλώτας Βασίλειος, κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, υπάλληλος της 
∆/νσης Οικονοµικού, αναπληρούµενος από τον Πριτσιόλα Λεωνίδα, κλάδου ∆.Ε. 
∆ιοικητικού – Λογιστικού, υπάλληλο της ∆/νσης ∆ιοίκησης 

4. Χάδος Σωτήριος, κλάδου ΤΕ Φυσικοθεραπείας, υπάλληλο του Γενικού 
Νοσοκοµείου Λαµίας, αναπληρούµενος από τον Μαλιάγκα Αναστάσιο, κλάδου ∆Ε 
Τεχνικών, υπάλληλο του ίδιου φορέα  

5. Τραχείλης Παναγιώτης, κλάδου ΤΕ Φυσικοθεραπείας, υπάλληλος του Γενικού 
Νοσοκοµείου Λαµίας, αναπληρούµενος από τον Βόγια Μαργαρίτη, κλάδου ∆Ε 
Τεχνικών, υπάλληλο του ίδιου φορέα  

 
Γραµµατέας της παραπάνω επιτροπής ορίζεται η υπάλληλος Κοµνηνού Ελένη, 

Κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού υπάλληλος της ∆/νσης Οικονοµικού, µε αναπληρώτριά 
της τη Ξηρού Μαρούλα, κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού, υπάλληλο της ∆/νσης ∆ιοίκησης. 

Ο κ. Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, εκφράζοντας, ωστόσο, τον βαθύ 
προβληµατισµό του για την καθυστέρηση διενέργειας του εν λόγω διαγωνισµού. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 683 
 

ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση α) δαπάνης - δέσµευση πίστωσης, β) διενέργειας πρόχειρου δηµόσιου 
διαγωνισµού, συνολικού προϋπολογισµού 27.665,00 € πλέον Φ.Π.Α., για την «Προµήθεια 
ηλεκτρονικού – ψηφιακού συστήµατος ελέγχου χρονοπαρουσίας του προσωπικού της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» & γ) των όρων της σχετικής διακήρυξης.  
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 69693/2546/22-
5-2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

       αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει: 
1. την δαπάνη – δέσµευση πίστωσης για την «Προµήθεια ηλεκτρονικού – ψηφιακού 

συστήµατος ελέγχου χρονοπαρουσίας του προσωπικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
συνολικού ποσού 27.665,00 €, πλέον Φ.Π.Α., το οποίο αναλύεται, ως εξής:  

- το µέρος της δαπάνης που αφορά το υλικό & το λογισµικό, ήτοι το ποσό των 
21.665,00 €, πλέον Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 1725, ενώ  

- το µέρος της δαπάνης που αφορά τις υπηρεσίες εγκατάστασης, παραµετροποίησης 
και προγραµµατισµού των υλικών και του λογισµικού, ήτοι το ποσό των 6.000,00 € πλέον 
Φ.Π.Α., θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0899, 

2. την διενέργεια πρόχειρου δηµόσιου διαγωνισµού για την ως άνω προµήθεια, µε 
κριτήριο κατακύρωσης την συµφερότερη προσφορά, συνολικού προϋπολογισµού 27.665,00 
€, πλέον Φ.Π.Α., ο οποίος θα βαρύνει τους Κ.Α.Ε. 1725 & 0899, 

3. τους όρους του διαγωνισµού, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο συνηµµένο σχέδιο 
της διακήρυξης. 
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Οι κ.κ. Γκικόπουλος και Αγγελέτος ζήτησαν την αναβολή του θέµατος, προκειµένου να 
ζητηθεί η άποψη του σωµατείου εργαζοµένων της Περιφέρειας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 684 

 
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση παράτασης ισχύος των προσφορών των διαγωνιζόµενων του 
ηλεκτρονικού ανοιχτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών 
καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας και των 
Νοµικών Προσώπων χωρικής αρµοδιότητάς της», προϋπολογισµού 418.540,00 € 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. 67663/1828/19-5-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
 Εγκρίνει την παράταση ισχύος των προσφορών των παρακάτω διαγωνιζόµενων του 

ηλεκτρονικού ανοιχτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών 
καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας και των 
Νοµικών Προσώπων χωρικής αρµοδιότητάς της», προϋπολογισµού 418.540,00 € µε Φ.Π.Α., 
για 120 ηµέρες πέραν αυτών που ορίζονται στην αριθµ. πρωτ. 3327/134/12-1-2015 
∆ιακήρυξη, σύµφωνα µε το άρθρο 13, του Π.∆./τος 118/2007.  

 
  ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΛΗΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
ΙΣΧΥΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Α. Τσιώνης Σπυρίδων    
 1. Οικονοµική Προσφορά Καυσίµων 

ΟΜΑ∆ΑΣ Α  (Αµόλυβδη Βενζίνη 95 & 
Πετρέλαιο Κίνησης) µε ποσοστό 
έκπτωσης και για τα δύο είδη (0%) 
µηδέν τοις εκατό.   

25/6/2015 120 ηµέρες 
επιπλέον από την 
ηµεροµηνία λήξης 

που ορίζει η 
διακήρυξη 1/2015 

 2. Οικονοµική Προσφορά Λιπαντικών 
ΟΜΑ∆ΑΣ Γ (Λιπαντικά) µε ποσοστό 
έκπτωσης (15%) δέκα πέντε τοις 
εκατό. 

25/6/2015 120 ηµέρες 
επιπλέον από την 
ηµεροµηνία λήξης 

που ορίζει η 
διακήρυξη 1/2015 

Β. «ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ»     
 1. Οικονοµική Προσφορά Λιπαντικών 

ΟΜΑ∆ΑΣ Γ (Λιπαντικά) µε ποσοστό 
έκπτωσης (32%) τριάντα δύο τοις εκατό. 

25/6/2015 120 ηµέρες 
επιπλέον από την 
ηµεροµηνία λήξης 

που ορίζει η 
διακήρυξη 1/2015 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 685 

 
 
ΜΑΘΗΤΙΚΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 
ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση πληρωµής δροµολογίων µεταφοράς µαθητών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 384861625/19-5-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την πληρωµή του Ευάγγελου Σταµατούκου, ιδιοκτήτη του ΤΑΕ 2238, για την 

µεταφορά του µαθητή του Νηπιαγωγείου Μακρυκάπας Σπυρίδωνα Κορόζη από την έναρξη 
του σχολικού έτους, και συγκεκριµένα για το χρονικό διάστηµα από 12-9-2014 µέχρι 23-12-
2014, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόµου 4304/23-10-2014 και το αριθµ. 
104/17-3-2014 έγγραφο και τις βεβαιώσεις µεταφοράς του Νηπιαγωγείου Μακρυκάπας.  

Το ηµερήσιο κόστος του δροµολογίου είναι 10,00 €, σύµφωνα µε την προσφορά που 
κατέθεσε ο ανάδοχος κατά την διαδικασία διαπραγµάτευσης των νέων δροµολογίων που 
πραγµατοποιήθηκε από την Π.Ε. Εύβοιας στις 23-12-2014 και εγκρίθηκε µε την υπ΄αριθµ. 2/8-
1-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 

Το συνολικό κόστος της δαπάνης για το ανωτέρω χρονικό διάστηµα, όπως αυτή 
πραγµατοποιήθηκε και βεβαιώθηκε, ανέρχεται στο ποσό των 779,70 € µε Φ.Π.Α.. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 686 

 
ΘΕΜΑ 50ο: ∆ιόρθωση της υπ΄αριθµ. 463/22-4-2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί τροποποίησης συµβάσεων µεταφοράς µαθητών για το 
σχολικό έτος 2014 – 2015, Π.Ε. Εύβοιας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 69629/2763/22-5-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
∆ιορθώνει την υπ΄αριθµ. 463/22-4-2015 απόφασή της περί τροποποίησης συµβάσεων 

µεταφοράς µαθητών για το σχολικό έτος 2014 – 2015, Π.Ε. Εύβοιας, ως προς τις ηµεροµηνίες 
έναρξης ισχύος των τροποποιήσεων των δροµολογίων µε αύξοντα αριθµό στον πίνακα της 
απόφασης 49 και 54 και κωδικούς 555 και 27 καθώς και, ως προς τα ποσά του ηµερήσιου 
κόστους των δροµολογίων µε αύξοντα αριθµό στον πίνακα της απόφασης 72 και 73 και 
κωδικούς 414 και 58, τα οποία εκ παραδροµής αναγράφηκαν λάθος στην εισήγηση της 
υπηρεσίας, όπως αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
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Ανάδοχος 

49 555 ΚΥΜΗ-ΧΑΛΚΙ∆Α & ΕΠΙΣΤΡ. 120,01 130,41 τροποποίηση  του 
δροµολογίου λόγω 

προσθήκης µαθητή από το 
Μονόδρι µε συνέπεια την 
αύξηση της χιλιοµετρικής 

απόστασης 

14-10-
2014 

ΚΡΙΝΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΜΗ - ΜΟΝΟ∆ΡΥ - 

ΧΑΛΚΙ∆Α & ΕΠΙΣΤΡ. 

54 27 ΜΑΝΤΟΥ∆Ι ΨΑΧΝΑ - 
ΚΑΡΑΚΑ ∆ΡΟΣΙΑΣ 
ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ (Ε∆ΡΑ  

ΣΧΟΛΕΙΟΥ) 

112,42 102,55 τροποποίηση  του 
δροµολογίου λόγω, 

συγχώνευσης µε το 28 
δροµολόγιο, λόγω αλλαγής 

των µαθητών και της 
σχολικής µονάδας µε 

συνέπεια την µείωση της 
χιλιοµετρικής απόστασης 

1-2-2015 ΠΑΠΑΤΣΟΥΛΗΣ 
∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ 

ΜΑΝΤΟΥ∆Ι - ΠΡΟΚΟΠΙ - 
ΨΑΧΝΑ - ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ (Ε∆ΡΑ 
ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΠΑΛ, ΚΑΜΑΡΕΣ) 

& ΕΠΙΣΤΡ. 
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65 121 ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ-ΑΓ. 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΛΟΥΤΣΑ-
ΑΜΦΙΘΕΑ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

28.30 22.87 τροποποίηση  του 
δροµολογίου λόγω εκ νέου 
δροµολόγησης των µαθητών 
και προσθήκης της περιοχής 
των Καθενών µε συνέπεια 
την αύξηση της χιλιοµετρικής 

απόστασης 
 

8-1-2015 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ 
ΚΤΕΛ Ν. 
ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ-ΑΓ. 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΚΑΘΕΝΟΙ-
ΑΜΦΙΘΕΑ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

70 12 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΜΠΑΤΑΡΙΑ - 

ΆΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - 
ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ - ΧΑΪΝΑ - 
∆ΟΚΟΣ - ∆ΥΟ ∆ΕΝ∆ΡΑ - 
ΣΧΟΛΕΙΟ & ΕΠΙΣΤΡ. 

