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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

της 22ης Απριλίου 2015 
Αριθµός Πρακτικού 10 

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

1ος όροφος), σήµερα στις 22 Απριλίου 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε σε 
(τακτική) συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή που συγκροτήθηκε µε την υπ΄αριθµ. 138/7-9-
2014 (Α∆Α:796Ω7ΛΗ-ΞΩΚ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας, 
προεδρεύοντος του Ηλία Μπουρµά, Αντιπροέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής, λόγω 
απουσίας του Προέδρου αυτής, ο οποίος ορίσθηκε µε την υπ’ αριθµ. 1013/8-10-2014 
απόφασή της (Α∆Α:Β3Ε37ΛΗ-ΤΥΠ) και δυνάµει της υπ΄ αριθµ. οικ. 567/16-4-2015 
πρόσκλησης του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε νόµιµα σε όλα τα µέλη της, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν.3852/2010, για να αποφασίσει επί των κάτωθι θεµάτων της ηµερησίας 
διάταξης: 

 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης 9/7-4-2015 της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του ∆ηµητρίου Μπατσίκα, 
ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Νικολάου Τασούλα του 
∆ηµητρίου, ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Αικατερίνης Καραγιάννη του 
Στεφάνου, ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
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ΘΕΜΑ 5ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση της από 31-3-2006 και µε αριθµό καταθέσεως 
84/2006 προσφυγής της ανώνυµης εµπορικής εταιρείας µε την επωνυµία “FINA TRANS 
GMBH”, ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 6ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση της από 31-3-2006 και µε αριθµό καταθέσεως 
83/2006 προσφυγής της ανώνυµης εµπορικής εταιρείας µε την επωνυµία “FINA TRANS 
GMBH”, ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 7ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση της από 22-2-2006 και µε αριθµό καταθέσεως 
31/2006 προσφυγής της ανώνυµης εµπορικής εταιρείας µε την επωνυµία “FINA TRANS 
GMBH”, ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 8ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της ανώνυµης εταιρείας µε την 
επωνυµία “ΚΑΡΦΟΥΡ (CARREFOUR) – ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.”, ενώπιον του Μονοµελούς 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 9ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής των Μαρίας συζ. Παναγιώτη 
Χηνά και Νικολάου Χηνά του Παναγιώτη, ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 10ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αίτησης ακυρώσεως της ανώνυµης εταιρείας 
µε την επωνυµία «ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΓΟΥΡΟΣ Α.Ε.», ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά. 
 
ΘΕΜΑ 11ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Α.Ε.», ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 12ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του ∆ήµου Φραγκίστας 
Ευρυτανίας, ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 13ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της ανώνυµης εταιρείας µε την 
επωνυµία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΪΑ ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΤΣΗ Α.Ε.Β.Ε.», ενώπιον του Τριµελούς 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Ορισµός εισηγητή στο Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων επί αιτήσεων 
θεραπείας της Αλεξάνδρας Βασιλάκη - ∆ηµογεροντάκη για την µελέτη: «Σχέδιο Χωρικής και 
Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ∆ήµου Νηλέως Ν. Εύβοιας». 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση της υπ΄ αριθµ. πρωτ. 46599/2179/8-4-2015 απόφασης του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση 
έκτακτων φυσικών φαινοµένων (χιονόπτωση 8-4-2015) στην Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση της υπ΄ αριθµ. πρωτ. 46572/547/8-4-2015 απόφασης του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς 
αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών φαινοµένων (χιονοπτώσεις 8-4-2015) στην Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δαπανών για την εκτέλεση του έργου: «Έκτακτες Παρεµβάσεις στο οδικό 
δίκτυο του Νοµού» (εκχιονισµός επαρχιακού δικτύου – αντιπληµµυρικές παρεµβάσεις), Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
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Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου: 
«Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδικού τµήµατος Σπίτι ∆ιαβάτη – Όρια Νοµού Καρδίτσας», 
Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 200.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου: 
«Αποκατάσταση βλαβών – κατασκευή τεχνικών Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου στα 
όρια του ∆ήµου Καρπενησίου», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 240.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου: 
«Αποκατάσταση βλαβών – κατασκευή τεχνικών Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου στα 
όρια του ∆ήµου Αγράφων», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 240.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου: «Συντήρηση 
Εθνικού οδικού δικτύου», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 240.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου: «Συντήρηση 
Επαρχιακού οδικού δικτύου», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 240.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου: 
«Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Φιδάκια - Βλαχέρνα – Αµπέλια», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
προϋπολογισµού 240.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου: 
«Αποκατάσταση κατολίσθησης οδικού δικτύου Ραπτόπουλο – Πρασσιά - Κέδρα», Π.Ε. 
Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 240.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου: 
«Αποπεράτωση κτιριακών εγκαταστάσεων Μουσείου Καρπενησίου στο κτίριο Παλαιού 
∆ασαρχείου», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 60.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού του έργου: 
«Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 51.200,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Ανάκληση της υπ΄αριθµ. 107/3-2-2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε και εκ νέου έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου: 
«Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδικού τµήµατος Νέο Αργύρι – Όρια Ν. Καρδίστας», Π.Ε. 
Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 200.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δηµοπράτησης του έργου: «Οδός πρόσβασης στο λιµάνι Μαντουδίου», 
Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 900.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση της προκήρυξης και των τευχών δηµοπράτησης για την διεξαγωγή του 
διαγωνισµού ανάθεσης της µελέτης µε τίτλο: «Συµπληρωµατικές µελέτες της ΠΕΟ Θήβας 
Λιβαδειάς στο τµήµα της Παράκαµψης Αλιάρτου», µε εφαρµογή της διαδικασίας του άρθρου 7 
του Ν.3316/05, προϋπολογισµού 1.658.616,96 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση πρακτικών – κατακύρωση αποτελέσµατος της ανοιχτής δηµοπρασίας 
του έργου: «Κατασκευή κόµβου Ξηριώτισσας», προϋπολογισµού 6.000.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
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ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση παράτασης του χρονοδιαγράµµατος και της συνολικής προθεσµίας της 
µελέτης: «Περιφερειακός δρόµος Τρικόρφου», Π.Ε. Φωκίδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Τροποποίηση συµβάσεων µεταφοράς µαθητών για το σχολικό έτος 2014 – 2015, 
Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση α) διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού του έργου: 
«Μεταφορά µαθητών δηµόσιων σχολείων, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, των 
σχολικών ετών 2015-2016 και 2016-2017», προϋπολογισµού 1.622.540,11€ συµπεριλ-
αµβανοµένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωµάτων προαίρεσης, β) των όρων διακήρυξης του 
σχετικού διαγωνισµού, γ) ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης ετών 2016 και 2017 & δ) 
διάθεσης πίστωσης. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για 
την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Μεγάρου της Π.Ε. 
Εύβοιας, προϋπολογισµού 29.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για 
την ανάδειξη αναδόχου διακίνησης εγγράφων και δεµάτων προς το εσωτερικό για την κάλυψη 
των ταχυδροµικών αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των ∆/νσεων Α/θµιας και 
Β/θµιας Εκ/σης, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύµβασης έως 31-12-2015, 
προϋπολογισµού 45.605,00 € χωρίς Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου – υπηρεσίας: «Η ιστορία της ∆ιοίκησης και 
της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης στον Νοµό Εύβοιας (1833-2010) Θεσµικό πλαίσιο κλπ», 
προϋπολογισµού 19.500,00€ χωρίς Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής του επαναληπτικού πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την ανάθεση της καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. 
Βοιωτίας, προϋπολογισµού 50.000,00 € άνευ Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 38ο: Επικύρωση της υπ΄αριθµ. 45499/521/6-4-2015 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης του υπ΄αριθµ. 9/3-4-2015 πρακτικού της Επιτροπής 
Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµών και των ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης 
αναφορικά µε τον ηλεκτρονικό ανοιχτό δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό για την «Προµήθεια 
υγρών καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας και των 
Νοµικών Προσώπων χωρικής αρµοδιότητάς της», έτους 2015-2016, προϋπολογισµού 
418.540,00 € µε Φ.Π.Α.. 
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ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης προµήθειας καυσίµων για το έργο: «Κίνηση 
µηχανηµάτων έργου και οχηµάτων εποπτείας άρδευσης για την συντήρηση των έργων 
υποδοµής και διαχείρισης άρδευσης Κωπαΐδας», Π.Ε. Βοιωτίας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση προµήθειας είκοσι (20) usb token, στα πλαίσια αξιοποίησης της 
ψηφιακής υπογραφής και της ορθότερης ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων στην Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητής κ. Γεώργιος Αποστολόπουλος, Αναπληρωτής Προϊστάµενος ∆/νσης ∆ιαφάνειας 
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Π.Σ.Ε.) 
 
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση πρακτικών 1 & 2 της πρώτης φάσης του ηλεκτρονικού ανοιχτού 
διαγωνισµού του έργου: «Προµήθεια άλατος», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 80.000,00 € 
µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ – ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση διακοπής µίσθωσης ακινήτου, λόγω µεταστέγασης σε ιδιόκτητο κτίριο 
της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 43ο: Επανάληψη του δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού για την εκµίσθωση 
κυλικείου στο ∆ιοικητήριο της Π.Ε. Εύβοιας.  
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ  
 
ΘΕΜΑ 44ο: Συγκρότηση τριµελών Επιτροπών Παραλαβής ανά Περιφερειακή Ενότητα της 
∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στα πλαίσια του 
ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια πέντε (5) αυτόµατων αναλυτών 
αιωρούµενων σωµατιδίων (ΑΣ10) µετά του απαραίτητου εξοπλισµού τους στην Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας το έτος 2015», προϋπολογισµού 108.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Αντώνης Τερζής, Αναπληρωτής Προϊστάµενος ∆/νσης Περιβάλλοντος & 
Χωρικού Σχεδιασµού Π.Σ.Ε.) 
 
ΘΕΜΑ 45ο: Τροποποίηση της υπ΄αριθµ. 356/24-3-2015 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί συγκρότησης επιτροπών του εν ισχύ άρθρου 
38 του Π.∆.118/2007 για ένα έτος, µε έναρξη από 05/04/2015 έως και 04/04/2016, Π.Ε. 
Εύβοιας. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση δαπανών - δέσµευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 
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ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό για την πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) µηνών, για κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή 
πρόσκαιρων αναγκών της Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση δαπανών - δέσµευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό για 
αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, 
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα – µελέτες του προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση δαπάνης για τον εορτασµό της επετείου της ιστορικής µάχης στο Χάνι 
της Γραβιάς, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση δαπάνης για την πραγµατοποίηση ηµερίδας στην Άµφισσα, σε 
συνδιοργάνωση µε το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση δαπανών - διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα και µελέτες του προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το έργο: «Αποκατάσταση οδικού 
δικτύου Ν. Εύβοιας του προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων», Π.Ε. Εύβοιας.  
 
ΘΕΜΑ 56ο: Μερική ανάκληση της υπ’ αριθµ. 489/24-4-2014 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής Π.Σ.Ε. και λήψη νέας για την πληρωµή έργων του προγράµµατος ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συνδιοργάνωση της Π.Ε. 
Εύβοιας µε τον Πολιτιστικό Σύλλογο Παπάδων της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής δράσης 
«Πέρασµα στα Λυκοσάνιδα - Κρυµµένο Μονοπάτι των Καταρρακτών». 
 
ΘΕΜΑ 58ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό                 
Προϋπολογισµό για την πρόσληψη δύο (2) ατόµων, της σχολής µαθητείας ΟΑΕ∆, στα πλαίσια 
πρακτικής άσκησης για το έτος 2015, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 59ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για την συµµετοχή της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην χρηµατοδότηση και υλοποίηση του 3ου ∆ιεθνούς 
Επιστηµονικού Συνεδρίου των Απανταχού Σαρακατσαναίων. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
  
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 60ο: Έγκριση µετακινήσεων της Προέδρου του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς 
Ελλάδας. 
 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
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ΘΕΜΑ 61ο: Επανεισαγωγή προς κρίση ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. του 
θέµατος που αφορά την έγκριση α) του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, β) του 4ου 
ΠΚΤΜΝΕ και γ) της 1ης συµπληρωµατικής σύµβασης του έργου: «Ανέγερση γενικού Λυκείου 
∆ροσιάς», µετά την υπ΄ αριθµ. 11/8/2014 ακυρωτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 18 
Ν.2218/1994 των Νοµών Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευρυτανίας. 
 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε, λόγω κωλύµατος, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής 
Επιτροπής, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης, και 
προήδρευσε ο Αντιπρόεδρός της Ηλίας Μπουρµάς. 

 
Παρόντα µέλη (8) οι κ.κ. Μπουρµάς Ηλίας, Ιωάννης Ταγκαλέγκας, Βασίλειος Φακίτσας, 

Κωνσταντίνος Καραγιάννης, Ευστάθιος Κάππος, Ιωάννης Αγγελέτος, Γεώργιος Γκικόπουλος 
και Αδαµάντιος Γεωργούλης (αναπληρωµατικό µέλος του Αθανάσιου Γιαννόπουλου). 

Από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε νόµιµα, απουσίαζε το τακτικό µέλος Αθανάσιος 
Γιαννόπουλος, ο οποίος αναπληρώθηκε ως ανωτέρω. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Ηλίας 
Μπουρµάς κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 
Χρέη γραµµατέα άσκησε η Ζωή Σύψα, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού – Λογιστικού, µε βαθµό 

ΣΤ΄, που ορίσθηκε αναπληρώτρια γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής µε την 9460/222/ 
27-1-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε µε την 9971/ 
286/28-1-2013 όµοιά της. 
 

Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι: 
1. Ευθύµιος Καραΐσκος, Αντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδας, 
2. Νικόλαος Χαρδαλιάς, Εκτελεστικός Γραµµατέας Π.Σ.Ε., 
3. Απόστολος Γκλέτσος, Επικεφαλής της παράταξης «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα», 
4. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας 
Π.Σ.Ε., 
5. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών και Μεταφορών Π.Σ.Ε., 
6. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε., 
7. Αδαµαντίνη Σωτηρίου, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. 
Εύβοιας, καθώς και ο πρώην Περιφερειακός Σύµβουλος και µέλος της προηγούµενης 
Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. κ. Αναστάσιος Χρονάς. 
 

Πριν από τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ο Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής 
Επιτροπής πρότεινε στα µέλη να συζητηθούν τα παρακάτω θέµατα, ως έκτακτα: 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση πρακτικού 4 – κατακύρωση αποτελέσµατος του 
επαναληπτικού πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων για 
τις ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας», χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύµβασης έως 31-
12-2015, προϋπολογισµού 73.800,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Συγκρότηση επιτροπών α) ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, Αξιολόγησης 
Προσφορών και ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης, β) Αξιολόγησης ενστάσεων για την επιλογή 
αναδόχου και γ) παραλαβής του αυτοκινήτου ΑΜΕΑ για το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων 
Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 38.000,00 µε Φ.Π.Α..   
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση αποτελέσµατος της ανοικτής 
δηµοπρασίας του έργου: «Παράλληλα έργα αναδασµού τοπικής κοινότητας Αγ. ∆ηµητρίου», 
Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 3.950.000,00€ µε Φ.Π.Α. (εξ΄αναβολής). 
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση δαπανών για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες απο-
χιονισµού στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο και αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. 
Εύβοιας για την χρονική περίοδο 2015 - 2017». 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση δαπάνης της 1ης εντολής Πληρωµής και Πιστοποίησης του 
έργου: «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών», Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση δαπανών για την εκτέλεση του έργου: «Έκτακτες Παρεµβάσεις 
στο οδικό δίκτυο του Νοµού» (εκχιονισµός επαρχιακού δικτύου – αντιπληµµυρικές 
παρεµβάσεις), Π.Ε. Φθιώτιδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Καθορισµός αµοιβής δικηγόρου για παράσταση στο Συµβούλιο της 
Επικρατείας (υπόθεση Νικηφοράκη). 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Έγκριση της υπ΄αριθµ. 51104/583/20-4-2015 απόφασης του Περιφε-
ρειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί άσκησης ενδίκων µέσων κατά της από 20/04/2015 Π.Ν.Π. 
"Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής 
Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος" [ΦΕΚ Α΄41/20-04-2015]. 
(Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης) 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9ο: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του ανοικτού δηµόσιου διεθνούς 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού µεταφοράς µαθητών των δηµόσιων σχολικών µονάδων Α/θµιας και 
Β/θµιας εκπαίδευσης χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για τα δυο σχολικά έτη 2015-
2015 και 2016-2017. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 10ο: Τροποποίηση των υπ΄αριθµ. 1064/23-10-2014, 1153/11-11-2014 και 
84/3-2-2015 αποφάσεων  της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 421 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση πρακτικού 4 – κατακύρωση αποτελέσµατος του 
επαναληπτικού πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων για 
τις ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας», χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύµβασης έως 31-
12-2015, προϋπολογισµού 73.800,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 50970/ 
2048/20-4-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την 
Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθµ. 4/20-04-2015 πρακτικό της επιτροπής του επαναληπτικού 

πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες της 
Π.Ε. Εύβοιας», χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύµβασης έως 31-12-2015, 
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προϋπολογισµού 73.800,00 € µε Φ.Π.Α., που αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης που προσκόµισε η αναδειχθείσα εταιρεία «ΦΛΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ». 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού στην εταιρεία Φλώρος Ιωάννης του 
Νικολάου «Επιχείρηση υγρών καυσίµων που εδρεύει στην Χαλκίδα επί της οδού 28ης 
Οκτωβρίου 35 – Τ.Κ.34100», η οποία κατέθεσε προσφορά µε ποσοστό έκπτωσης επί της 
νόµιµα διαµορφούµενης κάθε φορά µέσης τιµής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσής 
του, µηδέν επί τοις εκατό (0%) για τα παρακάτω είδη:  

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 422 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Συγκρότηση επιτροπών α) ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, Αξιολόγησης 
Προσφορών και ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης, β) Αξιολόγησης ενστάσεων για την επιλογή 
αναδόχου και γ) παραλαβής του αυτοκινήτου ΑΜΕΑ για το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων 
Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 38.000,00 µε Φ.Π.Α..   
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 50259/2035/17-
4-2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Συγκροτεί τις παρακάτω τριµελείς επιτροπές, τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη των 

οποίων προέκυψαν µε δηµόσια κλήρωση, για το έργο µε τίτλο «Προµήθεια αυτοκινήτου ΑΜΕΑ 
για το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 38.000,00 µε Φ.Π.Α., 
ως εξής: 

α) Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, Αξιολόγησης Προσφορών και 
∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης, αποτελούµενη από τα παρακάτω µέλη: 

 
1. Περώνης Κωνσταντίνος, ΤΕ Μηχανολόγων µηχανικών, µε βαθµό ∆’, υπάλληλος του 
τµήµατος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων, µε αναπληρωτή του τον Σκούρα Γεώργιο, ΠΕ 
Οικονοµικού, υπάλληλο του τµήµατος προσόδων & περιουσίας της ∆/νσης Οικονοµικού.  
2. Μανόπουλος Γεώργιος, ΠΕ Οικονοµικού, υπάλληλος του τµήµατος προϋπολογισµού & 
οικονοµικής διαχείρισης της ∆/νσης Οικονοµικού, µε αναπληρωτή του τον Μαρτάρα Βάιο, ∆Ε 
Τεχνικό Οχηµάτων µε βαθµό Β’, υπάλληλο του τεχνικού τµήµατος της ∆/νσης Μεταφορών & 
Επικοινωνιών. 
3. Μπαρµπούνης Αθανάσιος, ΠΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, µε βαθµό ∆’ , υπάλληλος του 
τµήµατος Αδειών Οδήγησης της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών, µε αναπληρώτριά του 
την Κυρίτση Στυλιανή, ΤΕ ∆ιοικητικού Λογιστικού, µε βαθµό ∆’, υπάλληλο του τµήµατος 
µισθοδοσίας της ∆/νσης Οικονοµικού. 

Β) Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων- Προσφυγών, αποτελούµενη από τα παρακάτω 
µέλη: 

 
1. Σταµατάκη Ελένη, ΠΕ Μηχανικών, µε βαθµό Β’, προϊσταµένη της ∆/νσης Μεταφορών & 
Επικοινωνιών, µε αναπληρωτή της τον Πολύζο Μάριο, ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, µε 
βαθµό ∆, υπάλληλο του τµήµατος προϋπολογισµού & οικονοµικής διαχείρισης της ∆/νσης 
Οικονοµικού. 
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2. Μάρκου Ιωάννης, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, µε Βαθµό ∆’, προϊστάµενος του τµήµατος 
τοπογραφίας επικισµού & αναδασµού της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της 
Π.Ε. Φθιώτιδας, µε αναπληρωτή του τον Σπαθούλα Εµµανουήλ, ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού, 
µε βαθµό ∆’, αναπληρωτή προϊστάµενο του τµήµατος προµηθειών, της ∆/νσης Οικονοµικού. 
3. Κολίρης ∆ήµος, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, µε βαθµό ∆’ υπάλληλος, του τεχνικού 
τµήµατος της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών, µε αναπληρωτή του τον Συράκη Ευθύµιο, 
∆Ε ∆ιοικητικού, υπάλληλο τµήµατος προϋπολογισµού & οικονοµικής διαχείρισης της ∆/νσης 
Οικονοµικού. 
 
 Γ) Για την επιτροπής παραλαβής, αποτελούµενη από τα παρακάτω µέλη: 

1. Ζωβοΐλης Ιωάννης, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, µε βαθµό ∆’, υπάλληλος του τµήµατος 
δοµών περιβάλλοντος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας, µε αναπληρωτή του 
τον Καρακώστα Κυριάκο, ∆Ε Τεχνικό Οχηµάτων, µε βαθµό ∆’, υπάλληλο του τµήµατος 
αδειών οδήγησης της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών. 
2. Κολοβός Φώτιος, ΤΕ Υποµηχανικών, µε βαθµό Β’, υπάλληλος του τµήµατος 
συγκοινωνιακών έργων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων, µε αναπληρωτή του τον Λάγιο Φώτιο, 
∆Ε ∆ιοικητικού Λογιστικού, µε βαθµό Γ’, υπάλληλο του τµήµατος ταµειακής υπηρεσίας της 
∆/νσης Οικονοµικού. 
3. Τσιούλος Ηλίας, ∆Ε Τεχνικός Οχηµάτων, µε βαθµό ∆’, υπάλληλος του τεχνικού τµήµατος 
της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών, µε αναπληρωτή του τον Κοφινά Ιωάννη, ΠΕ 
∆ιοικητικού, µε βαθµό Γ’, αναπληρωτή προϊστάµενο του τµήµατος µισθοδοσίας της ∆/νσης 
Οικονοµικού. 
 

Πρόεδρος της κάθε Επιτροπής ορίζεται ο πρώτος στη σειρά υπάλληλος. 
Γραµµατέας των ανωτέρω επιτροπών ορίζεται η Μαρούλα Ξηρού, ΤΕ ∆ιοικητικού 

Λογιστικού, µε βαθµό ∆’, υπάλληλο του τµήµατος προσωπικού της ∆/νσης ∆ιοίκησης, µε 
αναπληρώτρια την Ελένη Κοµνηνού, ΠΕ ∆ιοικητικού, µε βαθµό Ε’, υπάλληλο του τµήµατος 
προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού. 

Οι επιτροπές θα συνεδριάζουν εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των 
∆ηµόσιων Υπηρεσιών, στη ∆/νση Οικονοµικού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 423 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση αποτελέσµατος της ανοικτής 
δηµοπρασίας του έργου: «Παράλληλα έργα αναδασµού τοπικής κοινότητας Αγ. ∆ηµητρίου», 
Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 3.950.000,00€ µε Φ.Π.Α. (εξ΄αναβολής). 
 Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. α) 787/19-3-
2015 (ορθή επανάληψη 20-3-2015) και β) 1242/20-4-2015 έγγραφα της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του 
παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το από 19-3-2015 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού του έργου: 

«Παράλληλα έργα αναδασµού τοπικής κοινότητας Αγ. ∆ηµητρίου», Π.Ε. Βοιωτίας, 
προϋπολογισµού 3.950.000,00€ µε Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής, των οικονοµικών προσφορών και των εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων 
αναδόχων. 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα της ανοικτής δηµοπρασίας του έργου στην 
κοινοπραξία εργοληπτικών επιχειρήσεων «Ι.∆. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΓΕΡ. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε. –
ΑΤΤΙΚΗ ∆ΙΟ∆ΟΣ ΑΤΕ», που προσέφερε έκπτωση 60,11 % στις τιµές του τιµολογίου της 
µελέτης, ήτοι 1.575.670,07 µε Φ.Π.Α..  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 424 
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση δαπανών για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες απο-
χιονισµού στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο και αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. 
Εύβοιας για την χρονική περίοδο 2015 - 2017». 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 49345/1348/16-
4-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισµού 
στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο και αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας για 
την χρονική περίοδο 2015 - 2017», ως εξής: 
 

A/A ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΟ ΣΥΝΟΛΟ µε 
Φ.Π.Α. (σε €) 

1 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

(30/12/14-5/1/15) 

ΕΟ∆ ΙΣΤΙΑΙΑ –ΒΟΥΤΑΣ –
ΚΟΚ/ΜΗΛΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑ 

23.462,25 

2 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

(30/12/14-5/1/15) 

Ε.Ο.∆. ΙΣΤΙΑΙΑ – ΒΟΥΤΑΣ – 
ΚΟΚ/ΜΗΛΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑ 

24.523,74 
 

3 ΑΦΟΙ ΧΑΛΙΟΥΛΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ 
(30/12/14-7/1/15) 

ΠΡΟΚΟΠΙ-∆ΑΦΝΟΥΣΑ-
ΣΠΑΘΑΡΙ-ΜΕΤΟΧΙ 

18.425,40 

4 ΚΑΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
(28/4/14-29/4/14) 

ΕΟ∆ ΜETOXI KYMH 3.468,60 
 

5 ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ & ΣΙΑ 
ΟΕ   (30/12/14-7/1/15 ) 

Λ. ΑΙ∆ΗΨΟΥ-ΛΙΧΑ∆Α 24.385,98 

6 ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ 
(31/12/14 – 2/1/15) 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ- ΒΟΥΤΑΣ –ΣΙΜΙΑ 2.214,00 

7 ΚΩΝ.ΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
(30/12/14 -4/1/15 ) 

Λ. ΑΙ∆ΗΨΟΥ ΡΟΒΙΕΣ 8.632,14 

8 ΚΟΙΝ. ΚΛΗΡ. ΙΩΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

(30/12/14 – 5/1/15) 

ΕΟ∆ Λ ΑΙ∆ΗΨΟΥ ΗΛΙΑ ΡΟΒΙΕΣ 19.655,40 

9 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
(30/12/14-4/1/15 ) 

Λ. ΑΙ∆ΗΨΟΥ ΗΛΙΑ ΡΟΒΙΕΣ 8.560,80 

10 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
(30/12/14- 4/1/15) 

ΚΕΡΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ 24.550,80 

11 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
( 5/1/15-8/1/15) 

ΚΕΡΑΣΙΑ - ΑΜΕΛΑΝΤΕΣ - 
ΡΟΒΙΕΣ 

4.783,47 

12 ΣΦΥΡΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
(30/12/14-10/1/15) 

ΜΕΤΟΧΙ-ΚΥΜΗ 12.058,92 

13 ΣΦΥΡΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
(11/1/15-14/1/15) 

ΜΕΤΟΧΙ ΚΟΥΤΟΥΡΛΑΣ 
ΣΤΡΟΠΩΝΕΣ 

3.173,40 

14 ΜΑΡΟΥ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
(30/12/14- 7/1/15) 

ΡΟΒΙΕΣ –ΜΑΡΟΥΛΙ – 
ΚΟΚ/ΜΗΛΙΑ 

9.212,70 

15 ΜΑΡΟΥ∆ΗΣ ∆ΑΥΪ∆ 
(30/12/14 – 4/1/15 ) 

ΡΟΒΙΕΣ - ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ 7.350,48 

16 ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
(30/12/14 – 4/1/15) 

ΙΣΤΙΑΙΑ – ΠΕΥΚΙ –ΓΟΥΒΕΣ –
ΒΑΣΙΛΙΚΑ 

17.667,72 

17 ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝ 
(30/12/14 – 7/1/15) 

ΠΑΠΑ∆ΕΣ – ΒΑΣΙΛΙΚΑ -
ΚΕΡΑΣΙΑ 

6.558,36 

18 ΓΑΝΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
(30/12/14- 8/1/15) 

ΜΕΤΟΧΙ – ΚΥΜΗ 10.509,12 
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19 ΙΩΑΝΝΑ Φ.ΠΕΤΡΟΥ &ΣΙΑ ΟΕ 
(30/12/14 -10/1/15) 

ΓΥΜΝΟ –ΣΕΤΤΑ – ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ 20.226,12 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
249.419,40 € 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 425 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση δαπάνης της 1ης εντολής Πληρωµής και Πιστοποίησης του 
έργου: «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών», Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 51006/633/20-
4-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες της 1ης εντολής Πληρωµής και Πιστοποίησης του 
έργου: «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών», Π.Ε. Ευρυτανίας, ως εξής: 
 

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός 
Φορέας 

Προµηθευτής / 
Ανάδοχος 

Ηµεροµηνίες 
εργασιών Ποσό 

1 

1η εντολή πληρωµής του έργου: 
«Αντιµετώπιση εκτάκτων 

αναγκών» Π.Ε. Ευρυτανίας, 
εργασίες αποχιονισµού στο 

οδικό δίκτυο του πρώην ∆ήµου 
Αγράφων 

 
Χρηµατοδότηση:  
Προϋπολογισµός:   
Ποσό σύµβασης: 2.009,82€  
Πληρωµές µέχρι σήµερα: -  
Παρόν λογαριασµός: 2.009,82€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: -  

2014 
ΕΠ56600015 

Αλεξίου 
Σπυρίδων 

17/03/2015 
έως 

20/04/2015 
2.009,82 € 

2 

1η εντολή πληρωµής του έργου: 
«Αντιµετώπιση εκτάκτων 

αναγκών» Π.Ε. Ευρυτανίας, 
εργασίες καθαρισµού δρόµων, 
άρσης καταπτώσεων στο οδικό 

δίκτυο του πρώην ∆ήµου 
Αγράφων 

 
Χρηµατοδότηση: 
Προϋπολογισµός:  
Ποσό σύµβασης: 11.808,00€  
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 
Παρόν λογαριασµός:11.808,00€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014 
ΕΠ56600015 

