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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

       της 2ης ∆εκεµβρίου 2014 
       Αριθµός Πρακτικού 26 

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

1ος όροφος), σήµερα στις 2 ∆εκεµβρίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.µ., συνήλθε στην 
26η/5η (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. 1798/26-11-2014 πρόσκλησης του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε 
νόµιµα σε όλα τα µέλη της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852/2010, για να αποφασίσει επί 
των κάτωθι θεµάτων της ηµερησίας διάταξης: 

 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών 24/11-11-2014 και 25/17-11-2014 της Οικονοµικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της 8ης τροποποίησης του Προϋπολογισµού, έτους 2014, της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητές κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε. και κα Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης Οικονοµικού 
Π.Σ.Ε.) 
 
 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Ανάκληση της υπ΄αριθµ. 1113/11-11-2014 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε. και έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισµού και κατάρτισης των 
όρων και της διακήρυξης για το έργο µε τίτλο: «Καταπολέµηση κουνουπιών στην Περιφέρεια  
Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2015», προϋπολογισµού 599.625 € µε Φ.Π.Α..   
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(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε.) 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Παροχή Γενικής Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας από τον δικηγόρο του Γραφείου Νοµικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Εύβοιας, Γεωργίου Ρουµελιώτη.   
 
ΘΕΜΑ 5ο: Παροχή Γενικής Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας από την δικηγόρο του Γραφείου Νοµικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Εύβοιας, Ελένη Θαλασσινού.   
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων, κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.) 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της µε αριθµό 482/2014 ∆ιαταγής Πληρωµής του 
Ειρηνοδικείου Λαµίας. 
(Εισηγητής κ. Κων/νος Χατζηµπύρρος, Νοµικός Σύµβουλος Π.Σ.Ε.) 
 
ΘΕΜΑ 7ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για παράσταση κατά τη συζήτηση έφεσης κατά της µε αριθµό 
31/2009 απόφασης του 2ου Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας, ενώπιον του Στ΄ 
Τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά. 
 
ΘΕΜΑ 8ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για παράσταση κατά τη συζήτηση, µετά από κλήση, της µε 
αριθµό 31/2013 αίτησης στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Χαλκίδας περί αναγνώρισης δικαιούχων. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κα Ελένη Θαλασσινού, ∆ικηγόρος της Π.Ε. Εύβοιας) 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση άσκησης ανακοπής κατά Πρωτοκόλλων Καθορισµού Αποζηµίωσης 
Αυθαίρετης Χρήσης (Π.Κ.Α.Α.Χ.) αιγιαλού και θαλασσίου χώρου από υπό νοµιµοποίηση 
λιµενικές εγκαταστάσεις του Ν. Εύβοιας, στα πλαίσια της µελέτης «Νοµιµοποίηση υφιστάµενων 
λιµενικών εγκαταστάσεων Ν. Εύβοιας». 
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.) 
 
ΘΕΜΑ 10ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για άσκηση ενδίκου µέσου κατά της µε αριθµό 61/2014 
απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 11ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγών ανωνύµων εταιρειών ενώπιον 
του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 12ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για παράσταση κατά τη συζήτηση αίτησης για αναγνώριση 
δικαιούχων αποζηµίωσης από απαλλοτρίωση, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θηβών.  
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων, κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.) 
 
 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
ανάθεση του έργου της καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Βοιωτίας,  
προϋπολογισµού 45.000,00 € άνευ Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση παράτασης της σύµβασης παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών για τις 
ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας και των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης. 
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(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων, κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.) 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια και µεταφορά άλατος αποχιονισµού», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 20.000,00 € 
µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισµού για το έργο 
«Προµήθεια ελαστικών για τα οχήµατα και τα µηχανήµατα έργου της Π.Ε. Ευρυτανίας για το 
έτος 2014», προϋπολογισµού 4.700,00 € µε Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση διενέργειας επαναληπτικού πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια ελαστικών για Μηχάνηµα Έργου της Π.Ε. Ευρυτανίας για το έτος 2014» και των 
όρων διακήρυξης του σχετικού διαγωνισµού, προϋπολογισµού 4.700,00 € µε Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 18ο: Ανάκληση της υπ΄αριθµ. 145/2014 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. 
και έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια πέντε (5) αυτόµατων 
αναλυτών αιωρούµενων σωµατιδίων (ΑΣ10) µετά του απαραίτητου εξοπλισµού τους στην 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισµού 108.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση παράτασης της σύµβασης προµήθειας υγρών καυσίµων για τις ανάγκες 
των  Υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων, κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.) 
 
 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση διενέργειας ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού του έργου «Μεταφορά 
µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, για την χρονική περίοδο 1η Μαρτίου 2015 
έως το τέλος του σχολικού έτους 2014-2015», προϋπολογισµού 244.858,42€ 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωµάτων προαίρεσης. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση προκήρυξης ανοικτής διαδικασίας της µελέτης: «Μελέτες για τη βελτίωση 
της ΠΕΟ Λαµίας – ∆οµοκού, στο τµήµα από Κόµβο Νοσοκοµείου έως Άγ. Σώζοντα», 
προϋπολογισµού 340.000,00 €, µε εφαρµογή της διαδικασίας του άρθρου 7 του Ν.3316/05.  
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση πρακτικού IΙΒ της επιτροπής αξιολόγησης προς επιλογή γραφείου µελετών 
για την εκπόνηση της µελέτης «Μελέτη βελτίωσης της Π.Ε.Ο Θήβας Λιβαδειάς από το πέρας 
της παράκαµψης Αλιάρτου (Χ.Θ. 24+414) έως τη διασταύρωση προς Άγιο Γεώργιο, µε 
παράκαµψη της Αγίας Παρασκευής», προϋπολογισµού 549.951,39 €. 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δηµοπράτησης του έργου: «Συντήρηση και συµπλήρωση φωτεινής 
σηµατοδότησης κόµβων στο Ε.Ο.∆. αρµοδιότητας ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε.», 
προϋπολογισµού 250.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
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ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση διακήρυξης και λοιπών συµβατικών τευχών του έργου: «Παράλληλα έργα 
αναδασµού τοπικής κοινότητας Αγ. ∆ηµητρίου», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 3.950.000,00 
€ µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Ανάκληση της υπ΄αριθµ. 1057/4-9-2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε. και λήψη νέας για την ανάθεση του έργου: «Σήµανση οδικού δικτύου Νοτ. Εύβοιας», 
προϋπολογισµού 114.000,00 €, στον δεύτερο κατά σειρά µειοδοσίας προσωρινό µειοδότη της 
δηµοπρασίας. 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών εκτάκτων αναγκών, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση α) µίσθωσης µηχανηµάτων και οχηµάτων ιδιωτών για το έτος 2015 και β) 
εκτέλεσης απολογιστικά εργασιών εκτάκτων αναγκών, Π.Ε. Φωκίδας.  
 
ΘΕΜΑ 28ο: Τροποποίηση της υπ΄αριθµ. 754/30-6-2014 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε. και αλλαγή επωνυµίας αναδόχου του έργου: «∆ιατήρηση και ανάδειξη γέφυρας στο 
χείµαρρο Σκίτσας», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 205.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση αποζηµίωσης αναδόχου, λόγω διάλυσης της σύµβασης του έργου: 
«Κατασκευή αρδευτικού δικτύου κτηµατικής περιοχής Τ.Κ. Πουρναρίου ∆ήµου ∆οµοκού», Π.Ε. 
Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 310.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 30ο:  Έγκριση παράτασης προθεσµίας για την εκτέλεση της 1ης Συµπληρωµατικής 
Σύµβασης του έργου: «Ολοκλήρωση επαρχιακού δρόµου Καστανιά – Νεοχώρι», Π.Ε. 
Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 103.296,95 €. 
 
ΘΕΜΑ 31ο:  Έγκριση παράτασης της συµβατικής προθεσµίας του έργου: «Παράκαµψη 
Μαλεσίνας Ν.Α. Φθιώτιδας», προϋπολογισµού 4.500.000,00 €. 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση παράτασης της συµβατικής προθεσµίας του έργου: «Βελτίωση ελιγµού 
στην επαρχιακή οδό Κολάκα προς Παύλο», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 150.000,00 €. 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση παράτασης της προθεσµίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση οδοποιίας 
πρ. επαρχίας Καρυστίας Ν.Α. Εύβοιας», προϋπολογισµού 1.841.726,85€. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων, κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
 
∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δαπανών - δέσµευση πίστωσης για πληρωµή από τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό  τηλεπικοινωνιακών τελών, κινητής τηλεφωνίας και ηλεκτρικής ενέργειας, έτους 
2014, των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας καθώς και των γραφείων της ∆/νσης ∆/θµιας & 
Α/θµιας Εκπαίδευσης. 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δαπάνης - δέσµευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό για 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 36ο: ∆ιόρθωση της υπ΄αριθµ. 1608/30-12-2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε. περί έγκρισης δαπανών της Π.Ε. Ευρυτανίας, για το έτος 2014. 
 
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση δαπανών - δέσµευση πίστωσης για πληρωµή λογαριασµών έργων από τις 
∆ηµόσιες Επενδύσεις της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
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ΘΕΜΑ 38ο: ∆ιόρθωση της υπ΄αριθµ. 586/12-5-2014 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε. περί έγκρισης δαπανών για την πληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη µισθοδοσίας από ίδιους πόρους υπαλλήλου της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας που πρόκειται να αποσπαστεί στο 
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δαπανών - δέσµευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 
και Τακτικού Προϋπολογισµού της Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εξόφληση λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Φθιώτιδας.  
 
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση δαπάνης και δέσµευση πίστωσης για πρόσληψη δύο (2) ατόµων για την 
πραγµατοποίηση υδρολογικών εργασιών έτους 2014, σε βάρος του έργου «Λειτουργία δικτύου 
ποσοτικής παρακολούθησης των υδατικών πόρων αγροτικής χρήσης του τοµέα Εγγείων 
Βελτιώσεων», Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα και µελέτες του προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης έργου του προγράµµατος ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση  δαπανών για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. 
Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα και µελέτες του προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων, κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.) 
 
 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση  µετακινήσεων της Προέδρου του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς 
Ελλάδας κας Ασηµίνας Παπαναστασίου. 
 

Παρόντα µέλη (9) οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, Βασίλειος Φακίτσας, Ευστάθιος 
Κάππος, Ιωάννης Ταγκαλέγκας, Ηλίας Μπουρµάς, Κωνσταντίνος Καραγιάννης, Ιωάννης 
Αγγελέτος, Αθανάσιος Γιαννόπουλος και Γεώργιος Γκικόπουλος (απουσίαζε κατά τη συζήτηση 
του 1ου έκτακτου θέµατος). 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος 
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. Απόστολος Γκλέτσος, Επικεφαλής της παράταξης «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα», 
3. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας 
Π.Σ.Ε., 
4. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών και Μεταφορών Π.Σ.Ε., 
5. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε., 
6. Ευγενία Οικονόµου, Προϊσταµένη Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.,   
7. Κωνσταντίνος Χατζηµπύρρος, Νοµικός Σύµβουλος Π.Σ.Ε., 
8. Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε., 
9. Φωτούλα Σφήκα, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ιοίκησης Π.Σ.Ε., 
10. Αγλαΐα Μέγκου, Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας, 
11. Χαρίκλεια Σταµατοπούλου, Προϊσταµένη Τµήµατος ∆οµών Περιβάλλοντος της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 

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: Συγκρότηση ετήσιων επιτροπών διαγωνισµών στην Π.Ε. Φωκίδας. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.) 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια  
εγκεκριµένων τρωκτικοκτόνων  για τις ανάγκες του προγράµµατος αρουραιοκτονίας στον ∆ήµο 
∆οµοκού της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας», προϋπολογισµού 16.950 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση δαπάνης – δέσµευση πίστωσης για την υπογραφή 
Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Αριστοτελείου 
Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης για την παρακολούθηση του Τοξικού Φυτοπλαγκτόν  στις Ζώνες 
Παραγωγής & Αλιείας ∆ιθύρων Μαλακίων των Π.Ε. Φθιώτιδας & Εύβοιας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε.) 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης για παροχή συµβουλευτικών & ελεγκτικών 
υπηρεσιών από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, για τον έλεγχο των Ισολογισµών και τη µετάβαση 
στο ∆ιπλογραφικό Σύστηµα, κατά την εφαρµογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου στην 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.) 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο:  Έγκριση µίσθωσης χωρίς διαγωνισµό ιδιωτικών µηχανηµάτων, για την 
εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών µε αυτεπιστασία από την ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Βοιωτίας, και καθορισµός ωριαίας αποζηµίωσης αυτών, που θα ισχύει από 29-11-2014 έως 29-
11-2015. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο:  Έγκριση µίσθωσης χωρίς διαγωνισµό ιδιωτικών µηχανηµάτων, για την 
εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών µε αυτεπιστασία από την ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Φθιώτιδας, και καθορισµός ωριαίας αποζηµίωσης αυτών, που θα ισχύει από 1-1-2015 έως 31-
12-2015. 
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(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων 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 1168 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Συγκρότηση ετήσιων επιτροπών διαγωνισµών στην Π.Ε. Φωκίδας. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.) 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 1815/20-11-2014 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Συγκροτεί τις παρακάτω ετήσιες επιτροπές διαγωνισµών στην Π.Ε. Φωκίδας, σε 

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

 
1. Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των ∆ιαγωνισµών και των ∆ιαδικασιών 

∆ιαπραγµάτευσης: 
i. Νικόλαος Κανελλόπουλος ως Πρόεδρος, µε αναπληρωτή του τον Ευάγγελο 

Καραγιώργο, υπάλληλοι της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, 
ii. Ευάγγελος Κούτουλας ως µέλος, µε αναπληρώτρια την Φωτεινή Λύτρα, υπάλληλοι  

της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, 
iii. Παρασκευή Καστρίτη ως µέλος, µε αναπληρωτή τον Ηλία Κοροµπίλη, υπάλληλοι  

της ∆/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης  
 

2. Επιτροπή Αξιολόγησης των Ενστάσεων και Προσφυγών: 
i. Αγλαΐα Μέγκου ως Πρόεδρος, Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού Π.Ε. 

Φωκίδας και Πηνελόπη Καραγκιζοπούλου, ως αναπληρώτρια, Προϊσταµένη του 
Τµήµατος ∆ια Βίου Μάθησης Παιδείας και Απασχόλησης της ∆/νσης Ανάπτυξης, 

ii. Νικόλαος Σιδηρόπουλος ως µέλος, µε αναπληρωτή τον Πέτρο Μιχαλάκη, υπάλληλοι  
της ∆/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, 

iii. Παναγιώτης Τσιάλης ως µέλος, µε αναπληρωτή τον Ιωάννη ∆ούκα, υπάλληλοι  της 
∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών.  

 
3. Επιτροπή Παραλαβή Υλικών και Υπηρεσιών: 

i. Ηλίας Κατραµάτος ως  µέλος, µε αναπληρώτρια την Φωτεινή  Λύτρα, υπάλληλοι της 
∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, 

ii. Ευάγγελος Καραγιώργος ως µέλος, µε αναπληρωτή τον Αθανάσιο Ψιλογιάννη, 
υπάλληλοι  της ως άνω υπηρεσίας, 

iii. Παρασκευή Αραποπούλου ως µέλος, υπάλληλος της ∆/νσης ∆ιοικητικού-
Οικονοµικού µε αναπληρώτρια την Παναγούλα Πούλου, υπάλληλο  της ∆/νσης 
Ανάπτυξης. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1169 

 
Σ΄αυτό το σηµείο εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος. 
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια  
εγκεκριµένων τρωκτικοκτόνων  για τις ανάγκες του προγράµµατος αρουραιοκτονίας στον ∆ήµο 
∆οµοκού της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας», προϋπολογισµού 16.950 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 362/1-12-2014 
έγγραφο της Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε. προς 
την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Στη συνέχεια ζητήθηκαν και παρασχέθηκαν διευκρινίσεις από τον κ. Σταύρο Τσελά, 
Προϊστάµενο Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε.. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

εγκεκριµένων τρωκτικοκτόνων  για τις ανάγκες του προγράµµατος αρουραιοκτονίας στον ∆ήµο 
∆οµοκού της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας», µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη 
τιµή, προϋπολογισµού δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€) χωρίς ΦΠΑ και συνολικά δέκα έξι 
χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ (16.950 €) µε ΦΠΑ, 

β) τους συνηµµένους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές. 
2. Ορίζει ως υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού την ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & 

Κτηνιατρικής της  Π.Ε. Φθιώτιδας. 
Ο κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος δήλωσε ότι ο εν λόγω διαγωνισµός θα έπρεπε να είναι 

αντικείµενο του ∆ήµου και όχι της Περιφέρειας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1170 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση δαπάνης – δέσµευση πίστωσης για την υπογραφή 
Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Αριστοτελείου 
Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης για την παρακολούθηση του Τοξικού Φυτοπλαγκτόν στις Ζώνες 
Παραγωγής & Αλιείας ∆ιθύρων Μαλακίων των Π.Ε. Φθιώτιδας & Εύβοιας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε.) 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 363/1-12-2014 
έγγραφο της Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 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 64.500 € για την υπογραφή 

Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση του έργου «Παρακολούθηση ∆υνητικώς 
Τοξικών Μικροφυκών στις Ζώνες Παραγωγής & Αλιείας ∆ιθύρων Μαλακίων των Π.Ε. Φθιώτιδας 
& Εύβοιας». 

(Προβλέπεται απορρόφηση, ως εξής: 
Ποσό µηδέν ευρώ για το έτος 2014  
Ποσό 64.500 ευρώ για το έτος 2015). 

 
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Π.Σ.Ε και συγκεκριµένα τις 

πιστώσεις του Ε.Φ 01071, ΚΑΕ 9778 «εκτέλεση έργων Οικισµός – Περιβάλλον». 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1171 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο:  Έγκριση δέσµευσης πίστωσης για παροχή συµβουλευτικών & 
ελεγκτικών υπηρεσιών από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, για τον έλεγχο των Ισολογισµών και τη 
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µετάβαση στο ∆ιπλογραφικό Σύστηµα, κατά την εφαρµογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου 
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.) 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 5788/25-11-2014 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δέσµευση πίστωσης, ποσού 19.000,00 €, στον ΚΑΕ εξόδου 0899 «Λοιπές 

Αµοιβές» του τακτικού προϋπολογισµού (Π.Ε. Φθιώτιδας) οικονοµικού έτους 2014, για: 
 α) την παροχή συµβουλευτικών & ελεγκτικών υπηρεσιών από Ορκωτό Ελεγκτή 

Λογιστή, µε σκοπό την υποβοήθηση του έργου της αρµόδιας επιτροπής στην διαδικασία της 
φυσικής απογραφής κατά την 30/11/2014,  

β) τον έλεγχο των Ισολογισµών µε ηµεροµηνίες 01/09/2014 & 01/01/2015 και  
γ) την µετάβαση στο διπλογραφικό σύστηµα από 01/01/2015, κατά την εφαρµογή του 

Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας βάσει του Π.∆. 315/1999.  
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα προκύψει µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

εργασιών και δεν θα υπερβεί το ποσό των 19.000,00€. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1172 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο:  Έγκριση µίσθωσης χωρίς διαγωνισµό ιδιωτικών µηχανηµάτων, για την 
εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών µε αυτεπιστασία από την ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Βοιωτίας, και καθορισµός ωριαίας αποζηµίωσης αυτών, που θα ισχύει από 29-11-2014 έως 29-
11-2015. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 4192/4-11-2014 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
α) την εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά από την ∆/νση Τεχνικών 

Έργων του Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας µε ιδιωτικά µηχανήµατα που θα 
µισθώσει χωρίς διαγωνισµό,  

β) την ωριαία αποζηµίωση ιδιωτικών µηχανηµάτων, σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα: 
 

  
TYΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΩΡΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
1 ∆ιαµορφωτής (Γκρέιντερ)  43 
2 Προωθητής   D6: 45 
3 Προωθητής   D7:  47 
4 Προωθητής   D8: 50 
5 Φορτωτής Λαστιχοφόρος: µεχρι 100 HP 35 
6 Φορτωτής Ερπυστριοφόρος: µεχρι 100 HP 40 
7 Φορτωτής Λαστιχοφόρος: απο 100 HP -180 HP 47 
8 Φορτωτής Ερπυστριοφόρος: µεχρι 100 HP-180 HP 52 
9  Εκσκαφέας  Λαστιχοφόρος 43 

10 Εκσκαφέας  Ερπυστριοφόρος 53 
11 Τρακτέρ µε µαχαίρι και αλατιέρα 30 
12 Πλατφόρµα µεταφοράς µηχανηµάτων: µέχρι 40χλµ και 230 
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ανά 10 χλµ επί πλέον πενήντα ευρώ (50€) 
13 Μεταφορά Βαρέων οχηµάτων  (Γερανοφόρο) 60 
14 Φορτωτής µε λεπίδα 45 
15 Φορτηγό Λεπίδα ,Αλατιέρα ,Βυτίο και πιεστικό 45 
16 Μηχανικός εκσκαφέας µε λεπίδα 45 
17 UNIMOC Χορτοκοπτικό, Λεπίδα ,Αλατιέρα ,Βυτίο και 

πιεστικό 
45 

18 Αυτοκινούµενη αλατιέρα µε Λεπίδα 45 
19 Φορτηγό  ωφ. φορτίου 0-6τον      17,50 
20 Φορτηγό  ωφ. φορτίου 6-10τον 22 
21 Φορτηγό  ωφ. φορτίου 10-15τον      27,50 
22 Φορτηγό  ωφ. φορτίου 15τον και ανω 28 

 
Τα παραπάνω µισθώµατα θα ισχύουν από 29-11-2014 έως 29-11-2015. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1173 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο:  Έγκριση µίσθωσης χωρίς διαγωνισµό ιδιωτικών µηχανηµάτων, για την 
εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών µε αυτεπιστασία από την ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Φθιώτιδας, και καθορισµός ωριαίας αποζηµίωσης αυτών, που θα ισχύει από 1-1-2015 έως 31-
12-2015. 
(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. 139181/12326/2-12-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
α) την  εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά από  την  ∆/νση  Τεχνικών  

Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας µε ιδιωτικά µηχανήµατα που θα µισθώνει χωρίς διαγωνισµό κατά  
περίπτωση για τον σκοπό  αυτό,                                                                                                                         

β) την  ωριαία αποζηµίωση ιδιωτικών µηχανηµάτων, σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα: 
 
1) ∆ιαµορφωτήρας   : Σαράντα  τρία  ΕΥΡΩ (43.00).  
2) Προωθητήρας  D6  :  Σαράντα  πέντε  ΕΥΡΩ ( 45.00).   
3) Προωθητήρας  D7  :  Σαράντα  επτά  ΕΥΡΩ (47.00). 
4) Προωθητήρας   D8    :  Πενήντα ΕΥΡΩ  (50.00).   

