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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

της 28ης Σεπτεµβρίου 2015 
Αριθµός Πρακτικού 25 

  
Στο Καρπενήσι, στο ∆ιοικητήριο της Π.Ε. Ευρυτανίας, (Γρ. Αντιπεριφερειάρχη, 1ος 

όροφος, Γ. Καραϊσκάκη 1), συνήλθε σήµερα στις 28 Σεπτεµβρίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και 
ώρα 11:00 π.µ., σε (τακτική) συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή που συγκροτήθηκε µε την 
υπ΄αριθµ. 138/7-9-2014 (Α∆Α:796Ω7ΛΗ-ΞΩΚ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Στερεάς Ελλάδας, υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνου Π. 
Μπακογιάννη και δυνάµει της υπ΄ αριθµ. (οικ.) 1542/22-9-2015 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 23/14-9-2015 της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«Μ. Φιλίππου – Ι. Τσιρώνης Χοιροτροφικές Επιχειρήσεις Ε.Π.Ε.», ενώπιον του ∆ιοικητικού 
Εφετείου Πειραιά. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσµατος της ανοιχτής 
δηµοπρασίας του έργου: «Βελτίωση τµήµατος δρόµου επί της υπ΄αριθµ. 48.Π.Ε.Ο. στη θέση 
“Βέρδεν – Βουνιχώρας”», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 48.207,00 € µε Φ.Π.Α.. 
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ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Βελτίωση 
οδοποιίας πρ. επαρχίας Καρυστίας Ν.Α. Εύβοιας», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 
1.841.726,85€. 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση διάθεσης οχήµατος προς χρήση στο ∆ήµο Σκύρου, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση 1ης παράτασης χρονοδιαγράµµατος των εργασιών του έργου: 
«Αποκατάσταση οδοστρώµατος τµηµάτων της ΕΠ.Ο. 5 Πυρά – Μαυρολιθάρι», Π.Ε. Φωκίδας, 
προϋπολογισµού 30.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση 1ης παράτασης χρονοδιαγράµµατος των εργασιών του υποέργου: 
«Αποκατάσταση ζηµιών στην γέφυρα περιοχή Λευκαδιτίου», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 
44.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση παράτασης της προθεσµίας του έργου: «Κατασκευή τµήµατος 
επενδεδυµένης τάφρου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Συκά – Νεοχωρίου και ασφαλτοστρώσεις 
κατά τµήµατα», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 120.000,00€ µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 9ο: ∆ιόρθωση της υπ΄αριθµ. 982/23-7-2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε., περί έγκρισης του 12ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:«Βελτίωση 
δρόµου Γαρδίκι - Γραµµένη Οξυά», Π.Ε. Φθιώτιδας, 5.000.000,00 € µε Φ.Π.Α..   
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης – πληρωµή δαπάνης για την προµήθεια 
εξοπλισµού για το µηχανογραφικό on-line σύστηµα του Υπουργείου Μεταφορών της Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση α) διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού δηµόσιου διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια ελαστικών για τα οχήµατα της Π.Ε. Φθιώτιδας», β) δαπάνης – δέσµευσης 
πίστωσης προϋπολογισµού 70.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), και γ) των όρων της 
σχετικής διακήρυξης.  
 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού 
για την «Προµήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας», 
προϋπολογισµού 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση δαπανών - δέσµευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπανών - διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή ποσών αχρεωστήτως 
εισπραχθέντων (παράβολά από τέλη µεταβίβασης οχηµάτων), Π.Ε. Εύβοιας. 
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ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση συµπληρωµατικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αγορές, 
επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δαπανών από τον τακτικό προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, 
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα και µελέτες του προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 20ο: ∆ιόρθωση της υπ΄αριθµ. 1146/7-9-2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε., περί έγκρισης δαπανών από τον τακτικό προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, 
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Συµπλήρωση – τροποποίηση της αριθµ. 1071/18-8-2015 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί έγκρισης δέσµευσης πίστωσης και πληρωµή δαπάνης 
από τον Τακτικό Προϋπολογισµό για την Μετεγκατάσταση - Αναβάθµιση - Συγχώνευση 
Φορέων Σύζευξις στο νέο ∆ιοικητήριο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.) 

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

Ιωάννης Ταγκαλέγκας, Βασίλειος Φακίτσας, Κωνσταντίνος Καραγιάννης, Ευστάθιος Κάππος, 
Ιωάννης Αγγελέτος, Γεώργιος Γκικόπουλος και  Αθανάσιος Γιαννόπουλος (απουσίαζε κατά 
την συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης). 

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

 
Χρέη γραµµατέα άσκησε η Ζωή Σύψα του Χρήστου, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού – 

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

 
Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι: 

1. Αριστείδης Τασσιός, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, 
2. Νικόλαος Χαρδαλιάς, Εκτελεστικός Γραµµατέας Π.Σ.Ε., 
3. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας 
Π.Σ.Ε., 
4. Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε., 
5. Φωτούλα Σφήκα, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ιοίκησης Π.Σ.Ε. 
 