Αυγέρης 
Γεώργιος 

17/03/2015 
έως 

20/04/2015 
11.808,00€ 

3 

1η εντολή πληρωµής του έργου: 
«Αντιµετώπιση εκτάκτων 

αναγκών» Π.Ε. Ευρυτανίας, 
εργασίες καθαρισµού δρόµων 
και άρσης καταπτώσεων στο 
οδικό δίκτυο του πρώην ∆ήµου 

Ποταµιάς 

2014 
ΕΠ56600015 

Βονόρτας 
Κωνσταντίνος 

23/03/2015 
έως 

20/04/2015 
3.936,00€ 
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Χρηµατοδότηση: 
Προϋπολογισµός: 
Ποσό σύµβασης: 3.936,00€ 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 
Παρόν λογαριασµός: 3.936,00€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

4 

1η εντολή πληρωµής του έργου: 
«Αντιµετώπιση εκτάκτων 

αναγκών» Π.Ε. Ευρυτανίας, 
εργασίες καθορισµού δρόµων, 
άρσης καταπτώσεων στο οδικό 

δίκτυο του πρώην ∆ήµου 
Απεραντίων 

 
Χρηµατοδότηση: 
Προϋπολογισµός:  
Ποσό σύµβασης: 5.234,88€ 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 
Παρόν λογαριασµός: 5.234,88€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014 
ΕΠ56600015 

Γκούρλιας 
Κωνσταντίνος 

23/03/2015 
έως 

20/04/2015 
5.234,88€ 

5 

1η εντολή πληρωµής του έργου: 
«Αντιµετώπιση εκτάκτων 

αναγκών» Π.Ε. Ευρυτανίας, 
εργασίες καθορισµού δρόµων, 
άρσης καταπτώσεων στο οδικό 

δίκτυο του πρώην ∆ήµου 
Απεραντίων 

 
Χρηµατοδότηση: 
Προϋπολογισµός:  
Ποσό σύµβασης: 3.936,00€ 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 
Παρόν λογαριασµός: 3.936,00€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014  
ΕΠ56600015 

Ζαρµακούπης 
Χρήστος 

17/03/2015 
έως 

20/04/2015 
3.936,00€ 

6 

1η εντολή πληρωµής του έργου: 
«Αντιµετώπιση εκτάκτων 

αναγκών» Π.Ε. Ευρυτανίας, 
εργασίες καθαρισµού δρόµων, 
άρσης καταπτώσεων στο οδικό 

δίκτυο του πρώην ∆ήµου 
Ασπροποτάµου 

 
Χρηµατοδότηση: 
Προϋπολογισµός:  
Ποσό σύµβασης: 7.616,16€ 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 
Παρόν λογαριασµός: 7.616,16€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014 
ΕΠ56600015 Κακός Θωµάς 

17/03/2015 
έως 

20/04/2015 
7.616,16€ 

7 

1η εντολή πληρωµής του έργου: 
«Αντιµετώπιση εκτάκτων 

αναγκών» Π.Ε. Ευρυτανίας, 
αποχιονισµό – διανοµή άλατος 

του δρόµου Ε.Ο. – Ράχη 

2014 
ΕΠ56600015 

Κακούρας 
Κωνσταντίνος 

17/03/2015 
έως 

20/04/2015 
9.298,80€ 

ΑΔΑ: ΒΝΥ77ΛΗ-ΒΚΗ
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Τυµφρηστού – Γέφυρα 
Επισκοπής, Ράχη Τυµφρηστού 
– Κρίκελλο – ∆οµνίστα, Ράχη 
Τυµφρηστού – Αγία Τριάδα – 

Φουρνά 
 
Χρηµατοδότηση: 
Προϋπολογισµός:  
Ποσό σύµβασης: 9.298,80€ 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 
Παρόν λογαριασµός: 9.298,80€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

8 

1η εντολή πληρωµής του έργου: 
«Αντιµετώπιση εκτάκτων 

αναγκών» Π.Ε. Ευρυτανίας, 
εργασίες άρσης καταπτώσεων 
στη θέση «∆ιπόταµα» του 
πρώην ∆ήµου Προυσού 

 
Χρηµατοδότηση: 
Προϋπολογισµός:  
Ποσό σύµβασης: 16.236,00€ 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 
Παρών 
λογαριασµός:16.236,00€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014 
ΕΠ56600015 

Κατσαρής 
Αντώνιος 

17/03/2015 
έως 

20/04/2015 
16.236,00€ 

9 

1η εντολή πληρωµής του έργου: 
«Αντιµετώπιση εκτάκτων 

αναγκών» Π.Ε. Ευρυτανίας, 
αποχιονισµό του δρόµου Ε.Ο. – 
Ράχη Τυµφρηστού – Γέφυρα 

Επισκοπής 
 
Χρηµατοδότηση: 
Προϋπολογισµός:  
Ποσό σύµβασης: 2.991,36€ 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 
Παρών λογαριασµός: 2.991,36€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014 
ΕΠ56600015 

Κατσιάδας 
Γεώργιος 

20/03/2015 
έως 

20/04/2015 
2.991,36€ 

10 

1η εντολή πληρωµής του έργου: 
«Αντιµετώπιση εκτάκτων 

αναγκών» Π.Ε. Ευρυτανίας, 
εργασίες καθαρισµού δρόµων, 
άρσης καταπτώσεων στο οδικό 

δίκτυο του πρώην ∆ήµου 
∆οµνίστας 

 
Χρηµατοδότηση: 
Προϋπολογισµός:  
Ποσό σύµβασης: 2.706,00 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 
Παρών λογαριασµός: 2.706,00€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014 
ΕΠ56600015 

Κατσιάδας 
Κωνσταντίνος 

23/03/2015 
έως 

20/04/2015 
2.706,00€ 

11 1η εντολή πληρωµής του έργου: 
«Αντιµετώπιση εκτάκτων 

2014 
ΕΠ56600015 

Κατσιάδας 
Κωνσταντίνος 

23/03/2015 
έως 1.180,80€ 

ΑΔΑ: ΒΝΥ77ΛΗ-ΒΚΗ
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αναγκών» Π.Ε. Ευρυτανίας, 
εργασίες καθαρισµού δρόµων, 
άρσης καταπτώσεων στο οδικό 

δίκτυο του πρώην ∆ήµου 
∆οµνίστας 

 
Χρηµατοδότηση: 
Προϋπολογισµός:  
Ποσό σύµβασης: 1.180,80€ 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 
Παρών λογαριασµός: 1.180,80€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

20/04/2015 

12 

1η εντολή πληρωµής του έργου: 
«Αντιµετώπιση εκτάκτων 

αναγκών» Π.Ε. Ευρυτανίας, 
εργασίες άρσης καταπτώσεων 
στη θέση «∆ιπόταµα» του 
πρώην ∆ήµου Προυσού 

 
Χρηµατοδότηση: 
Προϋπολογισµός:  
Ποσό σύµβασης: 10.843,68 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 
Παρών λογαριασµός:10.843,68€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014 
ΕΠ56600015 

Κολοκώτσιος 
Κωνσταντίνος 

17/03/2015 
έως 

20/04/2015 
10.843,68€ 

13 

1η εντολή πληρωµής του έργου: 
«Αντιµετώπιση εκτάκτων 

αναγκών» Π.Ε. Ευρυτανίας, 
εργασίες αποχιονισµού στο 

οδικό δίκτυο του πρώην ∆ήµου 
Αγράφων 

 
Χρηµατοδότηση: 
Προϋπολογισµός:  
Ποσό σύµβασης: 8.226,24€ 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 
Παρών λογαριασµός: 8.226,24 
€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014 
ΕΠ56600015 

Κουµπαρέλος 
Λάµπρος 

23/03/2015 
έως 

20/04/2015 
8.226,24€ 

14 

1η εντολή πληρωµής του έργου: 
«Αντιµετώπιση εκτάκτων 

αναγκών» Π.Ε. Ευρυτανίας, 
εργασίες αποχιονισµού στο 

οδικό δίκτυο του πρώην ∆ήµου 
Αγράφων 

 
Χρηµατοδότηση: 
Προϋπολογισµός:  
Ποσό σύµβασης: 3.099,60€ 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 
Παρών λογαριασµός: 3.099,60€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014 
ΕΠ56600015 

Κουρλός 
Χρήστος 

23/03/2015 
έως 

20/04/2015 
3.099,60€ 

15 
1η εντολή πληρωµής του έργου: 

«Αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών» Π.Ε. Ευρυτανίας, 

2014 
ΕΠ56600015 

Κουτρούµπας 
Χρήστος 

20/03/2015 
έως 

20/04/2015 
4.487,04€ 

ΑΔΑ: ΒΝΥ77ΛΗ-ΒΚΗ
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εργασίες καθαρισµού δρόµων, 
άρσης καταπτώσεων στο οδικό 

δίκτυο του πρώην ∆ήµου 
Προυσού 

 
Χρηµατοδότηση: 
Προϋπολογισµός:  
Ποσό σύµβασης: 4.487,04€ 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 
Παρών λογαριασµός: 4.487,04€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

16 

1η εντολή πληρωµής του έργου: 
«Αντιµετώπιση εκτάκτων 

αναγκών» Π.Ε. Ευρυτανίας, 
εργασίες καθαρισµού δρόµων 
και άρσης καταπτώσεων στο 
οδικό δίκτυο του πρώην ∆ήµου 

Αγράφων 
 
Χρηµατοδότηση: 
Προϋπολογισµός:  
Ποσό σύµβασης: 9.643,20€ 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 
Παρών λογαριασµός: 9.643,20€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014 
ΕΠ56600015 

Κουτσολάµπρος 
Β. & ΣΙΑ Ο.Ε. 

18/03/2015 
έως 

20/04/2015 
9.643,20€ 

17 

1η εντολή πληρωµής του έργου: 
«Αντιµετώπιση εκτάκτων 

αναγκών» Π.Ε. Ευρυτανίας, 
εργασίες καθαρισµού δρόµων 
και άρσης καταπτώσεων στο 
οδικό δίκτυο του πρώην ∆ήµου 

Αγράφων 
 

Χρηµατοδότηση: 
Προϋπολογισµός:  
Ποσό σύµβασης: 5.608,80€ 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 
Παρών λογαριασµός: 5.608,80€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014 
ΕΠ56600015 

Κουτσολάµπρος 
Γεώργιος 

18/03/2015 
έως 

20/04/2015 
5.608,80 € 

18 

1η εντολή πληρωµής του έργου: 
«Αντιµετώπιση εκτάκτων 

αναγκών» Π.Ε. Ευρυτανίας, 
εργασίες καθαρισµού δρόµων 
και άρσης καταπτώσεων στο 
οδικό δίκτυο του πρώην ∆ήµου 

Αγράφων 
 
Χρηµατοδότηση: 
Προϋπολογισµός:  
Ποσό σύµβασης: 2.991,36€ 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 
Παρών λογαριασµός: 2.991,36€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014 
ΕΠ56600015 

Λαθύρης 
Γεώργιος 

20/03/2015 
έως 

20/04/2015 
2.991,36€ 

19 1η εντολή πληρωµής του έργου: 
«Αντιµετώπιση εκτάκτων 

2014 
ΕΠ56600015 

Λαθύρης 
∆ηµήτριος 

20/03/2015 
έως 6.543,60€ 

ΑΔΑ: ΒΝΥ77ΛΗ-ΒΚΗ
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αναγκών» Π.Ε. Ευρυτανίας, 
εργασίες καθαρισµού δρόµων 
και άρσης καταπτώσεων στο 
οδικό δίκτυο του πρώην ∆ήµου 

Απεραντίων 
 
Χρηµατοδότηση: 
Προϋπολογισµός:  
Ποσό σύµβασης: 6.543,60€ 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 
Παρών λογαριασµός: 6.543,60€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

20/04/2015 

20 

1η εντολή πληρωµής του έργου: 
«Αντιµετώπιση εκτάκτων 

αναγκών» Π.Ε. Ευρυτανίας, 
εργασίες καθορισµού δρόµων 
στο οδικό δίκτυο του πρώην 
∆ήµου Ασπροποτάµου 

 
Χρηµατοδότηση: 
Προϋπολογισµός:  
Ποσό σύµβασης: 1.869,60€ 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 
Παρών λογαριασµός: 1.869,60€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014 
ΕΠ56600015 

Μαλανδρίνος 
Παναγιώτης 

20/03/2015 
έως 

20/04/2015 
1.869,60€ 

21 

1η εντολή πληρωµής του έργου: 
«Αντιµετώπιση εκτάκτων 

αναγκών» Π.Ε. Ευρυτανίας, 
εργασίες άρσης καταπτώσεων 
στο οδικό δίκτυο των πρώην 

∆ήµων Φραγκίστας και Βίνιανης 
 

Χρηµατοδότηση: 
Προϋπολογισµός:  
Ποσό σύµβασης: 8.856,00€ 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 
Παρών λογαριασµός: 8.856,00€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014 
ΕΠ56600015 

Μήτσιου 
Νικόλαος 

17/03/2015 
έως 

20/04/2015 
8.856,00€ 

22 

1η εντολή πληρωµής του έργου 
«Αντιµετώπιση εκτάκτων 

αναγκών» Π.Ε. Ευρυτανίας, 
εργασίες καθορισµού  δρόµων 
στο οδικό δίκτυο του πρώην 

∆ήµου Αγράφων 
 
Χρηµατοδότηση: 
Προϋπολογισµός:  
Ποσό σύµβασης: 6.730,56€ 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 
Παρών λογαριασµός: 6.730,56€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014 
ΕΠ56600015 

Μπανιάς 
∆ηµήτριος 

20/03/2015 
έως 

20/04/2015 
6.730,56€ 

23 

1η εντολή πληρωµής του έργου: 
«Αντιµετώπιση εκτάκτων 

αναγκών» Π.Ε. Ευρυτανίας, 
εργασίες καθαρισµού δρόµων 

2014 
ΕΠ56600015 Ξενιάς Ευθύµιος 

23/03/2015 
έως 

20/04/2015 
1.033,20€ 

ΑΔΑ: ΒΝΥ77ΛΗ-ΒΚΗ
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και άρσης καταπτώσεων στο 
οδικό δίκτυο του πρώην ∆ήµου 

Φουρνάς 
 

Χρηµατοδότηση: 
Προϋπολογισµός: 
Ποσό σύµβασης: 1.033,20€ 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 
Παρών λογαριασµός: 1.033,20€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

24 

1η εντολή πληρωµής του έργου: 
«Αντιµετώπιση εκτάκτων 

αναγκών» Π.Ε. Ευρυτανίας, 
εργασίες καθαρισµού δρόµων, 
άρσης καταπτώσεων στο οδικό 

δίκτυο του πρώην ∆ήµου 
Προυσού 

 
Χρηµατοδότηση: 
Προϋπολογισµός:  
Ποσό σύµβασης: 6.346,80€ 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 
Παρών λογαριασµός: 6.346,80€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014 
ΕΠ56600015 

Στερόπουλος 
∆ηµήτριος 

23/03/2015 
έως 

20/04/2015 
6.346,80€ 

25 

1η εντολή πληρωµής του έργου: 
«Αντιµετώπιση εκτάκτων 

αναγκών» Π.Ε. Ευρυτανίας, 
εργασίες άρσης καταπτώσεων 
στο οδικό δίκτυο του πρώην 

∆ήµου Αγράφων 
 
Χρηµατοδότηση: 
Προϋπολογισµός:  
Ποσό σύµβασης: 1.623,60 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 
Παρών λογαριασµός: 1.623,60€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014 
ΕΠ56600015 

Τσιρογιάννη 
Γεωργία 

23/03/2015 
έως 

20/04/2015 
1.623,60€ 

26 

1η εντολή πληρωµής του έργου: 
«Αντιµετώπιση εκτάκτων 

αναγκών» Π.Ε. Ευρυτανίας, 
εργασίες άρσης καταπτώσεων 
στο οδικό δίκτυο του πρώην 
∆ήµου Ασπροποτάµου 

 
Χρηµατοδότηση: 
Προϋπολογισµός:  
Ποσό σύµβασης: 2.312,40€ 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 
Παρών λογαριασµός: 2.312,40€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014 
ΕΠ56600015 

Τσιτσάνης 
Κωνσταντίνος 

23/03/2015 
έως 

20/04/2015 
2.312,40€ 

27 

1η εντολή πληρωµής του έργου: 
«Αντιµετώπιση εκτάκτων 

αναγκών» Π.Ε. Ευρυτανίας, 
εργασίες καθαρισµού δρόµων 
και άρσης καταπτώσεων στο 

2014 
ΕΠ56600015 

Τσιτσικάος 
Επαµεινώνδας 

23/03/2015 
έως 

20/04/2015 
2.755,20€ 

ΑΔΑ: ΒΝΥ77ΛΗ-ΒΚΗ



 19 

οδικό δίκτυο του πρώην ∆ήµου 
Αγράφων 

 
Χρηµατοδότηση: 
Προϋπολογισµός:  
Ποσό σύµβασης: 2.755,20€ 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 
Παρών λογαριασµός: 2.755,20€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 426 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση δαπανών για την εκτέλεση του έργου: «Έκτακτες Παρεµβάσεις 
στο οδικό δίκτυο του Νοµού» (εκχιονισµός επαρχιακού δικτύου – αντιπληµµυρικές 
παρεµβάσεις), Π.Ε. Φθιώτιδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 30393/919/23-
3-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

στο οδικό δίκτυο του Νοµού Φθιώτιδας» (εκχιονισµός επαρχιακού δικτύου – αντιπληµµυρικές 
παρεµβάσεις) στις ακόλουθες εταιρείες, ως εξής: 

 
1. ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΡΗΓΟΡΗ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ - για την «Αποκατάσταση αναχώµατος και 
διευθέτηση κοίτης καθώς και του δικτύου οδοποιίας στην συµβολή του Γοργοποτάµου µε τον 
Σπερχειό του ∆ήµου Λαµιέων.», η δε δαπάνη της συγκεκριµένης εργασίας ανέρχεται στο 
ποσό των 24.544,65€ µε Φ.Π.Α.. 
2. ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., µε δ.τ. ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. για τις «Εργασίες 
αποκατάστασης αναχωµάτων και διάνοιξης αποστραγγιστικών τάφρων στην περιοχή Τ.Κ. 
Φραντζή του ∆ήµου Λαµιέων», η δε δαπάνη της συγκεκριµένης εργασίας ανέρχεται στο ποσό 
των 15.047,82 € µε Φ.Π.Α..  
3. ΤΣΟΥΚΑΛΑ∆ΕΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ για τον «Καθαρισµό αρδευτικής τάφρου και τεχνικών στην 
Τ.Κ. Ανθήλης και στην Τ.Κ. Ροδίτσας του ∆ήµου Λαµιέων.», η δε δαπάνη της συγκεκριµένης 
εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 1.216,47 € µε Φ.Π.Α.. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 427 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Καθορισµός αµοιβής δικηγόρου για παράσταση στο Συµβούλιο της 
Επικρατείας (υπόθεση Νικηφοράκη). 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. ∆.Υ./21-4-2015 
έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Καθορίζει την αµοιβή του διορισµένου, µε την υπ΄αριθµ. 59/2012 απόφασή της, 

πληρεξούσιου δικηγόρου Αθηνών κ. Χαράλαµπου Χρυσανθάκη, (οδός Υψηλάντη 49-51), ο 
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οποίος εκπροσώπησε την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» στο Συµβούλιο της Επικρατείας, 
και µε βάσει την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφασή της, στα εξής ποσά: 

(i) για την από 19/05/2006 και µε αριθµό καταθέσεως του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά 
156 και Α.Π. 4944/2006 (αντίστοιχα αριθµός καταθέσεως στο Α΄ Τµήµα του ΣτΕ 3314/2006) 
αίτηση αναιρέσεως της πρώην «Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας» στο  ποσό των 1.713 
ευρώ συν ΦΠΑ 23% (= 393,99 €), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 2.106 ευρώ, η 
οποία προκύπτει ως εξής:  

- Αίτηση αναιρέσεως, παράσταση και υπόµνηµα 1.313 ευρώ [331€ η αίτηση 
αναιρέσεως, συν 491€ παράσταση συν 491€ υπόµνηµα], µε βάση τον πίνακα του 
παραρτήµατος Ι του Ν. 4193/2013,  

- Επιπλέον αµοιβή χρονοχρέωσης για 5 ώρες (µε ποσό 80€ ανά ώρα), ήτοι [80€ Χ 4 = 
400 ευρώ], για τη µελέτη φακέλου στο Συµβούλιο Επικρατείας, λόγω της φύσης της 
υποθέσεως [θέµατα ερµηνείας και εφαρµογής των άρθρων 105 και 106 του ΕισΝΑΚ, λόγω 
παρανόµου πράξεως των οργάνων της πρώην «Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας»] και  
του αντικειµένου της [671.314  €].  

- Σύνολο αµοιβής 1.713 ευρώ. 
(ii) για την από 02/06/2006 και µε αριθµό καταθέσεως του ∆ιοικητικού Εφετείου 

Πειραιά 172 και Α.Π. 5414/2006 (αντίστοιχα αριθµός καταθέσεως στο Α΄ Τµήµα του ΣτΕ 
3640/2006) αίτηση αναιρέσεως της ∆έσποινας Νηκηφοράκη, στο ποσό των 1.302 ευρώ συν 
ΦΠΑ 23% (= 299,46 €), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 1.601,46 ευρώ, η οποία 
προκύπτει ως εξής:  

- Παράσταση και υπόµνηµα 982 ευρώ [491€ παράσταση συν 491€ υπόµνηµα], µε 
βάση τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4193/2013,  

- Επιπλέον αµοιβή χρονοχρέωσης για 4 ώρες (µε ποσό 80€ ανά ώρα), ήτοι [80 € Χ 4 = 
320 ευρώ], για τη µελέτη φακέλου στο Συµβούλιο της Επικρατείας, λόγω της φύσης της 
υποθέσεως [θέµατα ερµηνείας και εφαρµογής των άρθρων 105 και 106 του ΕισΝΑΚ, λόγω 
παρανόµου πράξεως των οργάνων της πρώην «Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας»] και  
του αντικειµένου της [671.314  €].  

- Σύνολο αµοιβής 1.302 ευρώ. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 428 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Έγκριση της υπ΄αριθµ. 51104/583/20-4-2015 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί άσκησης ενδίκων µέσων κατά της από 20/04/2015 
Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής 
Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος" [ΦΕΚ Α΄41/20-04-2015]. 
(Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης) 

Ο Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 51104/583/21-04-
2015 έγγραφο του γραφείου Περιφερειάρχη, µε το οποίο διαβιβάστηκε στην Επιτροπή η υπ΄ 
αριθµ. 51104/583/20-4-2015 απόφασή του περί άσκησης ενδίκων µέσων κατά της από 
20/04/2015 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των 
Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος" [ΦΕΚ Α΄ 41/20-04-
2015], καθώς και την υπ΄αριθµ. Τ.Τ. 51104/487/20-4-2015 γνωµοδότηση της Νοµικής 
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε., τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Πρότεινε δε να εφαρµοστεί η διάταξη του άρθρου 176 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, και να 
παραπεµφθεί το θέµα για συζήτηση και έκδοση απόφασης επί της ουσίας στο Περιφερειακό 
Συµβούλιο Στερεάς Ελλάδας.   

Επειδή κατά τις διατάξεις του άρθρου 176 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 «… Η οικονοµική 
επιτροπή µε ειδική απόφαση, που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών της, 
µπορεί να παραπέµπει συγκεκριµένο θέµα της αρµοδιότητας της στο περιφερειακό συµβούλιο 
για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητα 
του…." 

Επειδή, το εν λόγω θέµα είναι ιδιαίτερα σοβαρό, λόγω του γεγονότος ότι η ρύθµιση για 
τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Περιφερειών προς επένδυση στην Τράπεζα της 
Ελλάδος έχει αποτελέσει αντικείµενο συζητήσεων στην ΕΝ. ΠΕ., συναρτάται δε και µε θέµατα 
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τα οποία επηρεάζουν την οµαλή πορεία και την ίδια τη λειτουργία της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας (πληρωµής έργων που είναι σε εξέλιξη, διαγωνισµοί κουνοποκτονίας, δακοκτονίας 
κλπ).   

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή. 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Παραπέµπει, σύµφωνα µε  τις διατάξεις του άρθρου 176 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 και 

για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό, το θέµα: Έγκριση της υπ΄αριθµ. 51104/583/ 
20-4-2015 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί άσκησης ενδίκων µέσων 
κατά της από 20/04/2015 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών 
διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος" 
[ΦΕΚ Α΄41/20-04-2015], στο Περιφερειακό Συµβούλιο Στερεάς Ελλάδας, στη συνεδρίαση της 
27/04/2015, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί της ουσίας. 

 
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό, διότι ‘’θεωρεί ότι το ζήτηµα 

πρέπει να αντιµετωπιστεί πολιτικά και να καταδικαστεί πολιτικά’’. 
 Οµοίως, ο  κ. Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 429 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9ο: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του ανοικτού δηµόσιου διεθνούς 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού µεταφοράς µαθητών των δηµόσιων σχολικών µονάδων Α/θµιας και 
Β/θµιας εκπαίδευσης χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για τα δυο σχολικά έτη 2015-
2015 και 2016-2017. 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 52110/2073/22-
4-2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Συγκροτεί την παρακάτω επιτροπή διενέργειας του ανοικτού δηµόσιου διεθνούς 

ηλεκτρονικού διαγωνισµού µεταφοράς µαθητών των δηµόσιων σχολικών µονάδων Α΄/θµιας 
και Β΄/θµιας εκπαίδευσης χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για τα δύο σχολικά έτη 
2015-2016 και 2016-2017 (αριθµ. προκήρυξης 1599/2015 αρ. 1 παρ 4, αρ. 8 και αρ. 9), 
σύµφωνα µε το από 21-4-2015 πρακτικό κλήρωσης, ως εξής: 
 

1) Φαρόπουλος Χαράλαµπος (πρόεδρος), κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, 
Προϊστάµενος του Τµήµατος ∆ια Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης της ∆/νσης 
Ανάπτυξης της Π.Ε. Φθιώτιδας αναπληρούµενος από την Πετροπούλου Αθανασία, κλάδου 
Π.Ε. ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, υπάλληλο της ∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Φθιώτιδας. 

2) Σπαθούλας Εµµανουήλ, κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, Αν. Προϊστάµενος 
του τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Π.Σ.Ε. αναπληρούµενος από την 
Βαρελά Μαρία, κλάδου Π,Ε. ∆ιοικητικού - Οικονοµικού,  υπάλληλο της ∆/νσης Οικονοµικού 
της Π.Σ.Ε.. 

3) Σκούρας Γεώργιος, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, υπάλληλος της ∆/νσης 
Οικονοµικού της Π.Σ.Ε. αναπληρούµενος από τον Πολύζο Μάριο, κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού -
Οικονοµικού της ∆/νσης Οικονοµικού της Π.Σ.Ε.. 

 
Η χρονική διάρκεια της Επιτροπής θα είναι µέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισµού. 

 
Επίσης, η επιτροπή Ενστάσεων και Προσφυγών της Π.Ε. Φθιώτιδας που 

συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 3673/28-07-2014 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Φθιώτιδας (Α∆Α:73ΣΘ7ΛΗ-ΣΛΖ), ορίζεται ως αρµόδια επιτροπή για την εξέταση τυχόν 
ενστάσεων/προσφυγών του αριθµ. 1599/2015 διαγωνισµού µεταφοράς µαθητών Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 430 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 10ο: Τροποποίηση των υπ΄αριθµ. 1064/23-10-2014, 1153/11-11-2014 και 
84/3-2-2015 αποφάσεων  της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 1932/21-4-2015 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Τροποποιεί τις υπ’ αριθµ. 1064/23-10-2014, 1153/11-11-2014 και 84/3-2-2015 

αποφάσεις της, µε τις οποίες είχαν κηρυχθεί άγονα δροµολόγια µεταφοράς µαθητών και είχε 
αποφασισθεί η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας, και εγκρίνει τη συνέχιση της 
διαγωνιστικής διαδικασίας µε διαπραγµάτευση, χωρίς τη σύµφωνη γνώµη της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων για τα κηρυχθέντα άγονα µε τις ως άνω αποφάσεις  
και τα νέα δροµολόγια γιατί: 
- τίθεται ζήτηµα ανωτέρας βίας καθώς έχουν παρέλθει έξι (6) και πλέον µήνες από την έναρξη 
του σχολικού έτους και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της µεταφοράς µαθητών µε 
δηµόσιες συµβάσεις και κινδυνεύει να διακοπεί η µεταφορά των µαθητών µέχρι το τέλος του 
σχολικού έτους και  
- η διαδικασία έγκρισης από την ΕΑΑ∆ΗΣΥ είναι χρονοβόρα και συντρέχουν λόγοι ανωτέρας 
βίας και δηµοσίου συµφέροντος που δίνουν δυνατότητα να παρακαµφθεί.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 431 

 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών συνεδρίασης 9/7-4-2015 της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Η Επιτροπή ενέκρινε οµόφωνα το µε αριθµ. 9/7-4-2015 πρακτικό συνεδρίασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 432 

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

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 37852/ 
357/24-3-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Λιβαδειάς, κ. Πειρουνάκη Ελένη, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονοµελές ∆ιοικητικό 
Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιµο της 21/05/2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε 
την εντολή να αποκρούσει την από 11/11/2008 και µε αριθµό καταθέσεως 111/11.11.2008 
προσφυγή, που άσκησε ο ∆ηµήτριος Μπατσίκας, συντάσσοντας υπόµνηµα, εξετάζοντας 
µάρτυρες, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά τη κρίση 
της απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.  

2. Καθορίζει την αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφασή της, στο ποσό των 149 ευρώ συν ΦΠΑ 23% (= 34,27), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή 
και Φ.Π.Α.] 183,27 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής:  
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- Παράσταση και υπόµνηµα 149 ευρώ [64€ παράσταση συν 85€ υπόµνηµα], µε βάση  
τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 433 

 
ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Νικολάου Τασούλα του 
∆ηµητρίου, ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 71920/741/ 
2014/26-3-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Λαµίας, κ. Παναγιώτα Μανδώρα του Στυλιανού (Α.Μ. 380 ∆ΣΛ – οδός Καποδιστρίου 12), η 
οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, στη δικάσιµο της 
21/05/2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την από 
28/07/2005 και µε αριθµό καταθέσεως 155/29-07-2005 προσφυγή, που άσκησε ο Νικόλαος 
Τασούλας, συντάσσοντας υπόµνηµα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να 
πράξει ό,τι κατά τη κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.    