            5) Φορτωτής  Ελαστ. µέχρι  100 HP : Τριάντα  ΕΥΡΩ (35.00)     
            6) Φορτωτής  Ερπυστ.  µέχρι  100 HP  :  Σαράντα ΕΥΡΩ  (40.00)     
     7) Φορτωτής  Ελαστ. από 100HP – 180HP : Σαράντα επτά ΕΥΡΩ (47.00)                                                                           

8) Φορτωτής  Ερπυστ. από 100-180HP : Πενήντα δύο  ΕΥΡΩ ( 52.00)                                                                     
9) Εκσκαφέας  Ελαστ.  :  Σαράντα τρία ΕΥΡΩ (43.00).     

          10) Εκσκαφέας  Ερπυστ. : Πενήντα  τρία ΕΥΡΩ  (53.00).  
          11)Τρακτέρ  µε  µαχαίρι  : Είκοσι πέντε  ΕΥΡΩ  (25.00)  
          12) Πλατφόρµα : ∆ιακόσια τριάντα ΕΥΡΩ (230,00) µέχρι 40 km και ανά 10km    
          επί πλέον πενήντα ΕΥΡΩ (50,00). 
          13) ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ) : Εξήντα ΕΥΡΩ (60.00) ανά 
          ώρα εργασίας συν την διαδροµή.  
          14)  Μηχανικός εκσκαφέας µε λεπίδα :  Σαράντα πέντε  ΕΥΡΩ   (45,00 ). 
          15) Φορτωτής µε λεπίδα:  Σαράντα πέντε  ΕΥΡΩ   (45,00 ) 
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         16) Φορτηγό λεπίδα, αλατιέρα, βυτίο και πιεστικό:   Σαράντα πέντε  ΕΥΡΩ   (45,00 ) 
         17) UNIMOC Χορτοκοπτικό, λεπίδα, αλατιέρα, βυτίο και πιεστικό: Σαράντα πέντε  ΕΥΡΩ       
               (45,00 ) 
         18) Αυτοκινούµενη αλατιέρα µε λεπίδα:   Σαράντα πέντε  ΕΥΡΩ   (45,00 ) 
         19) Φορτηγό 0- 6 ton.  :   ∆εκαεπτά και πενήντα  ΕΥΡΩ (17,50)      
         20) Φορτηγό 6-10 ton  : Είκοσι δύο ΕΥΡΩ  ( 22,00)            
         21) Φορτηγό 10-15ton :  Είκοσι επτά και πενήντα  ΕΥΡΩ  (27,50)            
         22) Φορτηγό 15 ton και  άνω : Είκοσι οκτώ  ΕΥΡΩ  (28,00)         
                                                                    
Τα ανωτέρω  µισθώµατα θα ισχύουν από την 01-01-2015 έως 31-12-2015. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1174 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών 24/11-11-2014 και 25/17-11-2014 της Οικονοµικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Η Επιτροπή ενέκρινε οµόφωνα τα µε αριθµ. 24/11-11-2014 και 25/17-11-2014 πρακτικά 
συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1175 

 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της 8ης τροποποίησης του Προϋπολογισµού, έτους 2014, της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητές κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε. και κα Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης Οικονοµικού 
Π.Σ.Ε.) 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το α) υπ’ αριθµ. 5747/20-11-2014 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. και την β) υπ΄αριθµ. 5957/2-12-2014 συµπληρωµατική 
της 8ης τροποποίησης του Προϋπολογισµού (Π.Ε. Ευρυτανίας) προς την Επιτροπή, η οποία 
τέθηκε υπόψη της µε την έναρξη της συνεδρίασης, και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του 
παρόντος πρακτικού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει την 8η τροποποίηση του Προϋπολογισµού, έτους 2014, της Περιφέρειας 

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

επικαλούµενοι το ίδιο πολιτικό σκεπτικό που έχουν εκθέσει και σε προηγούµενη συνεδρίαση της 
επιτροπής. Ο κ. Γκικόπουλος, συγκεκριµένα, ανέφερε ότι πρόκειται για µια µικρή τροποποίηση 
του προϋπολογισµού του 2014 και δήλωσε “ότι του κάνει εντύπωση που η Περιφερειακή Αρχή 
επιµένει σε αυτή τη µίζερη λογική”.  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1176 
 
 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Ανάκληση της υπ΄αριθµ. 1113/11-11-2014 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε. και έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισµού και κατάρτισης των 
όρων και της διακήρυξης για το έργο µε τίτλο: «Καταπολέµηση κουνουπιών στην Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2015», προϋπολογισµού 599.625 € µε Φ.Π.Α..   

ΑΔΑ: ΒΑ3Ι7ΛΗ-ΚΕΜ



 12

(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε.) 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 360/25-11-2014 
έγγραφο της Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε. προς 
την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Στη συνέχεια παρασχέθηκαν διευκρινίσεις από τον κ. Σταύρο Τσελά, Προϊστάµενο 
Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε.. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Ανακαλεί την υπ΄αριθµ. 1113/11-11-2014 απόφασή της περί έγκρισης ανοικτού διεθνή 

διαγωνισµού και κατάρτισης των όρων και της διακήρυξης για το έργο µε τίτλο: «Καταπολέµηση 
κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2015», προϋπολογισµού 599.625 € 
µε Φ.Π.Α., λόγω αλλαγής της διαδικασίας του διαγωνισµού, προκειµένου αυτός να γίνει 
ηλεκτρονικά.    

2. Εγκρίνει: 
α) την διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού µε σφραγισµένες 

προσφορές για την επιλογή αναδόχου/ων για το έργο µε τίτλο: «Καταπολέµηση κουνουπιών 
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2015» και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συµφέρουσα προσφορά, προϋπολογισµού πεντακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων 
είκοσι πέντε ευρώ (599.625 €) µε Φ.Π.Α.,   

β) τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές. 
3. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως 

υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού.  
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1177 

 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Παροχή Γενικής Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας από τον δικηγόρο του Γραφείου Νοµικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Εύβοιας, Γεωργίου Ρουµελιώτη.   

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’αριθµ.132313/1340/25-11-
2014 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

        αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Παρέχει Γενική Πληρεξουσιότητα στον Γεώργιο Ρουµελιώτη, δικηγόρο του Γραφείου 

της Νοµικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, αµειβόµενο µε πάγια αντιµισθία, 
µε το εξής περιεχόµενο: 

Ορίζεται και διορίζεται πληρεξούσιος δικηγόρος της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», 
στις υποθέσεις που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, προς τον οποίο παρέχεται η 
ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα όπως: 

(i)  Παρίσταται και εκπροσωπεί αυτήν (την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας») ενώπιον 
όλων γενικά των Ελληνικών, Πολιτικών, Φορολογικών, ∆ιοικητικών και Ποινικών ∆ικαστηρίων, 
παντός βαθµού και δικαιοδοσίας, καθώς και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συµβουλίου 
Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και κατά την ενώπιον παντός εισηγητού, 
δικαστού και ενώπιον πάσης άλλης οιασδήποτε ∆ικαστικής, ∆ιοικητικής, Οικονοµικής, 
Προξενικής, φορολογικής και Εκκλησιαστικής Αρχής, καθώς και ενώπιον πάσης εκδικαστικής 
επί των ενστάσεων Επιτροπής, ως ενάγουσα  ή εναγόµενη και µε όλες γενικά τις του διαδίκου 
ιδιότητες, ενεργών προς υποστήριξη των δικαίων της εντολέως, όλες τις κύριες και τις 
δευτερεύουσες διαδικαστικές πράξεις τις αναγραφόµενες στο άρθρο 97 του Κώδικα της 
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Πολιτικής ∆ικονοµίας, στο άρθρο 28 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας, καθώς και οιαδήποτε 
εξώδικη πράξη.  

(ii ) Μετά από απόφαση της παρούσας επιτροπής [όπου απαιτείται ως διαδικαστική 
προϋπόθεση (άρθρο 176  Ν.3852/2010)]: Nα εγείρει αγωγές και ανταγωγές ως και περί 
αποδόσεως µισθίου αγωγές, να υποβάλει αιτήσεις λήψης ασφαλιστικών µέτρων και έκδοσης 
διαταγών πληρωµής, απόδοσης και επαναφοράς πραγµάτων εις την προτέραν κατάσταση, 
δηλαδή την ακολουθητέα κάθε φορά διαδικασία, δέχεται, κοινοποιεί,  υπογράφει   και   καταθέτει   
παντός   είδους δικόγραφα και έγγραφα και εισαγωγικά δίκης τοιαύτα, να προσβάλουν αυτά ως 
µη γνήσια και πλαστά ή άκυρα υπογράφει  παραγγελίες  προς εκτέλεση, λαµβάνει αντίγραφα 
παντός εγγράφου και εκτελεστά απόγραφα συµβολαίων και αποφάσεων, προτείνει, εξαιρεί, 
κλητεύει και εξετάζει µάρτυρες, διαιτητές και πραγµατογνώµονες, εξαιρεί δικαστές, επάγει, 
δέχεται και αντεπάγει όρκους και  εκτελεί  τις   υπέρ   αυτής,   της  εντολέως   αποφάσεις και 
προσβάλει τις ενάντιες µε όλα τα ένδικα, τακτικά και έκτακτα µέσα, κάνει παντός είδους 
δηλώσεις, αιτήσεις, διαµαρτυρήσεις,  ανακοπές, τριτανακοπές, εφέσεις,  αντεφέσεις,  ασκεί το  
έκτακτο  µέσο  της αναιρέσεως   και  της  αναψηλαφήσεως,  παραιτείται ενδίκων   µέσων   της   
όλης ή µέρους δίκης ή της ορκοδοσίας και εξετάσεως διαδίκων ή µαρτύρων, εγείρει αγωγές 
κακοδικίας, κοινοποιεί επιταγές, αναγγελίες και αίρει παραγγελίες προς εκτέλεση,    
ανακοινώσεις, παρεµβάσεις, λαµβάνει µέτρα συντηρητικά  και αναγκαστικά ως και προσωρινά 
τοιαύτα, να εγγράφει προσηµειώσεις και υποθήκες και εξαλείφει αυτές, επιβάλει κατασχέσεις  
και αίρει αυτές,  επισπεύδει  και αναστέλλει πλειστηριασµούς, κάνει ανακοπές επιταγών, 
κατασχέσεων, πλειστηριασµών, αναγγελιών και πινάκων  αυτών και πάσης περί την εκτέλεση 
δίκης, καταθέτει έγγραφα και τίτλους, αµφισβητεί αυτούς και επιφέρει παρατηρήσεις κατ 
αναγγελιών και ασκεί αντιρρήσεις κατ' εκτελέσεων κατά το άρθρον 933 του Κωδικός της 
Πολιτικής ∆ικονοµίας, να αιτείται την έκδοση οικείων γραµµατίων, εντολών, τίτλων και 
περιλήψεων κατακυρωτικών εκθέσεων επ' ονόµατι της εντολέως, να παραιτείται πράξεων 
εκτελέσεως και πλειστηριασµών εν όλω ή εν µέρει, να υποβάλει αιτήσεις αναβολής 
πλειστηριασµών, αναβολής εκτελέσεως αποφάσεων ως και περί πτωχεύσεων τοιαύτας, 
προτείνει τον διορισµό συνδίκων, λαµβάνει µέρος εις τις συνελεύσεις των πιστωτών της 
πτωχεύσεως, ψηφίζει, επαληθεύει απαιτήσεις να συµβιβάζεται επί πτωχεύσεων, ορίζει το 
ποσοστό του συµβιβασµού και υφ’ οιουσδήποτε όρους, αιτείται σφραγίσεις, αποσφραγίσεις και 
απογραφές κληρονοµικών και άλλων περιουσιών παριστάµενος κατά την ενέργεια αυτών και 
επιφέρει παντός είδους ενστάσεις και παρατηρήσεις και υπογράφει και εγχειρίζει παντός είδους 
φορολογικές δηλώσεις εν σχέσει προς οιονδήποτε φορολογικό νόµο, να κάνει προσφυγές, 
ενστάσεις, εφέσεις ενώπιον πάσης αρµοδίας Φορολογικής Αρχής ή ∆ικαστηρίου εφ οιασδήποτε 
φορολογικής υποθέσεως της εντολέως και παρίσταται καθ άπαντα τα στάδια της διαδικασίας 
αυτών.  

Ο κ. Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό, µε την αιτιολογία ότι “δεν µπορεί να 
δίνεται γενική πληρεξουσιότητα και ενιαία εξουσιοδότηση εν λευκώ, χωρίς δηλαδή να υπάρχει 
απολογισµός για το τι έχει γίνει µέχρι τώρα και µάλιστα στην Π.Ε. Εύβοιας, όπου εκκρεµούν 
σοβαρές δικαστικές υποθέσεις”. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1178 

 
ΘΕΜΑ 5ο: Παροχή Γενικής Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας από την δικηγόρο του Γραφείου Νοµικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Εύβοιας, Ελένη Θαλασσινού.   
(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. 132311/1339/25-11-
2014 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

        αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

ΑΔΑ: ΒΑ3Ι7ΛΗ-ΚΕΜ



 14

Παρέχει Γενική Πληρεξουσιότητα στην Ελένη Θαλασσινού, δικηγόρο του Γραφείου της 
Νοµικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, αµειβόµενη µε πάγια αντιµισθία, µε 
το εξής περιεχόµενο: 

Ορίζεται και διορίζεται πληρεξούσια δικηγόρος της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στις 
υποθέσεις που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, προς την οποία παρέχεται η ειδική 
εντολή και πληρεξουσιότητα όπως: 

(i)  Παρίσταται και εκπροσωπεί αυτήν (την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας») ενώπιον 
όλων γενικά των Ελληνικών, Πολιτικών, Φορολογικών, ∆ιοικητικών και Ποινικών ∆ικαστηρίων, 
παντός βαθµού και δικαιοδοσίας, καθώς και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συµβουλίου 
Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και κατά την ενώπιον παντός εισηγητού, 
δικαστού και ενώπιον πάσης άλλης οιασδήποτε ∆ικαστικής, ∆ιοικητικής, Οικονοµικής, 
Προξενικής, φορολογικής και Εκκλησιαστικής Αρχής, καθώς και ενώπιον πάσης εκδικαστικής 
επί των ενστάσεων Επιτροπής, ως ενάγουσα  ή εναγόµενη και µε όλες γενικά τις του διαδίκου 
ιδιότητες, ενεργών προς υποστήριξη των δικαίων της εντολέως, όλες τις κύριες και τις 
δευτερεύουσες διαδικαστικές πράξεις τις αναγραφόµενες στο άρθρο 97 του Κώδικα της 
Πολιτικής ∆ικονοµίας, στο άρθρο 28 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας, καθώς και οιαδήποτε 
εξώδικη πράξη.  

(ii ) Μετά από απόφαση της παρούσας επιτροπής [όπου απαιτείται ως διαδικαστική 
προϋπόθεση (άρθρο 176 Ν.3852/2010)]: Nα εγείρει αγωγές και ανταγωγές ως και περί 
αποδόσεως µισθίου αγωγές, να υποβάλει αιτήσεις λήψης ασφαλιστικών µέτρων και έκδοσης 
διαταγών πληρωµής, απόδοσης και επαναφοράς πραγµάτων εις την προτέραν κατάσταση, 
δηλαδή την ακολουθητέα κάθε φορά διαδικασία, δέχεται, κοινοποιεί,  υπογράφει   και   καταθέτει   
παντός   είδους δικόγραφα και έγγραφα και εισαγωγικά δίκης τοιαύτα, να προσβάλουν αυτά ως 
µη γνήσια και πλαστά ή άκυρα υπογράφει  παραγγελίες  προς εκτέλεση, λαµβάνει αντίγραφα 
παντός εγγράφου και εκτελεστά απόγραφα συµβολαίων και αποφάσεων, προτείνει, εξαιρεί, 
κλητεύει και εξετάζει µάρτυρες, διαιτητές και πραγµατογνώµονες, εξαιρεί δικαστές, επάγει, 
δέχεται και αντεπάγει όρκους και εκτελεί  τις υπέρ αυτής, της εντολέως αποφάσεις και 
προσβάλει τις ενάντιες µε όλα τα ένδικα, τακτικά και έκτακτα µέσα, κάνει παντός είδους 
δηλώσεις, αιτήσεις, διαµαρτυρήσεις,  ανακοπές, τριτανακοπές, εφέσεις,  αντεφέσεις,  ασκεί το  
έκτακτο  µέσο  της αναιρέσεως   και  της  αναψηλαφήσεως,  παραιτείται ενδίκων   µέσων   της   
όλης ή µέρους δίκης ή της ορκοδοσίας και εξετάσεως διαδίκων ή µαρτύρων, εγείρει αγωγές 
κακοδικίας, κοινοποιεί επιταγές, αναγγελίες και αίρει παραγγελίες προς εκτέλεση,    
ανακοινώσεις, παρεµβάσεις, λαµβάνει µέτρα συντηρητικά και αναγκαστικά ως και προσωρινά 
τοιαύτα, να εγγράφει προσηµειώσεις και υποθήκες και εξαλείφει αυτές, επιβάλει κατασχέσεις  
και  αίρει  αυτές,  επισπεύδει  και αναστέλλει πλειστηριασµούς, κάνει ανακοπές επιταγών, 
κατασχέσεων, πλειστηριασµών, αναγγελιών και πινάκων  αυτών και πάσης περί την εκτέλεση 
δίκης, καταθέτει έγγραφα και τίτλους, αµφισβητεί αυτούς και επιφέρει παρατηρήσεις κατ 
αναγγελιών και ασκεί αντιρρήσεις κατ' εκτελέσεων κατά το άρθρον 933 του Κωδικός της 
Πολιτικής ∆ικονοµίας, να αιτείται την έκδοση οικείων γραµµατίων, εντολών, τίτλων και 
περιλήψεων κατακυρωτικών εκθέσεων επ' ονόµατι της εντολέως, να παραιτείται πράξεων 
εκτελέσεως και πλειστηριασµών εν όλω ή εν µέρει, να υποβάλει αιτήσεις αναβολής 
πλειστηριασµών, αναβολής εκτελέσεως αποφάσεων ως και περί πτωχεύσεων τοιαύτας, 
προτείνει τον διορισµό συνδίκων, λαµβάνει µέρος εις τις συνελεύσεις των πιστωτών της 
πτωχεύσεως, ψηφίζει, επαληθεύει απαιτήσεις να συµβιβάζεται επί πτωχεύσεων, ορίζει το 
ποσοστό του συµβιβασµού και υφ’ οιουσδήποτε όρους, αιτείται σφραγίσεις, αποσφραγίσεις και 
απογραφές κληρονοµικών και άλλων περιουσιών παριστάµενος κατά την ενέργεια αυτών και 
επιφέρει παντός είδους ενστάσεις και παρατηρήσεις και υπογράφει   και   εγχειρίζει  παντός  
είδους  φορολογικές δηλώσεις εν σχέσει προς οιονδήποτε φορολογικό νόµο, να κάνει 
προσφυγές, ενστάσεις, εφέσεις ενώπιον πάσης αρµοδίας Φορολογικής Αρχής ή ∆ικαστηρίου εφ 
οιασδήποτε φορολογικής υποθέσεως της εντολέως και παρίσταται καθ άπαντα τα στάδια της 
διαδικασίας αυτών.  

  Ο κ. Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό, µε την αιτιολογία ότι “δεν µπορεί να 
δίνεται γενική πληρεξουσιότητα και ενιαία εξουσιοδότηση εν λευκώ, χωρίς δηλαδή  να υπάρχει 
απολογισµός για το τι έχει γίνει µέχρι τώρα και µάλιστα στην Π.Ε. Εύβοιας, όπου εκκρεµούν 
σοβαρές δικαστικές υποθέσεις”. 