99.08 97.42 τροποποίηση  του 
δροµολογίου σύµφωνα µε τις 

ανάγκες του Ειδικού 
σχολείου 

11-2-
2015 

ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ 

ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ Α.Ε. 

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΜΠΑΤΑΡΙΑ - 

ΆΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - 
ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ - ΧΑΪΝΑ - 
ΣΧΟΛΕΙΟ & ΕΠΙΣΤΡ. 

72 414 ΚΑΛΟΧΩΡΙ-ΠΑΝΤΕΙΧΙ-
ΑΥΛΙ∆Α-ΒΑΘΥ-ΦΑΡΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ. -1 

52,18 56.07 Τροποποίηση  του 
δροµολογίου λόγω 

παράκαµψης στην περιοχή 
του καταυλισµού των Ροµά 
µε αύξηση της χιλιοµετρικής 

απόστασης 

10/11/201
4 

ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ 

ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ Α.Ε. 

παραµένει η ίδια 

73 58 ∆ΡΟΣΙΑ - ΚΑΝΗΘΟΣ - ΑΓΙΑ 
ΜΑΡΙΝΑ - ΣΑΜΟΥ 15  - 
ΆΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) - Β. 
ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η 14 - 
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 9 - 
∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 1 - 

ΜΠΟΛΟΒΙΝΕΝΑΣ 38 - 
ΚΑΜΑΡΕΣ (Ε∆ΡΑ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ) 

106,85 95,95 τροποποίηση  του 
δροµολογίου και µείωση της 
χιλιοµετρικής απόστασης 

σύµφωνα µε τις ανάγκες του 
Ειδικού ΕΠΑΛ µε την  έναρξη 
του νέου σχολικού έτους 
καθώς και έγγραφων 

αιτηµάτων του αναδόχου µε 
την αναλυτική περιγραφή του 

δροµολογίου 

11/9/2014 ΤΣΟΤΡΑΣ % ΣΙΑ 
Ο.Ε. 

∆ΡΟΣΙΑ - ΚΑΝΗΘΟΣ - 
ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - ΑΓΙΑ 
ΜΑΡΙΝΑ - ∆ΕΞΑΜΕΝΗ - 
ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ -  
ΆΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) - ΣΑΜΟΥ  

ΚΑΜΑΡΕΣ (Ε∆ΡΑ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ) 

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η 463/22-4-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε.. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 687 
 

ΘΕΜΑ 51ο: Τροποποίηση δροµολογίου µεταφοράς µαθητών χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. 
Βοιωτίας, για το σχολικό έτος 2014-2015. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 2326/22-5-2015 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Τροποποιεί το υπ’ αριθµ. 58 δροµολόγιο “Παύλο – Ακραίφνιο – ΕΕΕΕΚ Λουτουφίου”, 

διότι εκ παραδροµής είχε υπολογιστεί λανθασµένα η χιλιοµετρική του απόσταση. Η 
χιλιοµετρική αλλαγή θα έχει αναδροµική ισχύ από την 1-11-2014 που ξεκίνησε και η εκτέλεση 
του εν λόγω δροµολογίου.   
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 688 

 
ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του διενεργούµενου µε την διαδικασία της 
διαπραγµάτευσης διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής 
αρµοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για το σχολικό  έτος  2014-2015. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 2157/25-5-2015 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το από 11-5-2015 πρακτικό της επιτροπής του διενεργούµενου µε την 

διαδικασία της διαπραγµάτευσης διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς 
µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για το σχολικό  έτος  2014-2015, που αφορά 
στην αποσφράγιση και στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου 6 παρ.2 
του Π.∆. 118/2007 των αναδειχθέντων µειοδοτών. 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού στους: 
• Νικολάου – Πίνδα Παναγιώτη, µε αριθµό καταχώρησης Ν26, µε τιµή15,22€ 
• Κυριακάτη Ιωάννα, µε αριθµό καταχώρησης 93, µε τιµή 37,90€ 
• Παπαγιάννη TRAVEL, µε αριθµό καταχώρησης 60, µε τιµή 185,00€ 
• Κόλλια Χαράλαµπο, µε αριθµό καταχώρησης 59, Ν35, µε τιµή 26,65€ & 61,95€ 

αντίστοιχα 
• Ένωση ΤΑΞΙ Επαρχίας Λιβαδειάς  
      Ν28, µε τιµή 9,70 € 
      Ν29, µε τιµή 31,70 € 
      Ν3, µε τιµή 12,20 € 
      Ν4, µε τιµή 19,70 € 
      Ν5, µε τιµή 34,60 € 
      Ν8, µε τιµή 93,50 € 

Α/Α 

Τόπος 
παραλ
αβής 

Τόπο
ς 

προο
ρισµ
ού 

Σχολικ
ή 

Μονάδ
α 

Αρι
θµό
ς 
µετ
αφε
ροµ
ένω
ν 

µαθ
ητώ
ν 

Προσ
φορό
τερο 
µετα
φορι
κό 

µέσο 

ΕΜΦΟΤΡΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 

∆ροµο
λόγιο 
µονό ή 
µε 

επιστρ
οφή 

ΣΥΝΟ∆
ΟΣ 

τελική  
τιµή 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

τελική  
τιµή 
ΜΕ 
ΦΠΑ 

εντ
ός 
πόλ
εως 

, 
µικ
ρή 
κλί
ση 

εντ
ός 
πόλ
εως

, 
µεγ
άλη 
κλί
ση 

εκτ
ός 
πόλ
εως

, 
µικ
ρή 
κλί
ση 

εκτ
ός 
πόλ
εως

, 
µεγ
άλη 
κλί
ση 

ΚΜ 
ΣΥ
ΝΟ
ΛΟ 

µικ
ρή 
κλί
ση 

µεγ
άλη 
κλί
ση 

µικ
ρή 
κλί
ση 

µεγ
άλη 
κλί
ση 

ΤΟ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΟΠΩΣ ΓΙΝΟΤΑΝ: 

58 

ΠΑΥΛΟ 
- 

ΑΚΡΑΙ
ΦΝΙΟ 

ΛΟΥΤ
ΟΥΦΙ ΕΕΕΕΚ 3 ΤΑΞΙ 2  100  102 

ΜΕ 
ΕΠΙΣΤ
ΡΟΦΗ 

ΝΑΙ                  
(4 

ΩΡΕΣ) 
117,40 132,67 

ΤΟ ∆ΙΟΡΘΩΜΕΝΟ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΣΤΗΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ: 

58 

ΠΑΥΛΟ 
- 

ΑΚΡΑΙ
ΦΝΙΟ 

ΛΟΥΤ
ΟΥΦΙ ΕΕΕΕΚ 3 ΤΑΞΙ 2  118  120 

ΜΕ 
ΕΠΙΣΤ
ΡΟΦΗ 

ΝΑΙ                  
(4 

ΩΡΕΣ) 
132,53 149,76 
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      Ν15, µε τιµή 13,80 € 
      Ν16, µε τιµή 11,40 € 
      Ν19, µε τιµή 55,73 € 
      Ν20, µε τιµή 67,70 € 
      Ν21, µε τιµή 83,70 € 
      10, µε τιµή 59,80 € 
      52, µε τιµή 33,90 € 
• Τσότρα Νικολαο 117, Ν27, µε τιµή 24,10 € και 26,71€ αντίστοιχα 
• Πολύµερο ∆ηµήτριο Ν7, µε τιµή 23,82€ 
• Μπακαλέξη Ιωάννη 9, µε τιµή 61,00€ 
• Τσότρα Νικόλαο & ΣΙΑ ΕΕ,  
      Ν9, µε τιµή 32,95 € 
      Ν14, µε τιµή 99,50 € 
      Ν18, µε τιµή 26,75 € 
      Ν23, µε τιµή 40,81 € 
      Ν25, µε τιµή 61,30 € 
      1.7 µε τιµή 126,50 € 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 689 

 
ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση δαπανών δροµολογίων µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, 
σχολικού 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. 67632/2484/13-5-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες δροµολογίων µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. 

Φθιώτιδας, σχολικού έτους 2014-15, ως εξής:  
 

Α. ∆ΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΣΕΠΤ2014 – ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 

ΠΕ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 073 ΚΑΕ 0821 
ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ∆.ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ ΑΠ 2445/13-05-2015 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ 

ΠΕΡΙ
Ο∆Ο
Σ 

ΣΥΜΒ
ΑΣΗ 

ΗΜ
ΕΡ
ΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
13% 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ ΑΝΑ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1. 
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Σ ΣΠΥΡΟΣ 
  

ΙΑΝ. 
2015 NEO17 14 24,26 339,64 € 44,15 € 383,79 € 

  
1.452,93 € 

ΦΕΒ
Ρ..20

15 NEO17 18 24,26 436,68 € 56,77 € 493,45 € 

  

ΜΑΡ.
.201

5 NEO17 21 24,26 509,46 € 66,23 € 575,69 €   
2. ΚΟΛΟΒΟΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΙΑΝ. 
2015 

ΤΜΗΜ
Α 19 14 10,95 153,30 € 19,93 € 173,23 €   

  

ΦΕΒ
Ρ..20

15 
ΤΜΗΜ
Α 19 18 10,95 197,10 € 25,62 € 222,72 € 655,80 € 

  

ΜΑΡ.
.201

5 
ΤΜΗΜ
Α 19 21 10,95 229,95 € 29,89 € 259,84 €   
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3. ΓΕΩΡΓΙΟΥ   
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΙΑΝ.
2015 ΝΕΟ45 15 27,49 412,35 € 53,61 € 465,96 €   

  

ΦΕΒ
Ρ. 

2015 ΝΕΟ45 18 27,49 494,82 € 64,33 € 559,15 € 1.708,50 € 

  

ΜΑΡ.
.201

5 ΝΕΟ45 22 27,49 604,78 € 78,62 € 683,40 €   
4. 
ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΙΑΝ.
2015 ΝΕΟ43 12 10,3 123,60 € 16,07 € 139,67 €   

  

ΦΕΒ
Ρ. 

2015 ΝΕΟ43 13 10,3 133,90 € 17,41 € 151,31 € 523,76 € 

  

ΜΑΡ
Τ.20
15 ΝΕΟ43 20 10,3 206,00 € 26,78 € 232,78 €   

5. ΖΑΚΩΝΗΣ   
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΙΑΝ.
2015 

ΤΜΗΜ
Α47 15 36,68 550,20 € 71,53 € 621,73 €   

  

ΦΕΒ
Ρ. 