2. Καθορίζει την αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφασή της, στο ποσό των 149 ευρώ συν ΦΠΑ 23% (= 34,27), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή 
και Φ.Π.Α.] 183,27 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής:  

- Παράσταση και υπόµνηµα 149 ευρώ [64€ παράσταση συν 85€ υπόµνηµα], µε βάση  
τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013. 
 Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 434 
 
ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Αικατερίνης Καραγιάννη του 
Στεφάνου, ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 71962/742/ 
2014/26-3-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Λαµίας, κ. Ιουλία Αµούντζια του Μιχαήλ (Α.Μ. 333 ∆ΣΛ - οδός Λεωσθένους 12), η οποία να 
την εκπροσωπήσει στο Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, στη δικάσιµο της 
21/05/2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την από 
21/07/2005 και µε αριθµό καταθέσεως 153/2005 προσφυγή, που άσκησε η Αικατερίνη 
Καραγιάννη, συντάσσοντας υπόµνηµα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά 
να πράξει ό,τι κατά τη κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.   

 2. Καθορίζει την αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφασή της, στο ποσό των 149 ευρώ συν ΦΠΑ 23% (= 34,27), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή 
και Φ.Π.Α.] 183,27 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής:  

- Παράσταση και υπόµνηµα 149 ευρώ [64€ παράσταση συν 85€ υπόµνηµα], µε βάση  
τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013. 
 Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 435 
 

ΑΔΑ: ΒΝΥ77ΛΗ-ΒΚΗ



 24 

ΘΕΜΑ 5ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση της από 31-3-2006 και µε αριθµό καταθέσεως 
84/2006 προσφυγής της ανώνυµης εµπορικής εταιρείας µε την επωνυµία “FINA TRANS 
GMBH”, ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 100152/ 
1031/2014/24-3-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Λαµίας, κ. Οδυσσέα Γκορίτσα του Ελευθερίου (Α.Μ. 227 ∆ΣΛ – οδός Καποδιστρίου 16), ο 
οποίος, να την εκπροσωπήσει στο Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, στη δικάσιµο της 
21/05/2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την από 
31/03/2006 και µε αριθµό καταθέσεως 84/2006 προσφυγή, που άσκησε η ανώνυµη εµπορική 
εταιρεία µε την επωνυµία «FINA TRANS GMBH», συντάσσοντας υπόµνηµα, προβάλλοντας 
ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά τη κρίση του απαιτείται, για την 
υπεράσπιση της υποθέσεως.  

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

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 436 

 
ΘΕΜΑ 6ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση της από 31-3-2006 και µε αριθµό καταθέσεως 
83/2006 προσφυγής της ανώνυµης εµπορικής εταιρείας µε την επωνυµία “FINA TRANS 
GMBH”, ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 100154/ 
1032/2014/24-3-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Λαµίας, κ. Οδυσσέα Γκορίτσα του Ελευθερίου (Α.Μ. 227 ∆ΣΛ – οδός Καποδιστρίου 16), ο 
οποίος, να την εκπροσωπήσει στο Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, στη δικάσιµο της 
21/05/2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την από 
31/03/2006 και µε αριθµό καταθέσεως 83/2006 προσφυγή, που άσκησε η ανώνυµη εµπορική 
εταιρεία µε την επωνυµία «FINA TRANS GMBH», συντάσσοντας υπόµνηµα, προβάλλοντας 
ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά τη κρίση του απαιτείται, για την 
υπεράσπιση της υποθέσεως.   

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

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 437 

 
ΘΕΜΑ 7ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση της από 22-2-2006 και µε αριθµό καταθέσεως 
31/2006 προσφυγής της ανώνυµης εµπορικής εταιρείας µε την επωνυµία “FINA TRANS 
GMBH”, ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

ΑΔΑ: ΒΝΥ77ΛΗ-ΒΚΗ
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Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 100155/ 
1033/2014/24-3-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Λαµίας, κ. Οδυσσέα Γκορίτσα του Ελευθερίου (Α.Μ. 227 ∆ΣΛ – οδός Καποδιστρίου 16), ο 
οποίος να την εκπροσωπήσει στο Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, στη δικάσιµο της 
21/05/2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την από 
22/02/2006  και µε αριθµό καταθέσεως 31/2006 προσφυγή, που άσκησε η ανώνυµη εµπορική 
εταιρεία µε την επωνυµία «FINA TRANS GMBH», συντάσσοντας υπόµνηµα, προβάλλοντας 
ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά τη κρίση του απαιτείται, για την 
υπεράσπιση της υποθέσεως.  

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

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 438 

 
ΘΕΜΑ 8ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της ανώνυµης εταιρείας µε την 
επωνυµία “ΚΑΡΦΟΥΡ (CARREFOUR) – ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.”, ενώπιον του Μονοµελούς 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 111525/ 
1114/ 2014/26-3-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Λαµίας, κ. ∆ηµήτριο Τσότσο του Μιχαήλ (Α.Μ. 258 ∆ΣΛ – οδός Αγίου Νικολάου 6),  ο οποίος 
να την εκπροσωπήσει στο Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, στη δικάσιµο της 
21/05/2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την από 
24/04/2002 και µε αριθµό καταθέσεως 106/16-05-2002 προσφυγή, που άσκησε η ανώνυµη 
εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΑΡΦΟΥΡ (CARREFOUR) – ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», συντάσ-
σοντας υπόµνηµα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά τη 
κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.  

 2. Καθορίζει την αµοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφασή της, στο ποσό των 149 ευρώ συν ΦΠΑ 23% (= 34,27), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή 
και Φ.Π.Α.] 183,27 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής:  

- Παράσταση και υπόµνηµα 149 ευρώ [64€ παράσταση συν 85€ υπόµνηµα], µε βάση  
τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 439 

 
ΘΕΜΑ 9ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής των Μαρίας συζ. Παναγιώτη 
Χηνά και Νικολάου Χηνά του Παναγιώτη, ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Λαµίας. 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 80485/844/ 
2014/24-3-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

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

Λαµίας, κ. Σοφία – Αργυρώ Κουτσούκου του Ευαγγέλου (Α.Μ. 384 ∆ΣΛ - οδός Λεωνίδου 5), η 
οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, στη δικάσιµο της 
21/05/2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την από 
09/09/2005 και µε αριθµό καταθέσεως 167/2005 προσφυγή, που άσκησαν η Μαρία συζ. 
Παναγιώτη Χηνά και ο Νικόλαος Χηνάς του Παναγιώτη, συντάσσοντας υπόµνηµα, προβάλ-
λοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά τη κρίση της απαιτείται, για 
την υπεράσπιση της υποθέσεως.  

 2. Καθορίζει την αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφασή της, στο  ποσό των 149 ευρώ συν ΦΠΑ 23% (= 34,27), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή 
και Φ.Π.Α.] 183,27 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής:  

- Παράσταση και υπόµνηµα 149 ευρώ [64€ παράσταση συν 85€ υπόµνηµα], µε βάση  
τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013. 
 Μειοψήφισαν οι κ.κ. Γεώργιος Γκικόπουλος και Ιωάννης Αγγελέτος. 

   
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 440 

 
ΘΕΜΑ 10ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αίτησης ακυρώσεως της ανώνυµης εταιρείας 
µε την επωνυµία «ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΓΟΥΡΟΣ Α.Ε.», ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά. 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 175472/ 
209/2014/14-4-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Λαµίας, κ. Φωτεινή Κανέτη του Χαραλάµπους (Α.Μ. 90 ∆ΣΛ – οδός Λεωνίδου 6), η οποία να 
την εκπροσωπήσει στο ∆' Τµήµα του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά, στη δικάσιµο της 22-4-
2015 ή σε κάθε µετ' αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την από 02/05/2011 και 
µε αριθµό καταθέσεως 795/2012 αίτηση ακυρώσεως που άσκησε η ανώνυµη εταιρεία µε την 
επωνυµία «ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΓΟΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο 
«FLΟCΗΑRΤ Α.Ε.», συντάσσοντας υπόµνηµα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και 
γενικά να πράξει ό,τι κατά τη κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως. 

2. Καθορίζει την αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφασή της, στο ποσό των 581 ευρώ συν ΦΠΑ 23% (= 133,63), ήτοι συνολικό ποσό 
[αµοιβή και Φ.Π.Α.]  714,63 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής:  

- Παράσταση και υπόµνηµα 341 ευρώ [256€ παράσταση συν 85€ υπόµνηµα], µε βάση  
τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4193/2013,  

- Επιπλέον αµοιβή χρονοχρέωσης για 3 ώρες (µε ποσό 80 € ανά ώρα), ήτοι [80 € Χ3 
=] 240 ευρώ, για τη µελέτη φακέλου σε δευτεροβάθµιο δικαστήριο, λόγω της φύσης της 
υποθέσεως [θέµατα ερµηνείας και εφαρµογής του Ν.2601/1998] και του αντικειµένου της 
[264.533,39 €].  

- Σύνολο αµοιβής 581 ευρώ. 
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 441 

 
ΘΕΜΑ 11ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Α.Ε.», ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Λαµίας. 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 45704/ 
431/14-4-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

ΑΔΑ: ΒΝΥ77ΛΗ-ΒΚΗ
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αποφασίζει οµόφωνα 
1. ∆ιορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο 

Καρπενησίου, κ. Κων/νο Πάζιο (Α.Μ. 47, Ζαχαρία Παπαντωνίου 2), ο οποίος να την 
εκπροσωπήσει στο Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, στη δικάσιµο της 26/06/2015, ή 
σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την από 18/11/2010 και µε 
αριθµό καταθέσεως 264/2010 προσφυγή, που άσκησε η εταιρία µε την επωνυµία «Υ∆ΡΟ-
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Α.Ε.», συντάσσοντας υπόµνηµα, εξετάζοντας µάρτυρες, προβάλ-
λοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά τη κρίση του απαιτείται, για 
την υπεράσπιση της υποθέσεως.  

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

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 442 

 
ΘΕΜΑ 12ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του ∆ήµου Φραγκίστας 
Ευρυτανίας, ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 45704/ 
431/14-4-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Να µην εκπροσωπηθεί η «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», ενώπιον του Τριµελούς 

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας, δοθέντος ότι θα εκφράσει τις απόψεις της υπηρεσιακά και 
θα αποστείλει το διοικητικό φάκελο, οπότε η υπεράσπισή της θα εκπληρωθεί κατά τον τρόπο 
αυτό. 
 Μειοψήφισε ο κ. Αδαµάντιος Γεωργούλης. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 443 

 
ΘΕΜΑ 13ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της ανώνυµης εταιρείας µε την 
επωνυµία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΪΑ ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΤΣΗ Α.Ε.Β.Ε.», ενώπιον του Τριµελούς 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 36984/283/ 
2013/8-4-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Αθηνών, κ. Αναστάσιο Κόρακα (Α.Μ. 3839 ∆ΣΑ - οδός Μαυροκορδάτου 5 – Τ.Κ. 10678, τηλ. 
210/3837528), ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας, 
στη δικάσιµο της 21/05/2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει 
την από 22/12/2003 και µε αριθµό καταθέσεως 3/12-01-2004 προσφυγή, που άσκησε η 
ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΪΑ ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΤΣΗ Α.Ε.Β.Ε.», 
συντάσσοντας υπόµνηµα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι 
κατά τη κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.  

2. Καθορίζει την αµοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφασή της, στο ποσό των 448 ευρώ συν ΦΠΑ 23% (=103,04), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή 
και Φ.Π.Α.] 551,04 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής:  

- Παράσταση και υπόµνηµα 288 ευρώ [203€ παράσταση συν 85€ υπόµνηµα], µε βάση  
τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013.  
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- Επιπλέον αµοιβή χρονοχρέωσης για 2 ώρες (µε ποσό 80 € ανά ώρα), ήτοι [80 € Χ2 
=] 160 ευρώ, για τη µελέτη φακέλου σε πρωτοβάθµιο δικαστήριο, λόγω της φύσης της 
υποθέσεως [θέµατα ερµηνείας και εφαρµογής λατοµικής νοµοθεσίας].  

- Σύνολο αµοιβής 448 ευρώ.   
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 444 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Ορισµός εισηγητή στο Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων επί αιτήσεων 
θεραπείας της Αλεξάνδρας Βασιλάκη - ∆ηµογεροντάκη για την µελέτη: «Σχέδιο Χωρικής και 
Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ∆ήµου Νηλέως Ν. Εύβοιας». 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 41976/ 
411/14-4-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. και το υπ΄αριθµ. 14/17-2-2015 
έγγραφο του Τεχνικού Συµβούλιου ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την 
Επιτροπή, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Ορίζει τους: α) Αναπληρωτή Προϊστάµενο Γενικής ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού 

Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών και Μεταφορών της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας κ. Αναστάσιο Παπαναστασίου, και β) Προϊστάµενο του τµήµατος Χωρικού 
Σχεδιασµού της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας κ. Ριζογιάννη Αιµίλιο, οι οποίοι, ενεργούντες από κοινού να εκφράσουν τις απόψεις 
της Οικονοµικής Επιτροπής (ως Προϊσταµένης Αρχής) και να εισηγηθούν στο Τεχνικό 
Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων, επί των από 3/2/2015 αιτήσεων θεραπείας της Αλεξάνδρας 
Βασιλάκη - ∆ηµογεροντάκη για την µελέτη: «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης 
Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ∆ήµου Νηλέως Ν. Εύβοιας», αντικρούοντας τους λόγους των 
αιτήσεων θεραπείας και υπερασπίζοντας τα συµφέροντα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 445 

 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση της υπ΄ αριθµ. πρωτ. 46599/2179/8-4-2015 απόφασης του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση 
έκτακτων φυσικών φαινοµένων (χιονόπτωση 8-4-2015) στην Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 46599/2179/8-
4-2015 έγγραφο της Αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φωκίδας προς την 
Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την υπ΄αριθµ. 46599/2179/8-4-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 

Φωκίδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινοµένων (χιονόπτωση 8-4-2015) στην Π.Ε. Φωκίδας και συγκεκριµένα: 

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

και αλατιέρα, ιδιοκτησίας Θάνου ∆ήµου για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. 
Φωκίδας, στην περιοχή Επταλόφου- Πολύδροσου- Άνω Πολύδροσου-Σουβάλα. 

β) Με αριθµό κυκλοφορίας ΕΚΕ 2321 ιδιωτικού µηχανήµατος, αυτοκίνητο µε λεπίδα και 
αλατιέρα, ιδιοκτησίας Κυριαζή ∆ήµητρας, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. 
Φωκίδας, στην περιοχή Γραβιά- ∆ιασταύρωση µε Επτάλοφο.  
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γ) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 114740 ιδιωτικού µηχανήµατος, διαµορφωτής, 
ιδιοκτησίας Σπυρόπουλου Ευθύµιου, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. 
Φωκίδας, στην περιοχή Ευπάλιο-Πευκάκι-∆ροσάτο. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

αντιµετώπιση ατυχήµατος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία 
και εργασία του µηχανήµατος. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 446 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση της υπ΄ αριθµ. πρωτ. 46572/547/8-4-2015 απόφασης του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς 
αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών φαινοµένων (χιονοπτώσεις 8-4-2015) στην Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. ∆.Υ./14-4-2015 
έγγραφο της Γεν. ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του 
παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την υπ΄αριθµ. 46572/547/8-4-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 

Φθιώτιδας σχετικά µε τη διάθεση πόρων και µέσων προς αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινοµένων (χιονοπτώσεις 8-4-2015) στην Π.Ε. Φθιώτιδας, και συγκεκριµένα: 

 
1.- Την απευθείας µίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών µηχανηµάτων: 
α) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 116221 ιδιωτικού µηχανήµατος, τύπου φορτωτή 

εκσκαφέα, ιδιοκτησίας ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου 
της Π.Ε. Φθιώτιδας, στην περιοχή Κυριακοχώρι – Αργύρια –  Κολοκυθιά – Μάρµαρα του 
∆ήµου Μακρακώµης. 

β) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 87629 ιδιωτικού µηχανήµατος, τύπου αυτοκινούµενη 
αλατιέρα µε λεπίδα, ιδιοκτησίας ∆. ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, για τον αποχιονισµό του 
οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, στην περιοχή του Μπράλλου. 

2.- Η δαπάνη µίσθωσης θα υπολογιστεί σύµφωνα µε τις ώρες εργασίας του 
µηχανήµατος, που θα προκύπτουν από το ηµερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών 
εργασίας, που θα υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του µηχανήµατος, τον Προϊστάµενο του 
αρµοδίου Τµήµατος και τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Φθιώτιδας, σε συνδυασµό µε την υπ’ αριθ. 1174/02.12.2014 (αρ. πρακτ. 26/θέµα έκτακτο 6ο) 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

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

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

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

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

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

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

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

αντιµετώπιση ατυχήµατος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία 
και εργασία του µηχανήµατος. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 447 
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ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δαπανών για την εκτέλεση του έργου: «Έκτακτες Παρεµβάσεις στο οδικό 
δίκτυο του Νοµού» (εκχιονισµός επαρχιακού δικτύου – αντιπληµµυρικές παρεµβάσεις), Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. α) 46982/ 
1639/8-4-2015, β) 46989/1640/8-4-2015, γ) 46991/1641/8-4-2015 και δ) 46996/1642/8-4-2015 
έγγραφα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, τα οποία και 
αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

στο οδικό δίκτυο του Νοµού Φθιώτιδας» (εκχιονισµός επαρχιακού δικτύου – αντιπληµµυρικές 
παρεµβάσεις) στις ακόλουθες εταιρείες, ως εξής: 

 
1. ΠΑΡΗΓΟΡΗ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ - για την «Αποκατάσταση αναχώµατος και 
διευθέτηση κοίτης στην περιοχή Τ.Κ. Νέου Κρικέλλου του ∆ήµου Λαµιέων», η δε δαπάνη της 
συγκεκριµένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 2.651,88 € µε Φ.Π.Α.. 
2. ΜΟΥΣΤΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - για την «Αποκατάσταση αναχώµατος στην Τ.Κ. Καστρίου 
του ∆ήµου Μακρακώµης», η δε δαπάνη της συγκεκριµένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 
999,38 € µε Φ.Π.Α.. 
3. ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - για την «Αποκατάσταση αναχωµάτων στην Τ.Κ. Σπερχειάδας του 
∆ήµου Μακρακώµης», η δε δαπάνη της συγκεκριµένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 
27.313,38 € µε Φ.Π.Α.. 
4. ΣΟΦΙΑ ΠΑΡΗΓΟΡΗ – ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. 
Φθιώτιδας, στην περιοχή Μπράλλου, η δε δαπάνη της ανωτέρου εργασίας, ανέρχεται στο 
ποσό των  1.057,80€ µε Φ.Π.Α..   
5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΚΕΡΑΜΙ∆Α για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας στην 
περιοχή του ∆ήµου ∆οµοκού και Αγ. Γεωργίου & Τυµφρηστού του ∆ήµου Μακρακώµης, η δε 
δαπάνη της ανωτέρου εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 2.829,00€ µε Φ.Π.Α.. 
5. ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, στην 
περιοχή ∆οµοκού, η δε δαπάνη της ανωτέρου εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 846,24€ µε 
Φ.Π.Α.. 
6. Ε. ΡΑΧΟΥΤΗ ΣΙΑ Ο.Ε. για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, στην 
περιοχή Μπράλλου του ∆ήµου Λαµιέων, στην περιοχή Τυµφρηστού του ∆ήµου Μακρακώµης 
και στην περιοχή Πελασγίας του ∆ήµου Στυλίδας, η δε δαπάνη της ανωτέρου εργασίας, 
ανέρχεται στο ποσό των  2.214,00€ µε Φ.Π.Α.. 
7. ΜΟΥΣΤΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, 
στην περιοχή Αγίου Γεωργίου του ∆ήµου Μακρακώµης, η δε δαπάνη της ανωτέρου εργασίας, 
ανέρχεται στο ποσό των  498,15€ µε Φ.Π.Α.. 
8. ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, 
στην περιοχή Μπράλλου του ∆ήµου Λαµιέων, η δε δαπάνη της ανωτέρου εργασίας, ανέρχεται 
στο ποσό των  1.216,47€ µε Φ.Π.Α.. 
9. ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, 
στην περιοχή ∆οµοκού του ∆ήµου ∆οµοκού η δε δαπάνη της ανωτέρου εργασίας, ανέρχεται 
στο ποσό των  899,13€ µε Φ.Π.Α.. 
10. ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, 
στην περιοχή Κυριακοχωρί – Αργύρια – Μάρµαρα - Κολοκυθιά του ∆ήµου Μακρακώµης, η δε 
δαπάνη της ανωτέρου εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 1.162,35€ µε Φ.Π.Α.. 
11. ∆. ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. 
Φθιώτιδας, στην περιοχή του Μπράλλου η δε δαπάνη της ανωτέρου εργασίας, ανέρχεται στο 
ποσό των 774,90€ µε Φ.Π.Α.. 
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12. ΓΟΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, 
στην περιοχή ∆άφνης του ∆ήµου Λαµιέων η δε δαπάνη της ανωτέρου εργασίας, ανέρχεται 
στο ποσό των  1.220,16€ µε Φ.Π.Α.. 
13. ΨΑΡΡΑΣ ΛΟΥΚΑΣ , για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, στην 
περιοχή Μαλεσίνας του ∆ήµου Αταλάντης η δε δαπάνη της ανωτέρου εργασίας, ανέρχεται στο 
ποσό των  990,15€ µε Φ.Π.Α., 
14. ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. 
Φθιώτιδας, στην περιοχή Μαλεσίνας του ∆ήµου Αταλάντης η δε δαπάνη της ανωτέρου 
εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 751,35€ µε Φ.Π.Α.. 
15. ΤΖΟΥΤΖΟΥΡΑΚΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. 
Φθιώτιδας, στην περιοχή Μαρτίνου - Λάρυµνας του ∆ήµου Αταλάντης η δε δαπάνη της 
ανωτέρου εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των  2.543,64€ µε Φ.Π.Α.. 
16. ΠΑΣΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, στην 
περιοχή Λιβανατών του ∆ήµου Αταλάντης η δε δαπάνη της ανωτέρου εργασίας, ανέρχεται στο 
ποσό των  990,15€ µε Φ.Π.Α.. 
17. ΠΑΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, στην 
περιοχή Αταλάντης του ∆ήµου Αταλάντης η δε δαπάνη της ανωτέρου εργασίας, ανέρχεται στο 
ποσό των 777,36€ µε Φ.Π.Α.. 
18. ΦΩΚΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, στην 
περιοχή Αρκίτσας – Λιβανατών του ∆ήµου Αταλάντης η δε δαπάνη της ανωτέρου εργασίας, 
ανέρχεται στο ποσό των  476,01€ µε Φ.Π.Α.. 
19. ΑΝΕΣΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της 
Π.Ε. Φθιώτιδας, στην περιοχή Τραγάνας – Μαλεσίνας του ∆ήµου Αταλάντης η δε δαπάνη της 
ανωτέρου εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 1.004,91€ µε Φ.Π.Α.. 
20.  ΑΝΕΣΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου 
της Π.Ε. Φθιώτιδας, στην περιοχή Λιβανατών – Αταλάντης του ∆ήµου Αταλάντης η δε δαπάνη 
της ανωτέρου εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των  602,70€ µε Φ.Π.Α.. 
21. ΑΝΕΣΤΑΚΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της 
Π.Ε. Φθιώτιδας, στην περιοχή Αταλάντης του ∆ήµου Αταλάντης η δε δαπάνη της ανωτέρου 
εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 608,85€ µε Φ.Π.Α.. 
22. ΠΑΠΑΖΑΧΟΠΟΥΛΟY ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. 
Φθιώτιδας, στην περιοχή Έξαρχου του ∆ήµου Αταλάντης η δε δαπάνη της ανωτέρου 
εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 731,85€ µε Φ.Π.Α.. 
23. Κων/ντία Κεραµίδα για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε Φθιώτιδας από  
χιονοπτώσεις στο επαρχιακό δίκτυο ∆υτικής Φθιώτιδας (περιοχή Αγ. Γεωργίου και 
Τυµφρηστού ∆ήµου Μακρακώµης), η δε δαπάνη της ανωτέρου εργασίας, ανέρχεται στο ποσό 
των 1.162,35 € µε Φ.Π.Α.. 
24. Ε. Ραχούτη και Σία Ο.Ε. για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε Φθιώτιδας από  
χιονοπτώσεις στο επαρχιακό δίκτυο ∆υτικής Φθιώτιδας (περιοχή Τυµφρηστού, ∆ήµου 
Μακρακώµης), η δε δαπάνη της ανωτέρου εργασίας, ανέρχεται  στο ποσό των 1,107,00€ µε 
Φ.Π.Α.. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 448 
 
 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου: 
«Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδικού τµήµατος Σπίτι ∆ιαβάτη – Όρια Νοµού Καρδίτσας», 
Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 200.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 44328/523/3-4-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 

ΑΔΑ: ΒΝΥ77ΛΗ-ΒΚΗ



 33 

1. Εγκρίνει: 
α) την δηµοπράτηση του έργου: «Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδικού τµήµατος 

Σπίτι ∆ιαβάτη – Όρια Νοµού Καρδίτσας», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 200.000,00 € µε 
Φ.Π.Α., µε ανοιχτή δηµοπρασία, και το οποίο αποτελεί υποέργο σε ενάριθµο της ΣΑΕΠ 566, 

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

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 449 

 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου: 
«Αποκατάσταση βλαβών – κατασκευή τεχνικών Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου στα 
όρια του ∆ήµου Καρπενησίου», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 240.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 44511/526/3-4-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµοπράτηση του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών – κατασκευή τεχνικών 

Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του ∆ήµου Καρπενησίου», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
προϋπολογισµού 240.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή δηµοπρασία, το οποίο εντάχθηκε στις 
πιστώσεις των ΣΑΕΠ 566, σύµφωνα µε την αριθµ. 59/16-3-2015 απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας, 

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

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 450 

 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου: 
«Αποκατάσταση βλαβών – κατασκευή τεχνικών Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου στα 
όρια του ∆ήµου Αγράφων», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 240.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 45379/539/6-4-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµοπράτηση του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών – κατασκευή τεχνικών 

Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του ∆ήµου Αγράφων», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
προϋπολογισµού 240.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή δηµοπρασία, το οποίο εντάχθηκε στις 
πιστώσεις των ΣΑΕΠ 566, σύµφωνα µε την αριθµ. 59/16-3-2015 απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας, 

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

Ελλάδας ως υπηρεσία που θα διενεργήσει τη δηµοπρασία για την ανάθεση του έργου του 
θέµατος. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 451 
 

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου: «Συντήρηση 
Εθνικού οδικού δικτύου», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 240.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 45376/537/6-4-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµοπράτηση του έργου: «Συντήρηση Εθνικού οδικού δικτύου», Π.Ε. 

Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 240.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή δηµοπρασία, το οποίο 
εντάχθηκε στις πιστώσεις των ΣΑΕΠ 566, σύµφωνα µε την αριθµ. 59/16-3-2015 απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας, 

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

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 452 

 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου: «Συντήρηση 
Επαρχιακού οδικού δικτύου», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 240.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 45373/536/6-4-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµοπράτηση του έργου: «Συντήρηση Επαρχιακού οδικού δικτύου», Π.Ε. 

Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 240.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή δηµοπρασία, το οποίο 
εντάχθηκε στις πιστώσεις των ΣΑΕΠ 566, σύµφωνα µε την αριθµ. 59/16-3-2015 απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας, 

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

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 453 

 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου: 
«Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Φιδάκια - Βλαχέρνα – Αµπέλια», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
προϋπολογισµού 240.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 45750/557/7-4-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
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α) την δηµοπράτηση του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Φιδάκια - Βλαχέρνα 
– Αµπέλια», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 240.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή 
δηµοπρασία, το οποίο εντάχθηκε στις πιστώσεις των ΣΑΕΠ 566, σύµφωνα µε την αριθµ. 
59/16-3-2015 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας, 

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

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 454 

 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου: 
«Αποκατάσταση κατολίσθησης οδικού δικτύου Ραπτόπουλο – Πρασσιά - Κέδρα», Π.Ε. 
Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 240.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 45378/538/6-4-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµοπράτηση του έργου: «Αποκατάσταση κατολίσθησης οδικού δικτύου 

Ραπτόπουλο – Πρασσιά - Κέδρα», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 240.000,00 € µε 
Φ.Π.Α., µε ανοιχτή δηµοπρασία, το οποίο εντάχθηκε στις πιστώσεις των ΣΑΕΠ 566, σύµφωνα 
µε την αριθµ. 59/16-3-2015 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας, 

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

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 455 
 

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου: 
«Αποπεράτωση κτιριακών εγκαταστάσεων Μουσείου Καρπενησίου στο κτίριο Παλαιού 
∆ασαρχείου», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 60.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 45794/560/7-4-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
 α) την δηµοπράτηση του έργου: «Αποπεράτωση κτιριακών εγκαταστάσεων Μουσείου 

Καρπενησίου στο κτίριο Παλαιού ∆ασαρχείου», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 60.000,00 
€ µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή δηµοπρασία, το οποίο εντάχθηκε στις πιστώσεις των ΣΑΕΠ 566, 
σύµφωνα µε την αριθµ. 59/16-3-2015 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς 
Ελλάδας, 

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

Ελλάδας ως υπηρεσία που θα διενεργήσει τη δηµοπρασία για την ανάθεση του έργου του 
θέµατος. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 456 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού του έργου: 
«Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 51.200,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 47016/566/8-4-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
 1. Εγκρίνει: 
α) την δηµοπράτηση του έργου: «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας», Π.Ε. 

Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 51.200,00 € µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή δηµοπρασία, το οποίο 
εντάχθηκε στις πιστώσεις των ΣΑΕΠ 566, σύµφωνα µε την αριθµ. 59/16-3-2015 απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας, 

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

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 457 

 
ΘΕΜΑ 27ο: Ανάκληση της υπ΄αριθµ. 107/3-2-2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε και εκ νέου έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου: 
«Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδικού τµήµατος Νέο Αργύρι – Όρια Ν. Καρδίτσας», Π.Ε. 
Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 200.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 45371/535/6-4-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Ανακαλεί την υπ΄αριθµ. 107/3-2-2015 (πρακτικό 3/2015) απόφασή της, λόγω 

αλλαγής της χρηµατοδότησης του έργου του θέµατος από τους ΚΑΠ 2014-2015 στην ΣΑΕΠ 
566, σύµφωνα µε την αριθµ. 59/16-3-2015 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς 
Ελλάδας,   

2. Εγκρίνει εκ νέου: 
α) την δηµοπράτηση του έργου: «Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδικού τµήµατος 

Νέο Αργύρι – Όρια Ν. Καρδίτσας», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 200.000,00 € µε 
Φ.Π.Α.,  µε ανοιχτή δηµοπρασία,  

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

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 458 

 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δηµοπράτησης του έργου: «Οδός πρόσβασης στο λιµάνι Μαντουδίου», 
Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 900.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 47479/1271/Φ. 
Έργου/9-4-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµοπράτηση του έργου: «Οδός πρόσβασης στο λιµάνι Μαντουδίου», Π.Ε. 

Εύβοιας, προϋπολογισµού 900.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή δηµοπρασία,  
β) την διακήρυξη και τα λοιπά συµβατικά τεύχη του έργου,  
γ) την δαπάνη για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς 

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

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ψηφίζει θετικά, ωστόσο µε επιφυλάξεις, διότι δεν γνωρίζει 
αν το έργο σχετίζεται µε σκέψεις για ιδιωτικές επενδύσεις στο συγκεκριµένο λιµάνι. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 459 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση της προκήρυξης και των τευχών δηµοπράτησης για την διεξαγωγή του 
διαγωνισµού ανάθεσης της µελέτης µε τίτλο: «Συµπληρωµατικές µελέτες της ΠΕΟ Θήβας 
Λιβαδειάς στο τµήµα της Παράκαµψης Αλιάρτου», µε εφαρµογή της διαδικασίας του άρθρου 7 
του Ν.3316/05, προϋπολογισµού 1.658.616,96 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 48939/1454/15-
4-2015 (ορθή επανάληψη 21-4-2015) έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την 
Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει τα παρακάτω τεύχη της προκήρυξης µε ανοικτή διαδικασία για την 

διεξαγωγή του διαγωνισµού ανάθεσης της µελέτης µε τίτλο: «Συµπληρωµατικές µελέτες της 
ΠΕΟ Θήβας Λιβαδειάς στο τµήµα της Παράκαµψης Αλιάρτου», µε εφαρµογή της διαδικασίας 
του άρθρου 7 του Ν.3316/05, προϋπολογισµού 1.650.313,91€ µε Φ.Π.Α. (και όχι 
1.658.616,96€ µε Φ.Π.Α., όπως εκ παραδροµής ανεγράφη στην από 15-4-2015 αρχική 
εισήγηση της Υπηρεσίας)  

• Ιδιωτικό Συµφωνητικό 
• Φάκελο του έργου 
• Προκήρυξη 
• Συγγραφή Υποχρεώσεων 
• Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς 
 

2. 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 460 

 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση πρακτικών – κατακύρωση αποτελέσµατος της ανοιχτής δηµοπρασίας 
του έργου: «Κατασκευή κόµβου Ξηριώτισσας», προϋπολογισµού 6.000.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 42299/1256/31-
3-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει τα υπ΄αριθµ. 1/19-3-2015 και 2/31-3-2015 πρακτικά της επιτροπής 

διαγωνισµού του έργου: «Κατασκευή κόµβου Ξηριώτισσας», προϋπολογισµού 6.000.000,00 € 
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µε Φ.Π.Α., που αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, των οικονοµικών 
προσφορών και των εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων αναδόχων. 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα της ανοικτής δηµοπρασίας του έργου στην 
εργοληπτική επιχείρηση «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ», που προσέφερε έκπτωση σαράντα οκτώ 
και ογδόντα επτά τοις εκατό (48,87 %) επί των τιµών του τιµολογίου της µελέτης. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 461 

 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση παράτασης του χρονοδιαγράµµατος και της συνολικής προθεσµίας της 
µελέτης: «Περιφερειακός δρόµος Τρικόρφου», Π.Ε. Φωκίδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 45165/2105/3-
4-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
 Εγκρίνει την παράταση του χρονοδιαγράµµατος και της συνολικής προθεσµίας της 
µελέτης: «Περιφερειακός δρόµος Τρικόρφου», Π.Ε. Φωκίδας, για επιπλέον 14 µήνες, ήτοι έως 
3-6-2016. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 462 
 
 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Τροποποίηση συµβάσεων µεταφοράς µαθητών για το σχολικό έτος 2014 – 2015, 
Π.Ε. Εύβοιας. 
 Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 44810/1860/9-
4-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1.Εγκρίνει: 
α) τις τροποποιήσεις των συµβάσεων µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης νοµού Εύβοιας για το σχολικό έτος 2014 – 2015, σύµφωνα µε 
τις ανάγκες των σχολικών µονάδων, όπως αυτές αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
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Ανάδοχος 

ΑΤΤΑΛΗ-ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ 
& ΕΠΙΣΤΡ. -1 

1 471 

Παραµένει η ίδια 
ονοµασία 

18,72 9,36 Τροποποίηση 
δροµολογίου διότι έγινε 
µονή διαδροµή σύµφωνα 

µε τις ανάγκες του 
σχολείου 

12/1/2015 ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
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ΛΟΥΤΣΑ-ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

2 144 

Παραµένει η ίδια 
ονοµασία 

19,84 18,56 Τροποποίηση 
δροµολογίου λόγω 

µείωσης του αριθµού των 
µαθητών και µείωσης της 
χιλιοµετρικής απόστασης 

11/9/2014 ΜΩΡΑΪΤΗΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 

ΨΑΧΝΑ-ΒΡΥΣΑΚΙΑ-
ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ-
ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ-
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ 
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

3 118 

ΨΑΧΝΑ - ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ 
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

26,72 19,11 τροποποίηση  του 
δροµολογίου λόγω 

µείωσης του αριθµού των 
µαθητών και µείωσης της 
χιλιοµετρικής απόστασης 

11/9/2014 ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΠΕΥΚΟ∆ΑΣΟΣ-
ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ & 
ΕΠΙΣΤΡ. -2 

4 457 

ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ - 
ΠΕΥΚΟ∆ΑΣΟΣ (ΜΟΝΟ 
ΕΠΙΣΤΡ.) 

16,90 8,45 Τροποποίηση 
δροµολογίου διότι έγινε 
µονή διαδροµή σύµφωνα 

µε τις ανάγκες του 
σχολείου 

11/9/2014 ΤΣΑΡΑΝΤΑΝΗΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ-
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

5 430 

Παραµένει η ίδια 
ονοµασία 

30,00 25,93 Τροποποίηση 
δροµολογίου λόγω 

αλλαγής του µαθητή και 
µείωσης της αρχικής 

χιλιοµετρικής απόστασης 

11/9/2014 ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Ν.ΕΡΕΤΡΙΑ-ΕΡΕΤΡΙΑ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

6 324 

Παραµένει η ίδια 
ονοµασία 

18,11 19,40 Τροποποίηση 
δροµολογίου λόγω 

αύξησης του αριθµού των 
µαθητών και αύξησης της 
χιλιοµετρικής απόστασης 

20/4/2015 ΜΑΖΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΝΤΕΜΙΡΗ-
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

7 329 

Παραµένει η ίδια 
ονοµασία 

29,54 19,34 ∆εν χρησιµοποιήθηκε ο  
συνοδός. 

11/9/2014 ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

∆ΙΟΝΥΣΑΤΟΥ-ΕΡΕΤΡΙΑ 
& ΕΠΙΣΤΡ. 

8 337 

∆ΙΟΝΥΣΑΤΟΥ - ΛΙΑΝΝΗ 
ΑΚΤΗ - ΕΡΕΤΡΙΑ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

26,71 27,66 τροποποίηση  του 
δροµολογίου λόγω 

προσθήκης µαθήτριας από 
τον οικισµό Λιανή ακτή και 
αύξησης της χιλιοµετρικής 

απόστασης 

10/10/2014 ΤΑΓΚΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΑΓΟΥΛΑ-
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

9 371 

Παραµένει η ίδια 
ονοµασία 

22,80 26,64 Τροποποίηση 
δροµολογίου λόγω 

αλλαγής των 
µεταφερόµενων µαθητών 

και αύξησης της 
χιλιοµετρικής απόστασης 

11/9/2014 ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ 
ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΕΡΕΤΡΙΑ-ΜΥΛΟΙ 
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

10 375 

ΕΡΕΤΡΙΑ - ΜΥΛΟΙ - 
ΠΛΑΚΑΚΙΑ 
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

8,35 11,35 τροποποίηση  του 
δροµολογίου λόγω 

αλλαγής των σχολικών 
µονάδων και προσθήκης 
µαθητή από τον οικισµό 
Πλακάκια µε συνέπεια την 
αύξηση της χιλιοµετρικής 

απόστασης 

30/9/2014 ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΕΡΕΤΡΙΑ-ΜΑΓΟΥΛΑ 
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

11 374 

ΕΡΕΤΡΙΑ - ΑΓ. ΤΡΙΑ∆Α - 
ΜΑΓΟΥΛΑ (ΟΛΟ) 

12,49 20,64 τροποποίηση  του 
δροµολογίου λόγω 

προσθήκης µαθητή από 
τον οικισµό Αγία Τριάδα 

και αύξησης της 
χιλιοµετρικής απόστασης 

11/9/2014 ΤΑΓΚΑΣ Γ. 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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ΑΓ.ΑΝ∆ΡΕΑΣ-
ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

12 340 

ΑΓ.ΑΝ∆ΡΕΑΣ - 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ - 
ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

21,93 26,03 τροποποίηση  του 
δροµολογίου λόγω 

προσθήκης δύο µαθητών 
από τον οικισµό Πανόραµα 

και αύξησης της 
χιλιοµετρικής απόστασης 

10/10/2014 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΜΥΛΟΙ-ΕΡΕΤΡΙΑ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

13 351 

Παραµένει η ίδια 
ονοµασία 

17,65 17,45 Τροποποίηση 
δροµολογίου λόγω 

αλλαγής των µαθητών και 
µείωσης της αρχικής 

χιλιοµετρικής απόστασης 

11/9/2014 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΓΑΛΑΤΣΩΝΑ-ΙΣΤΙΑΙΑ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

14 104 

Παραµένει η ίδια 
ονοµασία 

37,98 34,32 Τροποποίηση 
δροµολογίου λόγω 

αλλαγής των 
µεταφερόµενων µαθητών 

και µείωσης της 
χιλιοµετρικής απόστασης 

11/9/2014 ΜΠΕΜΠΕΛΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ 

ΚΩΝ/ΝΟΥ 

ΗΛΙΑ-Λ. ΑΙ∆ΗΨΟΥ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

15 183 

Παραµένει η ίδια 
ονοµασία 

30,53 29,22 Τροποποίηση 
δροµολογίου λόγω 

αλλαγής των 
µεταφερόµενων µαθητών 

και µείωσης της 
χιλιοµετρικής απόστασης 

11/9/2014 ΣΤΑΜΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΑΜΑΤΡΙΑ∆ΕΣ-
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ-
ΙΣΤΙΑΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ. 

16 198 

ΓΑΛΑΤΣΑ∆ΕΣ - 
ΚΑΜΑΡΙΑ - ΙΣΤΙΑΙΑ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

34,00 30,10 τροποποίηση  του 
δροµολογίου λόγω 

αλλαγής των µαθητών, 
των οικισµών και µείωσης 

της χιλιοµετρικής 
απόστασης 

11/9/2014 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 

ΣΙΝΑΣΟΣ-ΙΣΤΙΑΙΑ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

17 200 

ΝΕΟΧΩΡΙ - ΣΙΝΑΣΟΣ -
ΙΣΤΙΑΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ. 

18,10 24,15 τροποποίηση  του 
δροµολογίου λόγω 

προσθήκης µαθητή, από 
το Νεοχώρι Ιστιαίας και 

αύξησης της χιλιοµετρικής 
απόστασης 

11/9/2014 ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΜΥΛΟΙ-ΚΑΡΥΣΤΟΣ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

18 312 

Παραµένει η ίδια 
ονοµασία 

10,00 10,92 Τροποποίηση 
δροµολογίου λόγω 

αλλαγής των 
µεταφερόµενων µαθητών 

και αύξησης της 
χιλιοµετρικής απόστασης 

11/9/2014 ΚΑΠΟΛΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΧΑΡΤΖΑΝΙ-ΚΑΡΥΣΤΟΣ 
& ΕΠΙΣΤΡ. 

19 314 

ΧΑΡΤΖΑΝΙ - 
ΑΛΑΜΑΝΕΪΚΑ - 
ΚΑΡΥΣΤΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 

10,74 11,09 τροποποίηση  του 
δροµολογίου λόγω 

προσθήκης µαθήτριας, 
από τον οικισµό 

Αλαµανέϊκα και αλλαγή 
των κλήσεων της 

χιλιοµετρικής απόστασης 

11/9/2014 ΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΚΑΨΑΛΑ-ΣΤΥΡΑ & 
ΕΠΙΣΤΡ. -1 

20 500 

ΚΑΨΑΛΑ - ΚΑΓΚΑ∆ΑΙΟΙ 
ΣΤΥΡΑ & ΕΠΙΣΤΡ. 

19,36 22,15 τροποποίηση  του 
δροµολογίου 500 (Κάψαλα 

- Στύρα) λόγω 
συγχώνευσης του µε το 

δροµολόγιο 107 
(Καγκαδαίοι - Στύρα), το 
οποίο καταργήθηκε µε την 

1157/17-11-2014 
απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής 

3/10/2014 ΜΗΤΤΑ ΠΑΓΩΝΑ  

ΛΥΚΟΡΕΜΑ-ΚΡΟΪΜΑ∆Ι-
ΜΑΡΜΑΡΙ & ΕΠΙΣΤΡ. 

21 292 

Παραµένει η ίδια 

20,91 30,29 τροποποίηση  του 
δροµολογίου λόγω 

παράκαµψης στην περιοχή 
Κροϊµάδι,  κατοικία 

11/9/2014 ΞΥΠΟΛΗΤΟΥ 
ΣΟΦΙΑ 
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ονοµασία µεταφερόµενου µαθητή 
σύµφωνα µε το από 17-12-
2014, ηλεκτρονικό µήνυµα, 

(e-mail) του ∆ηµοτικού 
σχολείου Μαρµαρίου, µε 
συνέπεια την αύξηση της 
χιλιοµετρικής απόστασης 

ΑΛΕΞΙ-ΜΑΡΜΑΡΙ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

22 288 

Παραµένει η ίδια 
ονοµασία 

26,42 27,62 τροποποίηση  του 
δροµολογίου λόγω 

προσθήκης µαθητή του 
Νηπιαγωγείου, και αύξηση 

της χιλιοµετρικής 
απόστασης 

11/9/2014 ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

ΦΥΓΙΑΣ-ΚΟΚΚΙΝΗ-
ΜΑΡΜΑΡΙ & ΕΠΙΣΤΡ. 

23 291 

Παραµένει η ίδια 
ονοµασία 

24,68 21,49 τροποποίηση  του 
δροµολογίου λόγω 

παράκαµψης στην περιοχή 
Κοκκίνι Μαρµαρίου,  

κατοικία µεταφερόµενου 
µαθητή σύµφωνα µε το 

από 17-12-2014, 
ηλεκτρονικό µήνυµα, (e-

mail) του ∆ηµοτικού 
σχολείου Μαρµαρίου, µε 
συνέπεια την µείωση της 
χιλιοµετρικής απόστασης 

5/12/2014 ΞΥΠΟΛΗΤΟΥ 
ΣΟΦΙΑ 

ΟΚΤΩΝΙΑ-ΑΛΙΒΕΡΙ 
(ΜΕΣΗΜΕΡΙ) -1 

24 492 

ΟΚΤΩΝΙΑ - ΧΑΝΙΑ 
(ΜΕΣΗΜΕΡΙ) 

16,29 14,04 τροποποίηση  του 
δροµολογίου σύµφωνα µε 
τις ανάγκες του σχολείου 
τη νέα σχολική χρονιά µε 
συνέπεια την µείωση της 
χιλιοµετρικής απόστασης 

11/9/2014 ΣΚΟΥΡΛΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΚΥΜΗ-ΠΥΡΓΟΣ-
ΑΝ∆ΡΟΝΙΑΝΟΙ 
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

25 436 

ΚΥΜΗ - ΠΥΡΓΟΣ - 
ΜΑΛΕΤΙΑΝΟΙ 
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

17,58 12,33 τροποποίηση  του 
δροµολογίου λόγω του ότι 
ότι µε την έναρξη της 

σχολικής χρονιάς τα παιδιά 
που παρακολουθούν το 
ολοήµερο, διαµένουν στον 

Πύργο και τους 
Μαλετιάνους µε συνέπεια 

την µείωση της 
χιλιοµετρικής απόστασης 

11/9/2014 ΓΚΙΚΑΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ-
ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 
-2 

26 491 

ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ - 
ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ (ΜΟΝΟ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 

14,93 6,64 τροποποίηση  του 
δροµολογίου λόγω του ότι 

έγινε µονή διαδροµή 
σύµφωνα µε τις ανάγκες 

του σχολείου 

11/9/2014 ΚΟΥΛΟΥΡΙ∆ΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΣΥΚΙΕΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΥ-
ΠΟΡΤΟ ΜΠΟΥΦΑΛΟ-
ΑΡΓΥΡΟ & ΕΠΙΣΤΡ. 

27 232 

Παραµένει η ίδια 
ονοµασία 

18,00 16,93 Τροποποίηση 
δροµολογίου λόγω 

αλλαγής των 
µεταφερόµενων µαθητών 

και µείωσης της 
χιλιοµετρικής απόστασης 

11/9/2014 ΜΠΕΝΑΚΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΗΣ 

ΚΟΣΚΙΝΑ-ΚΡΙΕΖΑ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

28 235 

ΚΡΙΚΡΙ - ∆ΕΞΑΜΕΝΗ 
ΚΡΙΕΖΩΝ - ΚΡΙΕΖΑ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

26,54 16,30 τροποποίηση  του 
δροµολογίου λόγω του ότι 
ότι µε την έναρξη της 
σχολικής χρονιάς δεν 

υπήρχαν µαθητές από τα 
Κόσκινα µε συνέπεια την 
µείωση της χιλιοµετρικής 

απόστασης 

11/9/2014 ΚΡΟΚΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

29 219 ΤΡΑΧΗΛΙ-ΒΡΥΣΗ 
ΚΟΛΥ∆ΡΑ-ΑΓΙΟΣ 
ΛΟΥΚΑΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 

44,52 37,88 τροποποίηση  του 
δροµολογίου λόγω των 
αναγκών των σχολικών 

11/9/2014 ΚΑΛΦΑΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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ΠΑΡΑΜΕΡΙΤΕΣ- ΒΡΥΣΗ 
ΚΟΛΥ∆ΡΑ - ΑΓΙΟΣ 
ΛΟΥΚΑΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 

µονάδων και   µείωση της 
χιλιοµετρικής απόστασης 

ΜΟΥΡΤΕΡΗ-ΑΥΛΩΝΑΡΙ 
& ΕΠΙΣΤΡ. 

30 194 

Παραµένει η ίδια 
ονοµασία 

34,57 36,07 Τροποποίηση 
δροµολογίου λόγω 
αύξησης  της αρχικής 

χιλιοµετρικής απόστασης 
µε την έναρξη της 

σχολικής χρονιάς και της 
αλλαγής των µαθητών 

11/9/2014 ΣΚΟΥΡΛΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΩΡΟΛΟΓΙ- ΑΓ. ΘΕΚΛΗ-
ΑΥΛΩΝΑΡΙ & ΕΠΙΣΤΡ. 

31 241 

ΑΓ. ΘΕΚΛΗ - 
ΑΥΛΩΝΑΡΙ 

28,22 21,75 τροποποίηση  του 
δροµολογίου λόγω του ότι 
ότι µε την έναρξη της 
σχολικής χρονιάς δεν 

υπήρχαν µαθητές από το 
Ωρολόγι µε συνέπεια την 
µείωση της χιλιοµετρικής 

απόστασης 

11/9/2014 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΑΡΙΝΑ 

ΑΥΛΩΝΑΡΙ-ΛΟΦΙΣΚΟΣ 
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

32 266 

Παραµένει η ίδια 
ονοµασία 

11,45 12,04 Τροποποίηση 
δροµολογίου λόγω 
αύξησης  της αρχικής 

χιλιοµετρικής απόστασης 
µε την έναρξη της 

σχολικής χρονιάς και της 
αλλαγής των µαθητών 

11/9/2014 ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟ-ΚΑΡΑΒΟΣ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

33 248 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ∆ΕΗ - 
ΚΑΡΑΒΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 

27,59 26,83 τροποποίηση  του 
δροµολογίου λόγω του ότι 
ότι µε την έναρξη της 
σχολικής χρονιάς οι 

µαθητές του νηπιαγωγείου 
διαµένουν στον οικισµό 
της ∆ΕΗ µε συνέπεια την 
αλλαγή των κλήσεων της 
χιλιοµετρικής απόστασης 

11/9/2014 ΠΙΛΑΤΗ 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

∆ΑΦΝΗ-ΛΟΦΙΣΚΟΣ-
ΑΥΛΩΝΑΡΙ & ΕΠΙΣΤΡ. 

34 244 

ΛΟΦΙΣΚΟΣ - 
ΑΥΛΩΝΑΡΙ 

25,60 22,41 τροποποίηση  του 
δροµολογίου λόγω του ότι 
ότι µε την έναρξη της 
σχολικής χρονιάς δεν 

υπήρχαν µαθητές από τη 
∆άφνη µε συνέπεια την 
µείωση της χιλιοµετρικής 

απόστασης 

11/9/2014 ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΑΚΤΗ ΝΗΡΕΩΣ-
ΚΑΜΠΟΣ-ΚΑΡΑΒΟΣ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

35 247 

ΚΑΡΑΒΟΣ  - ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΚΑΜΠΟΥ (ΜΟΝΟ 
ΕΠΙΣΤΡ.) 

29,06 14,53 τροποποίηση  του 
δροµολογίου λόγω του ότι 
ότι µε την έναρξη της 
σχολικής χρονιάς δεν 

υπήρχαν µαθητές από την 
Ακτή Νηρέως. Επίσης 
έγινε µονή διαδροµή µε 
συνέπεια την µείωση της 
χιλιοµετρικής απόστασης 

11/9/2014 ΠΙΛΑΤΗ 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΧΑΝΙΑ-ΟΡΙΟ 
(ΜΕΣΗΜΕΡΙ) 

36 276 

ΧΑΝΙΑ - ΚΑΛΛΙΘΕΑ - 
ΠΥΡΓΙ (ΜΕΣΗΜΕΡΙ) 

12,14 11,02 τροποποίηση  του 
δροµολογίου λόγω του ότι 
ότι µε την έναρξη της 
σχολικής χρονιάς δεν 

υπήρχαν µαθητές από το 
Όριο µε συνέπεια την 

µείωση της χιλιοµετρικής 
απόστασης 

11/9/2014 ΣΚΟΥΡΛΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΟ 
& ΕΠΙΣΤΡ. 

37 400 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ - 
ΛΕΥΚΑΝΤΙ - ΒΑΣΙΛΙΚΟ 
& ΕΠΙΣΤΡ. 

29,20 30,87 τροποποίηση  του 
δροµολογίου λόγω 

προσθήκης µαθητών από 
το Λευκαντί µε συνέπεια 

την αύξηση της 
χιλιοµετρικής απόστασης 

11/9/2014 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

38 554 ΜΕΤΟΧΙ-ΧΑΛΚΙ∆Α & 123,12 139,46 τροποποίηση  του 25/9/2014 ΤΣΟΚΟΣ 
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ΕΠΙΣΤΡ. 

ΜΕΤΟΧΙ - ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ 
- ΧΑΛΚΙ∆Α & ΕΠΙΣΤΡ. 

δροµολογίου λόγω 
προσθήκης µαθητή από τη 
Νέα Αρτάκη µε συνέπεια 

την αύξηση της 
χιλιοµετρικής απόστασης 

ΗΡΑΚΛΗΣ  ΤΟΥ 
ΧΡΥΣΟΣΤΌΜΟΥ 

ΤΟΠΙΚΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
& ΕΠΙΣΤΡ. -2 

39 535 

Παραµένει η ίδια 
ονοµασία 

19,78 18,86 Τροποποίηση 
δροµολογίου λόγω 

µείωσης  της χιλιοµετρικής 
απόστασης µε την έναρξη 
της σχολικής χρονιάς και 
αλλαγής των µαθητών 

11/9/2014 ΚΑΚΑΛΙΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΟΠΙΚΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
& ΕΠΙΣΤΡ. -1 

40 534 

Παραµένει η ίδια 
ονοµασία 

18,78 22,53 Τροποποίηση 
δροµολογίου λόγω 

αύξησης  της χιλιοµετρικής 
απόστασης µε την έναρξη 
της σχολικής χρονιάς και 
αλλαγής των µαθητών 

11/9/2014 ΚΑΚΑΛΙΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ-ΧΑΛΚΙ∆Α 
& ΕΠΙΣΤΡ. (ΕΣΠΕΡΙΝΟ) 

41 426 

ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ - ΝΕΑ 
ΑΡΤΑΚΗ - ΕΞΩ 
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ & ΕΠΙΣΤΡ. 

27,80 27,30 τροποποίηση  του 
δροµολογίου λόγω 

προσθήκης µαθητών από 
τη Νέα Αρτάκη και την 
Έξω Παναγίτσα µε 

συνέπεια την µείωση της 
χιλιοµετρικής απόστασης 

11/9/2014 ΜΠΕΝΙΣΗΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ - TΡΙΑ∆Α 
- ΧΑΛΚΙ∆Α 
(ΜΠΑΛΑΛΑΙΩΝ 47 
Ε∆ΡΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ)  -   
ΚΑΡΑΚΑ ∆ΡΟΣΙΑΣ 
ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ (Ε∆ΡΑ  ΤΕΕ 
ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) 

42 488 

TΡΙΑ∆Α -  ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ 
- ΧΑΛΚΙ∆Α 
(ΜΠΑΛΑΛΑΙΩΝ 47 
Ε∆ΡΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ)-(ΚΑΜΑΡΕΣ 
Ε∆ΡΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΠΑΛ)  
-   ΚΑΡΑΚΑ ∆ΡΟΣΙΑΣ 
ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ (Ε∆ΡΑ  ΤΕΕ 
ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) 

61,67 66,87 τροποποίηση  του 
δροµολογίου λόγω 

αλλαγής των µαθητών και 
των τόπων διαµονής τους 
µε συνέπεια την αύξηση 

της χιλιοµετρικής 
απόστασης 

11/9/2014 ΣΙ∆ΕΡΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ-ΧΑΛΚΙ∆Α 
& ΕΠΙΣΤΡ. 

43 485 

∆ΥΟ ∆ΕΝΤΡΑ - 
ΧΑΛΚΙ∆Α & ΕΠΙΣΤΡ. 

10,80 12,79 τροποποίηση  του 
δροµολογίου λόγω 

αλλαγής των µαθητών και 
των τόπων διαµονής τους 
µε συνέπεια την αύξηση 

της χιλιοµετρικής 
απόστασης 

11/9/2014 ΜΠΕΝΙΣΗΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ  - 
∆ΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ 1& 
ΣΜΥΡΝΗΣ-ΕΙ∆ΙΚΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

44 18 

∆ΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ 1 - 
ΘΕΟΧΑΡΗ 12 - ΑΧΑΙΟΥ 
15 - ΕΙ∆ΙΚΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 

15,69 14,34 τροποποίηση  του 
δροµολογίου λόγω 

αλλαγής των µαθητών και 
των τόπων διαµονής τους 
µε συνέπεια την µείωση 

της χιλιοµετρικής 
απόστασης 

11/9/2014 ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ 
Γ.ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΚΑΣΤΕΛΑ - ΝΕΑ 
ΑΡΤΑΚΗ- ΕΙ∆ΙΚΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΕΙ∆ΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

45 17 

ΚΑΣΤΕΛΛΑ - 
ΒΑΤΩΝΤΑΣ -  ΝΕΑ 
ΑΡΤΑΚΗ- ΕΙ∆ΙΚΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΕΙ∆ΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

33,81 42,97 τροποποίηση  του 
δροµολογίου λόγω 

αδυναµίας συνύπαρξης 
των µαθητών ειδικής 
αγωγής κατά την 

πραγµατοποίηση του 
σύµφωνα µε  αίτηµα των 
∆ιευθυντών των  ειδικών 

σχολείων 

12/11/2014 ΤΣΟΚΟΣ 
ΗΡΑΚΛΗΣ  ΤΟΥ 
ΧΡΥΣΟΣΤΌΜΟΥ 
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ΨΑΧΝΑ ΧΑΛΚΙ∆Α 
(ΚΑΜΑΡΕΣ Ε∆ΡΑ  
ΣΧΟΛΕΙΟΥ) 

46 25 

ΑΡΤΑΚΗ - ΚΑΡΑΚΑ 
∆ΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 
(έδρα  σχολείου) & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

38,80 38,23 τροποποίηση  του 
δροµολογίου λόγω 
συγχώνευσης και 
κατάργησης άλλων 

δροµολογίων τόσο για 
οικονοµία όσο και για την 
εύρυθµη λειτουργία των 

σχολείων 

1/2/2015 ΜΠΑΣΙΝΑΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΑ - ΒΑΤΩΝΤΑΣ 
- ΑΡΤΑΚΗ - ΈΞΩ 
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ - ΧΑΛΚΙ∆Α 
(ΚΑΜΑΡΕΣ Ε∆ΡΑ  
ΣΧΟΛΕΙΟΥ) 

47 26 

Παραµένει η ίδια 
ονοµασία 

39,78 45,29 Τροποποίηση 
δροµολογίου λόγω λάθους 

εκ παραδροµής της 
χιλιοµετρικής απόστασης 

κατά την αρχική 
κοστολόγηση µε συνέπεια 

την αύξησή της 

11/9/2014 ΚΑΚΑΛΙΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΖΕΦΥΡΟΣ ΝΕΑΣ 
ΑΡΤΑΚΗΣ - Ν. ΑΡΤΑΚΗ 
- ΈΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ -  
ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 
(ΜΠΑΛΑΛΑΙΩΝ 47) 

48 8 

Παραµένει η ίδια 
ονοµασία 

38,32 34,16 Τροποποίηση 
δροµολογίου λόγω 

αλλαγής των µαθητών και 
των τόπων διαµονής τους 
µε συνέπεια την µείωση 

της χιλιοµετρικής 
απόστασης 

11/9/2014 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΚΥΜΗ-ΧΑΛΚΙ∆Α & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

49 555 

ΚΥΜΗ - ΜΟΝΟ∆ΡΥ - 
ΧΑΛΚΙ∆Α & ΕΠΙΣΤΡ. 