 

Πριν από τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 
πρότεινε στα µέλη να συζητηθούν και τα παρακάτω θέµατα, ως έκτακτα: 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση α) διενέργειας επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού του 
έργου: «Μεταφορά µαθητών δηµοσίων σχολείων χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας για 
το σχολικό έτος 2015-2016», για τα άγονα τµήµατα των υπ΄αριθµ. 57496/1591/30-4-2015 και 
103020/2868/31-7-2015 διακηρύξεων, µε κριτήριο επιλογής την χαµηλότερη τιµή, προϋπ-
ολογισµού 27.166,50€ χωρίς Φ.Π.Α., και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης. 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση παράτασης εκτέλεσης σύµβασης µεταφοράς µαθητών που 
ήταν σε ισχύ στις 30.6.2015, σύµφωνα µε τις κατεπείγουσες ρυθµίσεις της Π.Ν.Π. 108/10-09-
2015.  
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση του υπ΄αριθµ. 2/21-9-2015 πρακτικού της επιτροπής 
διενέργειας της αριθµ. 4542/14-09-2015 ανοικτής διαπραγµάτευσης για 11 άγονα δροµολόγια 
κατόπιν του επαναληπτικού (ΑΠ 3105/24-06-2015) διαγωνισµού µεταφοράς µαθητών των 
δηµόσιων σχολικών µονάδων Α’/βάθµιας και Β’/βάθµιας εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας 
Π.Ε. Φθιώτιδας, για δύο σχολικά έτη 2015-2016 & 2016-2017. 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Συµπλήρωση της υπ΄αριθµ. 1210/22-09-2015 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., περί έγκρισης διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας µε δια-
πραγµάτευση νέων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών σχολικού έτους 2015-16 της Π.Ε. 
Φθιώτιδας µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ. 

Το κατεπείγον των ανωτέρω θεµάτων έγκειται στην άµεση ανάγκη µεταφοράς µαθητών 
δηµοσίων σχολείων της Π.Σ.Ε. για το σχ. έτος 2015-2016. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση δαπάνης – δέσµευση πίστωσης για την συµµετοχή της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην διοργάνωση του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιαµατικής 
Ιατρικής. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» στο Συµβούλιο της Επικρατείας (αίτηση ακύρωσης της Χρυσούλας Πονήρη-
Σεγδίτσα). 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Τα δυο ανωτέρω θέµατα είναι επείγοντα λόγω των προθεσµιών τους και εφόσον δεν 
υπάρχει προγραµµατισµός για επόµενη συνεδρίαση της Επιτροπής. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα αποδέχτηκε την πρόταση του Προέδρου και 

αποφάσισε τα παραπάνω θέµατα να συζητηθούν πριν από τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1250 
 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση α) διενέργειας επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού του 
έργου: «Μεταφορά µαθητών δηµοσίων σχολείων χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας για 
το σχολικό έτος 2015-2016», για τα άγονα τµήµατα των υπ΄αριθµ. 57496/1591/30-4-2015 και 
103020/2868/31-7-2015 διακηρύξεων, µε κριτήριο επιλογής την χαµηλότερη τιµή, προϋπ-
ολογισµού 27.166,50€ χωρίς Φ.Π.Α., και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 126401/3592/24-9-
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 επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού του έργου: «Μεταφορά 

µαθητών δηµοσίων σχολείων χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας για το σχολικό έτος 
2015-2016», για τα άγονα τµήµατα των υπ΄αριθµ. 57496/1591/30-4-2015 και 103020/2868/ 
31-7-2015 διακηρύξεων, µε κριτήριο επιλογής την χαµηλότερη τιµή, προϋπολογισµού 
27.166,50€ χωρίς Φ.Π.Α.. 

2. τους όρους του διαγωνισµού όπως αναφέρονται στο σχέδιο της προκήρυξης. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1251 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση παράτασης εκτέλεσης σύµβασης µεταφοράς µαθητών που 
ήταν σε ισχύ στις 30.6.2015, σύµφωνα µε τις κατεπείγουσες ρυθµίσεις της Π.Ν.Π. 108/10-09-
2015.  
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 126734/3598/25-9-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή. 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την παράταση των υπ΄αριθµ. 42/2014 και 95/2014 συµβάσεων του  

µεταφορέα Κατσιάδα Επαµεινώνδα προσαρµόζοντας τους συµβατικούς όρους ως 
ακολούθως:  
 
Α/Α Α/Α 

∆ΡΟΜ. 
ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
άνευ ΦΠΑ 

1. 2.7 ΤΟΛΜΗ  
ΛΙΘΟΧΩΡΙΟΥ 

1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ  

ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

20,95 

 
σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ: 073 - K.A.E: 0821.  
 

Με την ολοκλήρωση των εκκρεµών διαγωνιστικών διαδικασιών και των λοιπών 
διαδικασιών ανάθεσης, οι οποίες συνεχίζονται κανονικά, η ανωτέρω σύµβαση, η διάρκεια της 
οποίας δεν µπορεί να υπερβεί την 29.2.2016, λύεται αυτοδικαίως και αζηµίως. 