2015 
ΤΜΗΜ
Α47 18 36,68 660,24 € 85,83 € 746,07 € 2.279,66 € 

  
ΜΑΡ.
2015 

ΤΜΗΜ
Α47 22 36,68 806,96 € 104,90 € 911,86 €   

6. ΖΑΚΩΝΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΙΑΝ.
2015 

ΤΜΗΜ
Α 55 15 22,92 343,80 € 44,69 € 388,49 €   

  

ΦΕΒ
Ρ. 

2015 
ΤΜΗΜ
Α 55 19 22,92 435,48 € 56,61 € 492,09 € 1.450,38 € 

  

ΜΑΡ
Τ.20
15 

ΤΜΗΜ
Α 55 22 22,92 504,24 € 65,55 € 569,79 €   

7. ΣΤΑΜΕΛΟΣ  
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΙΑΝ.
2015 

ΝΈΟ 
36 15 45,11 676,65 € 87,96 € 764,61 €   

  

ΦΕΒ
Ρ. 

2015 
ΝΈΟ 

36 19 45,11 857,09 € 111,42 € 968,51 € 2.854,56 € 

  

ΜΑΡ
Τ.20
15 

ΝΈΟ 
36 22 45,11 992,42 € 129,01 € 

1.121,43 
€   

8. ΤΣΙΛΟΦΥΤΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΙΑΝ.
2015 ΝΕΟ20 15 24,06 360,90 € 46,92 € 407,82 €   

  

ΦΕΒ
Ρ. 

2015 ΝΕΟ20 18 24,06 433,08 € 56,30 € 489,38 € 1.495,33 € 

  

ΜΑΡ
Τ.20
15 ΝΕΟ20 22 24,06 529,32 € 68,81 € 598,13 €  

9. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ  
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 

ΙΑΝ.
2015 ΝΕΟ16 14 9,53 133,42 € 17,34 € 150,76 €   

  

ΦΕΒ
Ρ. 

2015 ΝΕΟ16 18 9,53 171,54 € 22,30 € 193,84 € 570,75 € 

  

ΜΑΡ
Τ.20
15 ΝΕΟ16 21 9,53 200,13 € 26,02 € 226,15 €   

10. ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ   
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΙΑΝ.
2015 ΝΕΟ31 14 9,04 126,56 € 16,45 € 143,01 €   

  ΦΕΒ ΝΕΟ31 19 9,04 171,76 € 22,33 € 194,09 € 541,41 € 
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Ρ. 
2015 

  

ΜΑΡ
Τ.20
15 ΝΕΟ31 20 9,04 180,80 € 23,50 € 204,30 €   

11.ΝΤΑΣΙΟΣ  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΙΑΝ.
2015 

ΤΜΗΜ
Α18 15 16,53 247,95 € 32,23 € 280,18 €   

  

ΦΕΒ
Ρ. 

2015 
ΤΜΗΜ
Α18 18 16,53 297,54 € 38,68 € 336,22 € 1.008,66 € 

  

ΜΑΡ
Τ.20
15 

ΤΜΗΜ
Α18 21 16,53 347,13 € 45,13 € 392,26 €   

12.ΚΑΤΣΑΜΠΕΚ
ΗΣ  ΑΡΓΥΡΗΣ  

ΙΑΝ.
2015 

ΤΜΗΜ
Α62 15 24,00 360,00 € 46,80 € 406,80 €   

  

ΦΕΒ
Ρ. 

2015 
ΤΜΗΜ
Α62 18 24,00 432,00 € 56,16 € 488,16 € 1.491,60 € 

  

ΜΑΡ
Τ.20
15 

ΤΜΗΜ
Α62 22 24,00 528,00 € 68,64 € 596,64 €   

13. ΚΑΜΑΡΑΣ  
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΙΑΝ.
2015 

ΤΜΗΜ
Α 67 15 21,78 326,70 € 42,47 € 369,17 €   

  

ΦΕΒ
Ρ. 

2015 
ΤΜΗΜ
Α 67 19 21,78 413,82 € 53,80 € 467,62 € 1.378,24 € 

  

ΜΑΡ
Τ.20
15 

ΤΜΗΜ
Α 67 22 21,78 479,16 € 62,29 € 541,45 €   

14. ΚΑΜΑΡΑΣ   
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΙΑΝ.
2015 ΝΕΟ35 15 30,45 456,75 € 59,38 € 516,13 €   

  

ΦΕΒ
Ρ. 

2015 ΝΕΟ35 19 30,45 578,55 € 75,21 € 653,76 € 1.926,88 € 

  

ΜΑΡ
Τ.20
15 ΝΕΟ35 22 30,45 669,90 € 87,09 € 756,99 €   

15.ΣΤΑΜΕΛΟΣ  
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΙΑΝ.
2015 ΝΕΟ49 14 15,38 215,32 € 27,99 € 243,31 €   

  

ΦΕΒ
Ρ. 

2015 ΝΕΟ49 19 15,38 292,22 € 37,99 € 330,21 € 938,49 € 

  

ΜΑΡ
Τ.20
15 ΝΕΟ49 21 15,38 322,98 € 41,99 € 364,97 €   

         
 
ΣΥΝΟΛΟ  20.276,93 € 20.276,93 € 

 
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα επιβαρύνει τον Προϋπολογισµό της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας και θα  πληρωθεί από τον Ε.Φ. 01073 ΚΑΕ 0821. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 690 
 
 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση της «∆ιαχείρισης της άρδευσης του Κωπαϊδικού 
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Πεδίου», χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για το έτος 2015, προϋπολογισµού 120.000 € 
άνευ Φ.Π.Α.. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 2330/22-5-2015 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

     αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει: 
1. το από 21-5-2015 πρακτικό της επιτροπής του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου 

µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση της «∆ιαχείρισης της άρδευσης του Κωπαϊδικού 
Πεδίου», χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για το έτος 2015, προϋπολογισµού 120.000 € 
άνευ Φ.Π.Α., που αφορά στην αξιολόγηση των υποβληθέντων προσφορών (δικαιολογητικά 
συµµετοχής – τεχνική προσφορά) των υποψηφίων αναδόχων, 

2. την συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού µε αποσφράγιση των οικονοµικών 
προσφορών των παρακάτω υποψηφίων αναδόχων:  

• 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
• ΜΠΕΡΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Μειοψήφισε ο κ. Γκικόπουλος, ο οποίος δήλωσε ότι “διαφωνεί κατηγορηµατικά µε τον 
τρόπο που αντιµετωπίζεται το θέµα της Κωπαΐδας, ενώ καµία σκέψη δεν υπάρχει για δηµόσια 
υπηρεσία που θα µεριµνά και θα διαχειρίζεται τα ζητήµατα που αφορούν τον Οργανισµό της”. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 691 
 
ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης – πληρωµής δαπάνης για την απευθείας ανάθεση 
παροχής υπηρεσιών συντήρησης & υποστήριξης του λογισµικού που χρησιµοποιείται από την 
Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.) 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 69860/2543/22-
5-2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

       αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει την δέσµευση πίστωσης – πληρωµή δαπάνης, συνολικού ποσού 13.530,00 € 

µε Φ.Π.Α., για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης & υποστήριξης του 
λογισµικού που χρησιµοποιείται από την Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι και τις 31/04/2016. 

Αναλυτικά, οι εργασίες που θα πρέπει να εκτελέσει ο ανάδοχος είναι οι παρακάτω:  
1. Να αποκαθιστά, κάθε αποδεδειγµένη βλάβη του λογισµικού. 
2. Να παρέχει δωρεάν τις νέες εκδόσεις των εφαρµογών, µε υποχρέωση της εταιρείας 

να εκδίδει νέα έκδοση κάθε φορά που θα υπάρξει αλλαγή του θεσµικού πλαισίου. 
3. Να παρέχει δωρεάν τις ενηµερωµένες εκδόσεις των εγχειριδίων χρήσης 
4. Να παρέχει δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη στους χρήστες (HELP DESK) 
5. Να παρέχει δωρεάν πρόσβαση στο site της εταιρείας και συγκεκριµένα στο σύστηµα 

ηλεκτρονικής υποστήριξη (support) 
6. Να παρέχει αποµακρυσµένη παρεµβατική υποστήριξη. 
7. Να παρέχει δωρεάν συµβουλευτικές υπηρεσίες σε σχέση µε το συνολικό 

µηχανογραφικό σύστηµα του πελάτη, τις επεκτάσεις, τις βελτιώσεις, την εγκατάσταση 
λογισµικού τρίτων κατασκευαστών κλπ 

8. Να παρέχει προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση έναντι των πελατών που δεν 
καλύπτονται µε εγγύηση ή σύµβαση συντήρησης 

9. Να παρέχει υπηρεσίες επιτόπιας παρουσίας για την παροχή υπηρεσιών 
πληροφορικής που θα ζητηθούν, καθώς εκπαιδεύσεις στο ήδη εγκατεστηµένο πρόγραµµα στο 
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Τµήµα Προσωπικού. Ο προγραµµατισµός των επισκέψεων θα πραγµατοποιείται µετά από 
έγγραφο αίτηµα της Περιφερείας Στερεάς και σε συνεννόηση µε την OTS. 

10. Να παρέχει υπηρεσίες επιτόπιας παρουσίας για την παροχή υπηρεσιών 
πληροφορικής που θα ζητηθούν, καθώς εκπαιδεύσεις των ήδη εγκατεστηµένων 
προγραµµάτων της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων. Ο προγραµµατισµός των 
επισκέψεων θα πραγµατοποιείται µετά από έγγραφο αίτηµα της Περιφερείας Στερεάς και σε 
συνεννόηση µε την OTS. 

11. Να παρέχει υπηρεσίες επιτόπιας παρουσίας για την παροχή υπηρεσιών 
πληροφορικής που θα ζητηθούν, καθώς εκπαιδεύσεις των ήδη εγκατεστηµένων 
προγραµµάτων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού. Ο προγραµµατισµός των επισκέψεων θα 
πραγµατοποιείται µετά από έγγραφο αίτηµα της Περιφερείας Στερεάς και σε συνεννόηση µε 
την OTS. 

12. Να παρέχει την εφαρµογή ∆ηµοσίευσης Στοιχείων Προϋπολογισµού σε 1ο επίπεδο 
µε διάθεση στοιχείων του Π/Υ σε µορφή πρωτογενών δεδοµένων (json) 

13. Να παρέχει την εφαρµογή ∆ηµοσίευσης Στοιχείων Έργων στην Ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

14. Να παρέχει τις εκπτώσεις που ισχύουν για τους πελάτες που καλύπτονται µε 
εγγύηση ή σύµβαση συντήρησης 

15. Να παρέχει στον πελάτη υπηρεσίες πληροφορικής που θα ζητηθούν, εκπαίδευσης, 
συµβουλευτικές κλπ. Το κόστος θα επιβαρύνει τον πελάτη βάσει του τρέχοντος 
τιµοκαταλόγου, µειωµένο κατά 20%. 