120,01 130,41 τροποποίηση  του 
δροµολογίου λόγω 

προσθήκης µαθητή από το 
Μονόδρι µε συνέπεια την 
αύξηση της χιλιοµετρικής 

απόστασης 

11/9/2014 ΚΡΙΝΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ - 
ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ - 
ΒΑΣΙΛΙΚΟ - ΧΑΛΚΙ∆Α 
(ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙ Ε∆ΡΑ 
ΕΕΕΚ ΕΙ∆ΙΚΗΣ -
(ΚΑΜΑΡΕΣ Ε∆ΡΑ  
ΕΠΑΛ ΕΙ∆. ΑΓΩΓΗΣ) 

50 37 

Παραµένει η ίδια 
ονοµασία 

49,50 56,14 Τροποποίηση 
δροµολογίου λόγω 

αλλαγής των µαθητών και 
των τόπων διαµονής τους 
µε συνέπεια την αύξηση 

της χιλιοµετρικής 
απόστασης 

11/9/2014 ΚΑΤΣΙΑΒΕΛΟΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 

ΣΚΟΡΠΟΝΕΡΙΑ-
ΛΟΥΚΙΣΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ. 

51 184 

Παραµένει η ίδια 
ονοµασία 

27,52 27,97 Τροποποίηση 
δροµολογίου λόγω 

αλλαγής των µαθητών και 
των τόπων διαµονής τους 
µε συνέπεια την αλλαγή 

των κλήσεων της 
χιλιοµετρικής απόστασης 

11/9/2014 ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤ
ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΛΕΥΚΤΡΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ - 
ΘΗΒΑ - ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ - 
ΚΑΡΑΚΑ ∆ΡΟΣΙΑΣ 
ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ (Ε∆ΡΑ ΤΕΕ  
ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) - 
ΚΑΜΑΡΕΣ Ε∆ΡΑ  ΕΠΑΛ 
ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) 

52 38 

ΛΕΥΚΤΡΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ - 
ΘΗΒΑ- ΚΑΡΑΚΑ 
∆ΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 
(Ε∆ΡΑ ΤΕΕ  ΕΙ∆ΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ) - ΚΑΜΑΡΕΣ 
Ε∆ΡΑ  ΕΠΑΛ ΕΙ∆ΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ) 

117,74 112,07 τροποποίηση  του 
δροµολογίου λόγω του ότι 
ότι µε την έναρξη της 
σχολικής χρονιάς δεν 

υπήρχαν µαθητές από το 
Σχηµατάρι µε συνέπεια την 
µείωση της χιλιοµετρικής 

απόστασης 

11/9/2014 ΤΣΟΤΡΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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ΚΑΘΕΝΟΙ -ΠΟΥΡΝΟΣ - 
ΠΙΣΣΩΝΑΣ -  ΧΑΛΚΙ∆Α  
(ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙ Ε∆ΡΑ 
ΕΕΕΚ ΕΙ∆. ΑΓΩΓΗΣ) 
(ΚΑΜΑΡΕΣ Ε∆ΡΑ  
ΕΠΑΛ ΕΙ∆. ΑΓΩΓΗΣ) -
ΜΠΑΛΑΛΑΙΩΝ 47 Ε∆ΡΑ 
ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ)  

53 35 

ΕΡΙΑ ΚΑΘΕΝΩΝ - 
ΠΟΥΡΝΟΣ-ΒΑΤΩΝΤΑΣ-
ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ-ΧΑΛΚΙ∆Α 
ΜΠΑΛΑΛΑΙΩΝ 47 Ε∆ΡΑ 
ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ) & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

59,00 57,23 τροποποίηση  του 
δροµολογίου λόγω του ότι 
συγχωνεύτηκε µε το 80 
δροµολόγιο σύµφωνα µε 
τις ανάγκες του Ειδικού 
σχολείου µε συνέπεια την 
µείωση της χιλιοµετρικής 

απόστασης 

25/9/2014 ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ 
ΛΑΜΠΡΟΣ 

ΜΑΝΤΟΥ∆Ι ΨΑΧΝΑ - 
ΚΑΡΑΚΑ ∆ΡΟΣΙΑΣ 
ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ (Ε∆ΡΑ  
ΣΧΟΛΕΙΟΥ) 

54 27 

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

112,42 102,55 τροποποίηση  του 
δροµολογίου λόγω, 

συγχώνευσης µε το 28 
δροµολόγιο, λόγω αλλαγής 

των µαθητών και της 
σχολικής µονάδας µε 

συνέπεια την µείωση της 
χιλιοµετρικής απόστασης 

0/1/1900 ΠΑΠΑΤΣΟΥΛΗΣ 
∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ 

ΚΑΣΤΕΛΙ-ΕΡΕΤΡΙΑ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

55 338 

ΚΑΣΤΕΛΙ - ΑΓΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΕΡΕΤΡΙΑ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

20,18 20,18 τροποποίηση  του 
δροµολογίου λόγω, 

προσθήκης µαθητή από 
την περιοχή Αγίου 

Γεωργίου Η χιλιοµετρική 
απόσταση παραµένει η 

ίδια 

5/3/2015 ΤΑΓΚΑΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ - 
ΠΟΥΡΝΟΣ & 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

56 563 

Παραµένει η ίδια 
ονοµασία 

25,66 25,28 Τροποποίηση 
δροµολογίου λόγω 

αλλαγής των µαθητών και 
των τόπων διαµονής τους 
µε συνέπεια τη µείωση της 
χιλιοµετρικής απόστασης 

1/10/2014 ΜΠΕΝΙΣΗΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΛΟΥΚΙΣΙΑ-ΕΙ∆ΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ& 
ΕΠΙΣΤΡ 

57 565 

ΛΟΥΚΙΣΙΑ-∆ΡΟΣΙΑ-
ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ& ΕΠΙΣΤΡ 

25,90 26,68 τροποποίηση  του 
δροµολογίου λόγω 

προσθήκης µαθητή από τη 
∆ροσιά µε συνέπεια την 
αύξηση της χιλιοµετρικής 

απόστασης 

16/10/2014 ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤ
ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ-
ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΜΟΝΟΝ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 

58 568 

Παραµένει η ίδια 
ονοµασία 

11,00 11,65 Τροποποίηση 
δροµολογίου λόγω 

προσθήκης των µαθητών 
του 1ου ∆ηµ. Σχόλ. 

Αµαρύνθου µε συνέπεια 
την αύξηση της 

χιλιοµετρικής απόστασης 

1/10/2014 ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΛΙΜΝΗ-ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΙ 
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) -2 

59 599 

ΛΙΜΝΗ - ΜΟΥΡΤΙΑΣ - 
ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΙ 
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) -2 

15,49 16,31 τροποποίηση του 
δροµολογίου λόγω 
κατάργησης του 627 

δροµολογίου από Μουρτιά 
µε συνέπεια την αύξηση 

της χιλιοµετρικής 
απόστασης 

30/10/2014 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΕΡΕΤΡΙΑ ΧΑΛΚΙ∆Α & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

60 618 

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ - 
ΧΑΛΚΙ∆Α & ΕΠΙΣΤΡ. 

41,50 54,59 τροποποίηση του 
δροµολογίου, λόγω 

προσθήκης µαθητή από 
την περιοχή της 

Αµαρύνθου µε συνέπεια 
την αύξηση της 

χιλιοµετρικής απόστασης 

1/10/2014 ΛΕΩΝ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

61 643 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ-
ΑΙ∆ΗΨΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 

19,00 16,52 Τροποποίηση του 
δροµολογίου λόγω 

1/10/2014 ΣΧΟΙΝΑΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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Παραµένει η ίδια 
ονοµασία 

διόρθωσης και µείωσης  
της χιλιοµετρικής 
απόστασης 

ΜΕΚΟΥΝΙ∆Α-
ΚΑΡΥΣΤΟΣ-2 & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

62 653 

ΚΑΣΤΡΟ ΜΕΚΟΥΝΙ∆Α - 
ΜΕΚΟΥΝΙ∆Α - 
ΚΑΡΥΣΤΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 

22,00 25,74 τροποποίηση  του 
δροµολογίου λόγω 

προσθήκης µαθητή από το 
1ο ∆ηµ σχολ Καρύστου 

την αύξηση της 
χιλιοµετρικής απόστασης 

1/10/2014 ΜΠΕΚΑΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΚΑΛΥΒΙΑ - ΚΑΡΥΣΤΟΣ 
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) -1 

63 672 

Παραµένει η ίδια 
ονοµασία 

11,03 11,66 Τροποποίηση του 
δροµολογίου λόγω 

αλλαγής της κατοικίας των 
µαθητών από το σχολείο 

και µείωσης  της 
χιλιοµετρικής απόστασης 

1/12/2014 ΚΑΠΟΛΑΣ 
∆ΗΜΗΤΡΗΣ 

ΚΑΛΥΒΙΑ - ΚΑΡΥΣΤΟΣ 
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) -2 

64 673 

Παραµένει η ίδια 
ονοµασία 

11,03 11,41 Τροποποίηση του 
δροµολογίου λόγω 

διόρθωσης και αύξησης 
της χιλιοµετρικής 

απόστασης σύµφωνα µε 
αίτηµα του σχολείου 

1/12/2014 ΚΟΛΛΙΑΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ 

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

65 121 

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

28,30 22,87 τροποποίηση  του 
δροµολογίου λόγω εκ νέου 

δροµολόγησης των 
µαθητών και προσθήκης 
της περιοχής των Καθενών 
µε συνέπεια την αύξηση 

της χιλιοµετρικής 
απόστασης 

11/9/2014 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ 
ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ 
ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΚΕΡΑΣΙΑ-ΑΓ. ΑΝΝΑ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

65 126 

παραµένει η ίδια 

72,50 41,23 εκ νέου κοστολόγηση 
λόγω αλλαγής του 

µεταφορικού µέσου από 
µεγάλο λεωφορείο σε 

µικρό και 
επαναπροσδιορισµού της 
χιλιοµετρικής απόστασης 

λόγω αλλαγής των 
µεταφερόµενων µαθητών 

11/9/2014 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ 
ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ 
ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΑΒΓΑΡΙΑ-ΣΙΝΑΣΣΟΣ- 
ΙΣΤΙΑΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ. (ΤΡ. 
ΤΕ. ΠΕ) 

67 163 

παραµένει η ίδια 

53,00 35,98 εκ νέου κοστολόγηση 
λόγω αλλαγής του 

µεταφορικού µέσου από 
µεγάλο λεωφορείο σε 

µικρό και 
επαναπροσδιορισµού της 
χιλιοµετρικής απόστασης 

λόγω αλλαγής των 
µεταφερόµενων µαθητών 

11/9/2014 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ 
ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ 
ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΤΡΑΧΗΛΙ-
ΠΑΡΑΜΕΡΙΤΕΣ-ΑΓ. 
ΛΟΥΚΑΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 

68 190 

παραµένει η ίδια 

69,72 41,94 εκ νέου κοστολόγηση 
λόγω αλλαγής του 

µεταφορικού µέσου από  
µικρό λεωφορείο σε 

µεγάλο και 
επαναπροσδιορισµού της 
χιλιοµετρικής απόστασης 

λόγω αλλαγής των 
µεταφερόµενων µαθητών 

11/9/2014 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ 
ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ 
ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ-
ΚΟΥΡΟΥΝΙ-ΚΗΠΟΙ-
ΣΤΟΜΙΟ-ΟΞΥΛΙΘΟΣ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

69 201 

ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ-
ΚΟΥΡΟΥΝΙ-ΚΗΠΟΙ-
ΣΤΟΜΙΟ-ΠΛΑΤΑΝΑ - 
ΟΞΥΛΙΘΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 

117,00 125,14 τροποποίηση  του 
δροµολογίου λόγω εκ νέου 

δροµολόγησης των 
µαθητών και προσθήκης 

της περιοχής της 
Πλατάνας µε συνέπεια την 
αύξηση της χιλιοµετρικής 

απόστασης 

8/1/2015 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ 
ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ 
ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΑΔΑ: ΒΝΥ77ΛΗ-ΒΚΗ



 47 

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - 
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΜΠΑΤΑΡΙΑ 
- ΆΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - 
ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ - ΧΑΪΝΑ - 
∆ΟΚΟΣ - ∆ΥΟ ∆ΕΝ∆ΡΑ 
- ΣΧΟΛΕΙΟ & ΕΠΙΣΤΡ. 

70 12 

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - 
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΜΠΑΤΑΡΙΑ 
- ΆΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - 
ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ - ΧΑΪΝΑ - 
ΣΧΟΛΕΙΟ & ΕΠΙΣΤΡ. 

99,08 97,42 τροποποίηση  του 
δροµολογίου σύµφωνα µε 
τις ανάγκες του Ειδικού 

σχολείου 

11/9/2014 ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ 

ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ Α.Ε. 

ΈΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ - 
∆ΟΚΟΣ - ΑΦΡΑΤΙ - 
ΒΑΣΙΛΙΚΟ - ΛΕΥΚΑΝΤΙ - 
ΒΑΣΙΛΙΚΟ - ΜΠΟΥΡΤΖΙ 
- ΚΑΜΑΡΕΣ (Ε∆ΡΑ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ) 

71 59 

ΈΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ - 
∆ΟΚΟΣ - ΑΦΡΑΤΙ - 
ΒΑΣΙΛΙΚΟ - ΛΕΥΚΑΝΤΙ - 
ΦΥΛΛΑ - ΜΥΤΙΚΑΣ- 
ΜΠΟΥΡΤΖΙ - ΚΑΜΑΡΕΣ 
(Ε∆ΡΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ) 

94,82 136,13 τροποποίηση  του 
δροµολογίου λόγω 

προσθήκης µαθητών από 
τις περιοχές των Φύλλων 
και Μπούρζι µε αύξηση της 
χιλιοµετρικής απόστασης 

11/9/2014 ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ 

ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ Α.Ε. 

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

72 414 

παραµένει η ίδια 

56,64 56,07 Τροποποίηση  του 
δροµολογίου λόγω 

παράκαµψης στην περιοχή 
του καταυλισµού των Ροµά 

µε αύξηση της 
χιλιοµετρικής απόστασης 

10/11/2014 ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ 

ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ Α.Ε. 

∆ΡΟΣΙΑ - ΚΑΝΗΘΟΣ - 
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΣΑΜΟΥ 
15  - ΆΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) - 
Β. ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η 14 - 
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 9 - 
∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 1 - 
ΜΠΟΛΟΒΙΝΕΝΑΣ 38 - 
ΚΑΜΑΡΕΣ (Ε∆ΡΑ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ) 

73 58 

∆ΡΟΣΙΑ - ΚΑΝΗΘΟΣ - 
ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - 
∆ΕΞΑΜΕΝΗ - 
ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ 
-  ΆΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) - 
ΣΑΜΟΥ  ΚΑΜΑΡΕΣ 
(Ε∆ΡΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ) 

106,85 99,33 τροποποίηση  του 
δροµολογίου και µείωση 

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

αιτηµάτων του αναδόχου 
µε την αναλυτική 
περιγραφή του 
δροµολογίου 

11/9/2014 ΤΣΟΤΡΑΣ % ΣΙΑ 
Ο.Ε. 

74 71 ΈΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ, 
(CITROEN), ΛΙΑΝΗ 
ΆΜΜΟΣ, ∆ΟΚΟΣ,  
ΚΑΛΙΜΑΤΣΑΝΙΚΑ , 
ΑΦΡΑΤΙ, ΦΥΛΛΑ, 
MΥΤΙΚΑΣ, ΕΛΙΑ, 
ΒΑΣΙΛΙΚΟ, 
ΛΑΜΨΑΚΟΣ, ΑΓΙΑ 
ΜΑΡΙΝΑ, ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, Ο∆ΟΣ 
ΛΙΑΣΚΑ, ΠΑΛΙΑ 
ΓΕΦΥΡΑ, ∆ΡΟΣΙΑ, 
(Ε∆ΡΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ). 

186,82 236,32 τροποποίηση  του 
δροµολογίου λόγω 

αλλαγής µεταφορικού 
µέσου (από Μικρό 

Λεωφορείο σε µεγάλο) 
καθώς αλλαγής του 

δροµολογίου, µε συνέπεια 
την αύξηση της 

χιλιοµετρικής απόστασης, 
σύµφωνα µε τις ανάγκες 
του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής, 
µε την  έναρξη του νέου 
σχολικού έτους καθώς και 

11/9/2014 ΤΣΟΤΡΑΣ % ΣΙΑ 
Ο.Ε. 
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ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - 
ΧΑΡΑΥΓΗ - ΑΓΙΑ 
ΕΛΑΙΟΥΣΑ - ∆ΥΟ 
∆ΕΝ∆ΡΑ - ΤΡΙΑ 
ΜΑΓΑΖΙΑ - 
ΚΑΛΙ,ΑΤΣΑΝΙΚΑ - 
ΑΦΡΑΤΙ - ΦΥΛΛΑ - 
ΜΙΤΙΚΑΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΟ - 
ΛΕΥΚΑΝΤΙ - ΜΠΟΥΡΤΖΙ 
- ΛΑΜΨΑΚΟΣ - 
ΒΟΥΡΚΟΣ - ΑΓΙΑ 
ΜΑΡΙΝΑ - ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΟΙΧΙΕΣ - ΥΨΗΛΗ 
ΓΕΦΥΡΑ - ΚΑΡΑΚΑ 
∆ΡΟΣΙΑΣ (Ε∆ΡΑ ΤΕΕ 
ΕΙ∆. ΑΓΩΓΗΣ 

έγγραφων αιτηµάτων του 
αναδόχου µε την 

αναλυτική περιγραφή του 
δροµολογίου 

ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ - 
ΚΑΜΑΡΕΣ - ∆ΙΑΣΤ. 
ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ - ΟΡΕΣΤΗ 
ΜΑΚΡΗ - ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ - 
ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ - ΧΑΪΝΑ - 
Λιανή Άµµος, 
(ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ) - 
∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - 
ΩΡΙΩΝΟΣ - 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΓΓΕΛΗ 
ΓΟΒΙΟΥ - ΠΑΛΑΙΑ 
ΓΕΦΥΡΑ - ΚΑΝΗΘΟΣ - 
∆ΡΟΣΙΑ, (Ε∆ΡΑ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ) 

75 72 

ΚΑΡΝΑΓΙΟ - ΚΑΚΑΡΑ - 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΓΙΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ - 
ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ - ∆ΕΛΤΑ - 
ΧΑΪΝΑ - ΟΡΕΣΤΗ 
ΜΑΚΡΗ - ΚΑΜΑΡΕΣ - 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - 
ΦΑΡΜΑΚΙ∆ΟΥ - 
ΥΨΗΛΗ ΓΕΦΥΡΑ - 
ΚΑΝΗΘΟΣ - ΚΑΡΑΚΑ 
∆ΡΟΣΙΑΣ (Ε∆ΡΑ ΤΕΕ 
ΕΙ∆. ΑΓΩΓΗΣ) 

125,21 94,28 τροποποίηση  του 
δροµολογίου λόγω 

αλλαγής µεταφορικού 
µέσου (από Μεγάλο 
Λεωφορείο σε µικρό) 
καθώς και αλλαγής του 

δροµολογίου, µε συνέπεια 
την αύξηση της 

χιλιοµετρικής απόστασης, 
σύµφωνα µε τις ανάγκες 
του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής, 
µε την  έναρξη του νέου 
σχολικού έτους καθώς και 
έγγραφων αιτηµάτων της 
σχολικής µονάδας και του 

αναδόχου 

11/9/2014 ΤΣΟΤΡΑΣ % ΣΙΑ 
Ο.Ε. 

ΣΤΑΘΜΟΣ-
ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ-
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-
ΑΓΓ.ΓΟΒΙΟΥ-ΆΓΙΟΣ 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-ΛΥΚΕΙΟ 
ΚΑΝΗΘΟΥ-
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ-
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ-
ΚΩΤΣΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-
ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ-ΑΓΙΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ-
ΧΑΪΝΑ-ΛΙΑΝΗ ΆΜΜΟΣ-
ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙ (Ε∆ΡΑ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ) 

76 73 

ΚΑΝΗΘΟΣ - ΤΕΡΜΑ 
ΡΟ∆ΙΕΣ - ΥΨΗΛΗ 
ΓΕΦΥΡΑ - ΑΓΙΑ 
ΜΑΡΙΝΑ - ΝΕΑΠΟΚΗ - 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - 
ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ - ΑΓΙΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ - ∆ΥΟ 
∆ΕΝ∆ΡΑ - 
ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙ (Ε∆ΡΑ 
ΕΕΕΕΚ ΕΥΒΟΙΑΣ) 

89,02 75,92 τροποποίηση  του 
δροµολογίου και µείωση 

της χιλιοµετρικής 
απόστασης σύµφωνα µε 
τις ανάγκες του ΕΕΕΕΚ 
Εύβοιας µε την  έναρξη 
του νέου σχολικού έτους 
καθώς και έγγραφων 

αιτηµάτων του αναδόχου 

11/9/2014 ΤΣΟΤΡΑΣ % ΣΙΑ 
Ο.Ε. 
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Σύνολο ηµερήσιου κόστους 3.063,39 3.016,89      
 

β.  την καταβολή στους αναδόχους από την ηµεροµηνία έναρξης πραγµατοποίησης 
των δροµολογίων µέχρι 31-12-2014, της διαφοράς που προκύπτει, µετά το νέο ηµερήσιο 
κόστος, στις περιπτώσεις που αυτό είναι µεγαλύτερο από το συµβατικό κόστος, σύµφωνα µε 
τις βεβαιώσεις των διευθυντών των σχολικών µονάδων.  

γ. την παρακράτηση από τους αναδόχους από την ηµεροµηνία έναρξης πραγ-
µατοποίησης των δροµολογίων µέχρι 31-12-2014, της διαφοράς που προκύπτει, µετά το νέο 
ηµερήσιο κόστος, στις περιπτώσεις που αυτό είναι µικρότερο από το συµβατικό κόστος, 
σύµφωνα µε τις βεβαιώσεις των διευθυντών των σχολικών µονάδων.  

 
2. Καταργεί τις συµβάσεις µεταφοράς µαθητών για το σχολικό έτος 2014-2015, όπως 

αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

α/α Ονοµασία  
δροµολογίου 

Κωδ. 
∆ροµ. Ανάδοχος ∆ιαγωνιστική 

διαδικασία 

Απόφαση 
έγκρισης 

Οικ. Επιτροπής 
1 ΠΗΓΑ∆ΑΚΙΑ-

ΚΑΡΥΣΤΟΣ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

302 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 1039/8-10-2014 

2 ΚΑΡΥΣΤΟΣ - 
ΑΕΤΟΣ  (ΜΟΝΟ 
ΕΠΙΣΤΡ.) 

603 ∆ΗΜΑΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΝΕΑ ∆ΡΟΜ 30-9-2014 1066/23-10-2014 

3 ΑΝΩ ΑΕΤΟΣ-
ΠΗΓΑ∆ΑΚΙΑ-
ΚΑΡΥΣΤΟΣ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

657 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΝΕΑ ∆ΡΟΜ 30-9-2014 1066/23-10-2014 

4 ΠΗΓΑ∆ΑΚΙΑ-
ΚΑΤΩ ΑΕΤΟΣ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

686 ΚΟΛΛΙΑΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΝΕΑ ∆ΡΟΜ 29-10-
2014 

1103/11-11-2014 

5 ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ-
ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ & 
ΕΠΙΣΤΡ. -2 

491 ΚΟΥΛΟΥΡΙ∆ΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ 9-9-2014 1034/8-10-2014 

6 ΕΡΕΤΡΙΑ - 
ΠΛΑΚΑΚΙΑ 
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ - 2) 

529 ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

935/26-8-2014 

7 ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ - 
ΛΟΚΚΑ 
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

587 ΛΙΑΠΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΝΕΑ ∆ΡΟΜ 30-9-2014 1066/23-10-2014 

8 ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ-
ΚΗΠΟΙ (ΜΟΝΟΝ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 

589 ΛΙΑΠΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΝΕΑ ∆ΡΟΜ 30-9-2014 1066/23-10-2014 

9 ΒΡΥΣΗ-
ΜΟΝΟ∆ΡΙ & 
ΕΠΙΣΤΡ. -1 

514 ΑΓΟΝΟ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 1039/8-10-2014 

10 ΑΛΑΜΑΝΕΪΚΑ-
ΚΑΡΥΣΤΟΣ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

695 ΑΓΟΝΟ ΝΕΑ ∆ΡΟΜ 23-12-
2014 

2/8-1-2015  

11 ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ - 
ΣΚΟΡΠΟΝΕΡΙΑ & 

659 ΑΓΟΝΟ ΝΕΑ ∆ΡΟΜ 23-12-
2014 

2/8-1-2015  
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ΕΠΙΣΤΡ. 

12 ∆ΟΚΟ-∆ΥΟ 
∆ΕΝ∆ΡΑ-
ΧΑΛΚΙ∆Α & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

677 ΑΓΟΝΟ ΝΕΑ ∆ΡΟΜ 29-10-
2014 

1103/11-11-2014 

13 ΕΡΕΤΡΙΑ-
∆ΡΟΣΙΑ-
ΚΑΡΑΚΑΣ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

616 ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΝΕΑ ∆ΡΟΜ 30-9-2014 1066/23-10-2014 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 463 

 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση α) διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού του έργου: 
«Μεταφορά µαθητών δηµόσιων σχολείων, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, των 
σχολικών ετών 2015-2016 και 2016-2017», προϋπολογισµού 1.622.540,11€ συµπεριλ-
αµβανοµένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωµάτων προαίρεσης, β) των όρων διακήρυξης του 
σχετικού διαγωνισµού, γ) ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης ετών 2016 και 2017 & δ) 
διάθεσης πίστωσης. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 48256/1379/14-
4-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, 
το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1) την διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού του έργου: «Μεταφορά 

µαθητών δηµόσιων σχολείων, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, των σχολικών ετών 
2015-2016 και 2016-2017», µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή, προϋπολογισµού 1.622.540,11€ 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωµάτων προαίρεσης. 

 Η διενέργεια του διαγωνισµού µε δηµόσια σύµβαση προκύπτει από τη διαπίστωση 
της αντικειµενικής αδυναµίας για τη µεταφορά µαθητών µε τη δηµόσια συγκοινωνία (ειδικά 
µαθητικά δελτία) και µε ιδία µέσα των ∆ήµων και της Περιφέρειας µε συνέπεια την ανάγκη 
εκτέλεσης της µεταφοράς µε σύµβαση κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 
Ανάλυση Προϋπολογισµού ∆ιακήρυξης  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 1.196.563,50 

ΦΠΑ 13% 155.553,26 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  + ΦΠΑ 1.352.116,76 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20%) 270.423,35 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 1.622.540,11 
 

2) την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 1.710.826,85 ευρώ 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και δικαιωµάτων προαίρεσης) που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0821, 
Ε.Φ. 073, για την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού 
ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για το έργο: «Μεταφορά µαθητών δηµοσίων 
σχολείων χωρικής αρµοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2015-2016 και 2016-
2017», µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή αναλυτικά για τα έτη: 
 

α) Για το σχολικό έτος 2015-2016: 

ΑΔΑ: ΒΝΥ77ΛΗ-ΒΚΗ



 51 

- 342.165,37€ για την µεταφορά µαθητών σχολικού έτους 2015-2016 (για το χρονικό διάστηµα 
Σεπτέµβριος 2015 έως ∆εκέµβριος 2015) 
- 513.248,06€ για την µεταφορά µαθητών σχολικού έτους 2015-2016 (για το χρονικό διάστηµα 
Ιανουάριος 2016 έως Ιούνιος 2016). 
Σύνολο ποσού σχολικού έτους 2015-2016: 855.413,43 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, 
δικαιωµάτων προαίρεσης 20%, καταβολή επιδοµάτων και νέων δροµολογίων). 

β) Για το σχολικό έτος 2016-2017: 

- 342.165,37€ για την µεταφορά µαθητών σχολικού έτους 2016-2017 (για το χρονικό διάστηµα 
Σεπτέµβριος 2016 έως ∆εκέµβριος 2016) 
- 513.248,06€ για την µεταφορά µαθητών σχολικού έτους 2016-2017 (για το χρονικό διάστηµα 
Ιανουάριος 2017 έως Ιούνιος 2017). 
Σύνολο ποσού σχολικού έτους: 855.413,43 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, δικαιωµάτων 
προαίρεσης 20%, καταβολή επιδοµάτων και νέων δροµολογίων). 

 

3) την διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.710.826,85 ευρώ (συµπεριλ-
αµβανοµένου Φ.Π.Α. και δικαιωµάτων προαίρεσης) που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0821, Ε.Φ. 073, 
για το έργο: «Μεταφορά µαθητών δηµοσίων σχολείων χωρικής αρµοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας 
των σχολικών ετών 2015-2016 και 2016-2017», µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή αναλυτικά για 
τα έτη: 

α) Για το σχολικό έτος 2015-2016: 

- 342.165,37€ για την µεταφορά µαθητών σχολικού έτους 2015-2016 (για το χρονικό διάστηµα 
Σεπτέµβριος 2015 έως ∆εκέµβριος 2015). 
- 513.248,06€ για την µεταφορά µαθητών σχολικού έτους 2015-2016 (για το χρονικό διάστηµα 
Ιανουάριος 2016 έως Ιούνιος 2016). 
Σύνολο ποσού σχολικού έτους 2015-2016: 855.413,43 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., 
δικαιωµάτων προαίρεσης 20%, καταβολή επιδοµάτων και νέων δροµολογίων).     

β) Για το σχολικό έτος 2016-2017: 

- 342.165,37€ για την µεταφορά µαθητών σχολικού έτους 2016-2017 (για το χρονικό διάστηµα 
Σεπτέµβριος 2016 έως ∆εκέµβριος 2016) 
- 513.248,06€ για την µεταφορά µαθητών σχολικού έτους 2016-2017 (για το χρονικό διάστηµα 
Ιανουάριος 2017 έως Ιούνιος 2017). 
Σύνολο ποσού σχολικού έτους: 855.413,43 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., δικαιω-
µάτων προαίρεσης 20%, καταβολή επιδοµάτων και νέων δροµολογίων). 