ΑΔΑ: ΒΑ3Ι7ΛΗ-ΚΕΜ
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1179 

 
ΘΕΜΑ 6ο: Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της µε αριθµό 482/2014 ∆ιαταγής Πληρωµής του 
Ειρηνοδικείου Λαµίας. 
(Εισηγητής κ. Κων/νος Χατζηµπύρρος, Νοµικός Σύµβουλος Π.Σ.Ε.) 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 127798/1285/17-11-
2014 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. και την υπ΄αριθµ. 135118/1357/1-12-2014 
συµπληρωµατική εισήγησή της προς την Επιτροπή, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο 
τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Στη συνέχεια ζητήθηκε από την επιτροπή η γνώµη του παρισταµένου Νοµικού 
Συµβούλου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος κ. Κωνσταντίνου Χατζηµπύρρου, ο οποίος 
διατύπωσε την γνώµη του και προφορικά, ως αναφέρεται στην ως άνω συµπληρωµατική 
εισήγησή του, χαρακτηρίζοντας την διαταγή πληρωµής “καθ΄όλα νόµιµη και νοµότυπη” και 
επισηµαίνοντας ότι “η άσκηση ενδίκου µέσου από την πλευρά της Περιφέρειας δεν θα έχει καµία 
τύχη, αντιθέτως θα την επιβαρύνει µε επιπλέον τόκους και δικαστικές δαπάνες”.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

        αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 Να µην ασκηθεί ένδικο µέσο κατά της µε αριθµό 482/2014 ∆ιαταγής Πληρωµής του 
Ειρηνοδικείου Λαµίας, που εξέδωσε ο δικηγόρος Γεώργιος ∆ανόπουλος κατά της «Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας». 
 Οι κ.κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος και Γεώργιος Γκικόπουλος έδωσαν αρνητική ψήφο µε 
τον κ. Γκικόπουλο, συγκεκριµένα, να δηλώνει ότι “ο προσφεύγων δικηγόρος δεν πρέπει να 
πληρωθεί”, µε την αιτιολογία ότι “η έκθεση που κατέθεσε στο Περιφερειακό Συµβούλιο για τις 
αναπτυξιακές εταιρείες της Περιφέρειας είναι γενική και αόριστη”. Επιµένει, τέλος, ο κ. 
Γκικόπουλος “να έρθει εισήγηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο για το συγκεκριµένο θέµα, διότι 
πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σηµαντικό ζήτηµα”. 
 Ο Πρόεδρος Κωνσταντίνος Μπακογιάννης δεσµεύτηκε ότι το θέµα θα διερευνηθεί 
πολιτικά και διοικητικά και θα επανέλθει στην Οικονοµική Επιτροπή µε ενηµερωτικό σηµείωµα 
από τον Γενικό ∆ιευθυντή  Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε. και τη Νοµική Υπηρεσία της Π.Σ.Ε.. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1180 
 
ΘΕΜΑ 7ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για παράσταση κατά τη συζήτηση έφεσης κατά της µε αριθµό 
31/2009 απόφασης του 2ου Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας, ενώπιον του Στ΄ 
Τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 128942/484/18-
11-2014 έγγραφο του γραφείου Νοµικής Υπηρεσίας Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Θαλασσινού, δικηγόρο του Γραφείου της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Ε. Εύβοιας, στην οποία 
χορηγείται η εντολή και η πληρεξουσιότητα να παραστεί κατά τη συζήτηση της από 22-1-2010 
έφεσης της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΠΡΟΤΕΚΑΤ ΑΤΕ», στην δικάσιµο της 2ας  
∆εκεµβρίου 2014 στο Στ΄ Τµήµα του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά, καταθέτοντας υπόµνηµα και 
γενικά ενεργώντας ό,τι κατά την κρίση της απαιτείται για την υπεράσπιση της υποθέσεως αυτής. 
 2. Εγκρίνει οιαδήποτε σχετική διαδικαστική πράξη της ως άνω πληρεξούσιας δικηγόρου, 
την οποία έχει ήδη διενεργήσει µέχρι σήµερα και αφορά την εν λόγω υπόθεση. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1181 
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ΘΕΜΑ 8ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για παράσταση κατά τη συζήτηση, µετά από κλήση, της µε 
αριθµό 31/2013 αίτησης στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Χαλκίδας περί αναγνώρισης δικαιούχων. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κα Ελένη Θαλασσινού, ∆ικηγόρος της Π.Ε. Εύβοιας) 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 129648/486/19-
11-2014 έγγραφο του γραφείου Νοµικής Υπηρεσίας Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
∆ιορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την Ελένη 

Θαλασσινού, δικηγόρο του Γραφείου της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Ε. Εύβοιας, στην οποία 
χορηγείται η εντολή και η πληρεξουσιότητα να παραστεί κατά τη συζήτηση της από 13-10-2014 
και µε αριθµό κατάθεσης 153/2014 κλήσης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, µε την 
οποία επαναφέρεται για νέα συζήτηση µετά την έκδοση της µε αριθµό 126/2014 απόφασης του 
εν λόγω δικαστηρίου, η από 11-3-2013 µε αριθµό κατάθεσης 31/2014 αίτηση περί αναγνώρισης 
δικαιούχων αποζηµίωσης των 1) Χριστίνας Λιάρου του Κωνσταντίνου και της Ελένης και 2) 
Ελένης χήρας Κωνσταντίνου Λιάρου, θυγ. Κων/νου Ανυφαντή και της Αικατερίνης, στην 
δικάσιµο της 12ης ∆εκεµβρίου 2014 στο Μονοµελές Πρωτοδικείου Χαλκίδας (Τµήµα ειδική άνευ 
πινακίου), καταθέτοντας υπόµνηµα και γενικά ενεργώντας ό,τι κατά την κρίση της απαιτείται για 
την υπεράσπιση της υποθέσεως αυτής. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1182 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση άσκησης ανακοπής κατά Πρωτοκόλλων Καθορισµού Αποζηµίωσης 
Αυθαίρετης Χρήσης (Π.Κ.Α.Α.Χ.) αιγιαλού και θαλασσίου χώρου από υπό νοµιµοποίηση 
λιµενικές εγκαταστάσεις του Ν. Εύβοιας, στα πλαίσια της µελέτης «Νοµιµοποίηση υφιστάµενων 
λιµενικών εγκαταστάσεων Ν. Εύβοιας». 
(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. 132614/5863/25-11-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την άσκηση ανακοπής κατά Πρωτοκόλλων Καθορισµού Αποζηµίωσης 

Αυθαίρετης Χρήσης (Π.Κ.Α.Α.Χ.) αιγιαλού και θαλασσίου χώρου από υπό νοµιµοποίηση 
λιµενικές εγκαταστάσεις του Ν. Εύβοιας, στα πλαίσια της µελέτης «Νοµιµοποίηση υφιστάµενων 
λιµενικών εγκαταστάσεων Ν. Εύβοιας». 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1183 

 
ΘΕΜΑ 10ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για άσκηση ενδίκου µέσου κατά της µε αριθµό 61/2014 
απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 4685/18-11-2014 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Να ασκηθεί από την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο 

Λιβαδειάς, το ένδικο µέσο της έφεσης κατά της µε αριθµό 61/2014 απόφασης του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 

2. ∆ιορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο 
Λιβαδειάς Θεόδωρο Γερονικολό, ο οποίος να επιµεληθεί της ασκήσεως της άνω εφέσεως και να 
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παραστεί και την εκπροσωπήσει στη δικάσιµο που θα οριστεί για να υποστηρίξει το ένδικο αυτό 
βοήθηµα, καταθέτοντας προτάσεις και γενικά, ενεργώντας ό,τι κατά την κρίση του απαιτείται, για 
την υπεράσπιση αυτής υποθέσεως αυτής.    

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1184 

 
ΘΕΜΑ 11ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγών ανωνύµων εταιρειών ενώπιον 
του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 4687/18-11-2014 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Λιβαδειάς Αναστασία Σωτηροπούλου, στην οποία χορηγείται η εντολή και η πληρεξουσιότητα 
να παραστεί ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς στην δικάσιµο της 11ης  
∆εκεµβρίου 2014 και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, προκειµένου να αποκρούσει την 
προσφυγή που άσκησαν οι ανώνυµες εταιρείες “CORAL και ΜΥΡΤΕΑ Α.Ε.” κατά της µε αριθµ. 
1482/12-2-2014 απόφασης οριστικής ανάκλησης προσωρινής άδειας λειτουργίας πρατηρίου 
υγρών καυσίµων, συντάσσοντας προτάσεις, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και 
γενικά να πράξει ό,τι κατά την κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της  υποθέσεως.    

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1185 

 
ΘΕΜΑ 12ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για παράσταση κατά τη συζήτηση αίτησης για αναγνώριση 
δικαιούχων αποζηµίωσης από απαλλοτρίωση, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θηβών.  
(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. 4892/24-11-2014 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Θηβών Μιχάλη Λύγγο, στον οποίον χορηγείται η εντολή και η πληρεξουσιότητα να παραστεί 
κατά τη συζήτηση των αιτήσεων για αναγνώριση δικαιούχων αποζηµίωσης από απαλλοτρίωση, 
ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θηβών στην δικάσιµο της 11ης  ∆εκεµβρίου 2014 και σε 
κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, συντάσσοντας προτάσεις, προβάλλοντας ενστάσεις και 
ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά την κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση της  
υποθέσεως.    
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1186 
 
 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
ανάθεση του έργου της καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Βοιωτίας,  
προϋπολογισµού 45.000,00 € άνευ Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 4847/17-11-2014 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
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       αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

1. Εγκρίνει το από 12-11-2014 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου της καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων της 
Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 45.000,00 € άνευ Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το οποίο κατατέθηκε 
προσφορά από έναν µόνο ενδιαφερόµενο. 

2. Κηρύσσει άγονο τον διαγωνισµό, διότι δεν υπήρξε επαρκής ανταγωνισµός, ώστε να 
διασφαλιστεί µια συµφέρουσα προσφορά για την ανάθεση του έργου του θέµατος. 

3. Εγκρίνει την επαναδηµοπράτηση του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
ανάθεση του έργου καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Βοιωτίας. 

Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, µε την αιτιολογία ότι “διαφωνεί µε τις 
εργολαβίες”. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1187 

 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση παράτασης της σύµβασης παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών για τις 
ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας και των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης. 
(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. 130296/6549/20-
11-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την παράταση της µε αριθµ. 63267/3399/2-6-2014 σύµβασης παροχής 

ταχυδροµικών υπηρεσιών για τις ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας και των ∆/νσεων Α/θµιας και 
Β/θµιας Εκπαίδευσης, συνολικού ποσού δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00 €), 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για διάστηµα δύο (2) µηνών, από 02-01-2015 έως 28-2-2015. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 02073 ΚΑΕ 0823. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1188 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια και µεταφορά άλατος αποχιονισµού», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 20.000,00 € 
µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 4824/17-11-2014 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το από 11-11-2014 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού 

διαγωνισµού για την «Προµήθεια και µεταφορά άλατος αποχιονισµού», Π.Ε. Βοιωτίας, 
προϋπολογισµού 20.000,00 € µε Φ.Π.Α., που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής, την αποσφράγιση και αξιολόγηση της µοναδικής κατατεθείσας οικονοµικής 
προσφοράς του κ. Ματθαίου Ευριπίδη. 

2. Αναδεικνύει µειοδότη τον κ. Ματθαίου Ευριπίδη και αποδέχεται την προσφορά του, 
ως σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και οικονοµικά συµφέρουσα. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1189 
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ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισµού για το έργο 
«Προµήθεια ελαστικών για τα οχήµατα και τα µηχανήµατα έργου της Π.Ε. Ευρυτανίας για το 
έτος 2014», προϋπολογισµού 4.700,00 € µε Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 5031/21-11-2014 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθµ. 23/18-11-2014 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου 

διαγωνισµού για το έργο «Προµήθεια ελαστικών για τα οχήµατα και τα µηχανήµατα έργου της 
Π.Ε. Ευρυτανίας για το έτος 2014», προϋπολογισµού 13.000,00 € µε Φ.Π.Α. (και όχι 4.700,00 € 
µε Φ.Π.Α., όπως εκ παραδροµής ανεγράφη στον τίτλο του θέµατος) που αφορά στην 
αποσφράγιση των δικαιολογητικών συµµετοχής και της τεχνικής προσφοράς του µοναδικού 
υποψηφίου κ. Σπύρου Τσιώνη για τα τµήµατα 1,2,4,5,6 του διαγωνισµού. 

2. Αποδέχεται την προσφορά που κατατέθηκε για τα τµήµατα 1,2,4,5,6 του διαγωνισµού, 
σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα: 
 

α/α Όνοµα µειοδότη Μηχάνηµα Τεµάχια ∆ιαστάσεις  
Τύπος 

∆ικαιολογητικά 
Τεχνικές 

Προδιαγραφές 

1 

 
 
 
 
 
 
Σπύρος Τσιώνης 

Εκχιονιστικό – 
λεπίδες ΚΗΥ 9390 

(Τµήµα 1) 
6 

13*22,5 
(2 εµπρός + 2 

πίσω) 
Αποδεκτή 

Εκχιονιστικό – 
λεπίδες ΚΗΥ 9400 

(Τµήµα 2) 
4 13*22,5 

(χιονιού) Αποδεκτή 

ΚΗΥ 3798 
(Τµήµα 4) 2 195*15 

(50/50) 

Αποδεκτή, καθώς, 
µετά από έρευνα 
διαπιστώθηκε ότι 
οι συγκεκριµένες 

διαστάσεις 
διατίθενται από τη 
συγκεκριµένη 

εταιρεία 
ΚΗΥ 3800 
(Τµήµα 5) 4 206*60*16 

(50/50) Αποδεκτή 

ΚΗΙ 4380 
(Τµήµα 6) 4 195*14 

(50/50) Αποδεκτή 

 
3. Κηρύσσει άγονο τον διαγωνισµό για το τµήµα 3 (µηχάνηµα – ισοπεδωτής ΙΧ 93890), 

διότι τα ελαστικά για το εν λόγω µηχάνηµα δεν πληρούν σχετική προδιαγραφή της αριθµ. 
4804/6-11-2014 προκήρυξης. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1190 
 

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση διενέργειας επαναληπτικού πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια ελαστικών για Μηχάνηµα Έργου της Π.Ε. Ευρυτανίας για το έτος 2014» και των 
όρων διακήρυξης του σχετικού διαγωνισµού, προϋπολογισµού 4.700,00 € µε Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 5040/24-11-2014 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, και την  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

ΑΔΑ: ΒΑ3Ι7ΛΗ-ΚΕΜ



 20

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
α) την επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια ελαστικών για 

Μηχάνηµα Έργου της Π.Ε. Ευρυτανίας για το έτος 2014», µε κριτήριο επιλογής τη χαµηλότερη 
τιµή, προϋπολογισµού 4.700,00 € µε Φ.Π.Α., και συγκεκριµένα για το τµήµα 3 (µηχάνηµα – 
ισοπεδωτής ΙΧ 93890), για το οποίο ο διαγωνισµός κηρύχθηκε άγονος µε την υπ΄αριθµ. 
1190/2014 προηγούµενη σχετική απόφασή της,  

β) τους όρους του διαγωνισµού, όπως αναφέρονται στο σχέδιο της προκήρυξης. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1191 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Ανάκληση της υπ΄αριθµ. 145/2014 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. 
και έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια πέντε (5) αυτόµατων 
αναλυτών αιωρούµενων σωµατιδίων (ΑΣ10) µετά του απαραίτητου εξοπλισµού τους στην 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισµού 108.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 5801/21-11-2014 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Ανακαλεί την υπ΄αριθµ.145/2014 απόφασή της περί έγκρισης δαπάνης – δέσµευση 

πίστωσης για προµήθεια και τοποθέτηση µηχανηµάτων µέτρησης αιθαλοµίχλης στη Λαµία, 
ποσού 24.600,00€ στον ΚΑΕ 1725 και την 1026/18-2-2014 σχετική απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης (αριθµ. έγκρισης Υ.∆.Ε. Φθιώτιδας 221/25-2-2014), η οποία δεν θα εκτελεσθεί. 

2. Εγκρίνει: 
α) την διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια πέντε (5) 

αυτόµατων αναλυτών αιωρούµενων σωµατιδίων (ΑΣ10) µετά του απαραίτητου εξοπλισµού τους 
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισµού 108.000,00 € µε Φ.Π.Α.. Η ανάγκη της 
άµεσης διεξαγωγής του σχετικού διαγωνισµού προκύπτει λόγω των σηµαντικών επεισοδίων 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης των δύο τελευταίων χειµερινών περιόδων (αιθαλοµίχλη), αλλά και την 
επιτακτική ανάγκη της συνεχούς παρακολούθησης της ρύπανσης από αιωρούµενα σωµατίδια 
για την προστασία της υγείας του πληθυσµού,  

β) τους όρους διακήρυξης του σχετικού διαγωνισµού και  
γ) την δαπάνη – δέσµευση πίστωσης, ποσού 108.000,00 €, για την προµήθεια πέντε (5) 

αυτόµατων αναλυτών αιωρούµενων σωµατιδίων (ΑΣ10) µετά του απαραίτητου εξοπλισµού τους, 
στον Ειδικό Φορέα 01073, ΚΑΕ 1725.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1192 

 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση παράτασης της σύµβασης προµήθειας υγρών καυσίµων για τις ανάγκες 
των  Υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων, κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.) 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 130294/6548/20-
11-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την παράταση της µε αριθµ. 83550/4295/21-7-2014 σύµβασης προµήθειας 

υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας: α) ποσού 20.000 € µε 
Φ.Π.Α. (Κ.Α.Ε. 1511) για προµήθεια καυσίµων κίνησης και β) ποσού 20.000 € µε Φ.Π.Α. (Κ.Α.Ε. 
1512) για προµήθεια καυσίµων θέρµανσης, για διάστηµα τριών (3) µηνών, από 2-1-2015 έως 
31-3-2015. 
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Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 02073 ΚΑΕ 1511 και 1512. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1193 

 
 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση διενέργειας ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού του έργου «Μεταφορά 
µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, για την χρονική περίοδο 1η Μαρτίου 2015 
έως το τέλος του σχολικού έτους 2014-2015», προϋπολογισµού 244.858,42€ 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωµάτων προαίρεσης. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 5012/20-11-2014 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
α) την διενέργεια ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού του έργου «Μεταφορά µαθητών, 

χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, για την χρονική περίοδο 1η Μαρτίου 2015 έως το τέλος 
του σχολικού έτους 2014-2015», µε κριτήριο επιλογής τη χαµηλότερη τιµή, προϋπολογισµού 
244.858,42 €, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωµάτων προαίρεσης, σύµφωνα 
µε τον παρακάτω πίνακα: 
 

Ανάλυση Προϋπολογισµού ∆ιακήρυξης 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 154.777,76 

ΦΠΑ 13% 20.121,11 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  + ΦΠΑ 174.898,87 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (40%) 69.959,55 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 244.858,42 
 

β) τους όρους του διαγωνισµού, όπως αναφέρονται στο σχέδιο της προκήρυξης. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1194 
 
 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση προκήρυξης ανοικτής διαδικασίας της µελέτης: «Μελέτες για τη βελτίωση 
της ΠΕΟ Λαµίας – ∆οµοκού, στο τµήµα από Κόµβο Νοσοκοµείου έως Άγ. Σώζοντα», 
προϋπολογισµού 340.000,00 €, µε εφαρµογή της διαδικασίας του άρθρου 7 του Ν.3316/05.  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 125376/5168/17-11-
2014 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 προκήρυξη και τα ακόλουθα τεύχη της:  

- Ιδιωτικό Συµφωνητικό 
- Φάκελο του έργου 
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- Προκήρυξη 
- Συγγραφή Υποχρεώσεων 
- Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς 
για την ανάθεση της µελέτης µε τίτλο: «Μελέτες για τη βελτίωση της ΠΕΟ Λαµίας – ∆οµοκού, 
στο τµήµα από Κόµβο Νοσοκοµείου έως Άγ. Σώζοντα», προϋπολογισµού 340.000,00 €, µε 
εφαρµογή της ανοικτής διαδικασίας του άρθρου 7 του Ν.3316/05. 

Οι ηµεροµηνίες διεξαγωγής του διαγωνισµού θα καθορισθούν από την Υπηρεσία µετά 
την έκδοση της παρούσας απόφασης και οπωσδήποτε από 52 έως και 60 ηµέρες από την 
δηµοσίευση στην εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1195 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση πρακτικού IΙΒ της επιτροπής αξιολόγησης προς επιλογή γραφείου µελετών 
για την εκπόνηση της µελέτης «Μελέτη βελτίωσης της Π.Ε.Ο. Θήβας Λιβαδειάς από το πέρας 
της παράκαµψης Αλιάρτου (Χ.Θ. 24+414) έως τη διασταύρωση προς Άγιο Γεώργιο, µε 
παράκαµψη της Αγίας Παρασκευής», προϋπολογισµού 549.951,39 €. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 130756/5357/20-11-
2014 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 το υπ΄αριθµ. IΙΒ/24-10-2014 πρακτικό (διορθωτικό – συµπληρωµατικό του 

πρακτικού ΙΙ) της επιτροπής αξιολόγησης προς επιλογή γραφείου µελετών για την εκπόνηση της 
µελέτης «Μελέτη βελτίωσης της Π.Ε.Ο. Θήβας Λιβαδειάς από το πέρας της παράκαµψης 
Αλιάρτου (Χ.Θ. 24+414) έως τη διασταύρωση προς Άγιο Γεώργιο, µε παράκαµψη της Αγίας 
Παρασκευής», προϋπολογισµού 549.951,39 €, που αφορά την επαναβαθµολόγηση των 
τεχνικών προσφορών των υποψηφίων, προκειµένου να προχωρήσει η διαδικασία στο επόµενο 
στάδιο, που είναι η εξέταση των οικονοµικών προσφορών τους. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1196 

 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δηµοπράτησης του έργου: «Συντήρηση και συµπλήρωση φωτεινής 
σηµατοδότησης κόµβων στο Ε.Ο.∆. αρµοδιότητας ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε.», 
προϋπολογισµού 250.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 121204/5025/20-11-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 

 α) την δηµοπράτηση του έργου «Συντήρηση και συµπλήρωση φωτεινής σηµατοδότησης 
κόµβων στο Ε.Ο.∆., αρµοδιότητας ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. (2014-2017)», 
προϋπολογισµού 250.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή δηµοπρασία, 

β) την διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη της δηµοπράτησης του έργου του θέµατος. 
γ) την δαπάνη για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως Αρχή που 

θα διενεργήσει την δηµοπρασία. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1197 
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ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση διακήρυξης και λοιπών συµβατικών τευχών του έργου: «Παράλληλα έργα 
αναδασµού τοπικής κοινότητας Αγ. ∆ηµητρίου», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 3.950.000,00 
€ µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 4314/14-11-2014 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 

 α) την δηµοπράτηση του έργου «Παράλληλα έργα αναδασµού τοπικής κοινότητας Αγ. 
∆ηµητρίου», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 3.950.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή 
δηµοπρασία, 

β) την διακήρυξη και τα λοιπά συµβατικά τεύχη της δηµοπράτησης του έργου του 
θέµατος, 

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

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1198 

 
ΘΕΜΑ 25ο: Ανάκληση της υπ΄αριθµ. 1057/4-9-2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε. και λήψη νέας για την ανάθεση του έργου: «Σήµανση οδικού δικτύου Νοτ. Εύβοιας», 
προϋπολογισµού 114.000,00 €, στον δεύτερο κατά σειρά µειοδοσίας προσωρινό µειοδότη της 
δηµοπρασίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 129442/5753/18-11-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Ανακαλεί την υπ΄αριθµ. 1057/4-9-2013 απόφασή της, µε την οποία κατακυρώθηκε το 

αποτέλεσµα της δηµοπρασίας του έργου: «Σήµανση οδικού δικτύου Νοτ. Εύβοιας», στην 
εργοληπτική επιχείρηση «Α. Κοροβέσης Τεχνική & ΣΙΑ Ο.Ε.», µε την προσφερθείσα από αυτή 
δαπάνη 92.682,93 € χωρίς Φ.Π.Α. (έκπτωση 43%, χωρίς Φ.Π.Α.) έναντι δαπάνης µελέτης 
162.601,63 € (χωρίς Φ.Π.Α.), µετά την λήξη ισχύος της προσφοράς του εν λόγω µειοδότη και 
την άρνησή του να την παρατείνει προς το σκοπό σύναψης της σύµβασης. 