 
Το ανωτέρω ποσό θα καλυφθεί από τον Ειδικό Φορέα 01.073 Κ.Α.Ε.:0869 του Π/Υ της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
O κ. Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό µέχρι τουλάχιστον να οργανωθεί ένα καλό, 

λειτουργικό και αποτελεσµατικό τµήµα πληροφορικής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 692 
 
 
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑ  56ο: Έγκριση παράτασης µισθίου για τη στέγαση της Αποθήκης (ως αποθήκης του 
Ο.Γ.Α.) της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. Φθιώτιδας (πρώην 
∆/νσης Υγείας και ∆ηµόσιας Υγιεινής της Ν.Α.Φ.). 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 68219/2505/20-5-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την παράταση της µίσθωσης του ισόγειου χώρου της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας 

και Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. Φθιώτιδας που χρησιµοποιείται για την στέγαση της 
Αποθήκης Ο.Γ.Α. (ταχ. δ/νση Μαβίλη 6, Λαµία), εµβαδού 88 τ.µ., για τρία (3) έτη, δηλαδή από 
15 Απριλίου 2015 µέχρι 15 Απριλίου 2018, µε τους ίδιους όρους του αρχικού µισθώµατος και 
µε την τιµή που ισχύει σήµερα, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 158,02 € µηνιαίως µετά τις 
τροποποιήσεις και την εφαρµογή των νόµων Ν. 4002/22-8-2011, Ν. 4081/27-9-2012 και του 
νόµου Ν. 4316/2014. 

Βάσει του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ Α΄ 270/24-12-2014) άρθρο 102 το µίσθιο δεν 
επιτρέπεται να αυξηθεί πριν την 1/1/2019. 

Για την πληρωµή του µισθίου θα προηγείται κάθε φορά η αντίστοιχη δέσµευση 
πίστωσης από την αρµόδια υπηρεσία (Π.∆. 113/2010 «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά µε την 
ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» άρθρο 3 – παράγραφος 2). 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 693 
 
 
∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση δαπανών - δέσµευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα α) υπ’ αριθµ. 2280/20-5-2015 
& β) 2167/12-5-2015 έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την 
Επιτροπή, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
 Εγκρίνει την δαπάνη (ανάληψη υποχρέωσης - δέσµευση πίστωσης) για αγορές, 
επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας, ως εξής: 
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Α/Α Αιτιολογία Ποσό 
1. Πληρωµή δαπάνης για φιλοτέχνηση  γραµµάτων σε δύο µηχανήµατα 

έργου, σε επιβατικά αυτοκίνητα και για κατασκευή µεταλλικής 
επιγραφής. 
Σχετ. το αρ. 4177/12-5-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ  861 

332,10 

2. Πληρωµή δαπάνης για αλλαγή λαδιών φίλτρων και 
υαλοκαθαριστήρα για το ΚΗΥ 6116 αυτοκίνητο. 
Σχετ. το αρ. 4176/12-5-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ  1321 

179,49 

3. 
 

Πληρωµή δαπάνης για εργασία και ανταλλακτικά (αυτόµατος 
δυναµό, ρουλεµάν τροχαλίας δυναµό και ρουλεµάν ποµπίνας 
δυναµό) για το ΚΗΥ 6108 αυτοκίνητο. 
Σχετ. το αρ. 4176/12-5-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 861,  1321 

238,00 

4. Πληρωµή δαπάνης για εργασία (εξαγωγή προφίλτρου, καθάρισµα 
σίτας, αλλαγή φίλτρου, καθάρισµα σωληνάκια πετρελαίου και 
επανατοποθέτηση αυτών) και ανταλλακτικά (cap, βαλβολίνη και  
λάδι υδραυλικού) για το ΚΥ 3922 Μ.Ε (γκρέϊτερ) 
Σχετ. το αρ. 1573/12-5-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 861,  1321 

607,93 

5. Πληρωµή δαπάνης για ανταλλακτικά (τριών φίλτρων πετρελαίου) για 
το ΚΥ 121635 Μ.Ε (γκρέϊτερ) 
Σχετ. το αρ. 1574/12-5-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1321 

46,53 

6. Πληρωµή δαπάνης παροχής υπηρεσιών για τη συντήρηση και 
υποστήριξη του λογισµικού της Π.Ε Βοιωτίας όπως:  

1. ∆ιαχείριση οικονοµικού    ποσού 2.750,00 ευρώ + Φ.Π.Α 

2. ∆ηµοσίευση στοιχείων προϋπολογισµού και έργων ποσού 
500,00 ευρώ + Φ.Π.Α 

3. ∆ιαχείριση ανθρωπίνων πόρων ποσού 1.750,00 ευρώ + 
Φ.Π.Α 

4. ∆ιαχείριση έργων ποσού 1.250,00 ευρώ + Φ.Π.Α 

5. ∆ιαχείριση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου 1.000,00 ευρώ  
+Φ.Π.Α 

Απευθείας ανάθεση στην OTS σύµφωνα µε την προσφορά 
14/5/2015. 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 879 

8.917,50 

7. Πληρωµή δαπάνης για αγορά εργαλείων του Μικτού Εργαλείων 
Οχηµάτων Θήβας λόγω κλοπής . 
Σχετ. το αρ. 5151/15-5-2015 έγγραφο του Τµήµατος Μεταφορών 
Θήβας 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1699 

126,40 

8. Πληρωµή δαπάνης για αγορά µελανιών για τις ανάγκες του γραφείου 
των θεµατικών αντιπεριφερειαρχών. 
Σχετ. προσφορά 15/5/2015 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1111 

84,44 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 694 

 
ΘΕΜΑ 58ο: Έγκριση δαπανών - δέσµευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό για 
αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 69215/1858/21-5-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Α. Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες και τη δέσµευση πίστωσης από τον Τακτικό 

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

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Π/Υ 
(ποσό µε 
Φ.Π.Α. σε 

9. Πληρωµή δαπάνης για δηµοσίευση ανακοίνωσης πρόσληψης 
προσωπικού Ι∆ΟΧ µε 8µηνη σύµβαση σύµφωνα µε την αριθµ. 
Απόφαση 43/2015 του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας 
στις εφηµερίδες Βοιωτική Ώρα και Μανιφέστο  . 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 841 

993,84 

10. Επιστροφή ποσού 39,00 ευρώ το οποίο κατατέθηκε µε το αριθµ. 
30/24-11-14 καταθετήριο στον BIKER SINGH KEWAL διότι δεν 
ολοκληρώθηκε η διαδικασία µεταβίβασης του υπ΄αριθµ ΧΧΑ 164 
Σχετικό: ΤΟ αριθµ.4289/24-4-2015 έγγραφο Τµήµατος Μεταφορών 
Θήβας 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01. 073 ΚΑΕ 3199 

39,00 

11. Επιστροφή ποσού 135,00 ευρώ το οποίο κατατέθηκε µε το αριθµ. 
104/23-4-2015 καταθετήριο στον ΚΑΤΣΙΝΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ διότι δεν 
ολοκληρώθηκε η διαδικασία µεταβίβασης του υπ΄αριθµ ΕΡΤ 8212 
Σχετικό: Το αριθµ.4492/5-5-2015 έγγραφο Τµήµατος Μεταφορών 
Θήβας 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01. 073 ΚΑΕ 3199 

135,00 

12. Επιστροφή ποσού 75,00 ευρώ το οποίο κατατέθηκε µε το αριθµ. 
64/6-5-2015 καταθετήριο στη ∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ διότι δεν 
ολοκληρώθηκε η διαδικασία µεταβίβασης του υπ΄αριθµ ΥΚΕ 7198 
Σχετικό: Το αριθµ.5027/13-5-2015 έγγραφο Τµήµατος Μεταφορών 
Θήβας 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01. 073 ΚΑΕ 3199 

75,00 

13. Επιστροφή ποσού 39,00 ευρώ το οποίο κατατέθηκε µε το αριθµ. 
1252/24-12-2014 καταθετήριο στον ΣΤΡΑΤΕΛΟ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ διότι 
δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία µεταβίβασης του υπ΄αριθµ ΒΙΜ 159 
Σχετικό: Το αριθµ.5071/14-5-2015 έγγραφο Τµήµατος Μεταφορών 
Θήβας 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01. 073 ΚΑΕ 3199 

39,00 

14. Πληρωµή δαπάνης για αγορά ενός τραπεζιού συµβουλίου 90Χ140  
για τις ανάγκες του γραφείου των θεµατικών Αντιπεριφερειαρχών. 
Σχετ. προσφορά 27/4/2015 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1711 

199,00 

15. Πληρωµή δαπάνης για αγορά τεσσάρων ελαστικών, µίας ζάντας και 
για ζυγοστάθµιση - ευθυγράµµιση  για το ΚΗΥ 6105 αυτοκίνητο. 
Σχετ. το αρ. 4174/12-5-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ  861,1321 

738,00 
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ευρώ) 

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

ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗ

ΤΟΥ 

ΑΡΙΘ. 
ΑΥΤΟΚΙ
ΝΗΤOΥ 

ΕΙ∆ΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝ
ΙΑ ΕΠΙΘ/ΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 

Επιβατικό   ΚΗΥ 
3796 

Κιλινδράκια φρένων 
σετ1 σιαγόνες 
σετ1,ταµπούρια 

σετ1,σωληνάκια φρένων 
2, ψυγείο νερού 
κινητήρα 1, 

υγρά ψυγείου λίτρα 6, 
υγρά φρένων 

28/4/2015 429,27 

   ΣΥΝΟΛΟ(1) 429,27 

Επιβατικό  ΚΗΥ 
3776 

Μπουζί 1,φίλτρο 
βενζίνης1 χερούλι 

πόρτας 1,τακάκια σετ 
1,τσιµούχα 1 

30/4/2015 130,38 

   ΣΥΝΟΛΟ(2) 130,38 

Ισοπεδωτή
ς ΚΥ 3151 

Λάµα δεκατριάτρυπη 
φαρδιά, βίδες, 
παξιµάδια 

11/2/2015 181,01 

Εκχιονιστικ
ό  ΙΧ 93852 

Λάµα δεκατριάτρυπη 
φαρδιά, Λάµα 

δεκαπεντάτρυπη 
φαρδιά, βίδες, 
παξιµάδια 

25/2/2015 359,71 

Εκχιονιστικ
ό- λεπίδες 

ΚΗΥ 
9390 2 σωλήνες πιέσεως 9/3/2015 86,10 

Εκχιονιστικ
ό- λεπίδες  

ΚΗΥ 
9390 

,Λάµα δεκατριάτρυπη 
φαρδιά, Λάµα 

δεκαπεντάτρυπη 
φαρδιά, βίδες, 
παξιµάδια 

23/3/2015 359,71 

   ΣΥΝΟΛΟ(3) 986,53 
Εκχιονιστικ
ό- λεπίδες 

ΚΗΥ 
9371 2 φίλτρα 23/3/2015 26,00 

Εκχιονιστικ
ό ΚΗΥ 453 Ιµάντας 7/4/2015 29,00 

Ισοπεδωτή
ς 

ΙΧ 
121635 Φίλτρο 20/4/2015 21,50 

Φορτηγό  ΚΗΥ 
9376 ρουλεµάν 24/4/2015 26,00 

   ΣΥΝΟΛΟ(4) 102,50 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  1.648,68 

 
Σχετ. αριθµ. 60691/1658/8-5-2015,67542/1824/19-5-2015 έγγραφα της ∆/νσης 
∆ιοικητικού - Οικονοµικού 
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1321 