4. τους όρους της διακήρυξης του ως άνω διαγωνισµού, σύµφωνα µε το συνηµµένο 
σχέδιο. 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 464 

 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για 
την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Μεγάρου της Π.Ε. 
Εύβοιας, προϋπολογισµού 29.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.. 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 42601/ 
1771/31-3-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την 
Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
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αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
1. Εγκρίνει το υπ΄ αριθµ. 2/26-3-2015 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου 

µειοδοτικού διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων 
του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 29.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., που αφορά στην 
αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων. 
 2. Αναδεικνύει µειοδότη την εταιρεία µε την επωνυµία «JCB SECURITY AND 
FACILITY ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία κατέθεσε την πλέον συµφέρουσα προσφορά 
που ανέρχεται στο ποσό των 22.886,40 € χωρίς (Φ.Π.Α.).   

3. Εγκρίνει τη συνέχιση του διαγωνισµού στο επόµενο στάδιο ελέγχου των 
δικαιολογητικών του άρθρου 6 παρ. 2 του Π∆ 118/07, προκειµένου να γίνει η κατακύρωση του 
διαγωνισµού. 

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ψηφίζει αρνητικά, µε την αιτιολογία ότι ‘’πρόκειται για 
εργολαβία και µορφή ιδιωτικοποίησης’’. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 465 

 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για 
την ανάδειξη αναδόχου διακίνησης εγγράφων και δεµάτων προς το εσωτερικό για την κάλυψη 
των ταχυδροµικών αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των ∆/νσεων Α/θµιας και 
Β/θµιας Εκ/σης, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύµβασης έως 31-12-2015, 
προϋπολογισµού 45.605,00 € χωρίς Φ.Π.Α.. 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 44634/ 
1858/3-4-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την 
Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει: 
1. το από 30-3-2015 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού 

για την ανάδειξη αναδόχου διακίνησης εγγράφων και δεµάτων προς το εσωτερικό για την 
κάλυψη των ταχυδροµικών αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των ∆/νσεων 
Α/θµιας και Β/θµιας Εκ/σης, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύµβασης έως 31-12-
2015, προϋπολογισµού 45.605,00 € χωρίς Φ.Π.Α., που αφορά στην αξιολόγηση της 
µοναδικής τεχνικής - οικονοµικής προσφοράς που κατατέθηκε από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ Α.Ε.)»,  και ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 36.203,76€ µε 
Φ.Π.Α..  

  2. τη συνέχιση του διαγωνισµού µε τον µοναδικό συµµετέχοντα, ήτοι τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ Α.Ε.).  

Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 466 

 
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου – υπηρεσίας: «Η ιστορία της ∆ιοίκησης και 
της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης στον Νοµό Εύβοιας (1833-2010) Θεσµικό πλαίσιο κλπ», 
προϋπολογισµού 19.500,00€ χωρίς Φ.Π.Α.. 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 47545/ 
1948/9-4-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την 
Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Αναβάλλει την λήψη απόφασης επί του θέµατος για παροχή διευκρινήσεων. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 467 
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ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής του επαναληπτικού πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την ανάθεση της καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. 
Βοιωτίας, προϋπολογισµού 50.000,00 € άνευ Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 1691/8-4-2015 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
1. Εγκρίνει το υπ΄ αριθµ. 2/31-3-2015 πρακτικό της επιτροπής του επαναληπτικού 

πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση της καθαριότητας των κτιριακών 
εγκαταστάσεων της Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισµού 50.000,00 € άνευ Φ.Π.Α., που αφορά 
στην αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων. 
 2. Αναδεικνύει µειοδότη την εταιρεία µε την επωνυµία «FANTASY CLEANING 
SERVICE ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ε.Ε.», µε 
προσφερόµενη ετήσια τιµή 42.000€ χωρίς Φ.Π.Α. και συνολική τιµή για ένα (1) έτος 
51.660,00€ µε Φ.Π.Α..  

Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µετά την υποβολή από τον αναδειχθέντα 
µειοδότη των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως αυτά προβλέπονται στην αριθµ. 966/4-2-
2015 διακήρυξη. 

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ψηφίζει αρνητικά, µε την αιτιολογία ότι ‘’πρόκειται για 
εργολαβία και µορφή ιδιωτικοποίησης’’. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 468 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 38ο: Επικύρωση της υπ΄αριθµ. 45499/521/6-4-2015 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης του υπ΄αριθµ. 9/3-4-2015 πρακτικού της Επιτροπής 
Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµών και των ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης 
αναφορικά µε τον ηλεκτρονικό ανοιχτό δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό για την «Προµήθεια 
υγρών καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας και των 
Νοµικών Προσώπων χωρικής αρµοδιότητάς της», έτους 2015-2016, προϋπολογισµού 
418.540,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 46706/1336/8-
4-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, 
το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Επικυρώνει την υπ΄αριθµ. 45499/521/6-4-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς 

Ελλάδας, ως προς: 
 1. την έγκριση του υπ΄αριθµ. 9/03-04-2015 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης 
αποτελεσµάτων διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης για το έργο: 
«Ηλεκτρονικός Ανοιχτός ∆ηµόσιος Μειοδοτικός ∆ιαγωνισµός προµήθειας υγρών καυσίµων και 
λιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και των 
Νοµικών Προσώπων χωρικής αρµοδιότητάς της, µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή», που 
αφορούσε την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων στον 
ανωτέρω διαγωνισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 159, παρ. 2 του Ν. 3852. 
 2. την αποδοχή των παρακάτω οικονοµικών προσφορών αναδεικνύοντας ως 
µειοδότες του διαγωνισµού τους παρακάτω συµµετέχοντες ανά οµάδα προσφερόµενου 
είδους, ως ακολούθως: 
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ΟΜΑ∆Α Α 

 

ΜΕΙΟ∆ΟΤΗΣ ΕΙ∆ΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

 
 
 

Αµόλυβδη 95 
 
 
 

 
45.283,95 

 

 
 

0 % (µηδέν τοις εκατό) 
 

(Στην νόµιµα 
διαµορφούµενη κάθε 

φορά µέση τιµή λιανικής 
πώλησης του είδους κατά 

την ηµέρα της 
παράδοσής του) 

 
ΤΣΙΩΝΗΣ  ∆. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 

ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚ. ΕΙ∆Η – 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ – ΑΝΤ/ΚΑ – 
ΜΟΤΟΠΟ∆ΗΛΑΤΑ – 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ – 

ΠΟ∆ΗΛΑΤΑ & ΑΝΤ/ΚΑ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 

 
Ως µοναδικός προσφέρων 
λαµβανοµένου υπόψη τις 

διατάξεις του άρθρου 21, παρ. 
η του Π.∆. 118/2007 και των 
συγκριτικών στοιχείων που 
προέκυψαν από το αρχείο 

ανάλογων διαγωνισµών κατά 
τα έτη 2013 & 2014. 

Πετρέλαιο 
Κίνησης 158.330,82 

0 % (µηδέν τοις εκατό) 
 

(Στην νόµιµα 
διαµορφούµενη κάθε 

φορά µέση τιµή λιανικής 
πώλησης του είδους κατά 

την ηµέρα της 
παράδοσής του) 

 
ΟΜΑ∆Α Γ 

 
ΜΕΙΟ∆ΟΤΗΣ ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ ΛΙΤΡΑ & 
ΚΙΛΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΕΡ 80W /90 
GL5 

200 λίτρα 
 

 
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 75W/90 

ΜΠΛΟΚΕ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟ GL 
5L5 

80 Λίτρα 
 

 
ΛΑ∆Ι ΤΕΛΟΥΣ 68 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

400 Λίτρα 
 

ΛΑ∆Ι 15/40 ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 
DIESEL ACEA E3/E5/E7 API 

CH-4 

300 Λίτρα 
 

200 λίτρα 

 
ΛΑ∆Ι 15/40 ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 

DIESEL API C1-4 E5/E7 

 
40 Λίτρα 

 
10 λίτρα 

ΛΑ∆Ι 15/40 ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 
ΒΕΝΖΙΝΗΣ API SL/CF ACEA 

A3/B3 

200 λίτρα 
 

ΛΑ∆Ι ΤΕΛΟΣ 46 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

400 λίτρα 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ Χ. ΦΑΚΙΤΣΑΣ 
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ – 

ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙ∆ΗΡΩΝ – 
ΜΕΤΑΛΛΩΝ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 
– ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΛΑ∆Ι 20/50 ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 700 Λίτρα 

 
41 % 

(σαράντα ένα 
τοις εκατό) 
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DIESEL ACEA E3 API CG-4  
200 λίτρα 

ΛΑ∆Ι ΚΟΚΚΙΝΟ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ 
ATF 

60 λίτρα 
 

ΓΡΑΣΟ 100 κιλά 
 

ΛΑ∆Ι Ν.30 ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 
DIESEL ΚΑΙ ΓΙΑ 
Υ∆ΡΟ∆ΥΝΑΜΙΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 

100 λίτρα 

ΛΑ∆Ι MESELE 2T 15 λίτρα 
 

ΛΑ∆Ι SAE 30 4C ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ 100 λίτρα 
 

 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΜΕ Φ.Π.Α.: 
18.500,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(χωρίς Φ.Π.Α.) 8.873,98 

ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. 23% 2.041,02 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.915,00 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 469 
 

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης προµήθειας καυσίµων για το έργο: «Κίνηση 
µηχανηµάτων έργου και οχηµάτων εποπτείας άρδευσης για την συντήρηση των έργων 
υποδοµής και διαχείρισης άρδευσης Κωπαΐδας», Π.Ε. Βοιωτίας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 1698/8-4-2015 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της προµήθειας καυσίµων και λιπαντικών για το έργο: 
«Κίνηση µηχανηµάτων έργου και οχηµάτων εποπτείας άρδευσης για την συντήρηση των 
έργων υποδοµής και διαχείρισης άρδευσης Κωπαΐδας», Π.Ε. Βοιωτίας, ποσού 18.000€ µε 
Φ.Π.Α. στον ∆ηµήτριο Καρανάσο.   
 Μειοψήφισαν οι κ.κ. Γεώργιος Γκικόπουλος και Ιωάννης Αγγελέτος. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 470 
 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση προµήθειας είκοσι (20) usb token, στα πλαίσια αξιοποίησης της 
ψηφιακής υπογραφής και της ορθότερης ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων στην Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητής κ. Γεώργιος Αποστολόπουλος, Αναπληρωτής Προϊστάµενος ∆/νσης ∆ιαφάνειας 
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Π.Σ.Ε.) 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 45441/287/6-4-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Π.Σ.Ε. προς την 
Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
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         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την προµήθεια είκοσι (20) usb token, στα πλαίσια αξιοποίησης της ψηφιακής 

υπογραφής και της ορθότερης ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας, που θα διατεθούν στο γραφείο του Περιφερειάρχη, στους Αιρετούς και Θεµατικούς 
Αντιπεριφερειάρχες αλλά και στους Προϊσταµένους των Γενικών ∆/νσεων. 

Το προεκτιµούµενο κόστος της προµήθειας εκτιµάται περίπου στα 990€ (µε Φ.Π.Α.) 
και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Φθιώτιδας, ΚΑΕ 1723. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 471 
 

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση πρακτικών 1 & 2 της πρώτης φάσης του ηλεκτρονικού ανοιχτού 
διαγωνισµού του έργου: «Προµήθεια άλατος», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 80.000,00 € 
µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 46845/1636/8-
4-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει τα υπ΄αριθµ. 1 & 2/30-3-2015 πρακτικά της επιτροπής του ηλεκτρονικού 

ανοιχτού διαγωνισµού του έργου: «Προµήθεια άλατος», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 
80.000,00 € µε Φ.Π.Α., που αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής - 
αξιολόγηση τεχνικών προσφορών του µοναδικού συµµετέχοντα στον εν λόγω διαγωνισµό κ. 
Ματθαίου Ευριπίδη. 
 2. την συνέχιση του διαγωνισµού στο επόµενο στάδιο της αξιολόγησης των 
οικονοµικών προσφορών µε τον παραπάνω υποψήφιο ανάδοχο. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 472 
 
 
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ – ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση διακοπής µίσθωσης ακινήτου, λόγω µεταστέγασης σε ιδιόκτητο κτίριο 
της Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 43394/1260/6-
4-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, 
το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
 Εγκρίνει την διακοπή µίσθωσης ακινήτου που βρίσκεται στην οδό Αποδήµων 
Ευρυτάνων 13 - Καρπενήσι, λόγω µεταστέγασης της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριµνας σε ιδιόκτητο κτίριο της Π.Ε. Ευρυτανίας, επί της οδού Γ. Καραϊσκάκη 1. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 473 
 
ΘΕΜΑ 43ο: Επανάληψη του δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού για την εκµίσθωση 
κυλικείου στο ∆ιοικητήριο της Π.Ε. Εύβοιας.  
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 48420/1978/15-
4-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.   
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Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Αντιπρόεδρος κάλεσε να προσέλθουν στην 
Επιτροπή οι ενδιαφερόµενοι κ.κ. Μαντούβαλος Νικόλαος και Ζωγράφου Αναστασία, 
προκειµένου να πλειοδοτήσουν για το προς µίσθωση κυλικείο στο ∆ιοικητήριο της Π.Ε. 
Εύβοιας.  

Με τιµή εκκίνησης (ελάχιστο ποσό πρώτης προσφοράς 1575,00€), ξεκίνησε η 
δηµοπρασία και µετά από αλλεπάλληλες αντιπροσφορές, ο κ. Μαντούβαλος Νικόλαος 
κατέθεσε τελική µηνιαία προσφορά 2.300€ και η κ. Ζωγράφου Αναστασία 2.100,00€. 

Κατόπιν των ανωτέρω η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
 1. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισµού για την 
εκµίσθωση του κυλικείου στο ∆ιοικητήριο της Π.Ε. Εύβοιας, στον Μαντούβαλο Νικόλαο, στην 
τιµή των 2.300,00€/µήνα, χρονικής διάρκειας πέντε (5) έτη, κατόπιν της δηµόσιας προφορικής 
πλειοδοτικής δηµοπρασίας η οποία αποτυπώνεται στο από 22-4-2015 πρακτικό, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης. 
 2. Το τµήµα Προµηθειών εντέλλεται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών της 
ανωτέρω δηµοπρασίας. 
 3. Εξουσιοδοτείται ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας για την υπογραφή της σύµβασης µε 
τον αναφερόµενο πλειοδότη. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 474 

 
 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ  
 
ΘΕΜΑ 44ο: Συγκρότηση τριµελών Επιτροπών Παραλαβής ανά Περιφερειακή Ενότητα της 
∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στα πλαίσια του 
ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια πέντε (5) αυτόµατων αναλυτών 
αιωρούµενων σωµατιδίων (ΑΣ10) µετά του απαραίτητου εξοπλισµού τους στην Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας το έτος 2015», προϋπολογισµού 108.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Αντώνης Τερζής, Αναπληρωτής Προϊστάµενος ∆/νσης Περιβάλλοντος & 
Χωρικού Σχεδιασµού Π.Σ.Ε.) 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 1248/8-4-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Συγκροτεί τις παρακάτω τριµελείς επιτροπές Παραλαβής ανά Περιφερειακή Ενότητα 

της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στα πλαίσια 
του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια πέντε (5) αυτόµατων αναλυτών 
αιωρούµενων σωµατιδίων (ΑΣ10) µετά του απαραίτητου εξοπλισµού τους στην Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας το έτος 2015», προϋπολογισµού 108.000,00 € µε Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το 
από 8-4-2015 πρακτικό δηµόσιας κλήρωσης, ως εξής: 
  
 Α) Για την Επιτροπής Παραλαβής του ως άνω διαγωνισµού για την Π.Ε. 
Φθιώτιδας κληρώθηκαν τα κάτωθι µέλη ως εξής: 
 
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΠΕ Μηχανικών, µε βαθµό ∆΄, Προϊστάµενος Τµήµατος 
Περιβάλλοντος Π.Σ.Ε της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού µε αναπληρωτή του 
τον ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟ, ΠΕ Γεωπόνων, µε βαθµό ∆΄, υπάλληλο της ίδιας ∆/νσης. 
2. ΖΗΝΟΒΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ, ΠΕ Μηχανικών, µε βαθµό Ε΄, υπάλληλο της ∆/νσης Περιβάλ-
λοντος και Χωρικού Σχεδιασµού µε αναπληρωτή της τον ∆ΗΜΗΤΡΙΟ ΓΡΙΒΑ, ΠΕ Γεωπόνων, 
µε βαθµό ∆,΄ υπάλληλο της ίδιας ∆/νσης. 
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3. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΕ Χηµικών, µε βαθµό ∆΄, υπάλληλο του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος Π.Σ.Ε. µε αναπληρώτριά της την ΛΙΑΝΟΥ ΑΓΛΑΪΑ, ΠΕ Μηχανικών µε ∆’  
βαθµό, υπάλληλο του Τµήµατος Χωρικού Σχεδιασµού της ίδιας ∆/νσης. 
 
 Β) Για την Επιτροπής Παραλαβής του ως άνω διαγωνισµού για την Π.Ε. 
Ευρυτανίας κληρώθηκαν τα κάτωθι µέλη ως εξής: 
 
1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕ Γεωπόνων, µε βαθµό ∆΄, υπάλληλος του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας, Π.Ε. Φθιώτιδας µε αναπληρωτή του την 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΕ Χηµικών µε βαθµό ∆΄, υπάλληλο του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος Π.Σ.Ε. 
2. ΖΗΝΟΒΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ, ΠΕ Μηχανικών, µε βαθµό Ε΄, υπάλληλο της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού µε αναπληρωτή της τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΕΛΕΤΗ, 
ΠΕ, Μηχανικών µε βαθµό ∆΄ Προϊστάµενος Τµήµατος Περιβάλλοντος Π.Σ.Ε της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού. 
3.  ∆ΗΜΗΤΡΙΟ ΓΡΙΒΑ, ΠΕ Γεωπόνων, µε βαθµό ∆,΄ υπάλληλο του Τµήµατος Περιβάλλοντος 
& Υδροοικονοµίας Π.Ε. Φθιώτιδας µε αναπληρώτριά του τη ΛΙΑΝΟΥ ΑΓΛΑΪΑ, ΠΕ Μηχανικών 
µε ∆’ βαθµό, υπάλληλο του Τµήµατος Χωρικού Σχεδιασµού της ίδιας ∆/νσης. 
  
 Γ) Για την Επιτροπής Παραλαβής του ως άνω διαγωνισµού για την Π.Ε. 
ΦΩΚΙ∆ΑΣ κληρώθηκαν τα κάτωθι µέλη ως εξής: 
 
1. ΜΗΤΣΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΕ Μηχανικών, µε βαθµό ∆΄, προϊσταµένη Τµήµατος Περιβάλλοντος 
& Υδροοικονοµίας Π.Ε. Φωκίδας µε αναπληρώτριά της την ΖΗΝΟΒΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ, ΠΕ 
Μηχανικών, µε βαθµό Ε΄, υπάλληλο του Τµήµατος Περιβάλλοντος Π.Σ.Ε. της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού. 
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΠΕ Μηχανικών µε βαθµό ∆΄, Προϊστάµενος Τµήµατος 
Περιβάλλοντος Π.Σ.Ε. της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού µε αναπληρωτή 
του την ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΕ Χηµικών µε βαθµό ∆΄, υπάλληλο του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος Π.Σ.Ε. 
3. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ, ΠΕ Γεωπόνων, µε βαθµό ∆΄, υπάλληλο του Τµήµατος Περιβάλ-
λοντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. Φθιώτιδας µε αναπληρωτή του τον ΡΟ∆Α ΑΘΑΝΑΣΙΟ, ΠΕ 
Μηχανικών µε βαθµό Γ΄, υπάλληλο του Τµήµατος Χωρικού Σχεδιασµού της ίδιας ∆/νσης. 
  
 ∆) Για την Επιτροπής Παραλαβής του ως άνω διαγωνισµού για την Π.Ε. 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ κληρώθηκαν τα κάτωθι µέλη ως εξής: 
 
1. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ, ΠΕ Μηχανικών, µε βαθµό Β΄, του Τµήµατος Περιβάλλοντος & 
Υδροοικονοµίας Π.Ε. Βοιωτίας µε αναπληρωτή του την ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΕ 
Χηµικών µε βαθµό ∆΄, υπάλληλο του Τµήµατος Περιβάλλοντος Π.Σ.Ε. 
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΠΕ Μηχανικών µε βαθµό ∆΄, Προϊστάµενος Τµήµατος 
Περιβάλλοντος Π.Σ.Ε της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού µε αναπληρωτή του 
τον ∆ΗΜΗΤΡΙΟ ΓΡΙΒΑ, ΠΕ Γεωπόνων, µε βαθµό ∆΄, υπάλληλο του Τµήµατος Περιβάλλοντος 
& Υδροοικονοµίας Π.Ε. Φθιώτιδας. 
3. ΙΩΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΕ Μηχανικών, µε βαθµό ∆΄, υπάλληλο του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. Βοιωτίας µε αναπληρωτή του τον ΡΟ∆Α ΑΘΑΝΑΣΙΟ 
ΠΕ, Μηχανικών µε βαθµό Γ΄, υπάλληλο του Τµήµατος Χωρικού Σχεδιασµού της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Π.Σ.Ε. 
 
 Ε) Για την Επιτροπής Παραλαβής του ως άνω διαγωνισµού για την Π.Ε. 
ΕΥΒΟΙΑΣ κληρώθηκαν τα κάτωθι µέλη ως εξής: 
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1. ΜΕΝΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ, ΠΕ Γεωλόγων, µε βαθµό ∆΄, υπάλληλο του Τµήµατος Περιβάλλοντος 
& Υδροοικονοµίας Π.Ε. Εύβοιας µε αναπληρώτριά της την ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΕ 
Χηµικών µε βαθµό ∆΄, υπάλληλο του Τµήµατος Περιβάλλοντος Π.Σ.Ε. 
2. ΚΟΥΡΟΥΜΠΕΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΠΕ Γεωτεχνικών µε βαθµό ∆΄, υπάλληλο του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. Εύβοιας µε αναπληρωτή της τον ∆ΗΜΗΤΡΙΟ ΓΡΙΒΑ, 
ΠΕ Γεωπόνων, µε βαθµό ∆΄, υπάλληλο του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΠΕ Μηχανικών µε βαθµό ∆΄, Προϊστάµενος Τµήµατος 
Περιβάλλοντος Π.Σ.Ε της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού µε αναπληρωτή του 
τον ΙΩΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ, ΠΕ Μηχανικών, µε βαθµό ∆΄, υπάλληλο του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
 Έργο των παραπάνω επιτροπών είναι η παραλαβή ανά Περιφερειακή Ενότητα όπως 
αυτή προβλέπεται στην µε αριθ. 482/2015 διακήρυξη των αυτόµατων αναλυτών αιωρούµενων 
σωµατιδίων (ΑΣ10) µετά του απαραίτητου εξοπλισµού. 

Πρόεδρος της κάθε επιτροπής ανά Περιφερειακή Ενότητα ορίζεται ο πρώτος στη σειρά 
Υπάλληλος.  

Γραµµατέας των ανωτέρω επιτροπών ορίζεται η ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ, 
προϊστάµενη Τµήµατος Υδροοικονοµίας ∆ΙΠΕΧΩΣ. 

Οι επιτροπές θα συνεδριάζουν εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των 
∆ηµόσιων Υπηρεσιών, στα Τµήµατα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας των Περιφερειακών 
Ενοτήτων της Π.Σ.Ε.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 475 
 
ΘΕΜΑ 45ο: Τροποποίηση της υπ΄αριθµ. 356/24-3-2015 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί συγκρότησης επιτροπών του εν ισχύ άρθρου 
38 του Π.∆.118/2007 για ένα έτος, µε έναρξη από 05/04/2015 έως και 04/04/2016, Π.Ε. 
Εύβοιας. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 43803/ 
1827/2-4-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την 
Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
 Τροποποιεί την υπ΄αριθµ. 356/24-3-2015 απόφασή της περί συγκρότησης επιτροπών 
του εν ισχύ άρθρου 38 του Π.∆.118/2007 για ένα έτος, µε έναρξη από 05/04/2015 έως και 
04/04/2016, Π.Ε. Εύβοιας, ως κάτωθι: 

 
Για την τριµελή Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού µεταφοράς µαθητών: 
 
Ο Στιβακτάκης Ιωάννης, κλάδου ΤΕ Βιολογικής Γεωργίας, αντικαθιστά τον Μαυροµ-

µατάκη Γεώργιο, κλάδου ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. 
Η Κλαρούδα Ιωάννα, κλάδου ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας & Περ. Ανάπτυξης, 

αντικαθιστά την Γιαννουλάκου  Αγγελική, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού. 
 
Η νέα τριµελής Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού µεταφοράς µαθητών της 

Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, που προκύπτει, αποτελείται από τους: 
 
1. Παπουτσής Αθανάσιος, κλάδου ΠΕ Μηχανικών Η/Υ αναπληρούµενος από τη Πόγκα     

Ερασµία, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού-Λογιστικού. 
2. Στιβακτάκης Ιωάννης, κλάδου ΤΕ Βιολογικής Γεωργίας αναπληρούµενος από τη 

Μέντου ∆ήµητρα, κλάδου ΠΕ Γεωλογίας. 
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3. Κλαρούδα Ιωάννα, κλάδου ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας & Περ. Ανάπτυξης,     
αναπληρούµενη από τη Θεοδώρου Καλλιόπη, κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού. 
 
 Για την τριµελή Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του Κ.Π.∆. και 
προσφυγών του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 2522/1997: 
  
  Η Μπόκαρη Ιωάννα, κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, αντικαθιστά την Σωτηρίου 
Αδαµαντίνη, κλάδου ΠΕ  ∆ιοικητικού Οικονοµικού. 

 
Η νέα τριµελής Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του Κ.Π.∆. και 

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

 
1. Καραντώνη Αργυρώ, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, αναπληρούµενη από την Αγγελίδη 

Θεοδώρα, κλάδου ΠΕ Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών. 
2. Μπόκαρη Ιωάννα, κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, αναπληρούµενη από την 

Λιάσκου Μαριάννα, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού. 
3. Λίζος Παναγιώτης, κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστικού, αναπληρούµενος από τον 

Γερογιάννη Ιωάννη, κλάδου ∆Ε Τεχνικών Εργοδηγών. 
 