2. Αναθέτει το έργο στον δεύτερο κατά σειρά µειοδότη που είναι η εργοληπτική 
επιχείρηση «Μπρουντζάς Γεώργιος» µε την προσφερθείσα από αυτή δαπάνη 110.569,11€ 
(χωρίς Φ.Π.Α.) έναντι δαπάνης µελέτης 162.601,63 € (χωρίς Φ.Π.Α.), σε εφαρµογή του άρθρου 
26 του ν. 3669/08. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1199 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών εκτάκτων αναγκών, Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 2317/12-11-2014 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. την εκτέλεση του έργου «Αντιµετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και Συντήρηση Οδικού 

∆ικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας», χρήσεως 2015, προϋπολογισµού 600.000,00 € µε Φ.Π.Α. στο 
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σύνολό του απολογιστικά µε ύψος δαπάνης αυτό που θα αναφέρεται στα ΚΑΠ 2015, ή αυτό 
που θα καθοριστεί σε µελλοντικές τροποποιήσεις αυτής, µε µηχανήµατα του Τµήµατος 
Συγκοινωνιακών Έργων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας, και σε περίπτωση που 
αυτά δεν επαρκούν µε ιδιωτικά µηχανήµατα, είτε κατόπιν διαγωνισµού που θα γίνει µετά από 
σχετική πρόβλεψη και εκτίµηση των κατά περιοχή ενδεχοµένων αναγκών, είτε µε απ’ ευθείας 
µίσθωση, όταν η εκτιµώµενη δαπάνη είναι σχετικά µικρή και δεν ξεπερνά το ποσό των 
20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. κατά περίπτωση, και για τις περιπτώσεις εκείνες που δεν θα 
µπορούν να καλυφθούν µε τα µηχανήµατα που θα µισθωθούν µετά από διαγωνισµό.  

2. κάθε µορφής διαγωνισµό (πρόχειρο, προφορικό ή τακτικό) για την ανάδειξη 
εργολάβων επί µέρους εργασιών µε υλικά ή χωρίς (για την προµήθεια υλικών, ισχύουν οι 
κείµενες διατάξεις Ν. 3669/08) ή την µε απ’ ευθείας ανάθεση κατασκευής µικροτεχνικών από 
σκυρόδεµα, καθώς και διάστρωση ασφαλτοταπήτων σε σηµεία µε καθιζήσεις για αποκατάσταση 
του οδοστρώµατος, λόγω σοβαρού επικειµένου κινδύνου, όταν η εκτιµώµενη δαπάνη είναι 
σχετικά µικρή και δεν ξεπερνά το ποσό των 20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. κατά περίπτωση. 

Τα ωροµίσθια για τη µίσθωση ιδιωτικών µηχανηµάτων και αυτοκινήτων, ορίζονται, ως 
εξής:     

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (Για κάθε ώρα εργασίας) 

1. Προωθητήρες D6 ή D7 έως 140 HP                                         35,00 ΕΥΡΩ 

2. Προωθητήρες D7                                                                          45,00 ΕΥΡΩ 

3. Προωθητήρες D8                                                                          60,00 ΕΥΡΩ 

4. Προωθητήρες D9                                                          70,00 ΕΥΡΩ 

5. ∆ιαµορφωτήρες    38,00 ΕΥΡΩ 

6. Εκσκαφέας – φορτωτής 70 ΗΡ και άνω                                            35,00 ΕΥΡΩ 

7. Εκσκαφέας έως 120 ΗΡ                                                                 40,00 ΕΥΡΩ 

8. Εκσκαφέας από 121 ΗΡ και άνω                                                55,00 ΕΥΡΩ 

9. Φορτωτές έως 90ΗΡ                                                                     30,00 ΕΥΡΩ 

10. Φορτωτές από 91 ΗΡ έως 110 ΗΡ                                                 35,00 ΕΥΡΩ 

11. Φορτωτές από 111 ΗΡ έως 140 ΗΡ      38,00 ΕΥΡΩ                                                   

12. Φορτωτές από 141 ΗΡ έως 160 ΗΡ                                            40,00 ΕΥΡΩ 

13. Φορτωτές από 161 ΗΡ έως 180 ΗΡ                           43,00 ΕΥΡΩ 

14. Φορτωτές από 181 ΗΡ και άνω                                                    47,00 ΕΥΡΩ 

15. Αεροσυµπιεστής 160κπ µε 2 κρουστικά                                       30,00 ΕΥΡΩ 

16. ∆ονητικός οδοστρωτήρας έως 80 ΗΡ                                            25,00 ΕΥΡΩ 

17. Ανυψωτικός γερανός                                                                      40,00 ΕΥΡΩ 

18. Εκχιονιστικό         80,00 ΕΥΡΩ 

19. Αλατοδιανοµέας - λεπίδα                                                         45,00 ΕΥΡΩ 

20. Βαγοτρίλ (Αεροσυµπιεστής) 60,00 ΕΥΡΩ 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1200 
 

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση α) µίσθωσης µηχανηµάτων και οχηµάτων ιδιωτών για το έτος 2015 και β) 
εκτέλεσης απολογιστικά εργασιών εκτάκτων αναγκών, Π.Ε. Φωκίδας.  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 127322/7792/12-
11-2014 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 
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Εγκρίνει:  
Α. την εκµίσθωση των αναγκαίων µηχανηµάτων και οχηµάτων και αναλόγων 

χωµατουργικών µηχανηµάτων, τόσο για την χειµερινή περίοδο του έτους 2015, όσο και για το 
υπόλοιπο χρονικό διάστηµα του 2015 στην Π.Ε. Φωκίδας για τις παρακάτω εργασίες:   

1) συνεχή εκχιονισµό του οδικού δικτύου από τις χιονοπτώσεις  όποτε αυτές 
προκύπτουν και για όσο διάστηµα χρησιµοποιηθούν τα ιδιωτικά µηχανήµατα έργων και 
οχήµατα σύµφωνα µε τις εντολές και αποφάσεις του τµήµατος Πολιτικής Προστασίας ή 
της  ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας,  
2) άρση καταπτώσεων βράχων και χωµάτων του οδικού δικτύου από τις βραχοπτώσεις, 
λόγω βροχοπτώσεων ή και χιονοπτώσεων, όποτε αυτές προκύπτουν και για όσο 
διάστηµα χρησιµοποιηθούν τα ιδιωτικά µηχανήµατα έργων και οχήµατα, σύµφωνα µε τις 
εντολές και αποφάσεις του τµήµατος Πολιτικής Προστασίας ή της  ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας,  
3) αποκαταστάσεις της ροών των χειµάρρων λόγω φερτών υλικών µε αναπετάσεις του 
υλικού στα πρανή τους, λόγω βροχοπτώσεων ή και χιονοπτώσεων, όποτε αυτές 
απατούνται και για όσο διάστηµα χρησιµοποιηθούν τα ιδιωτικά µηχανήµατα έργων και 
οχήµατα, σύµφωνα µε τις εντολές και αποφάσεις του τµήµατος Πολιτικής Προστασίας ή 
της  ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας, 
 
Β. τα µισθώµατα των απαραιτήτων µηχανηµάτων και οχηµάτων, σύµφωνα µε τον 

παρακάτω πίνακα:  

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΣΙΜΟΥ 2015 
ΤΙΜΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (€/ΩΡΑ) 

 

Α/Α  
ΕΙ∆ΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (€/ΩΡΑ) 

1 ∆ιαµορφωτήρας (grader)  41,00 
2 Αυτοκίνητα µε λεπίδα 43,00 
3 Εκχ. Μηχάνηµα (φρέζα)  60,00 
4 Αυτοκίνητα µε λεπίδα και αλατιέρα 43,00 

5 άλλα οχήµατα εκχιονιστικά  
(τρακτερ µε µαχαίρι) 27,00 

6 άλλα οχήµατα εκχιονιστικά  
(φορτωτής µε λεπίδα) 45,00 

7 άλλα οχήµατα εκχιονιστικά  
(φορτηγό µε λεπίδα και αλατιερα βυτίο και πιεστικό) 45,00 

8 Φορτωτές µε κουβά    1-2 µ3,έως 101 Hp 32,50 
9 Φορτωτές µε κουβά ,2-4 µ3,από 101 Hp έως 180 Hp 45,00 
10 Φορτωτές µε κουβά >4 µ3,από 181Hp και άνω  50,00 
11 Φορτωτής Ερπυστριοφόρος,έως 100 Hp  39,00 
12 Φορτωτής Ερπυστριοφόρος από 100 Hp έως 180Hp 51,00 
13 Φορτωτής Ερπυστριοφόρος,από 181Hp και άνω  58,00 
14 Αεροσυµπιεστής 160 κπ µε 2 κρουστικά 30,00 
15 ∆ονητικός οδοστρωτήρας,έως 80 Hp 28,00 
16 Προωθητήρας (Μπουλντόζα D6) 30,00 
17 Προωθητήρας (Μπουλντόζα D7) 42,00 
18 Προωθητήρας (Μπουλντόζα D8) 50,00 
19 Φορτηγά ανατρ. ,Ω.Φ. 0-6 ton 17,50 
20 Φορτηγά ανατρ. ,Ω.Φ. 6-10 ton  22,00 
21 Φορτηγά ανατρ. ,Ω.Φ. 10-15 ton 27,50 
22 Φορτηγά ανατρ. ,Ω.Φ. 15-17 ton 28,00 
23 Φορτηγά ανατρ.,Ω.Φ. 17-35 ton  32,50 
24 Γερανός ανυψ.ικανότ. < 20 τον 38,00 

ΑΔΑ: ΒΑ3Ι7ΛΗ-ΚΕΜ



 26

25 Γερανός ανυψ.ικανότ. > 20 τον 40.00 
26 Γερανοφόρο όχηµα 47,00 
27 Μηχανικός εκσκαφέας ,έως  120 Ηp 40,00 
28 Μηχανικός εκσκαφέας ,από 121 Ηp και άνω 40,00 
29 Ερπυστριοφόρος Εκσκαφέας   40,00 
30 Μηχανικός εκσκαφέας µε λεπίδα  45,00 
31 Αλατοδιανοµέας 2.50 
32 Καλαθοφόρο όχηµα 48.00 
33 Αυτοκινούµενη υδροφόρα για χρήση σε περίπτωση πυρκαγιών  40,00 
34 BOACAT  21.00 
35 Αποφρακτικό όχηµα,κατ’ αποκοπή 200.00 

36 ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Σε ακτίνα έως 35-40 
km κατ’ αποκοπή γιά κάθε µεταφορά 230,00 

37 Άνω των 35-40 ΧΜ η παραπάνω µεταφορά προσαυξάνεται κατά 
50,00€ ανά 10 km 230+50€/10km 

38 Χορτοκοπτικό όχηµα 45.00 
39 UNIMOG χορτοκοπτικό, λεπίδα, αλατιέρα, βυτίο και πιεστικό 45,00 
40 ΒΑΓΟΤΡΙΛ (ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ) 60.00 

 
Γ. την ισχύ των τιµών µισθωµάτων από 01-01-2015 έως 31-12- 2015,  

∆. την εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών µε ιδιωτικά µηχανήµατα και οχήµατα που θα 
µισθώνει χωρίς διαγωνισµό κατά περίπτωση για τον σκοπό αυτό απολογιστικά η ∆/νση 
Οικονοµικού της Π.Ε Φωκίδας, µετά από απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Φωκίδας, και θα 
πιστοποιεί η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1201 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Τροποποίηση της υπ΄αριθµ. 754/30-6-2014 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε. και αλλαγή επωνυµίας αναδόχου του έργου: «∆ιατήρηση και ανάδειξη γέφυρας στο 
χείµαρρο Σκίτσας», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 205.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Γ.Α. 1200/20-11-2014 
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. Τροποποιεί την υπ΄αριθµ. 754/30-6-2014 απόφασή της, µε την οποία κατακυρώθηκε 

το αποτέλεσµα της ανοικτής δηµοπρασίας του έργου: «∆ιατήρηση και ανάδειξη γέφυρας στο 
χείµαρρο Σκίτσας», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 205.000,00 € µε Φ.Π.Α. στην εργοληπτική 
επιχείρηση «ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», κατά το µέρος που αφορά την επωνυµία του 
αναδόχου από «ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» σε «ΤΕΧΝΗΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε διακριτό τίτλο «ΤΕΧΝΗΚΩΝ Α.Τ.Ε». 

2. Κατακυρώνει εκ νέου το αποτέλεσµα της ανοικτής δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος στην ίδια εργοληπτική εταιρεία µε την νέα επωνυµία πλέον ως «ΤΕΧΝΗΚΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε διακριτό τίτλο «ΤΕΧΝΗΚΩΝ Α.Τ.Ε» και µε την ίδια 
έκπτωση, ήτοι σαράντα πέντε τοις εκατό και τέσσερα εκατοστά (45.04%). 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1202 

 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση αποζηµίωσης αναδόχου, λόγω διάλυσης της σύµβασης του έργου: 
«Κατασκευή αρδευτικού δικτύου κτηµατικής περιοχής Τ.Κ. Πουρναρίου ∆ήµου ∆οµοκού», Π.Ε. 
Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 310.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 129997/9125/19-11-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την καταβολή αποζηµίωσης, ποσού 8.138,73 €, στον ανάδοχο “Προβόπουλο 

∆ηµήτριο” του έργου: «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου κτηµατικής περιοχής Τ.Κ. Πουρναρίου 
∆ήµου ∆οµοκού», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 310.000,00 € µε Φ.Π.Α., λόγω διάλυσης 
της σύµβασης του εν λόγω έργου. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1203 
 

ΘΕΜΑ 30ο:  Έγκριση παράτασης προθεσµίας για την εκτέλεση της 1ης Συµπληρωµατικής 
Σύµβασης του έργου: «Ολοκλήρωση επαρχιακού δρόµου Καστανιά – Νεοχώρι», Π.Ε. 
Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 103.296,95 €. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. ΤΕ 82989/6352/18-
11-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την παράταση της συµβατικής προθεσµίας για την εκτέλεση της 1ης 

Συµπληρωµατικής Σύµβασης του έργου: «Ολοκλήρωση επαρχιακού δρόµου Καστανιά – 
Νεοχώρι», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 103.296,95 € κατά εκατόν ενενήντα δύο (192) 
ηµερολογιακές ηµέρες, ήτοι µέχρι 7-2-2015.  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1204 
 
ΘΕΜΑ 31ο:  Έγκριση παράτασης της συµβατικής προθεσµίας του έργου: «Παράκαµψη 
Μαλεσίνας Ν.Α. Φθιώτιδας», προϋπολογισµού 4.500.000,00 €. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. ΤΕ 91798/6882/18-
11-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την παράταση της συµβατικής προθεσµίας του έργου «Παράκαµψη Μαλεσίνας 

Ν.Α. Φθιώτιδας», προϋπολογισµού 4.500.000,00 €, µε αναθεώρηση, κατά εκατόν τριάντα µια 
(131) ηµερολογιακές ηµέρες, ήτοι µέχρι 31-12-2014.   

Ο κ. Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, µε την παρατήρηση, ωστόσο, ότι 
δίνονται συνεχείς παρατάσεις. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1205 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση παράτασης της συµβατικής προθεσµίας του έργου: «Βελτίωση ελιγµού 
στην επαρχιακή οδό Κολάκα προς Παύλο», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 150.000,00 €. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. ΤΕ 51811/3795/18-
11-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την παράταση της συµβατικής προθεσµίας του έργου «Βελτίωση ελιγµού στην 

επαρχιακή οδό Κολάκα προς Παύλο», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 150.000,00 €, µε 
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αναθεώρηση, κατά τριακόσιες πενήντα τέσσερις ηµέρες (354) ηµερολογιακές ηµέρες, ήτοι µέχρι 
30-6-2015.   
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1206 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση παράτασης της προθεσµίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση οδοποιίας 
πρ. επαρχίας Καρυστίας Ν.Α. Εύβοιας», προϋπολογισµού 1.841.726,85€. 
(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. 129005/5734/20-11-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση οδοποιίας πρ. 

επαρχίας Καρυστίας Ν.Α. Εύβοιας», προϋπολογισµού 1.841.726,85€, µε αναθεώρηση, κατά έξι 
(6) µήνες, ήτοι µέχρι 2-6-2015, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1207 
 
 
∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δαπανών - δέσµευση πίστωσης για πληρωµή από τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό  τηλεπικοινωνιακών τελών, κινητής τηλεφωνίας και ηλεκτρικής ενέργειας, έτους 
2014, των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας καθώς και των γραφείων της ∆/νσης ∆/θµιας & 
Α/θµιας Εκπαίδευσης. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 4959/18-11-2014 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Προϋπολογισµό για πληρωµή τηλεπικοινωνιακών τελών, κινητής τηλεφωνίας και ηλεκτρικής 
ενέργειας, έτους 2014, των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας καθώς και των γραφείων της 
∆/νσης ∆/θµιας & Α/θµιας Εκπαίδευσης, ως εξής: 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1208 

 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δαπάνης - δέσµευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό για 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 5009/20-11-2014 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δαπάνη - δέσµευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό για παροχή 

υπηρεσιών στην Π.Ε. Ευρυτανίας, ως εξής: 
 

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ 
(ΠΟΣΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. σε ΕΥΡΩ) 
1 δαπάνη για την ανανέωση συµβολαίων συντήρησης των 

προγραµµάτων «Ecm-Προκοστολόγηση» και Ecm-Eργολήπτης» για 
το χρονικό διάστηµα από 1-12-2014 έως 30-11-2015 για τις ανάγκες 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
Σχετ. το υπ.αριθµ. 4993/20-11-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού 
- Οικονοµικού  της Π.Ε. Ευρυτανίας.   
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
0879 

929,88 ευρώ 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1209 

 
ΘΕΜΑ 36ο: ∆ιόρθωση της υπ΄αριθµ. 1608/30-12-2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε. περί έγκρισης δαπανών της Π.Ε. Ευρυτανίας, για το έτος 2014. 

Α/Α  
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ 
(ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 

σε ΕΥΡΩ) 
 
 
1 

δαπάνη για υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας καθώς και των γραφείων της 
∆/νσης ∆/θµιας & Α/θµιας Εκπαίδευσης. 
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073, Κ.Α.Ε. 
0824 «Υποχρεώσεις από παροχή τηλ/κων υπηρεσιών» 

 
 

8.000,00 ευρώ 

 
 
2 

δαπάνη για υποχρεώσεις από παροχή  υπηρεσιών κινητής 
τηλεφωνίας αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων  της Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073, Κ.Α.Ε. 
0826 «∆απάνες κινητής τηλεφωνίας» 
Αιρετοί : Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας.  
Υπηρεσιακοί Παράγοντες: 1) Προϊστάµενος ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων 
 2) Προϊστάµενος ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών 
 3) Προϊστάµενος Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας 

 
 

1.000,00 ευρώ 

 
 
3 

δαπάνη για υποχρεώσεις από παροχή ηλεκτρικής ενέργειας των 
γραφείων της Π.Ε. Ευρυτανίας καθώς και των γραφείων της ∆/νσης 
∆/θµιας & Α/θµιας Εκπαίδευσης. 
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073, Κ.Α.Ε. 
0832 «Ηλεκτρική ενέργεια» 

 
 

15.000,00 ευρώ 
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 5007/20-11-2014 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
∆ιορθώνει την υπ΄αριθµ. 1608/30-12-2013 απόφασή της περί έγκρισης δαπανών της 

Π.Ε. Ευρυτανίας, για το έτος 2014, και συγκεκριµένα την δαπάνη µε α/α 11 «δέσµευση 
πίστωσης ποσού 12.600,00 €, από την πίστωση του Ε.Φ. 073 και ΚΑΕ 0912, για την πληρωµή 
τελών κυκλοφορίας µηχανηµάτων έργου και τελών κυκλοφορίας των οχηµάτων της Π.Ε. 
Ευρυτανίας, έτους 2014» συµπληρώνοντας στο τέλος του κειµένου τη φράση «και 2015 
αντίστοιχα». 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1210 

 
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση δαπανών - δέσµευση πίστωσης για πληρωµή λογαριασµών έργων από τις 
∆ηµόσιες Επενδύσεις της Π.Ε. Ευρυτανίας. 

     Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 4989/20-11-2014 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την κάλυψη δεσµεύσεων και την πληρωµή δαπανών των κατωτέρω έργων από 

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

Α/Α Τίτλος Έργου 
Ειδικός 
Φορέας 

/ΚΑΕ 

Είδος 
µηχανήµατος 

Προµηθευτής / 
Ανάδοχος Ποσό 

 
 
 
 
 

1 

1η εντολή πληρωµής του έργου 
«Αντιµετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και συντήρηση οδικού 
δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας» και 
συγκεκριµένα κατασκευή τοίχου 
αντιστήριξης στην Χ.Θ 25+100 
του οδικού δικτύου Κρέντη 
Βαρβαριάδα Άγραφα 

 
Χρηµατοδότηση: ΚΑΠ 

Προϋπολογισµός: 24.600,00 € 
Ποσό σύµβασης: 24.600,00€ 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: 0,00€ 
Παρών λογαριασµός: 24.600,00 € 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: 0,00€ 

 
 
 
 
 
 

ΦΟΡΕΑΣ 
071, 
9779 

  
 
 
 
 
 
ΦΟΥΚΑΣ Γ. 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
 
 
 
 
 

24.600,00€ 

 
 
 
 
 

2 

1η εντολή πληρωµής του έργου 
«∆ιαπλάτυνση δρόµου προς 

Βουτύρο» 
 

Χρηµατοδότηση: ΚΑΠ 
Προϋπολογισµός: 50.000,00 € 
Ποσό σύµβασης: 47.500,00€ 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: 0,00€ 
Παρών λογαριασµός: 29.669,74 € 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: 17.830,26€ 

 
 
 
 

ΦΟΡΕΑΣ 
071, 
9779 

  
 

 
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ 

Ε∆Ε 

 
 
 
 

29.669,74€ 

3 2η εντολή πληρωµής του έργου ΦΟΡΕΑΣ  ΠΕΤΡΟΣ 36.065,94€ 
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«Αποκατάσταση βλαβών στο 
τµήµα του οδικού δικτύου 

Φουρνά- Κλειστός – όρια Νοµού 
Καρδίτσας» 

 
Χρηµατοδότηση: ΚΑΠ 

Προϋπολογισµός: 60.000,00 € 
Ποσό σύµβασης: 52.800,00€ 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: 

16.506,69€ 
Παρών λογαριασµός: 36.065,94 € 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: 227,37€ 

071, 
9771 

ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ 
Ε∆Ε 

4 

1η εντολή πληρωµής του έργου 
«Μίσθωση µηχανηµάτων για την 
συντήρηση του οδικού δικτύου 

στα όρια του ∆ήµου 
Καρπενησίου» 

 
Χρηµατοδότηση: ΚΑΠ 

Προϋπολογισµός: 24.907,50 € 
Ποσό σύµβασης: 24.658,42 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 

Παρών λογαριασµός: 7.890,70 € 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

ΦΟΡΕΑΣ 
071, 
9771 

Αλατο-
διανοµέας,  
λεπίδα 

Κακούρας 
Κωνσταντίνος 7.890,70 € 

5 

1η εντολή πληρωµής του έργου 
«Μίσθωση µηχανηµάτων για την 
συντήρηση του οδικού δικτύου 

στα όρια του ∆ήµου 
Καρπενησίου» 

 
Χρηµατοδότηση: ΚΑΠ 

Προϋπολογισµός: 10.848,60 € 
Ποσό σύµβασης: 10.740,11 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 

Παρών λογαριασµός: 10.740,11 € 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

ΦΟΡΕΑΣ 
071, 
9771 

Γκρέιντερ Σκαρτσιούνης 
Ευάγγελος 10.740,11 € 

6 

1η εντολή πληρωµής του έργου 
«Μίσθωση µηχανηµάτων για την 
συντήρηση του οδικού δικτύου 

στα όρια του ∆ήµου 
Καρπενησίου» 

Χρηµατοδότηση: ΚΑΠ 
Προϋπολογισµός: 9.963,00 € 
Ποσό σύµβασης: 9.863,37 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 

Παρών λογαριασµός: 9.863,37 € 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

ΦΟΡΕΑΣ 
071, 
9771 

Γκρέιντερ Κατσιάδας 
Γεώργιος 9.863,37 € 

7 

1η εντολή πληρωµής του έργου 
«Μίσθωση µηχανηµάτων για την 
συντήρηση του οδικού δικτύου 

στα όρια του ∆ήµου 
Καρπενησίου» 

Χρηµατοδότηση: ΚΑΠ 
Προϋπολογισµός: 10.977,75 € 

ΦΟΡΕΑΣ 
071, 
9771 

Φορτωτής Κουτρούµπας 
Χρήστος 8.351,70 € 
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Ποσό σύµβασης: 10.648,42 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 

Παρών λογαριασµός:  8.351,70 € 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

8 

1η εντολή πληρωµής του έργου 
«Μίσθωση µηχανηµάτων για την 
συντήρηση του οδικού δικτύου 

στα όρια του ∆ήµου 
Καρπενησίου» 

Χρηµατοδότηση: ΚΑΠ 
Προϋπολογισµός: 10282,80 € 
Ποσό σύµβασης: 9.974,32 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 

Παρών λογαριασµός:  9.974,32 € 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

ΦΟΡΕΑΣ 
071, 
9771 

Φορτωτής Κατσιάδας 
Κωνσταντίνος 9.974,32 € 

9 

1η εντολή πληρωµής του έργου 
«Μίσθωση µηχανηµάτων για την 
συντήρηση του οδικού δικτύου 

στα όρια του ∆ήµου 
Καρπενησίου» 

Χρηµατοδότηση: ΚΑΠ 
Προϋπολογισµός: 10.086,00 € 
Ποσό σύµβασης: 8.472,24 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 

Παρών λογαριασµός:  8.472,24 € 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

ΦΟΡΕΑΣ 
071, 
9771 

Φορτωτής Στερόπουλος 
∆ηµήτριος 8.472,24 € 

10 

1η εντολή πληρωµής του έργου 
«Μίσθωση µηχανηµάτων για την 
συντήρηση του οδικού δικτύου 

στα όρια του ∆ήµου 
Καρπενησίου» 

Χρηµατοδότηση: ΚΑΠ 
Προϋπολογισµός: 10.824,00 € 
Ποσό σύµβασης: 10.715,76 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 

Παρών λογαριασµός: 10.715,76 € 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

ΦΟΡΕΑΣ 
071, 
9771 

Φορτωτής Ντούσικος 
Ευάγγελος 10.715,76 € 

11 

1η εντολή πληρωµής του έργου 
«Μίσθωση µηχανηµάτων για την 
συντήρηση του οδικού δικτύου 

στα όρια του ∆ήµου 
Καρπενησίου» 

 
Χρηµατοδότηση: ΚΑΠ 

Προϋπολογισµός: 14.883,00 € 
Ποσό σύµβασης: 14.585,34 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 

Παρών λογαριασµός: 14.585,34 € 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

ΦΟΡΕΑΣ 
071, 
9771 

Εκσκαφέας Κατσιάδας 
Κωνσταντίνος 14.585,34 € 

12 

1η εντολή πληρωµής του έργου 
«Μίσθωση µηχανηµάτων για την 
συντήρηση του οδικού δικτύου 
στα όρια του ∆ήµου Αγράφων» 

ΦΟΡΕΑΣ 
071, 
9771 

Γκρέιντερ  Λαθύρης 
Γεώργιος 9.324,63 € 
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Χρηµατοδότηση: ΚΑΠ 

Προϋπολογισµός: 9.815,40 € 
Ποσό σύµβασης: 9.324,63 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 

Παρών λογαριασµός: 9.324,63 € 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

13 

1η εντολή πληρωµής του έργου 
«Μίσθωση µηχανηµάτων για την 
συντήρηση του οδικού δικτύου 
στα όρια του ∆ήµου Αγράφων» 

 
Χρηµατοδότηση: ΚΑΠ 

Προϋπολογισµός: 9.557,10 € 
Ποσό σύµβασης: 9.461,53 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 

Παρών λογαριασµός: 9.461,53 € 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

ΦΟΡΕΑΣ 
071, 
9771 

Γκρέιντερ Μπανιάς 
∆ηµήτριος 9.461,53 € 

14 

1η εντολή πληρωµής του έργου 
«Μίσθωση µηχανηµάτων για την 
συντήρηση του οδικού δικτύου 
στα όρια του ∆ήµου Αγράφων» 

Χρηµατοδότηση: ΚΑΠ 
Προϋπολογισµός: 14.022,00 € 
Ποσό σύµβασης: 13.601,34 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 

Παρών λογαριασµός: 13.601,34 € 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

ΦΟΡΕΑΣ 
071, 
9771 

Φορτωτής  Λαθύρης 
∆ηµήτριος 13.601,34 € 

15 

1η εντολή πληρωµής του έργου 
«Μίσθωση µηχανηµάτων για την 
συντήρηση του οδικού δικτύου 
στα όρια του ∆ήµου Αγράφων» 

Χρηµατοδότηση: ΚΑΠ 
Προϋπολογισµός: 11.808,00 € 
Ποσό σύµβασης: 7.084,80 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 

Παρών λογαριασµός: 7.084,80 € 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

ΦΟΡΕΑΣ 
071, 
9771 

Φορτωτής Τσιτσάνης 
Κωνσταντίνος 7.084,80 € 

16 

1η εντολή πληρωµής του έργου 
«Μίσθωση µηχανηµάτων για την 
συντήρηση του οδικού δικτύου 
στα όρια του ∆ήµου Αγράφων» 

Χρηµατοδότηση: ΚΑΠ 
Προϋπολογισµός: 12.693,60 € 
Ποσό σύµβασης: 12.566,66 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 

Παρών λογαριασµός: 12.566,66 € 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

ΦΟΡΕΑΣ 
071, 
9771 

Φορτωτής Μαλανδρίνος 
Παναγιώτης 12.566,66 € 

17 

1η εντολή πληρωµής του έργου 
«Μίσθωση µηχανηµάτων για την 
συντήρηση του οδικού δικτύου 
στα όρια του ∆ήµου Αγράφων» 

Χρηµατοδότηση: ΚΑΠ 

ΦΟΡΕΑΣ 
071, 
9771 

Φορτωτής Τσιτσάνης 
Κωνσταντίνος 6.937,20 € 
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Προϋπολογισµός: 13.874,40 € 
Ποσό σύµβασης: 6.937,20 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 

Παρών λογαριασµός: 6.937,20 € 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

18 

1η εντολή πληρωµής του έργου 
«Μίσθωση µηχανηµάτων για την 
συντήρηση του οδικού δικτύου 
στα όρια του ∆ήµου Αγράφων» 

Χρηµατοδότηση: ΚΑΠ 
Προϋπολογισµός: 13.991,25 € 
Ποσό σύµβασης: 11.752,65 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 

Παρών λογαριασµός: 11.752,65 € 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

ΦΟΡΕΑΣ 
071, 
9771 

Εκσκαφέας 
Φορτωτής  

Λαθύρης 
∆ηµήτριος 11.752,65 € 

19 

1η εντολή πληρωµής του έργου 
«Μίσθωση µηχανηµάτων για την 
συντήρηση του οδικού δικτύου 
στα όρια του ∆ήµου Αγράφων» 

 
Χρηµατοδότηση: ΚΑΠ 

Προϋπολογισµός: 14.022,00 € 
Ποσό σύµβασης: 7.712,10 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 

Παρών λογαριασµός: 7.712,10 € 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

ΦΟΡΕΑΣ 
071, 
9771 

Εκσκαφέας 
Φορτωτής 

Τσιτσάνης 
Κωνσταντίνος 7.712,10 € 

 
 
 
 

20 

1η εντολή πληρωµής του έργου 
«Εργασίες συντήρησης κτιρίων 

Π.Ε. Ευρυτανίας» 
 

Χρηµατοδότηση: ΚΑΠ 
Προϋπολογισµός: 15.000,00 € 
Ποσό σύµβασης: 14.550,00 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 

Παρών λογαριασµός: 14.550,00 € 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

 
 
 
 

ΦΟΡΕΑΣ 
071, 
9779 

  
 

 
Χαντζόπουλος 
Γεώργιος του 
Κωνσταντίνου 

 
 
 
 

14.550,00€ 

 
 
 
 
 
 

21 

2η εντολή πληρωµής του έργου 
«Ανάδειξη λίµνης Κρεµαστών- 
κατασκευή οδού πρόσβασης 

τµήµα Νεοχώρι- Φτερόλακκα (Α΄ 
Φάση) 

 
Χρηµατοδότηση: ΣΑΕ 440 

ΠΙΝ∆ΟΣ 
Προϋπολογισµός: 450.000,00 € 
Ποσό σύµβασης: 279.000,00 € 

Πληρωµές µέχρι σήµερα: 
122.079,70€ 

Παρών λογαριασµός: 93.720,78 € 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: 63.188,52€ 

 
 
 
 
 
 

ΦΟΡΕΑΣ 
071, 
9479 

  
 
 
 
 

Κ/Ξ 
Παναγιωταράκος 
Βασίλειος – 
Γρανίτσας 
Παναγιώτης 

 
 
 
 
 
 

93.720,78€ 

 
 
 
 

3η εντολή πληρωµής του έργου 
«Ανάδειξη λίµνης Κρεµαστών- 
κατασκευή οδού πρόσβασης 

τµήµα Νεοχώρι- Φτερόλακκα (Α΄ 
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22 

Φάση) 
 

Χρηµατοδότηση: ΣΑΕ 440 
ΠΙΝ∆ΟΣ 

Προϋπολογισµός: 450.000,00 € 
Ποσό σύµβασης: 279.000,00 € 

Πληρωµές µέχρι σήµερα: 
122.079,70€ 

Παρών λογαριασµός: 23.570,80 € 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: 39.617,94€ 

 
 

ΦΟΡΕΑΣ 
071, 
9479 

 
Κ/Ξ 

Παναγιωταράκος 
Βασίλειος – 
Γρανίτσας 
Παναγιώτης 

 
 

23.570,80€ 

 
 
 
 
 
 
 

23 

4η εντολή πληρωµής του έργου 
«Ανάδειξη λίµνης Κρεµαστών- 
κατασκευή οδού πρόσβασης 

τµήµα Νεοχώρι- Φτερόλακκα (Α΄ 
Φάση) 

 
Χρηµατοδότηση: ΣΑΕ 440 

ΠΙΝ∆ΟΣ 
Προϋπολογισµός: 450.000,00 € 
Ποσό σύµβασης: 279.000,00 € 

Πληρωµές µέχρι σήµερα: 
122.079,70€ 

Παρών λογαριασµός: 33.935,95 € 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: 5.607,86€ 

 
 
 
 
 
 

ΦΟΡΕΑΣ 
071, 
9479 

  
 

Κ/Ξ 
Παναγιωταράκος 
Βασίλειος – 
Γρανίτσας 
Παναγιώτης 

 
 

33.935,95€ 

 
 
 
 

24 
 
 

1η εντολή πληρωµής του έργου 
«∆ιευθέτηση ρέµατος οικισµού 

Τοπολιάνων» 
 

Χρηµατοδότηση: ΚΑΠ 
Προϋπολογισµός: 40.000,00 € 
Ποσό σύµβασης: 35.200,00 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 

Παρών λογαριασµός: 35.164,75 € 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

 
 
 
 

ΦΟΡΕΑΣ 
071, 
9779 

  
 
 

Κορέντζελος 
Ιωάννης του 
Νικολάου 

 
 
 
 

35.164,75 € 

 
 
 
 

25 
 
 

1η εντολή πληρωµής του έργου 
«Αντιµετώπιση εκτάκτων 

αναγκών  Π.Ε. Ευρυτανίας», 
εργασίες καθαρισµού και άρση 
καταπτώσεων σε τµήµατα του 
επαρχιακού οδικού δικτύου των 
τέως ∆ήµων Κτηµενίων και 

∆οµνίστας 
 

Χρηµατοδότηση: ΚΑΠ 
Προϋπολογισµός: 24.600,00 € 
Ποσό σύµβασης: 24.600,00€ 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 

Παρών λογαριασµός: 23.354,00 € 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

 
 
 
 

ΦΟΡΕΑΣ 
071, 
9771 

  
 
 

Χιονοδροµικό 
Κέντρο 

Καρπενησίου 

 
 
 
 

23.354,00 € 

 
 
 
 

26 
 

1η εντολή πληρωµής του έργου 
«Αντιµετώπιση εκτάκτων 

αναγκών  Π.Ε. Ευρυτανίας», 
εργασίες καθαρισµού ρεµάτων 
και άρση καταπτώσεων σε 

τµήµατα του επαρχιακού οδικού 

 
 
 
 

ΦΟΡΕΑΣ 
071, 

  
 
 
 

Σιδηροµπετόν 
Α.Ε. 

 
 
 
 

23.271,60€ 

ΑΔΑ: ΒΑ3Ι7ΛΗ-ΚΕΜ



 36

 δικτύου του τέως ∆ήµου 
Καρπενησίου 

 
Χρηµατοδότηση: ΚΑΠ 

Προϋπολογισµός: 24.600,00 € 
Ποσό σύµβασης: 24.600,00 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 

Παρών λογαριασµός: 24.600,00 € 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

9771 

 
 
 
 

27 
 
 

1η εντολή πληρωµής του έργου 
«Αντιµετώπιση εκτάκτων 

αναγκών  Π.Ε. Ευρυτανίας», 
άρση καταπτώσεων Βαλαώρα- 
Χρύσωβα- Γέφυρα Τατάρνας και 

Βαλαώρα - Σιβίστα 
 

Χρηµατοδότηση: ΚΑΠ 
Προϋπολογισµός: 4.000,00 € 
Ποσό σύµβασης: 4.000,00 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 

Παρών λογαριασµός: 2.243,52 € 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

 
 
 
 

ΦΟΡΕΑΣ 
071, 
9779 

  
 
 
 

Κουτσοθανάσης 
Ηλίας 

 
 
 
 

2.243,52 € 

 
 
 
 

28 
 
 

12η εντολή πληρωµής του έργου 
«Οδός Βαρβαριάδα- Άγραφα Ν.Α. 

Ευρυτανίας» 
 

Χρηµατοδότηση: ΣΑΕΠ 766 
Προϋπολογισµός: 
12.000.000,00€ 

Ποσό σύµβασης: 6.634.107,59€ 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: 

2.623.983,71€ 
Παρών λογαριασµός: 

400.000,00€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: 

3.507.238,56€ 

 
 

 
ΦΟΡΕΑΣ 

071, 
9453 

  
 
Κ/Ξ Χατζηγάκης 
Τεχνική Α.Ε.- 
∆οµική Άρτας 

ΑΤΕ 

 
 
 
 

400.000,00€ 

 
 
 
 

29 
 
 

12η εντολή πληρωµής του έργου 
«Οδός Καστανιά – Πρόδροµος - 

Ροσκιά Ν.Α. Ευρυτανίας» 
 

Χρηµατοδότηση: ΣΑΕΠ 766 
Προϋπολογισµός: 3.000.000,00€ 
Ποσό σύµβασης: 2.770.925,16€ 

Πληρωµές µέχρι σήµερα: 
1.738.839,63€ 

Παρών λογαριασµός: 
293.404,70€ 

Υπόλοιπο Εγκρίσεων: 
738.680,83€ 

 
 
 
 

 
ΦΟΡΕΑΣ 

071, 
9453 

  
 
 
 
 

3Κ Τεχνική Α.Ε. 

 
 
 
 
 

293.404,70€ 

 
 
 
 

30 
 

2η εντολή πληρωµής του έργου 
«∆ιαπλατύνσεις τεχνικά και 
ασφαλτόστρωση επαρχιακού 
οδικού δικτύου Καρπενήσι- 

Γαύρος Β΄Φάση» 
 

 
 
 
 

 
ΦΟΡΕΑΣ 

  
 
 
 
 

Αθανασίου Σ. 

 
 
 
 
 

61.698,03€ 
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 Χρηµατοδότηση: ΚΑΠ από ΣΑΕΠ 
066 

Προϋπολογισµός: 250.000,00€ 
Ποσό σύµβασης: 154.401,50€ 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: 0,00€ 
Παρών λογαριασµός: 61.698,03€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: 0,00€ 

071, 
9459 

Ιωάννης 

 
 
 
 

31 
 
 

14η εντολή πληρωµής του έργου 
«Κτηριακές εγκαταστάσεις 

επέκτασης Γ.Ν. Καρπενησίου» 
 

Χρηµατοδότηση: ΕΣΠΑ 
Προϋπολογισµός: 2.100.000,00€ 
Ποσό σύµβασης: 1.097.445,67€ 

Πληρωµές µέχρι σήµερα: 
968.408,34€ 

Παρών λογαριασµός: 27.459,41€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: 

101.577,93€ 

 
 
 
 
 

ΦΟΡΕΑΣ 
071, 
9475 

  
 
 
 
 
 

Λ. Κίτσος Α.Τ.Ε. 

 
 
 
 
 
 

27.459,41€ 

 
 
 
 

32 
 
 

15η εντολή πληρωµής του έργου 
«Οδός ∆οµνίστα -Ροσκά -Πάντα 

Βρέχει όρια Νοµού Ν.Α. 
Ευρυτανίας» 

 
Χρηµατοδότηση: ΣΑΕΠ 766 

Προϋπολογισµός: 9.000.000,00€ 
Ποσό σύµβασης: 4.268.057,75€ 

Πληρωµές µέχρι σήµερα: 
1.883.841,46€ 

Παρών λογαριασµός: 96.000,00€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: 

2.265.234,71€ 

 
 
 
 
 

ΦΟΡΕΑΣ 
071, 
9453 

  
 
 
 
 

ΑΕΤΕΘ Α.Ε 

 
 
 
 
 

96.000,00€ 

 
 
 
 

33 
 
 

1η εντολή πληρωµής του έργου 
«Ολοκλήρωση οικοδοµικών και 
ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών 
µετατροπής Παλαιού Κτιρίου 
∆ασαρχείου σε Λαογραφικό 

Μουσείο» 
 

Χρηµατοδότηση: ΚΑΠ (Π∆Ε 
ΣΑΕΠ 066) 

Προϋπολογισµός: 120.000,00€ 
Ποσό σύµβασης: 62.399,99€ 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: 0,00€ 
Παρών  λογαριασµός: 62.399,99€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: 0,00€ 

 
 
 
 

ΦΟΡΕΑΣ 
071, 
9459 

  
 
 
 

Χειµάρας 
Γεώργιος του 
Αθανάσιου 

 
 
 
 
 

62.399,99€ 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1211 

 
ΘΕΜΑ 38ο: ∆ιόρθωση της υπ΄αριθµ. 586/12-5-2014 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε. περί έγκρισης δαπανών για την πληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 5002/20-11-2014 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
∆ιορθώνει την υπ΄αριθµ. 586/12-5-2014 απόφασή της περί έγκρισης δαπανών για την 

πληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. Ευρυτανίας, και συγκεκριµένα την δαπάνη µε α/α 7 «1η 
εντολή πληρωµής του έργου «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και συντήρησης οδικού δικτύου 
Π.Ε. Ευρυτανίας, που αφορά σε καθαρισµούς δρόµων – άρση καταπτώσεων της περιοχής του 
∆ήµου Αγράφων µε χρήση φορτωτή - ΚΑΕ 9771- αναδόχου ΓΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - ποσού 
12.300,00€», ως προς το χρονικό διάστηµα, από το λανθασµένο «12/02/2014 έως15/04/2014» 
στο ορθό «από 16-09-2013 έως 15-11-2013».  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1212 

 
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη µισθοδοσίας από ίδιους πόρους υπαλλήλου της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας που πρόκειται να αποσπαστεί στο 
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 5001/20-11-2014 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει την δαπάνη για την κάλυψη µισθοδοσίας έτους 2014, από ίδιους πόρους, 

υπαλλήλου, κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων ∆ασοπονίας, που πρόκειται να αποσπαστεί από την 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη της 
Π.Ε. Ευρυτανίας, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 
 

Φορέας ΚΑΕ Ονοµασία Ποσό 
073 0211 Βασικός Μισθός 1.338,00 € 
073 0228 Επίδοµα προβληµατικής και παραµεθόριας Περιοχής 100,00 € 
073 0292 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς 43,14 € 
073 0293 Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 73,34 € 

 
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό, εκφράζοντας αντιρρήσεις ως 

προς τις ανάγκες που θα καλύψει ο εν λόγω υπάλληλος.  
 Ο κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος ορµώµενος του θέµατος δήλωσε ότι “έχει ανάγκη 
τεχνοκρατικά «γραµµατειακής» υποστήριξης, προκειµένου να είναι παραγωγική η παρουσία και 
η συµµετοχή του στην Οικονοµική Επιτροπή”. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1213 

 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δαπανών - δέσµευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 4947/20-11-2014 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών στην Π.Ε. Βοιωτίας, ως εξής: 
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Α/Α Αιτιολογία Ποσό 
1 Πληρωµή δαπάνης για την επισκευή του ΚΗΥ 6226 αυτοκινήτου για εργασία 

και ανταλλακτικά. 
Σχετ. το αρ. 8225/24-10-2014 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών. 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 861,1321 

240,47 

2 Πληρωµή δαπάνης για την επισκευή του ΚΗΥ 6108 αυτοκινήτου για 
ανταλλακτικά. 
Σχετ. το αρ. 8036/17-10-2014 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1321 