1.648,68 
ευρώ 
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2 δαπάνη για την αµοιβή για την συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 
ξηράς για τις ανάγκες των οχηµάτων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 
 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΙΣΟ∆ΟΥ 

ΟΧΗΜΑ ΠΟΣΟ 

Επιβατικό 28/4/2015 ΚΗΥ 3796 147,60 
  ΣΥΝΟΛΟ(1Ο) 147,60 
Επιβατικό 30/4/2015 ΚΗΥ 3776 135,30 
  ΣΥΝΟΛΟ(2Ο) 135,30 
Ηµιφορτηγό  5/5/2015 ΚΗΥ 3753 270,60 
  ΣΥΝΟΛΟ(3Ο) 270,60 
Ισοπεδωτής   ΚΥ 3156 93,48 
  ΣΥΝΟΛΟ(4Ο) 93,48 
Εκχιονιστικό- λεπίδες 11/2/2015 ΚΗΥ 9390 43,05 
Εκχιονιστικό- λεπίδες 9/3/2015 ΚΗΥ 9390 98,40 
Φορτηγό 16/2/2015 ΚΗΥ 9376 110,70 
Εκχιονιστικό- λεπίδες 24/2/2015 ΚΗΥ 9371 49,20 
Φορτηγό 24/2/2015 ΚΗΙ 4379 221,40 
  ΣΥΝΟΛΟ(5Ο) 522,75 
Φορτηγό 25/2/2015 ΚΗΥ 9376 98,40 
Φορτηγό 16/4/2015 ΚΗΥ 4352 43,05 
Φορτηγό 5/5/2015 ΚΗΥ 9376 381,30 
Εκχιονιστικό- λεπίδες  ΚΗΥ 9400 67,65 
  ΣΥΝΟΛΟ(6Ο) 590,40 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   1.760,13 
Σχετ. αριθµ. 60691/1658/8-5-2015,65115/1789/15-5-2015 και 67542/1824/19-5-
2015 έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 0861 

1.760,13 
ευρώ 
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3 δαπάνη για την προµήθεια λιπαντικών και λοιπών ειδών για της ανάγκες της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας.  
 

Σχετ. τα υπ.αριθµ. 61355/1676/8-5-2015, 65115/1789/15-5-2015 και 67542/1824 
/19-5-2015 έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1511 

ΗΜΕΡΟΜ
ΗΝΙΑ 

ΟΧΗΜΑ ΠΡΟΪΟΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟ 

5/5/2015 ΚΗΥ3753 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ LSD 3 λιτρα 1 44,28 

   ΣΥΝΟΛΟ 1 44,28 
2/2/2015 ΚΗΥ9373  ΛΑ∆Ι TECTION 20/50 20L  1 128,11 

2/2/2015  ΛΑ∆Ι TECTION 20/50 5L 1 35,09 

4/2/2015  ΓΡΑΣΟ 5KG UNIL-OPAL 1 44,04 

2/2/2015 ΙΧ 93890 ΓΡΑΣΟ 5KG UNIL-OPAL 1 44,04 

2/2/2015 ΚΥ 3152 ΛΑ∆Ι Τ68 4L 2 33,98 

4/2/2015 KHY9390 ΛΑ∆Ι Τ68 1L 2 8,96 

4/2/2015  ΓΡΑΣΟ 5KG UNIL-OPAL 1 44,04 

4/2/2015 KY 460 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80/90 2L 4 64,46 

4/2/2015 KHY9376 ΓΡΑΣΟ 5KG UNIL-OPAL 1 44,04 

9/2/2014 KHI4379 ΛΑ∆Ι TECTION 15/40 20L 1 143,12 

9/2/2015 KY3157 ΛΑ∆Ι Τ68 20L CYCLON 1 55,00 

9/2/2015  ΛΑ∆Ι SAE 30 20L 1 103,03 

9/2/2015 KHI4380 ΛΑ∆Ι TECTION 20/50 5L 2 70,18 

   ΣΥΝΟΛΟ 2 818,09 
9/3/2015 ΚΗΥ9390 ΛΑ∆Ι  150/68 4L 2 34,03 

20/4/2015 ΙΧ121635 ΓΡΑΣΟ 1 30,02 

20/4/2015  ΛΑ∆Ι  20/50 18L 1 81,00 

21/4/2015 ΚΗΥ9371 ΛΑ∆Ι  150/68 4L 2 34,03 

   ΣΥΝΟΛΟ 3 179,08 
ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ   1.041,45 

1.041,45 
ευρώ 

4 δαπάνη για την προµήθεια θερινών ειδών ατοµικής προστασίας (ενδυµάτων) 
υπαλλήλων του τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων (χειριστών – οδηγών) της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Σχετ. αριθµ. 60691/1658/8-5-2015  έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1421 

7.200,00 
ευρώ 

5 δαπάνη για την προµήθεια θερινών ειδών ατοµικής προστασίας (υποδηµάτων) 
υπαλλήλων του τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων (χειριστών – οδηγών) της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας.  
Σχετ. αριθµ.  60691/1658/8-5-2015  έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1423 

3.300,00 
ευρώ 

6 δαπάνη για την εκτύπωση σχεδίων µεγάλων διαστάσεων για τις ανάγκες της 
∆/νσης ∆/κού -  Οικ/κού  της Π.Ε. Ευρυτανίας  
Σχετ. έγγραφο: το υπ.αριθµ.63072/1717/13-5-2015 της ∆/νσης ∆/κού Οικ/κού  
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ  073, ΚΑΕ 0843 

118,30 
ευρώ 

7 δαπάνη για την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Π.Ε. 
Ευρυτανίας 
Σχετ. αριθµ. 63072/1717/13-5-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1311 

150,00 
ευρώ 
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8 δαπάνη για την επισκευή των υδραυλικών εγκαταστάσεων του κτιρίου που 
στεγάζεται το ΚΕ.∆.∆.Υ. Ευρυτανίας   
Σχετ. αριθµ.  63072/1717/13-5-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 0869 

123,00 
ευρώ 

9 δαπάνη για την προµήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Π.Ε. 
Ευρυτανίας 
Σχετ. αριθµ. 63072/1717/13-5-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1231 

3.000,00 
ευρώ 

10 δαπάνη για την προµήθεια σφραγίδων για τις ανάγκες της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Σχετ. αριθµ. 65115/1789/15-5-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1699 

167,00 
ευρώ 

11 δαπάνη για την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών στο Πρόγραµµα ∆ιαχείρισης 
Οικονοµικού (5 άδειες Χρήσης) στο Πρόγραµµα ∆ιαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων 
Μισθοδοσία & ∆ιαχείριση Προσωπικού (4 άδειες Χρήσης) και στο Πρόγραµµα 
∆ιαχείρισης Έργων (5 άδειες Χρήσης) για τις ανάγκες των ∆/νσεων ∆ιοικητικού και 
Οικονοµικού και Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας την εκπαίδευση για την 
ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, εφαρµογή για δηµοσιεύσεις στοιχείων 
προϋπολογισµού και έργων κλπ. 
Σχετ. αριθµ. 65115/1789/15-5-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ  073, ΚΑΕ 0879 

2.337,00 
ευρώ 

12 Κάλυψη δαπανών για το σχεδιασµό και δράσεις της πολιτικής προστασίας της 
Π.Ε. Ευρυτανίας που προέκυψαν από την συνεδρίαση του Συντονιστικού 
Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που έγινε την 31η Μαρτίου 2015.  
Αναλυτικά: 
1. για την προµήθεια 1 µεταλλικής υδατοδεξαµενής (7.000-10.000 λίτρων) µε 
στόµιο πλήρωσης στο πάνω µέρος και γάντζο για τοποθέτηση σε φορτηγά 
αυτοκίνητα µε βάνα εκκένωσης 3 ιντσών στο κάτω και πίσω µέρος, ποσού 
2.500,00€ 
2. για την προµήθεια βενζινοκίνητης αντλίας νερού 5,5 HP και άνω, ποσού 
1.000,00 € 
Σχετ. αριθµ. 67542/1824/19-5-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ  073, ΚΑΕ 5152 

3.500,00 
ευρώ 

13 δαπάνη για την προµήθεια δέκα (10) USB Tokens µε το συνοδευτικό λογισµικό 
τους αναλυτικά:  
α) για τις ανάγκες της Πρωτοβάθµιας Εκπ/σης  (5) USB Tokens ποσού 122,00 € 
β) για τις ανάγκες της ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης (5) USB Tokens ποσού 122,00 € 
της Π.Ε. Ευρυτανίας 
Σχετ. αριθµ. 68985/1851/21-5-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ  073, ΚΑΕ 1723 

244,00 
ευρώ 

14 δαπάνη (816,72 ευρώ) για δηµοσίευση περίληψης ανακοίνωσης πρόσληψης 
προσωπικού ορισµένου χρόνου σε δύο τοπικές εφηµερίδες για τις ανάγκες της 
∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας αναλυτικά: 
 
 
 
Σχετ. αριθµ. 68985/1851/21-5-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ  073, ΚΑΕ 0841 

Ευρυτανικά Νέα 398,52 
       Ευρυτανικός Παλµός      418,20 

816,72 
ευρώ 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 695 

 
ΘΕΜΑ 59ο: Έγκριση δαπάνης για συνδιοργάνωση διηµερίδας µε τίτλο «Ο Λαϊκός Πολιτισµός, 
µοχλός ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας», σε συνεργασία µε την Οµοσπονδία Ευρυτανικών 
Συλλόγων και τον Σύλλογο Γυναικών Φουρνάς,  Π.Ε. Ευρυτανίας. 
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 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 69699/1863/22-5-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 1.000 ευρώ, για την συνδιοργάνωση 

διηµερίδας µε τίτλο «Ο Λαϊκός Πολιτισµός, µοχλός ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας», σε 
συνεργασία µε την Οµοσπονδία Ευρυτανικών Συλλόγων και τον Σύλλογο Γυναικών Φουρνάς, 
που θα πραγµατοποιηθεί στο Καρπενήσι από τις 20  Ιουνίου 2015 µέχρι και 21 Ιουνίου 2015.  