      Κατά τα λοιπά ισχύει  η αρ. 356/24-03-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 476 
 
 

∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση δαπανών - δέσµευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 1753/8-4-2015 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες (ανάληψη υποχρεώσεων - δέσµευσης πιστώσεων) για 

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

α/α Αιτιολογία Ποσό 
1. Πληρωµή δαπάνης για αγορά δέκα κοσκίνων για την αυτόµατη 

µηχανή εκχύλισης ασφάλτου 
Σχετ. έγγραφο ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 829/  26/03/2015, 
προσφορά 24/03/2015 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1329 

996,30 

2. Πληρωµή δαπάνης για εργασία και ανταλλακτικά (λάδια, φίλτρα 
και φανός πίσω αριστερά. 
Σχετ. το αρ. 3118/06-04-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 
Μεταφορών 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1321, 861 

227,98 

3. Πληρωµή δαπάνης για εργασία και ανταλλακτικά (ντιζάκια 
ζαµφόρ, βαλβίδα όπισθεν, διακόπτη παραθύρου, µεντεσέδες 
θυρών, ρουλεµάν, κεντρικός σταυρός για το ΚΗΥ 6115 
αυτοκίνητο 
Σχετ. το αρ. 3120/06-04-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 
Μεταφορών 

661,74 
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∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 861, 1321 
4. Πληρωµή δαπάνης για εργασία και ανταλλακτικά (αντικατάσταση 

τεσσάρων προθερµάνσεων) για το ΚΗΥ 6116 αυτοκίνητο. 
Σχετ. το αρ. 3121/6-4-15  έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 861, 1321 

318,93 

5. Πληρωµή δαπάνης για εγκατάσταση αυτοµατισµού σε δύο  
αντλίες  άντλησης βρόχινων νερών στο χώρο στάθµευσης του 
∆ιοικητηρίου Λιβαδειάς 
Σχετ. το αρ.825/ 26-03-2015 έγγραφο  ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1311 

799,50 

6. Πληρωµή δαπάνης για αγορά δυο µελανιών για τις ανάγκες του 
ΚΕΣΥΠ  
Σχετ. έγγραφο ∆/νσης Β΄/βάθµιας ΚΕΣΥΠ 30.03.2015 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1111 

154,00 

7. Πληρωµή δαπάνης για αγορά µελανιών για τις ανάγκες της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας 
Σχετ. το αρ. 3669/30.03.2015 έγγραφο ∆ιεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονοµίας 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1111 

320,00 

8. Πληρωµή δαπάνης για την ετήσια διακρίβωση µηχανηµάτων 
ΚΤΕΟ και προσφορά 06.02.2015 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 9459 

1.230,00 

9. Πληρωµή δαπάνης για αγορά δύο toner για τις ανάγκες του 
τµήµατος ∆ια Βίου Μάθησης 
Σχετ. το αρ. 1705/06-04-2015 έγγραφο της ∆/νσης Ανάπτυξης 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1111 

141,94 

10. Πληρωµή δαπάνης για αγορά µελανιών για τις ανάγκες του 
γραφείου των Θεµατικών Αντιπεριφερειαρχών  
 Σχετ. προσφορά 24.03.2015  
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1111 

38,50 

11. Πληρωµή ∆απάνης στη δικηγόρο Βαβάτσικου Βασιλική για 
παράσταση την 19.02.2015 ενώπιον του συµβολαιογράφου 
Πειραιά Γεωργίου ∆ηµοπούλου κατά την ένορκη εξέταση µάρτυρα 
Μιχαήλ Κουτολούρη 
Σχετ. το αρ: 141/18.02.2015 τιµολόγιο 
∆έσµευση Πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 871 

157,25 

12 Πληρωµή ∆απάνης για αγορά τεσσάρων τροχών του σασί, του 
ανελκυστήρα του ∆ιοικητηρίου. 
Σχετ. το αριθ. 30.08.2015 έγγραφο συντηρητή – προσφορά 
27.03.2015. 
Έγγραφο ∆/νσης Τεχνικών έργων 950/03.04.2015  
∆έσµευση Πίστωσης ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 851 

344,40 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 477 
 

ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό για την πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) µηνών, για κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή 
πρόσκαιρων αναγκών της Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 1737/6-4-2015 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
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αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 Εγκρίνει την δέσµευση πίστωσης και την πληρωµή δαπάνης συνολικού ποσού 
17.099,52€, για την πρόσληψη δύο (2) ατόµων κλάδου ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργου,  
µε σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) µηνών για την κάλυψη 
εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Π.Ε. Βοιωτίας, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, ως ακολούθως: 
 
Φορέας ΚΑΕ Ονοµασία Ποσό 

073 0342 
Αµοιβές προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.) γενικά (συµπεριλα-
µβάνεται και το εποχικό προσωπικό) 

13.728,00 € 

073 0352 

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

3.371,52 € 

 
Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος µε την αιτιολογία ότι, “οι ανάγκες είναι µόνιµες 

και πρέπει να καλύπτονται από µόνιµο και όχι έκτακτο προσωπικό”. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 478 
 
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση δαπανών - δέσµευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό για 
αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 47560/1366/9-
4-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, 
το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

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

 
Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Π/Υ 

(ποσό µε 
Φ.Π.Α. σε 
ευρώ) 

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

ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝ
ΗΤΟΥ 

ΑΡΙΘ. 
ΑΥΤΟΚΙΝΗ

ΤOΥ 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜ
ΗΝΙΑ 

ΕΠΙΘ/ΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 
ΦΠΑ 

Εκχιονιστι
κό ΚΥ 453 

2 Μπράτσα 
καθαριστήρα,       2 

Βούρτσες καθαριστήρα 
13/2/2015 70,00 

Εκχιονιστι
κό ΙΧ 123350 

1 Μπουτόν,1 σέτ 
κάρβουνων µίζας, 3 

δαχτυλίδια 
24/2/2015 85,00 

Φορτηγό ΚΗΥ 9376 1 ∆ιακόπτης, 1 Ρελές 7/3/2015 30,00 
Εκχιονιστι
κό λεπίδες ΚΗΥ 9390 1 Αυτόµατος 12/3/2015 150,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 335,00 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  335,00 

335,00 
ευρώ 
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Σχετ. το υπ.αριθµ.45435/1308/7-4-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού -  
Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας.   
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1321 

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

ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΙΣΟ∆ΟΥ 

ΟΧΗΜΑ ΠΟΣΟ 

Εκχιονιστικό  13/2/2015 ΚΥ 453 50,00 
Εκχιονιστικό λεπίδες  24/2/2015 ΚΗΥ 9400 15,00 
Εκχιονιστικό λεπίδες 24/2/2015 ΚΗΥ 9371 25,00 
Εκχιονιστικό 24/2/2015 ΙΧ 123350 60,00 
Εκχιονιστικό λεπίδες  12/3/2015 ΚΗΥ 9390 50,00 
  ΣΥΝΟΛΟ 200,00 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   200,00 
Σχετ. το υπ.αριθµ.45435/1308/7-4-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - 
Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας.   
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 0861 

200,00 
ευρώ 

3 δαπάνη συνδιοργάνωσης της Π.Ε. Ευρυτανίας αναλυτικά:  
- Έξοδα διαµονής (4.000 ευρώ) και έξοδα σίτισης (4.000 ευρώ) τεσσάρων 
οµάδων υδατοσφαίρισης στο Final Four Υδατοσφαίρισης που θα διεξαχθεί στο 
Καρπενήσι στις 8-9 Μαΐου 2015. Η συγκεκριµένη δαπάνη αποτελεί δαπάνη 
συνδιοργάνωσης της ΠΕ Ευρυτανίας και της Κολυµβητικής Οµοσπονδίας 
Ελλάδος και το συγκεκριµένο γεγονός σύµφωνα µε το άρθρο 186 του Ε’ Κεφ. , 
παρ. Η του Ν.3852/2010 έγκειται στα πλαίσια συµµετοχής σε προγράµµατα 
πολιτιστικών και αθλητικών φορέων τις περιφέρειας και των δήµων, 
υπερτοπικής σηµασίας. 
Σχετ. το υπ.αριθµ. 45435/1308/7-4-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - 
Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας.   
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ  073, ΚΑΕ 0844 

8.000,00 
ευρώ 

4 - δαπάνη για την ετήσια συντήρηση µικτής αυτόµατης γραµµής της ∆/νσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών χρηµατικού ποσού 1.353,00 ευρώ 
- δαπάνη για την αµοιβή τοποθέτησης µεταλλικών ραφιών τύπου Ντέξιον στο 
αρχείο του κεντρικού καταστήµατος της Π.Ε. Ευρυτανίας ποσού 424,35 ευρώ 
Σχετ. το υπ’ αριθµ. 32454/925/7-4-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού -  
Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας.   
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 0879 

1.777,35 
ευρώ 

5 δαπάνη για την προµήθεια µεταλλικών ραφιών τύπου Ντέξιον και ορθοστατών, 
βιδών  κλπ για την τοποθέτηση ραφιών του αρχείου του κεντρικού καταστήµατος 
της Π.Ε. Ευρυτανίας 

Σχετ. το υπ’ αριθµ. 32454/925/7-4-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας.   
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1699 

2.214,00 
ευρώ 

6 δαπάνη για την προµήθεια ενός Lexmark Photoconductor 250x22G (τύµπανο) 
εκτυπωτή Η/Υ για τις ανάγκες της ∆/θµιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ευρυτανίας.  

Σχετ. το υπ’ αριθµ.46502/1334/8-4-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - 
Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας.   
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1723 

50,00 
ευρώ 
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7 δαπάνη για την ετήσια ∆ιακρίβωση µηχανηµάτων της ∆/νσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών 

Σχετ. το υπ’ αριθµ. 46502/1334/8-4-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας.   
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 0869 

1.353,00 

 
 Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει όλες τις δαπάνες πλην αυτής µε α/α 3. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 479 
 
ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, 
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 47522/2221/9-
4-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

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

Α/Α Αιτιολογία Ποσό 

1. 

δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας µελανιών για τις ανάγκες των 
γραφείων του κου Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Φωκίδας (ΓΚΑΒΕΡΑΣ 
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ)  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1111 

147,00 

2. 

∆απάνη για την πληρωµή προµήθειας τόνερ HP 21 C9351A δέκα 
τεµαχίων για τις ανάγκες του αγροτικού Κτηνιατρείου Ευπαλίου και του 
τµήµατος Κτηνιατρικής Φωκίδας (ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜ. & ΣΙΑ ΕΤΕ)  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1111 

200,00 

3. 

δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας τεσσάρων σφραγίδων του κου 
Αντιπεριφερειάρχη για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Φωκίδας 
(ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1699 

123,00 

4. 
δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας τριών τόνερ για τα ανάγκες της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων ΜΡ 3353 RICOH BLACK 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1111 

144,00 

5. 
δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας ειδών καθαριότητας της ∆/νσης 
Μεταφορών & Επικ/νιών του τµήµατος ΚΤΕΟ (∆ΑΛΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ).  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1231 

123,00 

6. 

δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας µελάνια και τόνερ των ∆/νσεων 
Τεχνικών Έργων και ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της ΠΕ Φωκίδας 
(ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜ. & ΣΙΑ ΕΤΕ)  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1111 

280,00 

7. 

δαπάνη για την πληρωµή αναγκαίων ειδών (εκλογικό υλικό) για την 
διενέργεια των προσεχών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 
(ΓΚΟΥΡΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  5261 

1.493,89 
 

8. 

δαπάνη για την πληρωµή αναγκαίων ειδών (εκλογικό υλικό) για την 
διενέργεια των προσεχών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 
(ΓΚΟΥΡΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  5261 

1.491,35 
 

9. δαπάνη για την πληρωµή αναγκαίων ειδών (εκλογικό υλικό) για την 1.018,42 

ΑΔΑ: ΒΝΥ77ΛΗ-ΒΚΗ



 65 

διενέργεια των προσεχών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 
(ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆ΗΣ Π.) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  5261 

 

10.

δαπάνη για την πληρωµή αναγκαίων ειδών (σφραγίδες) για την 
διενέργεια των προσεχών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 
(ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Π.) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  5261 

996,30 
 

11.

δαπάνη για την πληρωµή υπολοίπου σύµβασης έως 15/05/2015 για 
την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης της ΠΕ Φωκίδας (ΠΕΡΛΙΓΚΑ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ)  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1512 

5.000,00 

12.

δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας ανταλλακτικών για τις 
ηλεκτρολογικές εργασίες του ΚΗΥ 7901 οχήµατος της ΠΕ Φωκίδας 
(ΣΚΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321 

155,00 

13.

δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας ανταλλακτικών για το τακτικό 
service του επιβατικού αυτ/του οχήµατος της ΠΕ Φωκίδας ΚΗΥ 7901  
(ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321 

267,34 

14.

δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας ανταλλακτικών για το GRADER 
του ΜΕ 123238 µηχανήµατος της ΠΕ Φωκίδας (ΚΛΕΑΝΘΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321 

123,00 

15.

δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας ανταλλακτικών για το GRADER 
του ΜΕ 123239 µηχανήµατος της ΠΕ Φωκίδας (ΚΛΕΑΝΘΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321 

184,50 

16.

δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας ανταλλακτικών για το φορτωτή 
NEW HOLLAND του ΙΧ 100967 µηχανήµατος της ΠΕ Φωκίδας 
(ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321 

61,50 

17.

δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας ανταλλακτικών για την 
ερπυστριοφόρα τσάπα του ΜΕ 125880 ΙΧ  οχήµατος της ΠΕ Φωκίδας 
(ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321 

246,00 

18.

δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας ανταλλακτικών για το GRADER 
του ΜΕ 123237 µηχανήµατος της ΠΕ Φωκίδας (ΚΛΕΑΝΘΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321 

258,30 

19.

δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας ανταλλακτικών για το GRADER 
του ΜΕ 123238 µηχανήµατος της ΠΕ Φωκίδας (ΚΡΑΒ-
ΒΑΡΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321 

141,45 

20.
δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας λαµών για το GRADER του ΜΕ 
123238 µηχανήµατος της ΠΕ Φωκίδας (ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321 

307,00 

21.

δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας υδραυλικού λαδιού ISO 46 
(20lit) για το τακτικό service IVECO αλατιέρας- εκχιονιστικού του ΚΗΗ 
1626 µηχανήµατος της ΠΕ Φωκίδας (ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1511 

248,00 

22.

δαπάνη για την πληρωµή για την κατασκευή σωλήνων υψηλής πίεσης 
του IVECO αλατιέρας- εκχιονιστικού του ΚΗΗ 1626 µηχανήµατος της 
ΠΕ Φωκίδας (ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321 

92,25 
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23.

δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας ανταλλακτικών για το IVECO 
αλατιέρας- εκχιονιστικού του ΚΗΗ 1626 µηχανήµατος της ΠΕ Φωκίδας 
(ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ)  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321 

260,76 

24.

δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας ανταλλακτικών (δονητής) για το 
εκχιονιστικό RENAULT IX 93436 µηχανήµατος της ΠΕ Φωκίδας 
(ΚΡΑΒΒΑΡΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321 

950,00 

25.

δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας ανταλλακτικών για το 
εκχιονιστικό RENAULT IX 93436 µηχανήµατος της ΠΕ Φωκίδας 
(ΚΡΑΒΒΑΡΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321 

467,40 

26.

δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας ανταλλακτικών για το γενικό 
service του επιβατικού αυτ/του ΚΗΗ 1629 της ΠΕ Φωκίδας 
(ΚΑΡΕΛΛΗΣ ΕΠΕ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321 

164,02 

27.

δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας ανταλλακτικών για το JCB 4X 
του ΜΕ 51573 µηχανήµατος της ΠΕ Φωκίδας (∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΕΥΘΥΜΙΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321 

816,11 

28.

δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας ειδών καθαριότητας  για τις 
ανάγκες της ∆/νσης ∆ιοικητικού  – Οικονοµικού (ΜΑΝΑΝΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ).  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1231 

246,00 

29.

δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας τριών (3) toner για το 
φωτοτυπικό µηχάνηµα και FAX TOSHIBA , LEXMARK και CANNON 
(COPYFOT –ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΜΑΡΑ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1111 

332,10 

30.
δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας ανταλλακτικών για το 
φωτοτυπικό µηχάνηµα RICO της ∆/νσης Τεχνικών Έργων . 
 ∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1329 

436,45 

31.

δαπάνη για την πληρωµή οδοιπορικών ( 9 ) υπαλλήλων  της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων του τµήµατος µηχανολογικού εξοπλισµού για το µήνα 
Νοέµβριο 2014. 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0711 

681,43 

32.
δαπάνη για την πληρωµή συµµετοχής δύο υπαλλήλων της ∆/νσης 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού (Οικονοµοτεχνική)).  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0881 

600,00 

33.

δαπάνη για την πληρωµή οδοιπορικών και διανυκτέρευσης 2 
υπαλλήλων  της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού,  στην Αθήνα για 
συµµετοχή τους σε σεµινάριο για τις προµήθειές σύµφωνα µε τις νέες 
διατάξεις τον Απρίλιο 2015.  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0711 

300,00 

34.
δαπάνη για την πληρωµή οδοιπορικών 2 υπαλλήλων της ∆/νσης 
∆ιοικητικού-Οικονοµικού. τον Μάρτιο και τον Απρίλιο 2015. 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0711 

243,84 

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

1705,50 

36.
δαπάνη για την πληρωµή ενοικίων ταχυδροµικών θυρίδων ΠΕ 
Φωκίδας  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0823 

454,80 

37.
δαπάνη για την πληρωµή για την επισκευή τριών εκτυπωτών που 
εξυπηρετούν την on line σύνδεση για έκδοση αδειών κυκλοφορίας και 
διπλωµάτων της ∆/νσης Μεταφορών & Επικ/νιων (NETBULL 

627,30 
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΕΠΕ)  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0869 

38.

δαπάνη για την πληρωµή επισκευής του φορτωτή- εκσκαφέα NEW 
HOLLAND ΙΧ 100967 µηχανήµατος της ΠΕ Φωκίδας (ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΜΠΑΚΑΣ  & ΣΙΑ ΟΕ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861 

49,20 

39.
δαπάνη για την πληρωµή επισκευής του JCB 4X4 ΜΕ 51573 
µηχανήµατος της ΠΕ Φωκίδας (ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΚΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861 

1.353,00 

40.

δαπάνη για την πληρωµή επισκευής της ερπυστριοφόρα τσάπας CAT 
215B ΜΕ 125880 IX του µηχανήµατος της ΠΕ Φωκίδας (ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΜΠΑΚΑΣ  & ΣΙΑ ΟΕ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861 

307,50 

41.
δαπάνη για την πληρωµή επισκευής του FIAT IVECO ΚΗΗ 1626 
οχήµατος της ΠΕ Φωκίδας (ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΚΑΣ  ΣΙΑ ΟΕ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861 

221,40 

42.

δαπάνη για την πληρωµή επισκευής του προωθητή γαιών LIEBHERR 
του ΜΕ 123236 µηχανήµατος της ΠΕ Φωκίδας (ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΚΑΣ & 
ΣΙΑ ΟΕ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861 

738,00 

43.

δαπάνη για την πληρωµή επισκευής GRANDER SHM 5NB του ΜΕ 
123237 µηχανήµατος της ΠΕ Φωκίδας (ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΚΑΣ & ΣΙΑ 
ΟΕ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861 

5.295,15 

44.

δαπάνη για την πληρωµή συντήρησης των µηχανηµάτων των δύο 
αυτόµατων γραµµών όπως ορίζει το πρότυπο ISO 9001 του 2008 της 
∆/νσης Μεταφορών & Επικ/νιών του τµήµατος ΚΤΕΟ (ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΟΕ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0869 

2.706,00 

45.
δαπάνη για την πληρωµή για τις ηλεκτρολογικές εργασίες του ΚΗΥ 
7901 οχήµατος της ΠΕ Φωκίδας (ΣΚΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861 

61,50 

46.

δαπάνη για την πληρωµή εργασίας για το τακτικό service του 
επιβατικού αυτ/του της ΠΕ Φωκίδας ΚΗΥ 7901 (ΦΟΥΣΕΚΗΣ 
ΛΟΥΚΑΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861 

73,80 

47.
δαπάνη για την πληρωµή εργασίας για το GRADER του ΜΕ 123238 
µηχανήµατος της ΠΕ Φωκίδας (ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861 

98,40 

48.
δαπάνη για την πληρωµή εργασίας για το GRADER του ΜΕ 123239 
µηχανήµατος της ΠΕ Φωκίδας (ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861 

73,80 

49.
δαπάνη για την πληρωµή εργασίας του φορτωτή NEW HOLLAND του 
ΙΧ 100967 µηχανήµατος της ΠΕ Φωκίδας (ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861 

49,20 

50.
δαπάνη για την πληρωµή εργασίας για την ερπυστριοφόρα τσάπα του 
ΜΕ 125880 ΙΧ  οχήµατος της ΠΕ Φωκίδας (ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861 

184,50 

51.
δαπάνη για την πληρωµή εργασίας για το GRADER του ΜΕ 123237 
µηχανήµατος της ΠΕ Φωκίδας (ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861 

246,00 

52.
δαπάνη για την πληρωµή εργασίας για το GRADER του ΜΕ 123238 
µηχανήµατος της ΠΕ Φωκίδας (ΚΡΑΒΒΑΡΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861 

86,10 

53. δαπάνη για την πληρωµή επισκευής του ελαστικού αυτ/του NISSAN 18,45 
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του ΚΗΗ 1601 οχήµατος της ΠΕ Φωκίδας (ΦΑΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861 

54.

δαπάνη για την πληρωµή εργασίας για το IVECO αλατιέρα- 
εκχιονιστικό του ΚΗΗ 1626 µηχανήµατος της ΠΕ Φωκίδας (ΜΑΧΑΙΡΑΣ 
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ)  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861 

135,30 

55.
δαπάνη για την πληρωµή εργασίας επισκευής ελαστικού του GRADER 
ΜΕ 123238 µηχανήµατος της ΠΕ Φωκίδας (ΦΑΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861 

86,10 

56.

Έγκριση δαπάνης για την πληρωµή εργασίας στο εκχιονιστικό 
RENAULT IX 93436 µηχανήµατος της ΠΕ Φωκίδας (ΚΡΑΒ-
ΒΑΡΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861 

147,60 

57.

δαπάνη για την πληρωµή εργασίας στο εκχιονιστικό RENAULT IX 
93436 µηχανήµατος της ΠΕ Φωκίδας (ΚΡΑΒΒΑΡΤΟΓΙΑΝΝΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861 

86,10 

58.
δαπάνη για την πληρωµή εργασίας του επιβατικού αυτ/του  ΚΗΗ 1629 
της ΠΕ Φωκίδας (ΚΑΡΕΛΛΗΣ ΕΠΕ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861 

86,59 

59.
δαπάνη για την πληρωµή εργασίας του JCB 4X του ΜΕ 51573 
µηχανήµατος της ΠΕ Φωκίδας (∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861 

738,00 

60.
δαπάνη για την πληρωµή εργασίας για την επισκευή των φωτοτυπικών 
µηχανηµάτων της ΠΕ Φωκίδας  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0869 

221,40 

61.

δαπάνη για την πληρωµή απόκρουσης της προσφυγής της 
Κοινοπραξίας Στ. Ν. σχοινάς- Α.∆. Τσελές κατά της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας Ενώπιον του Τριµελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς 
(ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ)  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0871 

667,89 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 480 
 

ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα – µελέτες του προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 41478/1940/2-
4-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

πιστοποιήσεων-λογαριασµών έργων και µελετών του προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, 
Π.Ε. Φωκίδας, ως εξής:  
 
α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΙ∆.ΦΟΡΕΑΣ     

ΚΑΕ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΠΟΣΟ 

1 ΑΠΟΚ/ΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ 
ΧΑΝΙΩΝ - ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ (3ος 
λογ/σµος) 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:185.000,00 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ : ΚΑΠ 

071 
ΚΑΕ 9771 

ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 

15.713,25 
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ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: 
68.807,43 
ΠΑΡΟΝ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ:15.713,25 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ: 2.600,00 

2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ  ∆ΡΟΜΟΣ  
ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ (1ος λογ/σµος) 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 272.271,00 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ-409 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: 0 
ΠΑΡΟΝ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 8.241,90 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ:21.758,10 

071 
ΚΑΕ 9479 

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΙΓΜΑ 
ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε-
Γ.ΚΥΡΙΑΖΗΣ-

Λ.ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟ
ΥΛΟΣ-Γ.ΦΡΑΓΚΟΣ-
Σ.ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ-
Χ.ΣΑΡΟΓΛΟΥ 

8.241,90 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 481 

 
ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση δαπάνης για τον εορτασµό της επετείου της ιστορικής µάχης στο Χάνι 
της Γραβιάς, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 595/7-4-2015 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δαπάνη 4.020,00 € για συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας 

στον εορτασµό της επετείου της ιστορικής µάχης στο Χάνι της Γραβιάς στις 8, 9 και 10 Μαΐου. 
Η ανωτέρω δαπάνη που θα καλυφθεί από τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Φωκίδας, 

Φορέα 073 και ΚΑΕ 5161 αναλύεται, ως εξής:  
1) προµήθεια στεφανιών από τον Γεώργιο Μπαλωµένο, ποσό 120,00€, 
2) παράθεση γεύµατος 60 περίπου ατόµων από την Παρατσιόκα Αικατερίνη, ποσό 1.000,00€, 
3) προµήθεια εδεσµάτων για φιλαρµονικές και χορευτικά από Λαλλά Αικατερίνη, ποσό 
500,00€, 
4) φωτιστικά και εφέ για την αναπαράσταση της µάχης, ποσό 500,00 €, 
5) ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης, ποσό 1.500,00€, 
6) προµήθεια χαρτιού για την κατασκευή των προσκλήσεων από τον Π. Μπεχλιβανίδη ποσό 
400,00€. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 482 

 
ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση δαπάνης για την πραγµατοποίηση ηµερίδας στην Άµφισσα, σε 
συνδιοργάνωση µε το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 596/7-4-2015 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 476,25€ για την πραγµατοποίηση ηµερίδας στην 

Άµφισσα, στις 29-4-2015, σε συνδιοργάνωση µε το Υπουργείο Παραγωγικής Ανα-
συγκρότησης και µε στόχο την ευαισθητοποίηση της περιοχής της Π.Ε. Φωκίδας για την 
απειλή από το παθογόνο βακτήριο Xyllela fastidiosa.   

Η συγκεκριµένη δαπάνη, που αφορά έξοδα µετακίνησης (από και προς Αθήνα), διαµονής 
και διατροφής των οµιλητών (34,40+29,35+9,78+35,22) x 3 = 326,25€ καθώς και 150€ + 
Φ.Π.Α. για εκτύπωση αφισών και προσκλήσεων θα καλυφθεί από τον προϋπολογισµό της 
Π.Ε. Φωκίδας, Φορέας 073 και ΚΑΕ 0844. 
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 Οι κ.κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, Αδαµάντιος Γεωργούλης και Ευστάθιος Κάππος 
ψηφίζουν αρνητικά, διότι ‘’δεν συµφωνούν µε τον συγκεκριµένο τρόπο ενηµέρωσης των 
αγροτών ‘’. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 483 
 
ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση δαπανών - διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 47326/1939/9-
4-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

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

Α/Α Αιτιολογία Συνολικό 
ποσό € 

1. Προµήθεια σφραγίδων για τις ανάγκες της ∆/νσης ∆ιοικητικού-
Οικονοµικού της ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, 
ΚΑΕ 1111. 

74,33 

2. Προµήθεια φακέλων αλληλογραφίας ειδικής κατασκευής και 
διαστάσεων 60x30 για την αποστολή του φακέλου και των 
πινακίδων κυκλοφορίας των οχηµάτων που αλλάζουν συγ-
κοινωνιακή περιοχή, από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 
1111 (σχετ. αρ. πρωτ. 28220/6485/27-2-2015 έγγραφο της 
∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών). 

2.583,00 

3. Προµήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών 
της ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1231 
(αίτηµα ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της ΠΕ Εύβοιας) 

348,71 

4. Προµήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση και επισκευή του ΚΗΙ 
6100 αυτοκινήτου της ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 
02073, ΚΑΕ 1321 (αίτηµα ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της 
ΠΕ Εύβοιας) 

73,49 

5. Προµήθεια τεσσάρων ελαστικών διαστάσεων 235/45 R17 για το 
ΚΗΙ 6100 αυτοκίνητο της ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 
02073, ΚΑΕ 1321 (αίτηµα ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της 
ΠΕ Εύβοιας) 

470,00 

6. Προµήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση και επισκευή του ΜΕ 
092348 εκχιονιστικού µηχανήµατος της ΠΕ Ευβοίας από την 
πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1321 (σχετ. αρ. πρωτ. 40310/ 
1037/26-3-2015 & 40314/1039/26-3-2015  έγγραφα της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ευβοίας). 

504,50 

7. Προµήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση και επισκευή του ΜΕ 
123055 µηχανήµατος (φορτωτή) της ΠΕ Ευβοίας από την 
πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1321 (σχετ. αρ. πρωτ. 40306/ 
1035/26-3-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ 
Ευβοίας). 

50,00 

8. Προµήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση και επισκευή του ΚΗΗ 
6117 εκχιονιστικού-χορτοκοπτικού µηχανήµατος της ΠΕ 
Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1321 (σχετ. αρ. 
πρωτ. 40318/1041/26-3-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της ΠΕ Ευβοίας). 

270,00 
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9. Προµήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικού µηχανήµατος Minolta 
Bizhub 250 της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της ΠΕ Ευβοίας 
από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1329 (αίτηµα ∆/νσης 
∆ιοικητικού-Οικονοµικού της ΠΕ Εύβοιας) 

271,30 

10. Προµήθεια κλειδιών, κλειδαριών και τοποθέτηση αυτών από την 
πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1699 (αίτηµα ∆/νσης ∆ιοικητικού-
Οικονοµικού της ΠΕ Εύβοιας) 

162,58 

11. Προµήθεια αναλωσίµων συνεργείου µηχανηµάτων της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 
02073, ΚΑΕ 1699 (σχετ. αρ. πρωτ. 23713/549/18-2-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ευβοίας). 

775,51 

12. Προµήθεια φωτοτυπικού µηχανήµατος XEROX 5325V_S από 
την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1713 (σχετ. αρ. πρωτ. 42383 
/125/31-3-2015 έγγραφο του Τµήµατος Πληροφορικής της ΠΕ 
Ευβοίας). 

2.373,90 

13. Προµήθεια ηλεκτρονικού προγράµµατος «ΕΠΑΦΟΣ» που περιλ-
αµβάνει όλη τη νοµοθεσία που αφορά στην Εκπαίδευση από την 
πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1723 (σχετ. αρ. πρωτ. 2576/6-3-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Β/θµιας Εκπ/σης Ευβοίας). 

70,00 

14. Παροχή υπηρεσιών δηµοσίευσης περίληψης διακήρυξης για τη 
µίσθωση ακινήτου στέγασης αποθηκευτικού χώρου από την 
πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0841 (άγονη διαδικασία). 

239,85 

15. Παροχή υπηρεσιών δηµοσίευσης ανακοίνωσης µελέτης και 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου «Αντιµετώπιση 
κατολισθήσεων επί της Ε.Ο. ∆ροσιάς – Λουκίσια (θέση Κοκόσι) 
Ν. Ευβοίας» από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0841. 

92,25 

16. Εργασίες συντήρησης και επισκευής του ΚΗΙ 6100 αυτοκινήτου 
της ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 
0861(αίτηµα ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της ΠΕ Εύβοιας) 

43,05 

17. Εργασίες συντήρησης και επισκευής του ΜΕ 123055 µηχα-
νήµατος (φορτωτή) της ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 
02073, ΚΑΕ 0861 (σχετ. αρ. πρωτ. 40305/1034/26-3-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ευβοίας). 

221,40 

18. Εργασίες συντήρησης και επισκευής του ΜΕ 092348 
εκχιονιστικού µηχανήµατος της ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση 
του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0861 (σχετ. αρ. πρωτ. 40307/1036/26-3-
2015, 40313/1038/26-3-2015 & 40320/1042/26-3-2015 έγγραφο 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ευβοίας). 

676,50 

19. Εργασίες συντήρησης και επισκευής του ΚΗΗ 6117 
εκχιονιστικού - χορτοκοπτικού  µηχανήµατος της ΠΕ Ευβοίας 
από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0861 (σχετ. αρ. πρωτ. 
40316/1040/26-3-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
της ΠΕ Ευβοίας). 

147,60 

20. Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης για την απόκτηση, σύµφωνα 
µε το Π∆ 74/2008, Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας 
(Π.Ε.Ι.) από τέσσερις οδηγούς της ∆/νσης Τεχνικών Έργων από 
την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0881 (σχετ. αρ. πρωτ. 
33451/814/18-3-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
ΠΕ Ευβοίας). 

520,00 

21. Ηλεκτρολογικές εργασίες στα γραφεία και στην αποθήκη της 
∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της ΠΕ 
Ευβοίας που βρίσκονται στο χώρο του Α’ ορόφου και του 
υπογείου του ∆ιοικητικού Μεγάρου από την πίστωση του Ε.Φ. 
02073, ΚΑΕ 0899 (σχετ. αρ. πρωτ. 1577/30-3-2015 έγγραφο της 

615,00 
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∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της ΠΕ 
Ευβοίας). 

22. Ανανέωση ετήσιας συνδροµής στην τράπεζα νοµικών πληρ-
οφοριών «ΝΟΜΟΣ» από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 
0899 (σχετ. αρ. πρωτ. 47150/8-4-2015 έγγραφο της ∆/νσης 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού της ΠΕ Ευβοίας). 

3.335,34 

23. Λοιπές προµήθειες υλικών, εξοπλισµού και υπηρεσιών που 
προέκυψαν κατά την εκλογική διαδικασία της 25ης Ιανουαρίου 
2015 από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 5261 (σχετ. αριθ. 5 
του πίνακα της 71/2015 απόφασης της ΟΕ & αριθ. 38339/1591/ 
20-3-2015 έγγραφο του Τµήµατος Προϋπολογισµού της ΠΣΕ) 

3.300,00 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 484 

 
ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα και µελέτες του προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 47327/1940/9-
4-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
Α) την 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 

3ος (τελικός) λογαριασµός του 
έργου: «Βελτίωση ∆ηµοτικού 
Κυνοκοµείου Χαλκίδας». 
Σχετ: οικ. 142465/17-12-2013 
έγγραφο της ∆.Τ.Ε. ΠΕ Ευβοίας. 

 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
∆ΑΡ∆ΑΝΟΥ - 
ΜΗΤΡΟΚΩΣΤΑ 

 
 

2.294,76 
 
 

 
 

9779 
 
 

 

Προϋπολογισµός Έργου:     45.000,00  
Πληρωµές µέχρι σήµερα:     42.182,56 
Παρόντας Λογαριασµός:        2.294,76 
Σύνολο:                                44.477,32 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων:                  0,00 
1ος λογαριασµός του έργου: 
«Γήπεδο Σκεπαστής».   
Σχετ: οικ. 10795/10-12-2010 
έγγραφο της ∆.Τ.Ε. ΠΕ Ευβοίας.  