161,04 

3 Πληρωµή δαπάνης για την επισκευή του ΚΗΥ 6115 αυτοκινήτου για εργασία 
και ανταλλακτικά. 
Σχετ. το αρ. 8428/03-11-2014 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1321, 861 

246,00 

4 Πληρωµή δαπάνης για την επισκευή καθίσµατος οδηγού του ΚΥ 3930- ΜΕ 
(διαγραµµιστικό). 
Σχετ. το αρ. 8430/03-11-2014 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ  861 

147,60 

5 Πληρωµή δαπάνης για ηλεκτρολογικές εργασίες και ανταλλακτικά του ΚΥ 3930- 
ΜΕ (διαγραµµιστικό). 
Σχετ. το αρ. 8429/03-11-2014 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ  861 

202,95 

6 Πληρωµή δαπάνης για την επισκευή του ΚΗΥ 6107 αυτοκινήτου για εργασία 
και ανταλλακτικά. 
Σχετ. το αρ. 8819/13-11-2014 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1321, 861 

240,99 

7 Πληρωµή δαπάνης για αγορά 5 γωνιακών διακοπτών, 10 σπιράλ νιπτήρα και 2 
φλουτόµετρα για τις ανάγκες συντήρησης του διοικητηρίου. 
Σχετ. η προσφορά 27/10/2014 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1699 

233,70 

8 Πληρωµή δαπάνης για αγορά ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες 
συντήρησης του διοικητηρίου. 
Σχετ. η προσφορά 30/10/2014 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1699 

287,98 

9 Πληρωµή δαπάνης για αγορά 2 βαλβίδων για πλύση λεκάνης και µιας τρίποδης 
βαλβίδας  για τις ανάγκες συντήρησης του διοικητηρίου. 
Σχετ. η προσφορά 13/11/2014 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ  1699 

295,20 

10 Πληρωµή δαπάνης για συντήρηση φωτοτυπικού µηχανήµατος για τις ανάγκες 
της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας. 
Σχετ. το αρ. 2910/03-11-2014 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1329, 869 

627,05 

11 Πληρωµή δαπάνης για επισκευή του κυκλοφορητή των κεντρικών 
κλιµατιστικών µονάδων του ∆ιοικητηρίου (Περιέλιξη κινητήρα και 
στεγανοποίηση αντλίας). 
Σχετ. το αρ. 4159/31-10-2014 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 851, 1329 

393,60 

12 Πληρωµή δαπάνης για κατασκευή µεταλλικού σκελετού και γυψοσανίδας 
χωρίσµατος γραφείου και βαψίµατος στο τέταρτο όροφο του ∆ιοικητηρίου. 
Σχετ. το αρ. 4058/22-10-2014 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 851 

615,00 
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13 Πληρωµή δαπάνης για κατασκευή µεταλλικού σκελετού και γυψοσανίδας 
χωρίσµατος, τοποθέτηση πόρτας, κατασκευή και τοποθέτηση παραθύρου 
αλουµινίου µε τζάµι και βάψιµο στο Κ.Ε.Κ του ∆ιοικητηρίου. 
Σχετ. το αρ. 4059/22-10-2014 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 851 

1,476,00 

14 Πληρωµή δαπάνης για αγορά υλικών εκτύπωσης (όπως αυτά αναφέρονται στο 
σχετικό έγγραφο)  για τις ανάγκες τις ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας. 
Σχετ. το αρ. 18657/07-11-2014 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 5243 ΟΣ∆Ε 

495,00 

15 Πληρωµή δαπάνης για παροχή υπηρεσιών για ανανέωση της  ετήσιας  
συνδροµής στη νοµική βάση πληροφοριών (Νοµοτέλεια) µε δυο κωδικούς για 
διακόσες πενήντα ώρες πρόσβασης έως 31-12-2015 
Σχετ. Προσφορά Νοµοτέλειας 10-11-2014  
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 899, 1121 

922,50 

16 Πληρωµή δαπάνης για αλλαγή κλειδαριάς ασφαλείας και απολύµανση- 
απεντόµωση για τις ανάγκες εγκατάστασης και λειτουργίας του Κ.Ε.Σ.Υ.Π.  
Σχετ. το αρ. 10967/24-10-2014 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης. 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1699 

147,60 

17 Πληρωµή δαπάνης για αγορά υλικών εκτύπωσης (όπως αυτά αναφέρονται στο 
σχετικό έγγραφο) για τις ανάγκες του τµήµατος Κτηνιατρικής  
Σχετ. το αρ. 18254/31-10-2014 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 5243 ΟΣ∆Ε 

998,00 

18 Πληρωµή δαπάνης για παροχή υπηρεσιών για συµµετοχή στην ετήσια 
υποχρεωτική- συµπληρωµατική επιµόρφωση προϊσταµένων ΚΤΕΟ για 
ανανέωση κωδικού στις 21/22-11-2014 και 28/29-11-2014 στη Πάτρα. 
Σχετ. το αρ. 290/10-11-2014 έγγραφο του ΚΤΕΟ. 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 881  

170,00 

19 Πληρωµή δαπάνης για την αγορά και  παροχή υπηρεσίας για κάλυψη των 
δαπανών των εκδηλώσεων των εορτών των Χριστουγέννων και της 
Πρωτοχρονιάς 

1. Προµήθεια δώρων για τα παιδιά των ειδικών σχολείων των ∆ήµων 
Θηβαίων και Λεβαδέων (∆ηµοτικά, Νηπιαγωγεία, Εργαστήρι Ειδικής 
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης& Κατάρτισης, Κέντρο Ηµέρας «Άγιοι 
Ανάργυροι», Κέντρο Αποκατάστασης) περίπου 170, τα οποία θα 
δοθούν κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων που θα πραγµατοποιηθούν 
στους χώρους των ως άνω σχολείων (170χ30,00=5100.00 €) 

2. Προµήθεια µελοµακάρονων, κουραµπιέδων κλπ µε σκοπό να 
διανεµηθούν στα ιδρύµατα των ∆ήµων Θηβέων και Λεβαδέων (ΟΧΕΚ, 
Αγία Ταβιθά, Εστία Μητέρας, Γηροκοµεία, κλπ) ανάλογα µε τον αριθµό 
των φιλοξενούµενων στο καθένα από αυτά.(800,00 €) 

3. Για την εθιµοτυπική πανηγυρική έναρξη του έτους την κοπή πίτας και 
την δεξίωση που ακολουθεί στο ∆ιοικητήριο (βασιλόπιτες, 
µελοµακάρονα, κουραµπιέδες, ποτά, ξηροί καρποί, αναψυκτικά, νερά, 
φλουρί, κλπ) και για την κοπή της πίτας των εργαζοµένων της Π.Ε. 
Βοιωτίας την Πρωτοχρονιά (900,00 €) 

4. Στολισµός του χριστουγεννιάτικου δέντρου του ∆ιοικητηρίου (λαµπιόνια, 
στολίδια, κλπ). (200,00 €) 

∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 845 
Επισηµαίνεται ότι ο ακριβής αριθµός των ατόµων και εποµένως της δαπάνης 
δεν µπορεί να υπολογιστεί εκ των προτέρων και για αυτό το ποσόν της 
κάλυψης είναι πάντοτε µεγαλύτερο. Άλλωστε σχεδόν ποτέ δεν έχει γίνει 
κάλυψη όλου του ποσού στις εγκρίσεις που αφορούν ∆ηµόσιες Σχέσεις και 
Εθνικές Εορτές. 

7.000,00 
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20 Πληρωµή δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας στον δικηγόρο Μιχάλη Λύγγο 
για παράσταση-προτάσεις στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά κατά τη δικάσιµο της 
16-10-2014 για την υπόθεση της εταιρείας «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΑΒΕΕ 
ΤΕΝΤΟΠΑΝΩΝ». Σύµφωνα µε την αριθµ. 862/01/08/2014 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σχετ. αίτηση 23-10-2014. 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 0894 

445,43 

21 Πληρωµή δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας στον δικηγόρο Μιχάλη Λύγγο 
για παράσταση-προτάσεις στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά κατά τη δικάσιµο της 
16-10-2014 για την υπόθεση της εταιρείας «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΑΒΕΕ 
ΤΕΝΤΟΠΑΝΩΝ». Σύµφωνα µε την αριθµ. 861/01/08/2014 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σχετ. αίτηση 23-10-2014. 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 0894 

445,43 

22 Πληρωµή δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας στον δικηγόρο Μιχάλη Λύγγο 
για παράσταση-προτάσεις στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά κατά τη δικάσιµο της 
16-10-2014 για την υπόθεση της εταιρείας «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΑΒΕΕ 
ΤΕΝΤΟΠΑΝΩΝ». Σύµφωνα µε την αριθµ. 315/17/03/2014 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σχετ. αίτηση 23-10-2014. 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 0894 

445,43 

23 Πληρωµή δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας στον δικηγόρο Κωνσταντίνο 
Βόλη για παράσταση-προτάσεις στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Θηβών κατά τη 
δικάσιµο της 18-09-2014 για την υπόθεση των αιτούντων Γεωργίου Γκίκα και 
άλλων 20. Σύµφωνα µε την αριθµ. 805/16/07/2014 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής. 
Σχετ. τιµολόγιο 121/19-09-2014. 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 0871 

266,16 

24 Πληρωµή δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας στον δικηγόρο Βασίλειο Σαζιώτη 
για παράσταση-προτάσεις στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λειβαδιάς κατά τη 
δικάσιµο της 22-10-2014 για την υπόθεση του Γεωργίου Ζαµπέτα του 
Παναγιώτη και ∆ηµητρίου Γκίνη του Αναστασίου. Σύµφωνα µε την αριθµ. 
27/20/01/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σχετ. τιµολόγιο77/ 04-11-2014. 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 0871 

216,27 

25 Πληρωµή δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας στον δικηγόρο Βασίλειο Σαζιώτη 
για παράσταση-προτάσεις στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λειβαδιάς κατά τη 
δικάσιµο της 22-10-2014 για την υπόθεση του Αντωνίου Καλτσά του Γεωργίου. 
Σύµφωνα µε την αριθµ. 25/20/01/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σχετ. τιµολόγιο78/ 04-11-2014. 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 0871 

216,27 

26  Πληρωµή δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας στη δικηγόρο ∆έσποινα 
Μελισσάρη για παράσταση-προτάσεις στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λειβαδιάς 
κατά τη δικάσιµο της 22-10-2014 για την υπόθεση του Αθανασίου Λιαµπότη 
του Αναστασίου. Σύµφωνα µε την αριθµ. 31/20/01/2014 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σχετ. τιµολόγιο 27/ 22-10-2014. 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 0871 

216,27 

28 Πληρωµή δαπάνης για την αγορά και εγκατάσταση δύο εκτυπωτών αδειών 
κυκλοφορίας και αδειών οδήγησης για τις ανάγκες του τµήµατος Μεταφορών 
Θήβας. 
Σχετ. του αριθµ 8257/18-08-2014 έγγραφο του τµήµατος Μεταφορών Θήβας 
και 8787/17-11-2014 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών. 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1723. (2χ1230) 

2.460,00 
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29 Πληρωµή δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών στην εταιρεία Σ. ΓΙΑΧΡΙΤΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΒΕ για την τεχνική υποστήριξη της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων 
όλων των διοικητικών συµβουλίων για ένα έτος της Περιφερειακής Ενότητας 
Βοιωτίας θα περιλαµβάνει: 
Α) Την τεχνική υποστήριξη µε εξειδικευµένο άτοµο της εταιρείας σε όλα τα 
συµβούλια επί της αίθουσας και σε όλες της εκδηλώσεις που θα γίνονται εκεί. 
Β) Το SERVIS όλου του ηχητικού και οπτικοακουστικού συστήµατος που 
περιλαµβάνει η αίθουσα. 
Γ) Το SERVIS  και την καλή λειτουργία του συνεδριακού συστήµατος παρουσία 
τεχνικού µας 
∆) Το φωτισµό της αίθουσας µε DIMER 
Ε) Και ότι χρειαστεί πλέον για τις ανάγκες των εκδηλώσεων και των διοικητικών 
συµβουλίων άλλες συσκευές εκτός αίθουσας µε αντικατάσταση από την 
εταιρεία µας για το έτος 1/01/2015-31/12/2015. 
Σύµφωνα µε την αριθµ. 25/20/01/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σχετ. προσφορά 13-11-2014. 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 879 

4.674,00 

30 Πληρωµή δαπάνης για την επιστροφή χρηµάτων που κατατέθηκαν σε 
λογαριασµό της Π.Ε Βοιωτίας στην Τάτση Αρετή του Κωνσταντίνου επειδή δεν 
έγινε η µεταβίβαση του οχήµατος. 
Σχετ. του αριθµ. 31/20-10-2014 Παραστατικό. 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 3199. 

135,00 

31 Πληρωµή δαπάνης για την επιστροφή χρηµάτων, που κατατέθηκαν σε 
λογαριασµό της Π.Ε Βοιωτίας, στον Λιάκο Κωνσταντίνου, του Χαράλαµπου 
επειδή δεν έγινε η µεταβίβαση του οχήµατος. 
Σχετ. του αριθµ. 31/06-11-2014 Παραστατικό. 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 3199. 

100,00 

32 Πληρωµή δαπάνης για την επιστροφή χρηµάτων, που κατατέθηκαν σε 
λογαριασµό της Π.Ε Βοιωτίας, στον Λιάκο Κωνσταντίνο του Χαράλαµπου, 
επειδή δεν έγινε η µεταβίβαση του οχήµατος. 
Σχετ. του αριθµ. 32/06-11-2014 Παραστατικό. 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 3199 

145,00 

33 Πληρωµή δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας στη δικηγόρο Μαρία Καλοµοίρη  
για παράσταση-προτάσεις στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά για την υπόθεση του 
Αλέξανδρου Παπαλεξανδρή. Σύµφωνα µε την αριθµ. 1052/23/10/2014 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σχετ. τιµολόγιο 322/ 16-10-2014. 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 0871 

469,86 

34 Πληρωµή δαπάνης για την επισκευή φωτοτυπικού µηχανήµατος της 
∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού για εργασία και ανταλλακτικά όπως 
εµφαίνονται στη σχετική προσφορά. 
Σχετ. Προσφορά 20/11/2014. 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 869,1329. 

633,82 

35 Πληρωµή δαπάνης για την επισκευή φωτοτυπικού µηχανήµατος του τµήµατος 
Εµπορίου και Τουρισµού για εργασία και ανταλλακτικά όπως εµφαίνονται στη 
σχετική προσφορά. 
Σχετ. αριθµ. 6897/19/11/2014. Έγγραφο ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 869,1329. 

252,15 

36 Πληρωµή δαπάνης για αγορά ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του τµήµατος 
Κτηνιατρικής και των αγροτικών κτηνιατρείων της Π.Ε. Βοιωτίας. 
Σχετ. αριθµ. Έγγραφο 19016/13/11/2014. 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1231 

400,00 
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37 Πληρωµή δαπάνης για αγορά ξύλινης επέκτασης γραφείου και για αυτοκόλλητη 
κάλυψη (αµµοβολή) για τις ανάγκες εγκατάστασης και λειτουργίας του 
Κ.Ε.Σ.Υ.Π. Λειβαδιάς στο ∆ιοικητήριο. 
Σχετ. αριθµ. Έγγραφο 11813/17/11/2014. 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1699. 

460,00 

38 ∆ιάθεση πίστωσης ποσού 54.698,13 € για επιχορήγηση σε ιδρύµατα και 
εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων της Π.Ε. Βοιωτίας κατά το έτος 
2014. 

54.698,13 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1214 
 

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 
και Τακτικού Προϋπολογισµού της Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 4945/19-11-2014 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
A. την δαπάνη και διάθεση πίστωσης για τους λογαριασµούς των κατωτέρω έργων, 

συνολικού ποσού 79.371,38 €, το οποίο θα βαρύνει τις εγγεγραµµένες του προϋπολογισµού 
πιστώσεις από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων και Τακτικού Προϋπολογισµού έτους 
2014, Π.Ε. Βοιωτίας, ως εξής: 
 

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΕ ΠΟΣΟ 
1. 10ος Λογαριασµός "Ολοκλήρωση 

Μελέτης ∆ιστόµου – Οσίου 
Λουκά" 

ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ – 
ΣΤΑΜΟΣ – 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
– Ο∆ΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 

Ε. Ε. 

071 9459 15.582,71 

 Προϋπολογισµός Έργου:    310.000,00 
Πληρωµές µέχρι σήµερα:    290.625,48     
10ος Λογαριασµός:                 15.582,71 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων:             3.791,81 

  
2. 4ος Λογαριασµός "Προµήθεια 

χρώµατος διαγράµµισης οδών" 
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ 

ΜΑΥΡΟ∆ΗΜΟΣ & ΣΙΑ 
ΕΕ 

071 9899 5.104,50 

 Προϋπολογισµός Έργου:    66.982,01 
Υπογεγραµµένη Σύµβαση:  65.411,40 
Πληρωµές µέχρι σήµερα:   60.306920     
4ος Λογαριασµός:                  5.104,50 
Τελευταία πιστοποίηση, δεν αποµένει υπόλοιπο. 

  
3. 3ος Λογαριασµός "Τοποθέτηση 

Στηθαίων στο Οδικό ∆ίκτυο της 
Π.Ε. Βοιωτίας" 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΚΑΨΗΣ 071 9771 6.891,54 

 Προϋπολογισµός Έργου:    
70.000,00 
Σύµβαση Έργου:                 
67.900,00 
Πληρωµές µέχρι σήµερα:    
60.885,00 
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3ος  Λογαριασµός:                  
6.891,54 
Σύνολο:                                
67.776,54  
Υπόλοιπο Εγκρίσεων:              
123,46 

4. 1ος Λογαριασµός "Εργασίες 
Αποπεράτωσης parking 
∆ιοικητηρίου Λιβαδειάς" 

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

071 9739 51.792,63 

 Προϋπολογισµός Έργου:    
70.000,00 
Σύµβαση Έργο:                   
66.921,69 
Πληρωµές µέχρι σήµερα:            - 
1ος  Λογαριασµός:                
51.792,63 
Σύνολο:                                
51.792,63 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων:         
15.129,06 

    

 
B. την δέσµευση πίστωσης, ύψους 40.000,00 €, στον Κ.Α.Ε. 9779, για αντιµετώπιση 

εκτάκτων αναγκών από το πρόγραµµα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2014. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1215 
 

ΘΕΜΑ 42ο: 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. 5746/19-11-2014 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
Α. την πληρωµή δαπάνης και την σχετική δέσµευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, 

συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας, ως κατωτέρω:  
 
1 ∆απάνη για την πληρωµή προµήθειας 5 διαθλασιµέτρων για κρασιά 

και 1 ψηφιακού διαθλασίµετρου για το τµήµα Ποιοτικού Ελέγχου της 
∆ΑΟΚ.   
Σχετ. :Το αρ.12586/22-09-2014 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής.  
∆έσµευση Πίστωσης   ΕΦ  01.073   ΚΑΕ  5244 

 
600,00 

2 ∆απάνη για την πληρωµή προµήθειας ΝΤΕΞΙΟΝ για τις ανάγκες 
δηµιουργίας αρχείου στο εργοτάξιο (πρώην ∆ΕΣΕ).  
Σχετ. :Το αρ.120266/4976/29-10-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  
∆έσµευση πίστωσης  ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1711 

 
559,22 

3 ∆απάνη για την πληρωµή εκτυπώσεων στα πλαίσια του 
Προγράµµατος Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωµένης 
Φυτοπροστασίας για την Βαµβακοκαλλιέργεια..  
Σχετ. :Το αρ.609/130606/20-11-2014 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής.  
∆έσµευση πίστωσης  ΕΦ 01073 ΚΑΕ 5244 

 
 

200,00 
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Β. την πληρωµή δαπάνης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις και για παροχή 

υπηρεσιών, ως κατωτέρω:  
 
1 Πληρωµή δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών για επισκευή 

σασµάν του ΚΗΗ 2786 φορτηγού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
Σχετ: το αριθ. 128355/9035/17-11-2014 έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών της ΠΕ Φθιώτιδας 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1321 
ΑΡ. έγκρισης δέσµευσης 410/17/9/2014  

 
 
 

985,00 

2 Πληρωµή δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών επισκευής 
αντλίας του µηχανήµατος έργου ΜΕ 5583 (σκούπα) της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας 
Σχετ: το αριθ. 128355/9035/17-11-2014 έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών της ΠΕ Φθιώτιδας 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1321 
ΑΡ. έγκρισης δέσµευσης 410/17/9/2014  

 
 
 

465,00 

3 Πληρωµή δαπάνης παροχής υπηρεσιών για την βαφή καµπίνας του 
ΚΗΙ 1352 φορτηγού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
Σχετ: το αριθ. 128355/9035/17-11-2014 έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών της ΠΕ Φθιώτιδας 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0861 
ΑΡ. έγκρισης δέσµευσης 409/17/9/2014 

 
 
 

630,00 

4 Πληρωµή δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών σέρβις του 
επιβατικού ΚΗΗ 2717 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
Σχετ: το αριθ. 128355/9035/17-11-2014 έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών της ΠΕ Φθιώτιδας 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1321 
ΑΡ. έγκρισης δέσµευσης 410/17/9/2014 

 
 
 

499,00 

5 Πληρωµή δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών (τακάκια 
φρένων) για τις ανάγκες των ΚΗΗ 2783 , ΚΗΗ 2785 φορτηγών της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
Σχετ: το αριθ. 128355/9035/17-11-2014 έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών της ΠΕ Φθιώτιδας 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1321 
ΑΡ. έγκρισης δέσµευσης 410/17/9/2014 

 
 
 

274,00 

6 Πληρωµή δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών, (λάµπες, 
ρελέδες, διακόπτες, βαλβίδες)  για τις ανάγκες των ΚΗΙ 1361, ΚΗΙ 
4292,ΚΗΗ 2785, ΚΗΗ 2783, ΚΗΗ 2779, ΚΗΙ 1352 της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας 
Σχετ: το αριθ. 128355/9035/17-11-2014 έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών της ΠΕ Φθιώτιδας 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1321 
ΑΡ. έγκρισης δέσµευσης 410/17/9/2014 

 
 
 
 

550,00 

7 Πληρωµή δαπάνης παροχής υπηρεσιών για την επισκευή σασµαν 
του ΚΗΗ 2786 φορτηγού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
Σχετ: το αριθ. 128355/9035/17-11-2014 έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών της ΠΕ Φθιώτιδας 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0861 
ΑΡ. έγκρισης δέσµευσης 409/17/9/2014 