Τα έξοδα αφορούν το κόστος φιλοξενίας στους συµµετέχοντες συνέδρους. 
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον Φορέα 073, ΚΑΕ 0844. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 696 

 
ΘΕΜΑ 60ο: Έγκριση δαπανών - διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 68947/2707/21-5-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες και τη διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, 

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

Α/Α Αιτιολογία Συνολικό 
ποσό € 

1. Προµήθεια χαρτικών και ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 
1231.  

664,32 

2. Προµήθεια ειδών γραφικής ύλης και τόνερ για τις ανάγκες των 
πανελλαδικών εξετάσεων από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1111 
(σχετ. αρ. πρωτ. 5999/7-5-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆/θµιας Εκπ/σης 
Ευβοίας). 

1.000,00 

3. Προµήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 5261 αυτοκίνητο της Π.Ε. 
Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1321. 

130,00 

4. Προµήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΥ 6249 αυτοκίνητο της Π.Ε. 
Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1321. 

77,79 

5. Προµήθεια 6 ελαστικών διαστάσεων 205/75 R17,5 για το ΜΕ 123053 
διαγραµµιστικό όχηµα της ∆ΤΕ της Π.Ε. Ευβοίας από την πίστωση του 
Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1321 (σχετ. αρ. πρωτ. 618321/1781/11-5-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευβοίας). 

1.254,60 

6. Προµήθεια 4 ελαστικών διαστάσεων 365/85 R20 164j για το KHH 6117 
εκχιονιστικό-χορτοκοπτικό όχηµα της ∆ΤΕ της Π.Ε. Ευβοίας από την 
πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1321 (σχετ. αρ. πρωτ. 618361/1782/11-
5-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευβοίας). 

4.280,40 

7. Προµήθεια κώνων σήµανσης για τις ανάγκες του Τµήµατος 
Συγκοινωνιακών Έργων της ∆ΤΕ της Π.Ε. Ευβοίας από την πίστωση 
του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1699 (σχετ. αρ. πρωτ. 65302/1861/15-5-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευβοίας). 

1.205,40 

8. Προµήθεια κλειδιών, κλειδαριών και τοποθέτηση αυτών από την 
πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1699.  

105,65 

9. Προµήθεια έγχρωµου χάρτη του οδικού δικτύου της Π.Ε. Ευβοίας για 
τις ανάγκες της ∆ΤΕ της Π.Ε. Ευβοίας, από την πίστωση του Ε.Φ. 

233,70 
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02073, ΚΑΕ 1699 (σχετ. αρ. πρωτ. 58699/1677/4-5-2015 έγγραφο της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευβοίας). 

10. Προµήθεια ενός τζαµιού plexiglass ασφαλείας µε σχέδιο αµµοβολής για 
στέγαστρο που υπάρχει στο ∆ιοικητικό Μέγαρο της Π.Ε. Ευβοίας από 
την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1699. 

246,00 

11. Προµήθεια δύο καθισµάτων γραφείου για τις ανάγκες του Γραφείου 
Κτηνιατρικής Λίµνης από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1711 
(σχετ. αρ. πρωτ. 63266/5985/12-5-2015 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ευβοίας). 

172,20 

12. Προµήθεια ανεµιστήρα για τις ανάγκες του Τµήµατος Πληροφορικής 
από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1712. 

65,00 

13. Εκτύπωση 500 βιβλιαρίων άδειας χειριστή µηχανηµάτων έργου για τις 
ανάγκες της ∆/νσης Ανάπτυξης από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 
0843. 

307,50 

14. Εργασία συντήρησης και επισκευής του ΚΗΙ 5261 αυτοκινήτου της Π.Ε. 
Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0861 

40,00 

15. Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης λογισµικού για τις 
εφαρµογές: 
α) Πρόγραµµα ∆ιαχείρισης Οικονοµικού, β) Πρόγραµµα ∆ηµοσίευσης 
Στοιχείων Προϋπολογισµού Έργων και γ) Πρόγραµµα ∆ιαχείρισης 
Ανθρωπίνων Πόρων, δ) Πρόγραµµα ∆ιαχείρισης Έργων, ε) 
Πρόγραµµα ∆ιαχείρισης Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου (WEB) από την 
πίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0869 (σχετ. αρ. πρωτ. 64823/2522/14-5-
2015 έγγραφο ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού) 

8.917,50 

16. Εργασίες µυοκτονίας και εντοµοκτονίας στο υπόγειο του ∆ιοικητικού 
Μεγάρου της Π.Ε. Ευβοίας και στα φρεάτια του εξωτερικού χώρου από 
την πίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0899 (αίτηµα ∆/νσης ∆ιοικητικού-
Οικονοµικού) 

147,60 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 697 

 
ΘΕΜΑ 61ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα και µελέτες του προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 68946/2706/21-5-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
 Εγκρίνει την δαπάνη και διάθεση πίστωσης για την πληρωµή των παρακάτω 
πιστοποιήσεων-λογαριασµών έργων και µελετών (Ε.Φ. 02071) στην Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής: 
 

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

 

1 

9ος λογαριασµός της µελέτης: 
«ΣΧΟΟΑΠ ∆ήµου Νηλέως Ν. 
Ευβοίας» - ΕΣΠΑ 
Σχετ: 1518/14-5-2015 έγγραφο της 
∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασµού της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας 

1. ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΕΤΑΚΗ 
2. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΚΑΡΒΟΥΝΗ 
3. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ – 
∆ΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΚΗ 
4. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ 
5. ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 

7.826,59 9455 

 
Προϋπολογισµός Έργου:         184.063,35 
Πληρωµές µέχρι σήµερα          149.011,93 
Παρόντας Λογαριασµός                 7.826,59 
Σύνολο:                                      156.838,52 
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Υπόλοιπο Εγκρίσεων:                 27.224,83 

2 

7ος λογαριασµός της µελέτης: 
«Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο 
∆ήµου Ελυµνίων Ν. Ευβοίας». – 
ΕΣΠΑ.  
Σχετ: 1646/13-5-2015 έγγραφο της 
∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασµού της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας 

1. PLAS Α.Ε. 
2. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ 
3. ΕΥΣΤΑΘΙΑ 
∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

 
 

18.537,27 

 
 

9455 
 

Προϋπολογισµός Έργου:     306.503,70 
Πληρωµές µέχρι σήµερα:      237.568,41 
Παρόντας Λογαριασµός:         18.537,27 
Σύνολο:                                 256.105,68 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων:             50.398,02 

 
3 
 
 

14ος λογαριασµός του έργου: 
 «Ανέγερση ∆ηµοτικού Σχολείου 
και 2/θ Νηπιαγωγείου Κανήθου 
Ο.Τ. 221 πόλης Χαλκίδας» - ΕΣΠΑ 
Σχετ: 56229/1573/11-5-2015  
έγγραφο της ∆ΤΕ της ΠΕ Ευβοίας 

 
 
 «ΕΨΙΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» 67.020,24 9454 

Προϋπολογισµός έργου:   2.670.000,00 
Πληρωµές µέχρι σήµερα      508.965,64 
Παρόντας λογαριασµός:         67.020,24 
Σύνολο:                                 575.985,88 
Υπόλοιπο εγκρίσεων:           856.757,35 

 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 698 

 
ΘΕΜΑ  62ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το έργο «Mediterranean Network for 
eGovernment” µε ακρωνύµιο “MEDeGOV” του προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων», Π.Ε. 
Εύβοιας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 69110/2714/21-5-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. Κατά τη συζήτηση του 
θέµατος παρέστη και ο Περιφερειακός Σύµβουλος και Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εύβοιας 
Α.Ε. κ. Σταµάτης Γκάβαλης, ο οποίος απάντησε σε ερωτήσεις των µελών και παρείχε 
περαιτέρω διευκρινίσεις.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 487.122,12 €, από την πίστωση του 

Ε.Φ. 02071 και ΚΑΕ 9916, για συµµετοχή στο πρόγραµµα µε τίτλο “Mediterranean Network 
for eGovernment“ µε ακρωνύµιο “MEDeGOV” που χρηµατοδοτείται από την Ε.Ε. (πρόγραµµα 
ENPI CBC MED) και κατανέµεται, ως εξής:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ/ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 
ΙΟΡ∆ΑΝΙΑΣ 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΟΥ VIBO 
VALENTIA- ΙΤΑΛΙΑ 

202.258,35 136.280,10 148.583,67 0,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ €   487.122,12 
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Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, µε την αιτιολογία ότι “δεν αντιλαµβάνεται την 
χρησιµότητα και την αξία του συγκεκριµένου προγράµµατος και δεν συµφωνεί µε την σχέση, 
αλλά και ευρύτερα µε την ύπαρξη και δράση της Ευβοϊκής Αναπτυξιακής Α.Ε.”. Ζήτησε, 
επίσης, “την οικονοµική ενοποίηση µε τα κράτη που βρίσκονται στο πρόγραµµα, περαιτέρω 
ενηµέρωση αναφορικά µε τις εκταµιεύσεις στους διακρατικούς εταίρους, αλλά και έκθεση από 
την ελεγκτική εταιρεία για την κανονικότητα και την νοµιµότητα των δαπανών”. 
 Ο κ. Αγγελέτος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 699 
 
ΘΕΜΑ 63ο: Έγκριση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, 
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 68938/3218/21-5-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες από τον Τακτικό Προϋπολογισµό για αγορές, 

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

Α/Α Αιτιολογία Ποσό 

1.  δαπάνη για την πληρωµή λογαριασµών ΟΤΕ έτους 2015 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0824 

6.315,90 

2.  δαπάνη για την πληρωµή λογαριασµών ∆ΕΗ έτους 2015 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0832 

9.763,01 

3.  δαπάνη για την πληρωµή πληρωµής ταχυδροµικών τελών έτους 2015  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0823 

3.000,00 

4.  