 
 

ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ 
ΑΤΕΕ 

 
 

1.508,20 

 
 

9779 
 

 
 
 
2 

Προϋπολογισµός Έργου:     400.000,00 
Πληρωµές µέχρι σήµερα:                0,00 
Παρόντας Λογαριασµός:          1.508,20 
Σύνολο:                                    1.508,20 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων           236.363,68 
2ος (τελικός) λογαριασµός του 
έργου: «Γήπεδο Σκεπαστής».   
Σχετ: οικ. 94282/1-4-2015 
έγγραφο της ∆.Τ.Ε. ΠΕ Ευβοίας.  

 
 

ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ 
ΑΤΕΕ 

 
 

14.048,40 

 
 

9779 
 

 

 

3 
Προϋπολογισµός Έργου:     400.000,00  
Πληρωµές µέχρι σήµερα:         1.508,20 
Παρόντας Λογαριασµός:        14.048,40 
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Σύνολο:                                  15.556,60 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων:         222.394,66 
5ος λογαριασµός του έργου: 
«Κατασκευή κερκίδων στα γήπεδα 
Νεοχωρίου και Αυλωναρίου».   
Σχετ: οικ. 142465/17-12-2013 
έγγραφο της ∆.Τ.Ε. ΠΕ Ευβοίας.  

 
 

Η. ΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε. 

 
 

40.683,81 
 
 

 
 

9459 
 
 4 

Προϋπολογισµός Έργου:     300.000,00  
Πληρωµές µέχρι σήµερα:       75.263,18 
Παρόντας Λογαριασµός:        40.683,81 
Σύνολο:                                115.946.99 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων:         158.512,53 

 
 
Β. τις παρακάτω δαπάνες και διάθεση πίστωσης: 

α/α Αιτιολογία Ποσό σε € Κ.Α.Ε. 

1 

Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Ηλεκτρικού, Ηλε-
κτροµηχανικού και Μηχανογραφικού εξοπλισµού µε 
σκοπό την εύρυθµη λειτουργία του Μεγάρου ΠΕ 
Ευβοίας και των υπηρεσιών της (σχετ. αρ. πρωτ. 
45877/7-4-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
της ΠΕ Ευβοίας). 

25.000,00 9779 

2 Οδοιπορικά υπαλλήλων (ΣΑΕΠ 0562) 24.728,83 9417 

3 

Πληρωµή συµπληρωµατικών δαπανών για την 
αποπληρωµή δικαιούχων και την καταβολή δικαστικών 
εξόδων κατόπιν δικαστικών αποφάσεων, που 
αφορούν την απαλλοτρίωση του έργου «Οδός Ψαχνά-
Πολιτικά-Νεροτριβιά (τµήµα Βρυσάκια-Πολιτικά)» 
(σχετ. αρ. πρωτ. 103564/16-9-2014 έγγραφο της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ευβοίας). 

4.181,00 9779 

4 

Πληρωµή συµπληρωµατικών δαπανών για την 
αποπληρωµή δικαιούχων και την καταβολή δικαστικών 
εξόδων κατόπιν δικαστικών αποφάσεων, που 
αφορούν την απαλλοτρίωση του έργου «Οδός 
Προκόπι - Πήλι» (σχετ. αρ. πρωτ. 7991/16-1-2014 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ 
Ευβοίας). 

5.648,16 9779 

5 

Πληρωµή δαπάνης παρακατάθεσης αποζηµίωσης 
ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά για τη 
βελτίωση της επικίνδυνης στροφής της επαρχιακής 
οδού εντός οικισµού ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ κατόπιν δικα-
στικών αποφάσεων (σχετ. αρ. πρωτ. 34259/12-3-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ 
Ευβοίας). 

 
 

4.024,75 

 
 

9779 

 
Σηµείωση: Τα αριθ. Α1, Α2, Α3 έργα και οι Β3, Β4, Β5 δαπάνες των ανωτέρω 

πινάκων είναι ενταγµένες στο Π.∆.Ε. έτους 2015 µε γενικό τίτλο έργου: «Εξόφληση οφειλών 
προηγούµενων ετών από εκτελεσθείσες εργασίες, ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις, δικαστικές 
αποφάσεις και λοιπές δαπάνες».   

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 485 

 
ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το έργο: «Αποκατάσταση οδικού 
δικτύου Ν. Εύβοιας του προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων», Π.Ε. Εύβοιας.  
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Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 47328/1941/9-
4-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
 Εγκρίνει την δαπάνη και διάθεση πίστωσης για το έργο: «Αποκατάσταση οδικού 
δικτύου Ν. Εύβοιας του προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων», Π.Ε. Εύβοιας.  
 

A/A ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΟ ΣΥΝΟΛΟ µε 
ΦΠΑ (σε €) 

1 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (2/5/14-9/5/14) 

Άρση κατ/σεων & καθαρισµός 
χαντακιών ΕΟ∆ Ροβιές-
Μαρούλι-Κοκκινοµηλιά 

8.580,48 

2 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

(25/4/14-4/5/14) 

Άρση κατ/σεων & καθαρισµός 
χαντακιών ΕΟ∆ Βουτάς-Ιστιαία, 
Ιστιαία-Βουτάς Κοκκινοµηλιά-

Κρυονερίτης - Μηλιές 

   9.837,54 
 
 

3 ΑΦΟΙ ΧΑΛΙΟΥΛΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ 
(7/5/14-16/5/14) 

Αποκατάσταση βατότητας & 
καθαρισµός χαντακιών Ψαχνά- 

Προκόπι- Στροφυλιά 

19.959,21 

4 ΚΑΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
(28/4/14-29/4/14) 

Αποκατάσταση βατότητας ΕΟ∆ 
Μετόχι-Κύµη 

767,52 
 

5 ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ & 
ΣΙΑ ΟΕ 

(7/5/14-17/5/14) 

Αποκατάσταση βατότητας & 
καθαρισµός χαντακιών 

Γαλατσάδες-Καστανιώτισσα-
Ταξιάρχης 

15.756,30 

6 KOIN. ΚΛΗΡ. ΙΩΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
(15/4/14-25/4/14) 

Αποκατάσταση βατότητας & 
άρση κατ/σεων Λ. Αιδηψού-

Ήλια-Ροβιές 

9.215,16 

7 ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

(16/6/14-19/6/14) 

Αποκατάσταση βλαβών ΕΟ∆ ∆. 
∆ιρφύων-Μεσσαπίων 

1.722,00 

8 ΚΟΙΝ. ΚΛΗΡ. ΙΩΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

(3,4,13,15,23,24 /6/14) 

Αποκατάσταση βλαβών & άρση 
κατ/σεων ΕΟ∆ Λ. Αιδηψού-
Ήλια-Ροβιές & Λ. Αιδηψού-

Λιχάδα 

5.982,72 

9 ΣΦΥΡΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
(23/6/14-28/6/14) 

Αποκατάσταση βατότητας ΕΟ∆ 
Μετόχι- Κύµη & Μετόχι-Χιλιαδού 

3.067,62 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

    
 74.888,55 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 486 

 
ΘΕΜΑ 56ο: Μερική ανάκληση της υπ’ αριθµ. 489/24-4-2014 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής Π.Σ.Ε. και λήψη νέας για την πληρωµή έργων του προγράµµατος ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 47329/1942/9-
4-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
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 1. Ανακαλεί µερικώς την υπ΄αριθµ. 489/24-4-2014 απόφασή της, ως προς τον ΚΑΕ της 
δαπάνης µε α/α Α.5, που αφορά πληρωµή έργων του προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, 
Π.Ε. Εύβοιας. 

2. Εγκρίνει την δαπάνη και διάθεση πίστωσης ποσού 50.000,00€ και ΚΑΕ 9459, για 
τον ηλεκτροφωτισµό κόµβων (πληρωµή λογαριασµών ∆.Ε.Η.). 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 487 

 
ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συνδιοργάνωση της Π.Ε. 
Εύβοιας µε τον Πολιτιστικό Σύλλογο Παπάδων της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής δράσης 
«Πέρασµα στα Λυκοσάνιδα - Κρυµµένο Μονοπάτι των Καταρρακτών». 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 47507/1947/9-
4-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει την δαπάνη - διάθεση πίστωσης 1.168,50€ µε Φ.Π.Α. για την συνδιοργάνωση 

της Π.Ε. Εύβοιας µε τον Πολιτιστικό Σύλλογο Παπάδων της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής 
δράσης «Πέρασµα στα Λυκοσάνιδα - Κρυµµένο Μονοπάτι των Καταρρακτών», που θα 
πραγµατοποιηθεί στις 26 Απριλίου 2015. 

Η οικονοµική συνεισφορά της Π.Ε. Ευβοίας περιλαµβάνει την παραγωγή t-shirts για 
τους πεζοπόρους και τους διοργανωτές της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής δράσης. 

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

Μειοψήφισαν οι κ.κ. Γεώργιος Γκικόπουλος και Ιωάννης Αγγελέτος, διότι ‘’η δαπάνη 
είναι περιττή και δεν αφορά εκδήλωση ευρείας απήχησης και συµµετοχής’’. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 488 

 
ΘΕΜΑ 58ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό                 
Προϋπολογισµό για την πρόσληψη δύο (2) ατόµων, της σχολής µαθητείας ΟΑΕ∆, στα πλαίσια 
πρακτικής άσκησης για το έτος 2015, Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 47908/1891/14-
4-2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
 Εγκρίνει την δέσµευση πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό                 
Προϋπολογισµό για την πρόσληψη δύο (2) ατόµων, της σχολής µαθητείας ΟΑΕ∆, στα πλαίσια 
πρακτικής άσκησης για το έτος 2015, Π.Ε. Φθιώτιδας, ως ακολούθως:  

 

 
 Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ψηφίζει θετικά, µε την επισήµανση, ‘’ότι το ποσό που 
διατίθεται για ον σκοπό αυτό είναι απαράδεκτα χαµηλό’’. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 489 
 

Φορέας ΚΑΕ Ονοµασία Ποσό 

073 0342 Πρακτική άσκηση µαθητών ΟΑΕ∆  7.000,00€ 
 

073 0352 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς  2.500,00 
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ΘΕΜΑ 59ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για την συµµετοχή της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην χρηµατοδότηση και υλοποίηση του 3ου ∆ιεθνούς 
Επιστηµονικού Συνεδρίου των Απανταχού Σαρακατσαναίων. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 48143/1929/14-
4-2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
 Εγκρίνει την δέσµευση πίστωσης και πληρωµής δαπάνης ποσού 1.500,00€ συµ-
περιλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για την συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 
χρηµατοδότηση και υλοποίηση του 3ου ∆ιεθνούς Επιστηµονικού Συνεδρίου των Απανταχού 
Σαρακατσαναίων, η οποία αφορά την δηµιουργία λογοτύπου.  
 Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 01.071 και τον Κ.Α.Ε. 9779. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 490 

  
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 60ο: Έγκριση µετακινήσεων της Προέδρου του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς 
Ελλάδας. 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 211/1-4-
2015 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 14 Ιανουαρίου 2015 
2. Στις 25 Φεβρουαρίου 2015 (Μετάβαση σε Άµφισσα) 
3. Στις 16 Μαρτίου 2015 
4. Στις 27 Μαρτίου 2015 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 491 

 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 61ο: Επανεισαγωγή προς κρίση ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. του 
θέµατος που αφορά την έγκριση α) του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, β) του 4ου 
ΠΚΤΜΝΕ και γ) της 1ης συµπληρωµατικής σύµβασης του έργου: «Ανέγερση γενικού Λυκείου 
∆ροσιάς», µετά την υπ΄ αριθµ. 11/8/2014 ακυρωτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 18 
Ν.2218/1994 των Νοµών Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευρυτανίας. 

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 49221/ 
465/16-4-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. και την υπ΄αριθµ.11/8/2014 ακυρωτική 
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 18 Ν. 2218/1994 προς την Επιτροπή, καθώς και το 
υπ΄αριθµ. ∆.Υ. 14-4-2015 έγγραφο της Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, 
Περιβάλλοντος, Υποδοµών & Μεταφορών Π.Σ.Ε. τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο 
τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη ότι: 
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Ι.  Κατά πάγια θέση της νοµολογίας των δικαστηρίων, η ∆ιοίκηση έχει υποχρέωση να 
συµµορφώνεται προς τις ακυρωτικές αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων κατά τον τρόπο 
που έχει υποχρέωση να συµµορφωθεί προς τις ακυρωτικές αποφάσεις του Συµβουλίου της 
Επικρατείας. Στην περίπτωση ειδικότερα που η διοικητική πράξη ακυρώθηκε για 
πληµµέλειες της αιτιολογίας, η ∆ιοίκηση µπορεί να επαναλάβει την κρίση της για τη 
ρύθµιση της συγκεκριµένης σχέσης αναδροµικώς και να εκδώσει πράξη µε το ίδιο 
περιεχόµενο µε εκείνη που ακυρώθηκε, αιτιολογώντας, όµως, νοµίµως και επαρκώς τη 
νέα κρίση της, βάσει της ακυρωτικής απόφασης ή βάσει στοιχείων που δεν έχουν 
αποτελέσει αντικείµενο έρευνας και κρίσης από  τον ακυρωτικό δικαστή, ασχέτως αν τα 
στοιχεία αυτά ήταν γνωστά ή όχι στη ∆ιοίκηση. Σε κάθε περίπτωση η νέα κρίση της ∆ιοίκησης 
πρέπει να µην αντίκειται σε όσα έχουν κριθεί από την ακυρωτική απόφαση και να 
εκφέρεται ενόψει του νοµικού και πραγµατικού καθεστώτος που υπήρχε κατά το χρόνο κατά 
τον οποίο εκδόθηκε η πράξη που ακυρώθηκε, δεν απαγορεύεται δε στη ∆ιοίκηση να 
εκδώσει, µετά από διαδοχικές ακυρώσεις για πληµµέλειες της αιτιολογίας, διαδοχικές 
πράξεις που να καταλήγουν στο ίδιο αποτέλεσµα, µε νέα αιτιολογία, αρκεί η εµµονή της 
∆ιοίκησης να µη συνιστά, στις περιπτώσεις που η πράξη δεν εκδίδεται κατά δέσµια 
αρµοδιότητα, κακή χρήση της διακριτικής εξουσίας, κατά την κρίση του δικαστηρίου, το οποίο 
πρέπει να εκτιµά τις συντρέχουσες, κάθε φορά, περιστάσεις (Σ.τ.Ε. 2611/1989 Ολ.) [βλ.ΣτΕ 
1571/2012, 748/2007 και 3320/2003]. 

ΙΙ.  Στο άρθρο 57 του Κώδικα κατασκευής δηµόσιων έργων, ο οποίος κυρώθηκε µε 
το άρθρο πρώτο του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α 116), ορίζεται ότι:  

«1. Το έργο εκτελείται σύµφωνα µε τη σύµβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη 
συνοδεύουν. Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωµα, αν προκύψει ανάγκη 
εκτέλεσης συµπληρωµατικών εργασιών, που δεν περιλαµβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο 
ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύµβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω 
απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην 
αρχική σύµβαση, να συνάπτει σύµβαση µε τον ανάδοχο του έργου, µε την προϋπόθεση ότι 
οι συµπληρωµατικές εργασίες δεν µπορούν τεχνικά ή οικονοµικά να διαχωριστούν από 
την κύρια σύµβαση, χωρίς να δηµιουργήσουν µείζονα προβλήµατα για τις αναθέτουσες 
αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, µολονότι µπορούν να διαχωριστούν από την αρχική 
σύµβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της. Το συνολικό ποσό των 
συµβάσεων αυτών δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) 
του ποσού της αρχικής σύµβασης, στο οποίο συµπεριλαµβάνεται και η αµοιβή για τη σύνταξη 
των τυχόν απαιτούµενων µελετών για τις συµπληρωµατικές εργασίες. Η εκτέλεση των 
συµπληρωµατικών εργασιών είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου και, προκειµένου 
να υπογραφεί η σύµβαση για την εκτέλεσή τους, απαιτείται γνώµη του οικείου τεχνικού 
συµβουλίου. Για τον καθορισµό τιµών µονάδας στις εργασίες της συµπληρωµατικής 
σύµβασης λαµβάνονται οι τιµές της αρχικής σύµβασης και για τον κανονισµό τιµών µονάδας 
στις νέες εργασίες της συµπληρωµατικής σύµβασης εφαρµόζονται οι παράγραφοι 5, 6 και 7.». 

Από την παραπάνω διάταξη, πέραν των αυστηρών προϋποθέσεων που εισάγει ο 
νοµοθέτης για την σύναψη συµπληρωµατικής σύµβασης, προκύπτει σαφώς ότι ο φορέας 
κατασκευής του έργου έχει το δικαίωµα, όχι όµως και την υποχρέωση, να συνάπτει 
σύµβαση συµπληρωµατικών εργασιών µε τον ανάδοχο του έργου. Ο ανάδοχος, αντιθέτως, 
είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις συµπληρωµατικές εργασίες.  

ΙΙΙ.  Στην προκειµένη περίπτωση, από όλα τα στοιχεία του φακέλου, σε σχέση µε την 
εισήγηση της υπηρεσίας, προκύπτουν ότι:  

1.- Η  υπηρεσία που εισηγείται [∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 
Εύβοιας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας], για να θεµελιώσει την άποψη της περί της 
νοµιµότητας της εν λόγω συµπληρωµατικής συµβάσεως, αναφέρει στην εισήγηση της ότι: 

 (α) Ο 4ος Α.Π.Ε. που είναι υπερβατικός κατά 495.000,00 €, συντάσσεται για να 
καλύψει την 1η Συµπληρωµατική Σύµβαση που περιλαµβάνει εργασίες και 10 νέες τιµές που 
δεν περιλαµβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην αρχική συναφθείσα σύµβαση, οι 
οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του 
έργου και κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση και τελειοποίηση του εγκεκριµένου 
φυσικού αντικειµένου και   
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(β) Η διαπίστωση και η εξακρίβωση µετά την έναρξη των εργασιών των εκσκαφών ότι 
το έδαφος είναι βραχώδες και όχι γαιοηµιβραχώδες  που προεβλέπετο στην µελέτη (σχετικό 
το 640/22-3-2011 πρωτόκολλο χαρακτηρισµού σκληρότητας εδάφους της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Ευβοίας Τµήµα ∆.Π.) είχε ως αποτέλεσµα να αυξηθεί υπέρµετρα η 
δαπάνη κατασκευής των χωµατουργικών, να απορροφηθούν τα απρόβλεπτα της 
µελέτης χωρίς να ολοκληρώνεται το εγκεκριµένο φυσικό αντικείµενο του έργου. 
Ολοκληρώθηκε το κτήριο και ο πέριξ αύλειος χώρος του κτηρίου και παρέµεινε ηµιτελές το 
υπόλοιπο τµήµα του αυλείου χώρου από τις εργασίες των εκσκαφών, σκυροδεµάτων, 
επιχρισµάτων και χρωµατισµών των τοιχίων περίφραξης – τοίχων αντιστήριξης, περίφραξη 
από κιγκλιδώµατα και εργασιών ασφαλτικών και Η/Μ εργασιών που κρίνονται αναγκαίες και 
υποχρεωτικές για την εύρυθµη και απρόσκοπτη λειτουργία του έργου και την ολοκλήρωση και 
τελειοποίηση του εγκεκριµένου φυσικού αντικειµένου του έργου,  

(γ) η κατασκευή της δοµηµένης καλωδίωσης του κατασκευασθέντος κτηρίου του 
Λυκείου που δεν προβλέπετο στην αρχική µελέτη κρίνεται υποχρεωτική, σύµφωνα µε τις νέες 
προδιαγραφές που εγκρίθηκαν µετά την σύνταξη της µελέτης και οι εργασίες της, δεν 
µπορούσαν ούτε να προβλεφθούν στην αρχική σύµβαση και ούτε να διαχωριστούν απ’ αυτή 
και κρίνονται απαραίτητες για την τελειοποίησή της και (δ) οι εργασίες που προβλέπονται να 
γίνουν µε την 1η Συµπληρωµατική Σύµβαση είναι απρόβλεπτες και απολύτως απαραίτητες για 
τη εκτέλεση, ολοκλήρωση και λειτουργία του σχολικού συγκροτήµατος και δεν µπορούν να 
διαχωριστούν από την αρχική σύµβαση τεχνικά, οικονοµικά και χρονικά.»  

2.- Τα στοιχεία αυτά, δεν είναι ικανά και αρκετά, προκειµένου να τύχουν εφαρµογής 
οι προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/08 και µε αυτά δεν µπορούν να 
θεµελιωθούν οι προϋποθέσεις, αυστηρώς τυπικές, των εν λόγω διατάξεων. 

 Ειδικότερα, στην εισήγηση της Υπηρεσίας: 
(α) ∆εν περιγράφονται και δεν τεκµηριώνονται οι «απρόβλεπτες περιστάσεις» που 

κατέστησαν αναγκαίες τις συµπληρωµατικές εργασίες, όπως αυτές αποτυπώνονται στον προς 
έγκριση 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα. Πρόσθετες εργασίες, «οι οποίες ήταν αναγκαίες και 
απαραίτητες για την λειτουργικότητα και ολοκλήρωση του φυσικού αντικειµένου του, ώστε να 
καλύπτονται οι όροι επιλεξιµότητας του έργου». Χωρίς την συνδροµή απρόβλεπτων 
περιστάσεων, δεν αποτελούν, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λόγο σύναψης συµπ-
ληρωµατικής σύµβασης, αλλά αποτελούν αντικείµενο νέας εργολαβίας. 

(β) ∆εν περιγράφονται και δεν τεκµηριώνονται οι λόγοι αδυναµίας του διαχωρισµού 
των εν λόγω πρόσθετων εργασιών από την κύρια σύµβαση, ή η απόλυτη αναγκαιότητά τους 
για την τελειοποίηση της αρχικής σύµβασης και την λειτουργικότητα του έργου. 

(γ) από την ίδια την εισήγηση της υπηρεσίας, προκύπτει ότι εκ των τριών ως άνω 
απαιτουµένων σωρευτικά προϋποθέσεων, πληρείται µόνο η µία, ήτοι το ποσό των 
προτεινοµένων συµβάσεων συµπληρωµατικών έργων ή υπηρεσιών δεν υπερβαίνει το 50% 
του ποσού της αρχικής σύµβασης.  

ΙV.- Εν κατακλείδι, για την εκτέλεση των υπόψη συµπληρωµατικών εργασιών δεν 
πληρούνται δύο από τις προϋποθέσεις έγκρισής της, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 57 του ν.3669/2008 καθόσον, οι περιλαµβανόµενες στον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 
εργασίες ολοκλήρωσης του περιβάλλοντος χώρου:  

(α) ∆εν προέκυψαν από την απρόβλεπτη κατάσταση που επικαλείται η εισηγητική 
έκθεση, δηλαδή την απρόβλεπτη βραχώδη σύσταση των εκσκαφών. Οι χωµατουργικές 
εργασίες, στις οποίες εντάσσονται οι βραχώδεις εκσκαφές, φαίνονται ήδη εγκεκριµένες 
στον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα µε χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων και 
έχουν ήδη εκτελεστεί, αντί να αποτελέσουν αντικείµενο Συµπληρωµατικής Σύµβασης και να 
εκτελεστούν µετά την έγκριση αυτής, κατά παράβαση της διάταξης του τελευταίου εδαφίου της 
παρ. 3 του άρθρου 57 του ν. 3669/2008, που ορίζει ότι «Για τη διάθεση των απρόβλεπτων 
δαπανών συντάσσεται Α.Π.Ε. που δεν µπορεί να συµπεριλάβει συµπληρωµατικές 
εργασίες, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων».  

(β) Προφανώς δύνανται να διαχωριστούν από την αρχική σύµβαση και να εκτελεστούν 
µε άλλη εργολαβία (ως αυτοτελές έργο διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου), χωρίς να 
δηµιουργήσουν µείζονα προβλήµατα για την αναθέτουσα αρχή. Η εργασία «δοµηµένη 
καλωδίωση» που προέκυψε λόγω υποχρεωτικής εφαρµογής νέων προδιαγραφών, θα έπρεπε 
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να καλυφθεί από το κονδύλιο των απροβλέπτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3. του 
άρθρου 57 του ν.3669/2008, που ορίζει ότι «Με τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών 
(απρόβλεπτα) που περιλαµβάνονται στην αρχική σύµβαση καλύπτονται ιδίως δαπάνες που 
προκύπτουν από εφαρµογή νέων κανονισµών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως 
υποχρεωτικοί µετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή 
σφάλµατα της προµέτρησης της µελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες 
καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την 
πλήρη εφαρµογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των µελετών του έργου και 
υπό την προϋπόθεση να µην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη 
κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική 
σύµβαση. Για τη διάθεση των απρόβλεπτων δαπανών συντάσσεται Α.Π.Ε. που δεν 
µπορεί να συµπεριλάβει συµπληρωµατικές εργασίες, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες 
λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων.  
 V. Τα διαλαµβανόµενα στο υπ΄αριθµ. ∆.Υ./ 14.04.2015 έγγραφο του προϊσταµένου της 
Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υποδοµών της  
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, µεταξύ των οποίων αναφέρονται τα εξής: 
 «Με τα σηµερινά δεδοµένα η ολοκλήρωση του έργου είναι δυνατόν να γίνει 
λαµβάνοντας υπόψη και την εκπεφρασµένη γνώµη της Προϊσταµένης Αρχής (Οικονοµική 
επιτροπή της Περιφέρειας) µε σύσταση νέας εργολαβίας, που θα περιλαµβάνει όλες τις 
υπολειπόµενες  εργασίες κυρίως του αύλειου χώρου. 
 Μετά από αυτοψία στο έργο σε συνεργασία µε την Προϊσταµένη της ∆ιευθύνουσας 
υπηρεσίας (Τµήµα ∆οµών Περιβάλλοντος της ∆ΤΕ ΠΕ Εύβοιας) και τον επιβλέποντα του 
έργου έχουν εκτελεσθεί εργασίες της συµπληρωµατικής σύµβασης ποσού 293.215,52 € (κατά 
την εκτίµησή τους) και υπολείπονται για δηµοπράτηση 201.954,48 €, δηλαδή αθροιστικά είναι 
το ποσό των 495.170,00 € της αιτούµενης συµπληρωµατικής σύµβασης. Για τις 
εκτελεσµένες υπερσυµβατικές εργασίες, κατά δήλωσή τους, ο ανάδοχος δεν έλαβε 
καµία γραπτή ή προφορική εντολή από την ∆ιευθύνουσα υπηρεσία.  

Από τους ανωτέρω µου παραδόθηκαν δύο σχέδια ΑΠΕ. Το ένα, συνολικού ποσού  
293.215,52 €, περιλαµβάνει τις εργασίες που αν και υπερσυµβατικές, εκτελέστηκαν από 
τον ανάδοχο, χωρίς εντολή της υπηρεσίας και οι οποίες είναι, εκσκαφές στον αύλειο χώρο 
(εκβραχισµοί), τµήµα της περίφραξης (τοίχοι αντιστήριξης αρκετού ύψους λόγω της 
µορφολογίας του οικοπέδου και κιγκλιδώµατα), τµήµα οδοστρωσίας του αύλειου χώρου και η 
δοµηµένη καλωδίωση του κτιρίου.  

Οι παραπάνω εκτελεσθείσες υπερσυµβατικές εργασίες, µε δεδοµένη την από-
φαση της Οικονοµικής Eπιτροπής, δεν είναι δυνατόν να περιληφθούν σε συµπ-
ληρωµατική σύµβαση και για την πληρωµή τους, µε δεδοµένο ότι θα παραληφθούν από 
την επιτροπή παραλαβής, απαιτείται δικαστική απόφαση (Μητκίδης ∆ηµόσια έργα σελίδα 
383 παρόραµα 531).  
 Το δεύτερο συνολικού ποσού 201.954,48 €, περιλαµβάνει τις ανεκτέλεστες εργασίες, 
κυρίως για την ολοκλήρωση του αύλειου χώρου, δηλαδή περιλαµβάνει την κατασκευή των 
υπολοίπων τοίχων αντιστήριξης (ικανού ύψους λόγω της µορφολογίας του οικοπέδου) και των 
κιγκλιδωµάτων περίφραξης, των υπολοίπων εργασιών οδοστρωσίας και τις εργασίες 
προεπάλειψης και ασφαλτικά. Οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αποτελέσουν το 
αντικείµενο του νέου έργου µε σκοπό την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειµένου του 
όλου έργου.», 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Επαναλαµβάνει την κρίση της σε σχέση µε την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα Εργασιών και της 1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΛΥΚΕΙΟΥ ∆ΡΟΣΙΑΣ», επί της οποίας εκδόθηκε η µε αριθµό 731/2014 απόφασή της [που 
ακυρώθηκε µε τη  υπ. αριθ. 11/8/2014 απόφαση (Πρακτικό 8/2014) της Επιτροπής του 
άρθρου 18 του Ν.2218/1994 της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας], 
για τους λόγους που αναφέρονται στην ως άνω παράγραφο Ι. 

2.  ∆εν εγκρίνει την 1η Συµπληρωµατική Σύµβαση, όπως αυτή περιλαµβάνεται στον 4ο 
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του Έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ∆ΡΟΣΙΑΣ», µε 
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ανάδοχο την Κ/Ξ «ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ ΑΤΕ», 
για τους λόγους που αναλυτικά εκτίθενται στις παραγράφους ΙΙ, ΙΙΙ, IV και V. 

3. Η αρµόδια για την υλοποίηση του έργου Υπηρεσία, να προβεί στις απαραίτητες 
ενέργειες για την ολοκλήρωση και την εκτέλεση του υπολειπόµενου αντικειµένου, ούτως ώστε 
το έργο να καταστεί άρτιο λειτουργικά, λαµβάνοντας υπόψη την παρούσα απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής και τις σχετικές διατάξεις του Νόµου. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 492 
 
 
 
 
 

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 ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ              ΤΑ ΜΕΛΗ               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
  Ηλίας Μπουρµάς   Ιωάννης Ταγκαλέγκας         Ζωή Σύψα  
                              

Βασίλειος Φακίτσας            
 
Κων/νος Καραγιάννης  
 
Ευστάθιος Κάππος  
 
Ιωάννης Αγγελέτος 
 
Γεώργιος Γκικόπουλος  
 
Αδαµάντιος Γεωργούλης 
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