 
 
 

890,00 

8 Πληρωµή δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών (µπάρα 
τιµονιού και αντλία τιµονιού) της ΚΗΙ 5926 πλατφόρµας της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
Σχετ: το αριθ. 128355/9035/17-11-2014 έγγραφο της ∆/νσης 

 
 
 

740,00 
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Τεχνικών Υπηρεσιών της ΠΕ Φθιώτιδας 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1321 
ΑΡ. έγκρισης δέσµευσης 410/17/9/2014 

9 Πληρωµή δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών, (νύχια, βίδες 
για τον κουβά µηχανήµατος, µπουζινέτο, βάκτρο µπουκάλας)  για τις 
ανάγκες των ΜΕ 5576, ΜΕ 5572, ΚΗΙ 1352 µηχανηµάτων και       
οχήµατος   της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
Σχετ: το αριθ. 128355/9035/17-11-2014 έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών της ΠΕ Φθιώτιδας 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1321 
ΑΡ. έγκρισης δέσµευσης 410/17/9/2014 

 
 
 

933,00 
 
 

10 Πληρωµή δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών, (ρουλεµάν, 
ιµάντες, καθρέπτες, θερµοστάτες)  για τις ανάγκες των ΜΕ 5573, ΜΕ 
5592, ΜΕ 5572, ΜΕ 5575 µηχανηµάτων της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας 
Σχετ: το αριθ. 128355/9035/17-11-2014 έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1321 
ΑΡ. έγκρισης δέσµευσης 410/17/9/2014 

 
 
 

760,00 

11 Πληρωµή δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών, (φίλτρα 
αέρος, φίλτρα λαδιού, φίλτρα πετρελαίου, φίλτρα βενζίνης)  για τις 
ανάγκες των ΚΗΗ 2785, ΚΗΗ 2783, ΚΗΗ 2713, ΚΗΙ 4294, ΚΗΙ 
4292, ΚΗΗ 2784, ΚΗΙ 1352, ΚΗΗ 2787, ΚΗΗ 2779, ΚΗΙ 1353, ΜΕ 
104058, ΜΕ 5576, ΜΕ 5572 µηχανηµάτων οχηµάτων της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
Σχετ: το αριθ. 128355/9035/17-11-2014 έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1321 
ΑΡ. έγκρισης δέσµευσης 410/17/9/2014 

   
 
 
 

    985,00 

12 Πληρωµή δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών, 
(καθαριστήρες, ηλεκτρονικοί ρελέδες, αισθητήρας)  για τις ανάγκες 
των ΜΕ 5590, ΚΥ 9841, ΚΗΗ 2713, ΚΗΗ 2786, ΚΗΗ 2784 
µηχανηµάτων οχηµάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
Σχετ: το αριθ. 128355/9035/17-11-2014 έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1321 
ΑΡ. έγκρισης δέσµευσης 410/17/9/2014 

 
 
 

530,00   

13 Πληρωµή δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών, (µαρκούτσια, 
στεγανά, βαλβίδες)  για τις ανάγκες των ΜΕ 5584, ΜΕ 5572, ΜΕ 
5576, ΜΕ 104058, ΜΕ 109801, ΜΕ 5575, ΜΕ 5582, ΚΗΙ 1352 
µηχανηµάτων οχηµάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
Σχετ: το αριθ. 128355/9035/17-11-2014 έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1321 
ΑΡ. έγκρισης δέσµευσης 410/17/9/2014 

 
 
 

985,00 

14 Πληρωµή δαπάνης παροχής υπηρεσιών για την επισκευή 
(µαρκούτσια, στεγανά, βαλβίδες, βάκτρα) των ΜΕ 5584, ΜΕ 5572, 
ΜΕ 5576, ΜΕ 104058, ΜΕ 109801, ΜΕ 5575, ΜΕ 5582, ΚΗΙ 1352 
µηχανηµάτων οχηµάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
Σχετ: το αριθ. 128355/9035/17-11-2014 έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0861  
ΑΡ. έγκρισης δέσµευσης 409/17/9/2014 

 
 

950,00 
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15 Πληρωµή δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών και παροχής 
υπηρεσιών επισκευής, για τις ανάγκες του ΚΗΗ 2774 επιβατικού  
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
Σχετ: το αριθ. 128355/9035/17-11-2014 έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών της ΠΕ Φθιώτιδας 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0861  
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1321 
ΑΡ. έγκρισης δέσµευσης 409/17/9/2014 
ΑΡ. έγκρισης δέσµευσης 410/17/9/2014 

 
120,00 

16 Πληρωµή δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών, 
(µηχανουργείο) για τις ανάγκες των ΜΕ 5576, ΜΕ 5575, ΜΕ 104058, 
ΚΗΙ 1352 µηχανηµάτων οχηµάτων της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας 
Σχετ: το αριθ. 128355/9035/17-11-2014 έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1321 
ΑΡ. έγκρισης δέσµευσης 410/17/9/2014 

 
 
 

600,00 

17 Πληρωµή δαπάνης παροχής υπηρεσιών, (µηχανουργείο) για τις 
ανάγκες των ΜΕ 5576, ΜΕ 5575, ΜΕ 104058, ΚΗΙ 1352 
µηχανηµάτων οχηµάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
Σχετ: το αριθ. 128355/9035/17-11-2014 έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0861  
ΑΡ. έγκρισης δέσµευσης 409/17/9/2014 

 
 
 

650,00 

18 Πληρωµή δαπάνης παροχής υπηρεσιών επισκευής του ΜΕ 5583 
(σκούπα) µηχανήµατος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
Σχετ: το αριθ. 128355/9035/17-11-2014 έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0861  
ΑΡ. έγκρισης δέσµευσης 409/17/9/2014 

 
 

200,00 

19 Πληρωµή δαπάνης παροχής υπηρεσιών επισκευής (ψυγείο νερού) 
του ΜΕ 5588 JCB µηχανήµατος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
Σχετ: το αριθ. 128355/9035/17-11-2014 έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0861  
ΑΡ. έγκρισης δέσµευσης 409/17/9/2014 

 
 

95,00 

20 Πληρωµή δαπάνης παροχής υπηρεσιών επισκευής του  ΚΗΗ 2717  
επιβατικού οχήµατος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
Σχετ: το αριθ. 128355/9035/17-11-2014 έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0861  
ΑΡ. έγκρισης δέσµευσης 409/17/9/2014 

 
 

203,00 

21 Πληρωµή δαπάνης παροχής υπηρεσιών  επισκευής των ΚΗΙ 1352, 
ΜΕ 5576, ΜΕ 5572 µηχανηµάτων οχηµάτων της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας 
Σχετ: το αριθ. 128355/9035/17-11-2014 έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0861  
ΑΡ. έγκρισης δέσµευσης 409/17/9/2014 

 
 

225,00 

22 Πληρωµή δαπάνης παροχής υπηρεσιών επισκευής (µπάρα τιµονιού 
και αντλία τιµονιού) της ΚΗΙ 5926 πλατφόρµας της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας 
Σχετ: το αριθ. 128355/9035/17-11-2014 έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

 
 

470,00 
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∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0861  
ΑΡ. έγκρισης δέσµευσης 409/17/9/2014 

23 Πληρωµή δαπάνης παροχής υπηρεσιών επισκευής (καθαριστήρες, 
ηλεκτρονικοί ρελέδες, αισθητήρας) των ΜΕ 5590, ΚΥ 9841, ΚΗΗ 
2713, ΚΗΗ 2786, ΚΗΗ 2784 µηχανηµάτων οχηµάτων της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
Σχετ: το αριθ. 128355/9035/17-11-2014 έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0861  
ΑΡ. έγκρισης δέσµευσης 409/17/9/2014 

 
 

280,00 

24 Πληρωµή δαπάνης παροχής υπηρεσιών (επισκευή ελαστικών) του 
ΜΕ 91712 φορτωτή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
Σχετ: το αριθ. 128355/9035/17-11-2014 έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0861  
ΑΡ. έγκρισης δέσµευσης 409/17/9/2014 

 
350,00 

25 Πληρωµή δαπάνης παροχής υπηρεσιών (πλύσιµο) των ΚΗΗ 2715, 
ΚΗΗ 2721, ΚΗΗ 2717, ΚΗΗ 2713, ΚΥ 9841, ΚΗΙ 4292 επιβατικών 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
Σχετ: το αριθ. 128355/9035/17-11-2014 έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0861  
ΑΡ. έγκρισης δέσµευσης 409/17/9/2014 

 
 
 

200,00 

26 Πληρωµή δαπάνης για σέρβις του ΚΗΗ 2721 επιβατικού 
αυτοκινήτου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
Σχετ: το αριθ. 129235/1237/18-11-2014 έγγραφο του Γραφείου 
Περιφερειάρχη. 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0861  
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1321  
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1511  
ΑΡ. έγκρισης δέσµευσης 409/17/9/2014 
ΑΡ. έγκρισης δέσµευσης 410/17/9/2014 
ΑΡ. έγκρισης δέσµευσης 172/13/2/2014 

 
 
 
 

   104,86 
 

27 Πληρωµή δαπάνης για την δίµηνη παράταση σύµβασης του 
εξωτερικού συνεργάτη, για την επιτόπια υποστήριξη των εφαρµογών 
του  BACK OFFICE και των κάθετων δράσεων 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0871 

 
3.296,40 

28 Πληρωµή δαπάνης για την ετήσια συντήρηση-αναγόµωση 
πυροσβεστήρων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας 
Σχετ: το αριθ. 128535/5280/17-11-2014 έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1699  
ΑΡ. έγκρισης δέσµευσης 338/15/7/2014 

 
 
 

184,50 

29 Πληρωµή δαπάνης τελών κυκλοφορίας του έτους 2015, όλων των 
οχηµάτων και µηχανηµάτων της ΠΕ Φθιώτιδας. 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0899  
ΑΡ. έγκρισης δέσµευσης 86/21/1/2014 

 
12.000,00  

30 Πληρωµή δαπάνης για φωτοτυπίες ειδικού τύπου της Νοµικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0843  
ΑΡ. έγκρισης δέσµευσης 75/21/1/2014 

 
940,00 
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31 Πληρωµή δαπάνης για φωτοτυπίες ειδικού τύπου της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Σχετ: το αριθ. 130471/5347/20-11-2014 έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0843  
ΑΡ. έγκρισης δέσµευσης 75/21/1/2014 

 
 

500,00 

32 Πληρωµή δαπάνης για φωτοτυπίες ειδικού τύπου της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της  Π.Ε. Φθιώτιδας. 
Σχετ: το αριθ. 128417/9040/17-11-2014 έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Φθιώτιδας. 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0843  
ΑΡ. έγκρισης δέσµευσης 75/21/1/2014 

 
 

800,00 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1216 

 
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εξόφληση λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Φθιώτιδας.  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 5759/20-11-2014 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δαπάνη και διάθεση πίστωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, 

για την εξόφληση των παρακάτω λογαριασµών έργων, Π.Ε. Φθιώτιδας, ως εξής: 
 

Τίτλος έργου Ειδικός 
φορέας/ 
ΚΑΕ 

Προµηθευτής 
 

Ποσό 

1 29η εντολή «Βελτίωση δρόµου Γαρδίκι – 
Γραµµένη Οξυά» 
 
Χρηµατοδότηση:  ΣΑΕΠ 066 
Προϋπολογισµός: 5.000.000,00 € 
Ποσό σύµβασης: 3.528.327,31 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα:  3.295.695,77 € 
Παρόν λογαριασµός: 39.984,50 € 
Υπόλοιπο εγκρίσεων: 171.263,92 € 

01.071 
ΚΑΕ 9453 

Κ/Ξ ΑΤΛΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – 
ΝΙΟΒΗ ΑΤΕ 

39.984,50 

2 13η εντολή «Οδός Αταλάντη – όρια Νοµού 
Φθιώτιδας» 
 
Χρηµατοδότηση:  ΣΑΕΠ 766 
Προϋπολογισµός: 2.800.000,00 € 
Ποσό σύµβασης: 1.652.810,99 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα:  1.244.714,38 € 
Παρόν λογαριασµός: 120.506,79 € 
Υπόλοιπο εγκρίσεων: 287.589,82 €  

01.071 
ΚΑΕ 9453 

ΗΓΗΤΩΡ ΑΤΕ 120.506,79 

3 5η εντολή «5ο Ενιαίο Λύκειο Λαµίας (Τµ. 
Α1 & Β)» 
 
Χρηµατοδότηση:  ΣΑΕ 540 
Προϋπολογισµός: 8.000.000,00 € 
Ποσό σύµβασης: 6.978.315,40 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα:  779.483,17 € 
Παρόν λογαριασµός: 251.218,40 € 

01.071 
ΚΑΕ 9454 

Κ/Ξ ΙΛΙΟΝ 
ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ – 
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ 

251.218,40 
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Υπόλοιπο εγκρίσεων: 5.947.613,83 € 

4 5η εντολή «Επισκευή κλειστού 
γυµναστηρίου 1ου Γυµνασίου – Λυκείου 
Λαµίας» 
 
Χρηµατοδότηση:  ΚΑΠ ΟΣΚ 
Προϋπολογισµός: 300.000,00 € 
Ποσό σύµβασης: 162.125,65 € 
Συµπληρωµατικό ποσό: 2.679,76 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα:  75.385,36 € 
Παρόν λογαριασµός: 1.027,57 € 
Υπόλοιπο εγκρίσεων: 88.338,40 € 

01.071 
ΚΑΕ 9483 

Γεώργιος 
Προβόπουλος 

1.027,57 

5 6η εντολή «Επισκευή κλειστού 
γυµναστηρίου 4ου Γυµνασίου – Λυκείου 
Λαµίας» 
 
Χρηµατοδότηση:  ΚΑΠ ΟΣΚ 
Προϋπολογισµός: 400.000,00 € 
Ποσό σύµβασης: 202.050,07 € 
Συµπληρωµατικό ποσό: -20.634,42 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα:  174.048,85 € 
Παρόν λογαριασµός: 7.366,81 € 
Υπόλοιπο εγκρίσεων: 0.00 € 

01.071 
ΚΑΕ 9483 

Κ/Ξ Π. ΜΑΚΡΗ – Γ. 
ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗΣ 

7.366,81 

6 1η εντολή «Προµήθεια χρώµατος 
διαγράµµισης» 
 
Χρηµατοδότηση:  ΣΑΕΠ 066 
Προϋπολογισµός: 50.000,00 € 
Ποσό σύµβασης: 48.737,03 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα:  0,00 
Παρόν λογαριασµός: 31.191,57 € 
Υπόλοιπο εγκρίσεων: 17.545,46 € 

01.071 
ΚΑΕ 9459 

ΒΕΡΝΙΚΟΛ 
ΑΤΕΒΕ ΑΕ 

31.191,57 

7 2η εντολή «Συντήρηση οδικού 
ηλεκτροφωτισµού και φωτεινών 
σηµατοδοτών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο 
της ΠΕ Φθιώτιδας» 
 
Χρηµατοδότηση:  ΣΑΕΠ 066 
Προϋπολογισµός: 94.500,00 € 
Ποσό σύµβασης: 69.930,00 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα:  11.500,00 
Παρόν λογαριασµός: 15.800,00 € 
Υπόλοιπο εγκρίσεων: 41.174,29 € 

01.071 
ΚΑΕ 9459 

Νικόλαος Βίτσας 15.800,00 

8 4η εντολή «Ολοκλήρωση δρόµου δρόµου 
Καστανιά - Νοεχώρι» 
 
Χρηµατοδότηση:  ΣΑΕΠ 066 
Προϋπολογισµός: 350.000,00 € 
Ποσό σύµβασης: 206.555,25 € 
Συµπληρωµατικό ποσό: 103.276,95 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα:  182.979,08 € 
Παρόν λογαριασµός: 100.555,42 € 
Υπόλοιπο εγκρίσεων: 26.297,70 €  

01.071 
ΚΑΕ 9459 

Αθανάσιος 
Καρανάσος 

100.555,42 
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9 6η εντολή «Επισκευή κλειστού 
γυµναστηρίου 1ου Γυµνασίου – Λυκείου 
Λαµίας» 
 
Χρηµατοδότηση:  ΚΑΠ ΟΣΚ 
Προϋπολογισµός: 300.000,00 € 
Ποσό σύµβασης: 162.125,65 € 
Συµπληρωµατικό ποσό: 2.679,76 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα:  76.412,93 € 
Παρόν λογαριασµός: 9.288,51 € 
Υπόλοιπο εγκρίσεων: 64.140,97 € 

01.071 
ΚΑΕ 9483 

Γεώργιος 
Προβόπουλος 

9.288,51 

10 1η εντολή «Μελέτη κατασκευής υπόγειου 
αρδευτικού δικτύου στην κτηµατική 
περιφέρεια Λιανοκλαδίου» 
 
Χρηµατοδότηση:  ΣΑΜ 540 
Προϋπολογισµός: 373.595,48 € 
Ποσό σύµβασης: 359.126,79 €  
Πληρωµές µέχρι σήµερα:  0,00 € 
Παρόν λογαριασµός: 3.000,00 € 
Υπόλοιπο εγκρίσεων: 356.126,79 €  

01.071.     
ΚΑΕ 9362 

Συµπράττοντα 
µελετητικά γραφεία 
«ΤΟΜΗ ΑΕΜ.ΕΥ – 
ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 

ΑΕΜ.ΓΕ-
ΣΤ.ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑ

Σ-ΙΩΑΝ. 
ΑΡΓΥΡΟΠΟΤΛΟΣ-
Ν.∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟ

ΥΛΟΣ-
ΚΩΝ.ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙ

ΟΥ» 

3.000,00 

11 14η εντολή «Οδός Αταλάντη – όρια Νοµού 
Φθιώτιδας» 
 
Χρηµατοδότηση:  ΣΑΕΠ 766 
Προϋπολογισµός: 2.800.000,00 € 
Ποσό σύµβασης: 1.652.810,99 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα:  1.365.221,17 € 
Παρόν λογαριασµός: 123.875,94 € 
Υπόλοιπο εγκρίσεων: 163.713,88 € 

01.071     
ΚΑΕ 9453 

ΗΓΗΤΩΡ ΑΤΕ 123.875.94 

12 18η εντολή «Οδός Γλύφας - Φανός Νοµού 
Φθιώτιδας» 
 
Χρηµατοδότηση:  ΣΑΕΠ 766 
Προϋπολογισµός: 3.800.000,00 € 
Ποσό σύµβασης: 1.865.329,35 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα:  1.588.972,00 € 
Παρόν λογαριασµός: 28.988,33 € 
Υπόλοιπο εγκρίσεων: 247.369,02 €  

01.071     
ΚΑΕ 9453 

∆ΙΑΚΤΩΡ ΑΕ 28.988,33 

13 3η εντολή «Παρακολούθηση από εδάφους 
των προνυµφών των κουνουπιών και 
διενέργειας από εδάφους παρεµβάσεων 
προνυµφοκτονίας, ακµαιοκτονίας και 
υπολειµατικής ακµαιοκτονίας Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας» 
 
Χρηµατοδότηση:  ΕΠ∆. ΠΣΕ 
Προϋπολογισµός: 483.205,50 € 
Ποσό σύµβασης: 483.205,50 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα:  241.602,74 € 
Παρόν λογαριασµός: 241.602,74 € 
Υπόλοιπο εγκρίσεων: 0,48 €  

01.071     
ΚΑΕ 9899 

ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΕΠΕ 

241.602,74 

                                          
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1217 
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ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση δαπάνης και δέσµευση πίστωσης για πρόσληψη δύο (2) ατόµων για την 
πραγµατοποίηση υδρολογικών εργασιών έτους 2014, σε βάρος του έργου «Λειτουργία δικτύου 
ποσοτικής παρακολούθησης των υδατικών πόρων αγροτικής χρήσης του τοµέα Εγγείων 
Βελτιώσεων», Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 5736/20-11-2014 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την πληρωµή δαπάνης και την σχετική δέσµευση πίστωσης, συνολικού ποσού 

3.800,00 €, για την πρόσληψη δύο (2) ατόµων, κλάδου ΥΕ Παρατηρητών, µε σύµβαση 
µίσθωσης έργου για την πραγµατοποίηση υδρολογικών εργασιών στους σταθµούς Αµφίκλειας 
(ΑΜ:720) και Αχινού (ΑΜ:645) Π.Ε. Φθιώτιδας, σε βάρος του έργου «Λειτουργία δικτύου 
ποσοτικής παρακολούθησης των υδατικών πόρων αγροτικής χρήσης του τοµέα Εγγείων 
Βελτιώσεων». 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον ΕΦ 01.073 και ΚΑΕ 5244. 
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, αλλά µε επιφύλαξη. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1218 
 
ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 130747/6581/20-11-
2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

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

Α/Α Αιτιολογία Συνολικό 
ποσό € 

1. Προµήθεια ειδών φαρµακείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ 
Ευβοίας, από την πίστωση του Ε.Φ 02073, ΚΑΕ 1699 (Αίτηµα της ∆/νσης 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Εύβοιας ) 

200,00 

2. Προµήθεια παγίδων και συνοδών υλικών για το πρόγραµµα Γεωργικών 
Προειδοποιήσεων Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας για το βαµβάκι  από 
την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 5244 (σχετ. έγγραφο Α.Π. 17583/14-
11-2014 της  ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Εύβοιας ) 

480,78 

3. Προµήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του υπ’ αριθ. ΚΗΥ 6250 
(ΧSΑRΑ PICASSO1.6V  2002)  αυτοκινήτου της ΠΕ  Ευβοίας, από την 
πίστωση του Ε.Φ 02073 , ΚΑΕ 1321 (αίτηµα ∆/νσης ∆ιοικητικού-
Οικονοµικού) 

1.099,80 

4. Προµήθεια τριακοσίων (300) βιβλιαρίων (Άδεια Ηλεκτρολόγου Α΄ 
Ειδικότητας)  και εννέα (9) ξύλινων σφραγίδων διαφόρων διαστάσεων 
από την πίστωση του Ε.Φ 02073,  ΚΑΕ 0843 (σχετ. έγγραφο: Α.Π. 
10239/29-10-2014 της ∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας)  

 
436,65 

5. Προµήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή  φωτοτυπικού µηχανήµατος 
KONICA MINOLTA BIZHUB 250-350 για τις ανάγκες του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη  της ΠΕ Ευβοίας, από την πίστωση του Ε.Φ 02073, 
ΚΑΕ 1329  