δαπάνη για την πληρωµή σύµβασης συντήρησης των ανελκυστήρων 
του ∆ιοικητηρίου της Π.Ε. Φωκίδας από 01/07/2015 έως 30/06/2015 
(ΚΑΙΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0851 

1.080,00 

5.  
δαπάνη για την πληρωµή σύµβασης υποστήριξης λογισµικού της Π.Ε. 
Φωκίδας 2015-2016 (OTS AE) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0899 

5.945,00 

6.  
δαπάνη για την πληρωµή ανταλλακτικών του ανελκυστήρα της 
Α/θµιας Εκπ/σης Ν. Φωκίδας (ΚΑΙΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1329 

196,80 

7.  

δαπάνη για την πληρωµή σαράντα εντύπων ειδικό σηµείωµα και µιας 
σφραγίδας για κοινοτικές άδειες της ∆/νσης Μεταφορών & Επικ/νιών  
της ΠΕ Φωκίδας (ΜΥΤΑΡΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0843 

184,50 

8.  

δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας ειδών καθαριότητας  για τις 
ανάγκες του γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας (ΓΑΖΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1231 

84,04 

9.  

δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας ειδών ατοµικής προστασίας 
στους υπαλλήλους του Μηχανολογικού Εξοπλισµού (θερινά ρούχα) 
(ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆. ∆ΡΙΒΑΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1421 

2.880,00 

10.  

δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας ειδών ατοµικής προστασίας 
στους υπαλλήλους του Μηχανολογικού Εξοπλισµού (παπούτσια) 
(ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΛΟΥΚΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1423 

960,00 

11.  δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας λιπαντικών για τα οχήµατα 3.345,60 
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µηχανήµατα έργου και τα οχήµατα της ΠΕ Φωκίδας έτους 2015 
(ΠΕΡΛΙΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1511 

12.  
δαπάνη για την πληρωµή συντήρησης του ανελκυστήρα της Α/θµιας 
Εκπ/σης Ν. Φωκίδας (ΚΑΙΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0851 

301,35 

13.  

δαπάνη για την πληρωµή δαπάνης επισκευής δύο (2) αναλυτών 
καυσαερίων λόγω βλάβης της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών 
του τµήµατος ΚΤΕΟ Φωκίδας (ΑΦΟΙ ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΟΕ)  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0869 

903,75 

14.  δαπάνη για την πληρωµή λογαριασµών ΟΤΕ έτους 2015 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0824 

934,27 

15.  δαπάνη για την πληρωµή λογαριασµών ∆ΕΗ έτους 2015 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0832 

1.032,80 

16.  

δαπάνη για την πληρωµή οδοιπορικών  ενός (1)υπαλλήλου της 
∆/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, ενός (1) υπαλλήλου του τµήµατος 
Υδροοικονοµίας, ενός (1) υπαλλήλου του τµήµατος ΚΤΕΟ, ενός (1) 
υπαλλήλου τµήµατος ΠΣΕΑ και δύο (2) υπαλλήλων του τµήµατος 
Πληροφορικής για τους µήνες Μάρτιο - Απρίλιο - Μάιο 2015.  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0711. 

1.604,70 
 

17.  

δαπάνη για την πληρωµή λογαριασµού COSMOTE υπαλλήλου της 
Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Φωκίδας σύµφωνα µε την αριθµ. οικ. 
18742/498 Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0826 

52,60 

18.  

δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας ανταλλακτικών των 
κλιµατιστικών για τις υπηρεσίες της Π.Ε ΦΩΚΙ∆ΑΣ (ΓΕΡΕΝΤΕΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1311 

250,00 

19.  

δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας ειδών υγιεινής και Υδραυλικών 
ανταλλακτικών για αντικαταστάσεις  στις υπηρεσίες της Π.Ε ΦΩΚΙ∆ΑΣ   
(Ε. ΦΛΩΡΟΣ- Ν. ΦΛΩΡΟΣ & ΣΙΑ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1311 

3500,00 

         
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 700 

 
ΘΕΜΑ 64ο: 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. 66800/3109/18-5-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Πιστοποιήσεων-λογαριασµών-έργων-µελετών στην Π.Ε. Φωκίδας, σύµφωνα µε το άρθρο 5 
του Ν.4071/2012, ως εξής: 

                                                                                                                                                                                                                                                       
α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΙ∆.ΦΟΡΕΑΣ     

ΚΑΕ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΠΟΣΟ 

1 ΜΕΛΕΤΗ  ΑΛΛΟΙΟΥΜΕΝΩΝ 
ΑΚΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ (ΚΑΠ) 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
50.430,00 

071 
ΚΑΕ 9779 

Α∆Κ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧ/ΚΟΙ 

23.954,26 

ΑΔΑ: Β8ΝΨ7ΛΗ-ΙΝΤ



 63

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ : ΚΑΠ 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: 
26.475,75 
ΠΑΡΟΝ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 23.954,26 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ: 0 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 701 

 
ΘΕΜΑ 65ο: ∆ιόρθωση της υπ΄αριθµ. 482/22-4-2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης δαπάνης για τον εορτασµό της επετείου της 
ιστορικής µάχης στο Χάνι της Γραβιάς, Π.Ε. Φωκίδας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 68940/3219/21-5-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
∆ιορθώνει την υπ΄αριθµ. 482/22-4-2015 απόφασή της περί έγκρισης δαπάνης για τον 

εορτασµό της επετείου της ιστορικής µάχης στο Χάνι της Γραβιάς, Π.Ε. Φωκίδας, ως προς το 
όνοµα του προµηθευτή που αναγράφεται στην δαπάνη µε α/α 2, ποσού 1.000 €, και αφορά 
την παράθεση γεύµατος, από το λανθασµένο «Παρατσιόκα Αικατερίνη» στο ορθό «Κλέτσας 
Παναγιώτης». 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 702 

 
ΘΕΜΑ 66ο: Έγκριση δαπάνης για συνδιοργάνωση του ετήσιου φεστιβάλ «Ήχοι του δάσους», 
Π.Ε. Φωκίδας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 642/15-5-2015 
έγγραφο του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

   αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 5.043,00 € από τον φορέα 073 ΚΑΕ 0844, για συµµετοχή 

της Π.Ε. Φωκίδας στην διοργάνωση του φεστιβάλ «Ήχοι του δάσους», που διεξάγεται στην 
Καλοσκοπή Φωκίδας από 18 Ιουλίου έως και 20 Ιουλίου και αναλύεται, ως εξής: 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 
Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ 

1 Τουαλέτες - Ντουζιέρες κατ’ αποκοπή 1.500,00 345,00 1.845,00 
2 Παιχνίδια Αναψυχής - ∆ραστηριότητες κατ’ αποκοπή 1.500,00 345,00 1.845,00 
3 Μεταφορά ξύλινων οικίσκων κατ’ αποκοπή 1.100,00 253,00 1.353,00 

 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ: 4.100,00 943,00 5.043,00 
 
Μειοψήφισε ο κ. Γκικόπουλος, ο οποίος ζήτησε να εγκριθεί το 1/5 της ανωτέρω 

δαπάνης, µε την αιτιολογία ότι “τα χρήµατα είναι πολλά για την συγκεκριµένη εκδήλωση”. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 703 
 
ΘΕΜΑ 67ο: Έγκριση δαπάνης για συνδιοργάνωση του προπαγκόσµιου κυπέλλου και 
πανελλήνιου πρωταθλήµατος αλεξιπτώτου πλαγιάς, Π.Ε. Φωκίδας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 771/20-5-2015 
έγγραφο του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
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     αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 2.000,00 € από τον φορέα 073, ΚΑΕ 0844 για συµµετοχή 
της Π.Ε. Φωκίδας στην διοργάνωση του προπαγκόσµιου κυπέλλου/πανελλήνιου 
πρωταθλήµατος αλεξιπτώτου πλαγιάς στις 20 – 27 Ιουνίου 2015 µε την παραχώρηση ενός 
µισθωµένου λεωφορείου για την µεταφορά των πιλότων από τα κεντρικά γραφεία της 
διοργάνωσης (Μαρίνα Ιτέας) στα σηµεία της απογείωσης (Μαλανδρίνο ή Αγ. Ευθυµία) καθώς 
και από διάφορα σηµεία προσγείωσης που τύχει να είναι κοντά σε κεντρικούς δρόµους προς 
τα κεντρικά γραφεία, για όλη την διάρκεια της διοργάνωσης (8 ηµέρες Χ 250€/ηµ. = 2.000€). 

Μειοψήφισε ο κ. Γκικόπουλος, µε την αιτιολογία ότι “η συγκεκριµένη εκδήλωση δεν έχει 
ευρεία απήχηση”. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 704 
 

ΘΕΜΑ 68ο: Έγκριση δαπάνης για την διεξαγωγή του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς 
Ελλάδας στις 29 Ιουνίου του τρέχοντος έτους, στην Άµφισσα. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 877/21-5-2015 
έγγραφο του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 600,00 € από τον φορέα 073, ΚΑΕ 0845, για 

την διεξαγωγή του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας στις 29 Ιουνίου του τρέχοντος 
έτους στην Άµφισσα, στην αίθουσα του Γιάγτζειου - Κορδώνειου Πνευµατικού Κέντρου. 

Το κόστος της φιλοξενίας του Π.Σ. αναλύεται, ως εξής: 
• Μίσθωµα Γιάγτζειου – Κορδώνειου Πνευµατικού Κέντρου Άµφισσας, 150€ 
• Κάλυψη της συνεδρίασης από catering (για προσφορά καφέδων – αναψυκτικών 

κ.λπ.), 
250€. 

• Ηχητική κάλυψη – ηχογράφηση, 200€ (η αίθουσα δεν διαθέτει σχετικό εξοπλισµό, 
ούτε η Π.Ε. Φωκίδας ή η ∆/νση Πληροφορικής της έδρας). 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 705 

 
ΘΕΜΑ 69ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 2540/22-5-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
α) την πληρωµή δαπάνης και την σχετική δέσµευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, 

συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν στην Π.Ε. 
Φθιώτιδας, ως κατωτέρω:  

 
1 ∆έσµευση πίστωσης και πληρωµή δαπάνης για συνδροµή της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε εφηµερίδες και περιοδικά. 
ΕΦ 01073     ΚΑΕ 1121 

1.000,00 

2 ∆έσµευση πίστωσης και πληρωµή δαπάνης για την καταχώρηση  
δύο (2) Domain Names  για τα δύο portal που έχουν δηµιουργηθεί 
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: α) www.sterea4people.gr µέσω 
του οποίου θα µπορούν οι πολίτες να αναζητήσουν διοικητικές 
διαδικασίες που αφορούν την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και β) 

 
350,00 
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www.diafaniasterea.gr  µέσω του οποίου µπορούν οι χρήστες της 
εφαρµογής να ενηµερωθούν για όλες τις εν εξελίξει διαδικασίες 
οικονοµικού περιεχοµένου και διαγωνισµούς, µε 10ετή διάρκεια. 
Σχετικό: 66622/420/18-05-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιαφάνειας 
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
ΕΦ 01073     ΚΑΕ 0899 

3 ∆έσµευση πίστωσης και πληρωµή δαπάνης για την συντήρηση και 
επισκευή  των φωτοτυπικών και λοιπού εξοπλισµού όλων των 
υπηρεσιών της ΠΕ Φθιώτιδας. 
ΕΦ 01073     ΚΑΕ 0869 

1.000,00 

4  ∆έσµευση πίστωσης και πληρωµή δαπάνης για την προµήθεια 
ανταλλακτικών  των φωτοτυπικών και λοιπού εξοπλισµού όλων 
των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
ΕΦ 01073     ΚΑΕ 1329. 

4.000,00 

5 ∆έσµευση πίστωσης και πληρωµή δαπάνης για την αµοιβή ιδιώτη, 
µέλους της Ε.Ε.∆.Ε. στην Επιτροπή Αξιολόγησης των 
Αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού και των ∆ιαδικασιών 
∆ιαπραγµάτευσης για την πράξη µε τίτλο «ΠΡΟΒΟΛΗ 
ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ». 
Σχετικό:68282/1374/20-05-2015 της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προ-
γραµµατισµού. 
ΕΦ 01073     ΚΑΕ 0515 

600,00 

6 ∆έσµευση πίστωσης και πληρωµή δαπάνης για φωτοτυπίες 
ειδικού τύπου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΣΕ. 
Σχετικό:63675/1915/13-05-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
ΕΦ 01073     ΚΑΕ 0843 

700,00 

7 ∆έσµευση πίστωσης και πληρωµή δαπάνης για την προµήθεια 
υλικών δοµηµένης καλωδίωσης για τις ανάγκες της ∆/νσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών  της ΠΕ Φθιώτιδας. 
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1311  

150,00 

8 ∆έσµευση πίστωσης και πληρωµή δαπάνης για φωτοτυπίες 
ειδικού τύπου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Φθιώτιδας. 
Σχετικό:64100/288513-05-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών της ΠΕ Φθιώτιδας. 
ΕΦ 01073     ΚΑΕ 0843 

700,00 

  
β) την πληρωµή δαπάνης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις και για παροχή 

υπηρεσιών που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν, ως κατωτέρω: 
 

 
1 

Πληρωµή δαπάνης για προµήθεια ανταλλακτικών και λιπαντικών του 
ΚΗΗ 2721 αυτοκίνητο που χρησιµοποιεί ο Περιφερειάρχης Στερεάς 
Ελλάδας. 
Σχετικό:67509/785/19-05-2015 έγγραφο του Γραφείου Περιφερειάρχη. 
ΕΦ 01073     ΚΑΕ 1321, 1511 

41,17 

                                       
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 706 

 
ΘΕΜΑ 70ο: Έγκριση δαπάνης – δέσµευση πίστωσης για την συµµετοχή της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας στην διοργάνωση, µε τον Πολιτιστικό Εξωραϊστικό Σύλλογο ∆ιβριωτών Ν. 
Φθιώτιδας, του «Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών Στερεάς Ελλάδας». 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 66125/2448/19-5-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

    αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει την δαπάνη – δέσµευση πίστωσης ποσού 1.600,00 €, για την συµµετοχή της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην διοργάνωση, µε τον Πολιτιστικό Εξωραϊστικό Σύλλογο 
∆ιβριωτών Ν. Φθιώτιδας, του «Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών Στερεάς Ελλάδας», που θα 
πραγµατοποιηθεί στις 12-6-2015, στη Λαµία (πλατεία Ελ. Βενιζέλου στα Γαλανέϊκα), µε 
χορευτικά τµήµατα των Συλλόγων από τη Φθιώτιδα, την Βοιωτία, την Εύβοια, τη Φωκίδα και 
την Ευρυτανία.  
           Η συγκεκριµένη δαπάνη θα βαρύνει τον ΕΦ 01.073  ΚΑΕ 0844 (Εκθέσεις, οργάνωση 
συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων).   

Μειοψήφισε ο κ. Γκικόπουλος, ο οποίος ζήτησε να εγκριθεί το 1/2 της ανωτέρω 
δαπάνης, µε την αιτιολογία ότι “τα χρήµατα είναι πολλά για την συγκεκριµένη εκδήλωση”. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 707 

 
ΘΕΜΑ 71ο: Έγκριση δαπάνης – δέσµευση πίστωσης για την συµµετοχή της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας στην διοργάνωση, µε την Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Φθιώτιδας, 
της επιστηµονικής ∆ιηµερίδας Φυσικής Αγωγής.  
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 66132/2449/19-5-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δαπάνη – δέσµευση πίστωσης ποσού 1.300,00 €, για την συµµετοχή της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην διοργάνωση, µε την Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής 
Φθιώτιδας, της επιστηµονικής «∆ιηµερίδας Φυσικής Αγωγής», που θα διεξαχθεί το Σάββατο 
13-6-2015 (απόγευµα ) και την Κυριακή 14-6-2015 (πρωί ), στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
και ειδικότερα στον νοµό Φθιώτιδας. 
           Η συγκεκριµένη δαπάνη θα βαρύνει τον ΕΦ 01.073  ΚΑΕ 0844 (Εκθέσεις, οργάνωση 
συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων).   

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 708 

 
ΘΕΜΑ 72ο: Έγκριση δαπάνης – δέσµευση πίστωσης για την συµµετοχή της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας στην διοργάνωση, µε τον Σύνδεσµο Σαρακατσαναίων Ν. Φθιώτιδας “Ο 
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ”, α) της εκδήλωσης «Ετήσιο αντάµωµα των Σαρακατσαναίων Φθιώτιδας» και 
β) του ετήσιου χορού µε παραδοσιακή σαρακατσάνικη µουσική.  
(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. 66138/2450/19-5-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δαπάνη – δέσµευση πίστωσης ποσού 1.400,00 €, για την συµµετοχή της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην διοργάνωση, µε τον Σύνδεσµο Σαρακατσαναίων Ν. 
Φθιώτιδας «Ο ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ»:  

α) της εκδήλωσης «Ετήσιο αντάµωµα των Σαρακατσαναίων Φθιώτιδας», που θα 
πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 4-7-2015 και Κυριακή 5-7-2015 στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας και ειδικότερα στον νοµό Ευρυτανίας (Βελούχι), (ποσό 600,00 €) και  

β) του ετήσιου χορού µε παραδοσιακή σαρακατσάνικη µουσική, που θα 
πραγµατοποιηθεί στην Στυλίδα στις 19 Ιουνίου 2015, (ποσό 800,00 €). 
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           Η συγκεκριµένη δαπάνη θα βαρύνει τον ΕΦ 01.073  ΚΑΕ 0844 (Εκθέσεις, οργάνωση 
συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων).   

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 709 

 
 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ∆ΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 73ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισµού για το έργο 
«Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της παγιδοθεσίας µε 
παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής 
Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2015 στην Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισµού 
47.553,97 € µε Φ.Π.Α. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 7432/19-5-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας προς την 
Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
     

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. το από 18-5-2015 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισµού για το έργο 

«Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της παγιδοθεσίας µε 
παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής 
Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2015 στην Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισµού 
47.553,97 € µε Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και της 
οικονοµικής προσφοράς του µοναδικού υποψηφίου αναδόχου, ήτοι της εταιρείας 
«ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε.», 

2. την συνέχιση του διαγωνισµού στο επόµενο στάδιο κατακύρωσης για τα τµήµατα Α 
και Β της Προκήρυξης 2/2015 µε την εταιρεία «ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε.», που προσέφερε τιµή 
ανά τοποθετηµένη παγίδα 0,980 €. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 710 

 
ΘΕΜΑ 74ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισµού για το έργο 
«Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της παγιδοθεσίας µε 
παγίδες τύπου Mcphail  στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής 
Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2015 στην Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισµού 
67.744,45 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής). 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 69788/6705/22-5-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας προς την 
Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το από 15-5-2015 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισµού για 

το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της 
παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράµµατος 
Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2015 στην Π.Ε. Εύβοιας», 
προϋπολογισµού 67.744,45 € µε Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής των υποψηφίων αναδόχων. 

2. Απορρίπτει από τον διαγωνισµό τον υποψήφιο “ΤΣΟΥΠΡΟ ∆ΑΥΙ∆-ΧΑΡΙΛΑΟ”, διότι 
η προσφορά του κρίθηκε ελλιπής. 
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3. Εγκρίνει την συνέχιση του διαγωνισµού στην επόµενη φάση της αξιολόγησης της 
οικονοµικής προσφοράς µε µοναδικό υποψήφιο την εταιρεία «ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε.», 
καθότι η προσφορά της κρίθηκε πλήρης και σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 711 

 
 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 75ο: Έγκριση µετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 69763/1866/22-5-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει την µετακίνηση εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας κ. 

Αριστείδη Τασιού, για την συµµετοχή του στο 71ο Συνέδριο της Ένωσης Ευρυτάνων Αµερικής 
στις ΗΠΑ από 25-06-2015 έως και 30-06-2015 (ηµέρες µετακίνησης: 6, µέσο µετακίνησης: 
αεροπλάνο). Η προκαλούµενη δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας) έτους 2015, ειδ. Φορέας 
073, Κ.Α.Ε. 0713 και υπάρχει σχετική πίστωση. 
 2. Ορίζει την Αικατερίνη Καρακώστα του Κωνσταντίνου, µόνιµο υπάλληλο της Π.Ε. 
Ευρυτανίας, κλάδου ΤΕ Μηχανικών, µε ΑΦΜ 110959557, υπόλογο για την δαπάνη της 
προµήθειας των αεροπορικών εισιτηρίων, στο όνοµα της οποίας θα εκδοθεί χρηµατικό 
ένταλµα προπληρωµής (Χ.Ε.Π.), ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), στον ειδικό 
φορέα 073 και Κ.Α.Ε. 0713 και µε ηµεροµηνία απόδοσης λογαριασµού την 31- 07-2015. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 712 

 
 
Περατωθέντων των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης και των εκτάκτων θεµάτων λύεται 

η παρούσα συνεδρίαση. Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάµενα µέλη, 
ως ακολούθως: 
 

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

           Ιωάννης Ταγκαλέγκας            
 

           Κων/νος Καραγιάννης  
 

           Ευστάθιος Κάππος  
 

           Ιωάννης Αγγελέτος 
 

           Γεώργιος Γκικόπουλος 
 
           Λάµπρος Τσιτσάνης 

       
               Αδαµάντιος Γεωργούλης 
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