318,42 

6. Προµήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή φωτοτυπικού µηχανήµατος 242,22 
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KONICA 7145 για τις ανάγκες της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ 
Ευβοίας, από την πίστωση του Ε.Φ 02073, ΚΑΕ 1329  

7. Προµήθεια αναλωσίµων Συνεργείου Μηχανηµάτων για τις ανάγκες του 
Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ 
Ευβοίας, από την πίστωση του Ε.Φ 02073, ΚΑΕ 1321 (σχετ. έγγραφο 
Α.Π. 120995/5362/30-10-2014 της ∆/νσης Τεχνικών Εργων της Π.Ε. 
Εύβοιας) 

997,53 

8. Προµήθεια αναλωσίµων Συνεργείου Μηχανηµάτων για τις ανάγκες του 
Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ 
Ευβοίας, από την πίστωση του Ε.Φ 02073, ΚΑΕ 1321 (σχετ. έγγραφο 
Α.Π. 120985/5359/30-10-2014 της ∆/νσης Τεχνικών Εργων της Π.Ε. 
Εύβοιας) 

1.179,57 

9. Προµήθεια αναλωσίµων Συνεργείου Μηχανηµάτων για τις ανάγκες του 
Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ 
Ευβοίας, από την πίστωση του Ε.Φ 02073, ΚΑΕ 1321 (σχετ. έγγραφο 
Α.Π. 120989/5360/30-10-2014 της ∆/νσης Τεχνικών Εργων της Π.Ε. 
Εύβοιας) 

188,8 

10.Προµήθεια ανταλλακτικών για επισκευή του υπ’ αριθ. ΜΕ 092348 Ι.Χ 
εκχιονιστικού οχήµατος, της ΠΕ Ευβοίας, από την πίστωση του Ε.Φ 
02073  ΚΑΕ 1321 (σχετ. έγγραφο Α.Π. 127656/5694/14-11-204 της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας)  

372,00 

11.Προµήθεια ανταλλακτικών για επισκευή του υπ’ αριθ. ΜΕ 123055 Ι.Χ 
φορτωτή, της ΠΕ Ευβοίας, από την πίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 1321 
(σχετ. έγγραφο Α.Π. 127666/5696/14-11-204 της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Εύβοιας)  

98,00 

12.Προµήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση και επισκευή του υπ’ αριθ. 
ΚΗΗ 6100 αυτοκινήτου της ΠΕ Ευβοίας, από την πίστωση του Ε.Φ 
02073  ΚΑΕ 1321 (αίτηµα ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού) 

289,53 

13.Προµήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή του υπ΄αριθµ. 
ΚΗΙ 5445 αυτοκινήτου της ΠΕ Ευβοίας, από την πίστωση του Ε.Φ 02073  
ΚΑΕ 1321 (αίτηµα ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού) 

247,28 

14.Εργασίες συντήρησης και επισκευής του υπ’ αριθ. ΚΗΗ 6100 
αυτοκινήτου της ΠΕ Ευβοίας, από την πίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 
0861 (αίτηµα ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού) 

88,56 

15.Εργασίες επισκευής του υπ’ αριθ. ΜΕ 123055 Ι.Χ φορτωτή της ΠΕ 
Ευβοίας, από την πίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0861 (σχετ. έγγραφο 
Α.Π. 127662/5695/14-11-204 της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Εύβοιας) 

123,00 

16.Εργασίες επισκευής του υπ’ αριθ. ΜΕ 121120 Ι.Χ εκσκαφέα - φορτωτή 
της ΠΕ Ευβοίας, από την πίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0861 (σχετ. 
έγγραφο Α.Π. 127653/5693/14-11-204 της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Εύβοιας 

221,40 

17.Εργασία συντήρησης και επισκευής φωτοτυπικού µηχανήµατος KONICA 
7145 για τις ανάγκες της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ευβοίας, από 
την πίστωση του Ε.Φ 02073, ΚΑΕ 0869 . 

55,35 

18.Εργασία συντήρησης και επισκευής φωτοτυπικού µηχανήµατος KONICA 
MINOLTA BIZHUB 250-350 τις ανάγκες του γραφείου του 
Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Ευβοίας, από την πίστωση του Ε.Φ 02073, 
ΚΑΕ 0869 . 

61,50 

19.Εργασίες συντήρησης και επισκευής του υπ’ αριθ. ΚΗΥ 6250 (CITROEN 
ΧSΑRΑ PICASSO1.6V  2002) NFV ,αυτοκινήτου της ΠΕ  Ευβοίας, από 
την πίστωση του Ε.Φ 02073 , ΚΑΕ 0861 (αίτηµα της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού)  

405,90 

20.Εργασίες συντήρησης και επισκευής του υπ’ αριθ. ΚΗΙ 5445,αυτοκινήτου 30,14 
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της ΠΕ  Ευβοίας, από την πίστωση του Ε.Φ 02073 , ΚΑΕ 0861 (αίτηµα 
της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού) 

21.Εκτύπωση ενηµερωτικών εντύπων για την ορθή χρήση φυτοφαρµάκων 
στη βαµβακοκαλλιέργεια και κυστογόνων νηµατωδών της πατάτας από 
την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 5244 (Αίτηµα της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Εύβοιας) 

199,26 

22.Εργασία ετήσιας συντήρησης καυστήρων της Π.Ε. Εύβοιας από την 
πίστωση Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0869 (αίτηµα ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού) 

861,00 

23.Ετήσια συνδροµή της Π.Ε. Εύβοιας (από 1ης Ιανουαρίου 2015 έως 31 
∆εκεµβρίου 2015) για την Εφηµερίδα «ΕΥΒΟΪΚΗ ΓΝΩΜΗ», από την 
πίστωση του Ε.Φ 02073,  ΚΑΕ 1121 (Αίτηµα του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη)  

125,40 

24.Ετήσια συνδροµή της Π.Ε. Εύβοιας έτους 2014 για το Περιοδικό της 
Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, 
ΚΑΕ 1121 (σχετ. έγγραφο :  Α.Π. 17743/18-11-2014 της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής ) 

100,00 

25.Μεταφορά εξοπλισµού Π.Ε. Εύβοιας από τα γραφεία της Πρόνοιας 
(περιοχή Γηροκοµείου) στα γραφεία της ∆/νσης Υγείας (∆ιοικητήριο 
Εύβοιας) , από την πίστωση του Ε.Φ 02073, ΚΑΕ 0829 (Αίτηµα γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη)  

147,60 

26.Αµοιβή για δηµοσίευση σε εφηµερίδες της ανακοίνωσης του έργου: 
«Επισκευές κτιρίου επιµορφωτικού συλλόγου Η ΛΙΑΝΗ ΑΜΜΟΣ Παραλία 
Κύµης» από πίστωση του Ε.Φ. 02073,  ΚΑΕ 0841 (Αναστολή διαδικασίας 
ανάθεσης του έργου λόγω µη δέσµευσης πόρων – έγγραφο 
95490/4264/26-8-2014 ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας) – 
σχετ. έγγραφο: Α.Π. 118396/5235/27-10-2014 της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων  µε θέµα Αποστολή ∆ιευκρινήσεων για τις πληρωµές 
δηµοσιεύσεων έργων σε εφηµερίδες.  

197,04 

27.Αµοιβή για δηµοσίευση σε εφηµερίδες της ανακοίνωσης του έργου: 
«Αντικατάσταση στέγης και επισκευές στο ∆ηµοτικό Σχολείο Πετριών» 
από πίστωση του Ε.Φ. 02073,  ΚΑΕ 0841 (Αναστολή διαδικασίας 
ανάθεσης του έργου λόγω µη δέσµευσης πόρων – έγγραφο 
95889/4279/26-8-2014 ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας) – 
σχετ. έγγραφο: Α.Π. 118396/5235/27-10-2014 της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων  µε θέµα Αποστολή ∆ιευκρινήσεων για τις πληρωµές 
δηµοσιεύσεων έργων σε εφηµερίδες.  

106,27 

28.Αµοιβή για δηµοσίευση σε εφηµερίδες της ανακοίνωσης του έργου 
«Γήπεδο Ν. Πύργου» από πίστωση του Ε.Φ. 02073,  ΚΑΕ 0841 
(Αναστολή διαδικασίας ανάθεσης του έργου λόγω µη δέσµευσης πόρων 
– έγγραφο 95472/4258/26-8-2014 ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Εύβοιας) – σχετ. έγγραφο: Α.Π. 118396/5235/27-10-2014 της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων  µε θέµα Αποστολή ∆ιευκρινήσεων για τις πληρωµές 
δηµοσιεύσεων έργων σε εφηµερίδες.  

89,25 

29.Αµοιβή για δηµοσίευση σε εφηµερίδες της ανακοίνωσης του έργου : 
«Επισκευές ∆ηµοτικού Σχολείου Συκεών ∆ήµου Αυλώνος» από πίστωση 
του Ε.Φ. 02073,  ΚΑΕ 0841 (Αναστολή διαδικασίας ανάθεσης του έργου 
λόγω µη δέσµευσης πόρων – έγγραφο 95484/4262/26-8-2014 ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας) – σχετ. έγγραφο: Α.Π. 
118396/5235/27-10-2014 της ∆/νσης Τεχνικών Έργων  µε θέµα 
Αποστολή ∆ιευκρινήσεων για τις πληρωµές δηµοσιεύσεων έργων σε 
εφηµερίδες.  

112,91 

30.Αµοιβή για δηµοσίευση σε εφηµερίδες της ανακοίνωσης του έργου : 
«Ανέγερση πρόναου Ι.Ν. Τιµίου Προδρόµου Νεοχωρίου» από πίστωση 

106,27 
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του Ε.Φ. 02073,  ΚΑΕ 0841 (Αναστολή διαδικασίας ανάθεσης του έργου 
λόγω µη δέσµευσης πόρων – έγγραφο 95479/4260/26-8-2014 ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας) – σχετ. έγγραφο: Α.Π. 
118396/5235/27-10-2014 της ∆/νσης Τεχνικών Έργων  µε θέµα 
Αποστολή ∆ιευκρινήσεων για τις πληρωµές δηµοσιεύσεων έργων σε 
εφηµερίδες.  

31.Αµοιβή για δηµοσίευση σε εφηµερίδες της ανακοίνωσης του έργου 
«Επισκευή Σχολείου για άτοµα µε ειδικές ανάγκες ∆.Σ. Πρασίνου» από 
πίστωση του Ε.Φ. 02073,  ΚΑΕ 0841 (Αναστολή διαδικασίας ανάθεσης 
του έργου λόγω µη δέσµευσης πόρων – έγγραφο 95481/4261/26-8-2014 
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας) – σχετ. έγγραφο: Α.Π. 
118396/5235/27-10-2014 της ∆/νσης Τεχνικών Έργων  µε θέµα 
Αποστολή ∆ιευκρινήσεων για τις πληρωµές δηµοσιεύσεων έργων σε 
εφηµερίδες. 

95,94 

32. Tέλη  Κυκλοφορίας έτους 2015 των εξής οχηµάτων ΚΗΙ 5445, ΚΗΙ  8805, 
ΚΗΙ 8847, ΚΗΙ 5261,  ΚΗΥ 6249, ΚΗΥ 6250, ΚΗΙ 8850, ΚΗΗ 4805,ΚΗΗ 
4806, ΚΗΗ 6100 της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, από πίστωση  
Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ  0899 (αίτηµα της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού). 

6.286,80 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1219 

 
ΘΕΜΑ 46ο: 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. 130745/6580/20-11-
2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

πιστοποιήσεων-λογαριασµών έργων και µελετών, Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής:  
 
α/α Τίτλος Έργου Ανάδοχος / Προµηθευτής Ποσό σε € Κ.Α.Ε 

1 

 

 

4ος λογαριασµός της µελέτης: 
“Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής 
Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης 

(ΣΧΟΟΑΠ) Κοινότητας Λιχάδας 
Ν. Εύβοιας» 

Σχετ: 4243/5-11-2014 έγγραφο 
της ∆/νσης Περιβάλλοντος & 
Χωρικού Σχεδιασµού της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ-. ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΓΙΑΝΝΕΤΑΚΗ-∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΑΠΟΣ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΜΗΤΣΙΑΡΑΣ- ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΒΟΓΙΑΡΙ∆ΗΣ- ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 
 

 
 

11.974,79 

 
 

9455 

� Προϋπολογισµός έργου:   98.553,75   
� Πληρωµές µέχρι σήµερα:  60.811,34 
� Παρόντας λογαριασµός:   11.974,79     
� Σύνολο:                             72.786,13  
� Υπόλοιπο εγκρίσεων:        25.767,62   

2 
 

 

6ος λογαριασµός της µελέτης: 
«Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο 

(ΓΠΣ) ∆ήµου Κηρέως Ν. 
Εύβοιας» 

Σχετ: 4256/6-112014 έγγραφο 
της ∆/νσης Περιβάλλοντος & 
Χωρικού Σχεδιασµού της 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ-
ΑΝ∆ΡΕΑΣ Θ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ 

– ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. 
ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ & ΣΙΑ     Ε.Ε. 
δ.τ. «ΑΚΚΤ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ    
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ»- ΣΕΡΑΦΕΙΜ 

ΣΚΟΒΟΛΑΣ 

21.633,49 9455 
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Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
� Προϋπολογισµός έργου:   344.016,24   
� Πληρωµές µέχρι σήµερα:  240.845,99 
� Παρόντας λογαριασµός:     21.633,49     
� Σύνολο:                               62.479,48   
� Υπόλοιπο εγκρίσεων:         81.536,76   

 

 

 

3 

 

3ος λογαριασµός της µελέτης: 
«Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο 

(ΓΠΣ) ∆ήµου Νέας Αρτάκης Ν. 
Εύβοιας» 

Σχετ: 4334/13-11-2014 έγγραφο 
της ∆/νσης Περιβάλλοντος & 
Χωρικού Σχεδιασµού της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΚΗ – 
ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ – ∆ΗΜ. 
ΒΑΣΙΟΣ – 

ΧΑΡ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 
18.159,01 

 
9455 

 

 

� Προϋπολογισµός έργου :    125.527,65 
� Πληρωµές µέχρι σήµερα:      59.424,57 
� Παρόντας λογαριασµός  :      18.159,01 
� Σύνολο:                                 77.583,58 
� Υπόλοιπο εγκρίσεων:            47.944,07    

 

4 

 

 

9ος λογαριασµός του έργου: 
«Γήπεδο Αγ. Λουκά ∆ήµου 
Ταµυναίων (Χλοοτάπητας και 
Αποπεράτωση Αποδυτηρίων)» 
Σχετ: 121848/5424/5-112014 
έγγραφο της ∆ΤΕ της ΠΕ 

Ευβοίας 

 
Π.Ι. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ ΑΤΕ 

 
13.111,43 

 

 
9459 

� Προϋπολογισµός έργου:   560.000,00 
� Πληρωµές µέχρι σήµερα   336.155,18 
� Παρόντας λογαριασµός:      13.111,43    
� Σύνολο:                              349.266,61 
� Υπόλοιπο εγκρίσεων:               733,38  

5 
 
 

12ος λογαριασµός του έργου: 
«Ανέγερση ∆ηµοτικού Σχολείου 
και 2/θ Νηπιαγωγείου Κανήθου 
Ο.Τ. 221 πόλης Χαλκίδας» 

Σχετ: 128960/5732/18-11-2014 
έγγραφο της ∆ΤΕ της ΠΕ 

Ευβοίας 

ΣΠ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – Γ. ΨΥΧΑΣ 
Κ.Τ.Β.Ν. Α.Ε. µε δ.τ. 

«ΕΨΙΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» 
51.002,76 9454 

� Προϋπολογισµός έργου:   2.670.000,00 
� Πληρωµές µέχρι σήµερα      367.218,45 
� Παρόντας λογαριασµός:        51.002,76    
� Σύνολο:                                418.221,21 
� Υπόλοιπο εγκρίσεων:       1.014.522,02 

 

6 

 

 

11ος λογαριασµός του έργου: 
«Κατασκευή άµεσων έργων 

αντιµετώπισης καταπτώσεων – 
κατολισθήσεων επί της οδού 

Στόµιο – διασταύρωση  µε Ε.Ο. 
Οξύλιθος – Πλατάνα 

(στην περιοχή από Χ.Θ. 0+650 
έως Χ.Θ. 1+000)» 

Σχετ: 85720/378/14-11-2014 
έγγραφο της ∆ΤΕ της ΠΕ 

Ευβοίας 

 
 
 

ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ Α.Τ.Ε. 

 
  
 

422,84 

 
 
 

9781 
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� Προϋπολογισµός έργου:    2.600.000,00 
� Πληρωµές µέχρι σήµερα    1.367,976,27 
� Παρόντας λογαριασµός:               422,84 
� Σύνολο:                               1.368.399,11 
� Υπόλοιπο εγκρίσεων:              83.834,22 

7 

4η ∆όση 2014 για χρεολύσια 
δανείων της Π.Ε  Εύβοιας 

 
EUROBANK ERGASIAS A.E. 

 

 
 

148.740,83 
 
 

 
 

6121 
 

8 
4η ∆όση 2014 για τόκους 
δανείων της Π.Ε  Εύβοιας 

 
EUROBANK  ERGASIAS A.E. 

 
 85.799,15 

 
 

 
6111 

 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1220 

 
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης έργου του προγράµµατος ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 130744/6579/20-11-
2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δαπάνη και διάθεση πίστωσης ποσού 7.200,00 € (Ε.Φ. 02071 ΚΑΕ 9899), 

του υποέργου «Κηποτεχνικές εργασίες-συντήρηση περιβάλλοντος χώρου του Μεγάρου της 
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας» του έργου «Επισκευές-συντήρηση-Μικρές Παρεµβάσεις σε 
ακίνητα χρήσης ή ιδιοκτησίας Π.Ε. Εύβοιας», που είναι ενταγµένο στο πρόγραµµα των Ιδίων 
Πόρων-Τροπ 00. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1221 

 
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση δαπανών για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. 
Φωκίδας. 

 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 130692/7933/20-11-
2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

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

Α/Α Αιτιολογία Ποσό 

1. 
δαπάνη για την πληρωµή επιχορηγήσεων για σκοπούς κοινωνικής 
πρόνοιας του  Ν. Φωκίδας έτους 2014  
∆έσµευση Πίστωσης  του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 2339. 

3.000,00 

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

2.024,78 

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

846,36 

4. δαπάνη για την πληρωµή της ανανέωσης συµβολαίου συντήρησης  
λογισµικού προγράµµατος  e-CM της ∆/ναης Τεχνικών Έργων  ( ACE 

492,00 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1222 

 
ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα και µελέτες του προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων, κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.) 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 130363/7928/20-11-
2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

πιστοποιήσεων – λογαριασµών - έργων – µελετών, 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 ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ 
ΒΡΑΧΩ∆ΩΝ ΜΑΖΩΝ  ΣΤΗΝ Ε 48 

071 
KAE 9771 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

369,00 

HELLAS A.E)  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0879           

5. 

δαπάνη για την πληρωµή οδοιπορικών 24 υπαλλήλων της ∆/νσης 
∆ιοικητικού Οικονοµικού, της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και 
κτηνιατρικής της ∆/νσης  Μεταφορών και Επικοινωνιών, της ∆/νσης 
Ανάπτυξης του Μηχανολογικού εξοπλισµού, της ∆/νσης Τεχνικών έργων 
και του τµήµατος Πληροφορικής για τους µήνες Αύγουστο - Σεπτέµβριο 
Οκτώβριο - Νοέµβριο. 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0711 

4.113,21 

6. 

δαπάνη για την πληρωµή οδοιπορικών και ηµερήσιας αποζηµίωσης  για 
την παρακολούθηση εκπαίδευσης του συστήµατος εισροών – εκροών 
πρατηρίων υγρών καυσίµων  3 υπαλλήλων της ∆/νσης Ανάπτυξης ς για το 
µήνα  Οκτώβριο. 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0711 

480,21 

7. 

δαπάνη για την πληρωµή παρακολούθησης σεµιναρίου της προϊσταµένης 
του Κ.Τ.Ε.Ο ΦΩΚΙ∆ΑΣ για ανανέωση κωδικού ελεγκτή ελαφρών και 
βαρέων οχηµάτων σύµφωνα µε την αρ. 7737/939/2013 Υ.Α 9ΦΕΚ 302/Β) . 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0881 

170,00 

8. 

δαπάνη για την πληρωµή  προµήθειας  Υγειονοµικού Υλικού  ( οινόπνευµα 
δέκα (10 ) τεµάχια 275 ml, σύριγγες διακόσια (200) τεµάχια 2,5 ml,  
σύριγγες δύο χιλιάδες (2000) τεµάχια 1 ml της ∆/νσης ∆ηµόσιας υγείας και 
Κοιν. Μέριµνας (ΓΕΩΡΓΑΚΑ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1211 

350,00 

9. 

δαπάνη για την πληρωµή  προµήθειας Αλυσίδων χιονιού  (2 ζευγάρια) για 
το εκχιονιστικό βαρέως τύπου ΚΗΗ 1626 όχηµα της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων  (Αφοί Μουραφέτη). 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1321 

3062,70 

10. 

δαπάνη για την πληρωµή  Εφηµερίδων για δηµοσιεύσεις άγονων 
∆ηµοπρασιών (ΩΡΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙ∆ΑΣ,ΦΩΚΙΚΟΙ ΚΑΙΡΟΙ,∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, 
ΕΝ ∆ΕΛΦΟΙΣ 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0841 

1450,00 
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ΠΕΡΙΟΧΗ  ΣΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ 
ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ο 13 (ΕΚΤΑΚΤΕΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ) 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ : ΚΑΠ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 369,00 
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 369,00 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ :0 
ΠΑΡΟΝ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ : 369,00 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ :0 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1223 

 
 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση  µετακινήσεων της Προέδρου του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς 
Ελλάδας κας Ασηµίνας Παπαναστασίου. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 613/7-11-2014 
έγγραφο του γραφείου Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τις µετακινήσεις της Προέδρου του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς 

Ελλάδας κας Ασηµίνας Παπαναστασίου, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν τις ακόλουθες 
ηµεροµηνίες: 

1. Στις 10 Σεπτεµβρίου 2014 
2. Στις 15 Σεπτεµβρίου 2014 
3. Στις 6 Οκτωβρίου 2014 
4. Στις 22 Οκτωβρίου 2014 
5. Στις 29 Οκτωβρίου 2014 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1224 

 
 

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

Ευστάθιος Κάππος  

Ιωάννης Ταγκαλέγκας  

Ηλίας Μπουρµάς  

Κων/νος Καραγιάννης  

Ιωάννης Αγγελέτος 

Αθανάσιος Γιαννόπουλος  

Γεώργιος Γκικόπουλος  
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