  
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1252 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση του υπ΄αριθµ. 2/21-9-2015 πρακτικού της επιτροπής 
διενέργειας της αριθµ. 4542/14-09-2015 ανοικτής διαπραγµάτευσης για 11 άγονα δροµολόγια 
κατόπιν του επαναληπτικού (ΑΠ 3105/24-06-2015) διαγωνισµού µεταφοράς µαθητών των 
δηµόσιων σχολικών µονάδων Α’/βάθµιας και Β’/βάθµιας εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας 
Π.Ε. Φθιώτιδας, για δύο σχολικά έτη 2015-2016 & 2016-2017. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 126414/4743/24-9-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή. 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1.Εγκρίνει το υπ΄αριθµ. 2/21-9-2015 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας της αριθµ. 

4542/14-09-2015 ανοικτής διαπραγµάτευσης για 11 άγονα δροµολόγια κατόπιν του 
επαναληπτικού (ΑΠ 3105/24-06-2015) διαγωνισµού µεταφοράς µαθητών των δηµόσιων 
σχολικών µονάδων Α’/βάθµιας και Β’/βάθµιας εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. 
Φθιώτιδας, για δύο σχολικά έτη 2015-2016 & 2016-2017, που αφορά την αποσφράγιση 
(ηλεκτρονική µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ και φυσικού φακέλου) των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
που υπέβαλαν οι υποψήφιοι ανάδοχοι. 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού κατά τµήµα στους παρακάτω 
µειοδότες, σύµφωνα µε την προσφορά τους, ως εξής: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ∆ΟΧΩΝ 

α/α 
Επώνυµο Όνοµα 

ΤΜΗΜΑ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΣΕ € 

1 ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ  ΗΛΙΑΣ 21 20,79 
2 ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 32 17,26 

ΑΔΑ: Ω57Ζ7ΛΗ-ΠΧΑ



 6 

ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33 37,48 
ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 34 21,38 

3 ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 47 37,52 
4 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 78 26,27 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1253 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Συµπλήρωση της υπ΄αριθµ. 1210/22-09-2015 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., περί έγκρισης διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας µε δια-
πραγµάτευση νέων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών σχολικού έτους 2015-16 της Π.Ε. 
Φθιώτιδας µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ. 

Το κατεπείγον των ανωτέρω θεµάτων έγκειται στην άµεση ανάγκη µεταφοράς µαθητών 
δηµοσίων σχολείων της Π.Σ.Ε. για το σχ. έτος 2015-2016. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 126986/4762/25-9-
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 
 Συµπληρώνει την υπ΄αριθµ. 1210/22-9-2015 απόφασή της, περί έγκρισης διενέργειας 
διαγωνιστικής διαδικασίας µε διαπραγµάτευση νέων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών, 
σχολικού έτους 2015-16 της Π.Ε. Φθιώτιδας, µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, µε την εξής παράγραφο: 

«Η διενέργεια της διαδικασίας  διαπραγµάτευσης των 25 νέων δροµολογίων θα 
ολοκληρωθεί από την Επιτροπή που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 56422/2146/29-04-2015 
απόφαση µας (Α∆Α: 73Ι87ΛΗ-Ω2Χ) περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισµού µεταφοράς 
µαθητών Π.Ε. Φθιώτιδας για δύο σχολικά έτη 2015-16 και 2016-17 κατόπιν της αριθµ. 
430/2015 απόφασης της Οικ. Επιτροπής.» 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1254 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση δαπάνης – δέσµευση πίστωσης για την συµµετοχή της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην διοργάνωση του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιαµατικής 
Ιατρικής. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 126977/4761/25-9-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή. 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει την δαπάνη – δέσµευση πίστωσης ποσού 7.000,00 € (µε Φ.Π.Α.), για την 

συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην διοργάνωση του 1ου Πανελληνίου 
Συνεδρίου Ιαµατικής Ιατρικής, που θα πραγµατοποιηθεί στις 2,3 και 4 Οκτωβρίου του 2015 
στα Καµένα Βούρλα.   

Η συγκεκριµένη δαπάνη αφορά στη κάλυψη των δαπανών για τις εκτυπώσεις και τις 
ηχητικές εγκαταστάσεις και θα βαρύνει τον ΕΦ 01.073, ΚΑΕ 0844.01 (Εκθέσεις, οργάνωση 
συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων) και θα γίνει µε τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης. 
 Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1255 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» στο Συµβούλιο της Επικρατείας (αίτηση ακύρωσης της Χρυσούλας Πονήρη-
Σεγδίτσα). 
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(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 118086/990/ 
2013/25-9-2015 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 πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο 

Λαµίας, κ. Φωτεινή Κανέτη του Χαραλάµπους [Α.Μ. 90], οδός Λεωνίδου 6, η οποία, να την 
εκπροσωπήσει στο Συµβούλιο της Επικρατείας, στη δικάσιµο της 01/10/2015, µε την εντολή 
να αποκρούσει την από 14/11/2012 και µε αριθµό καταθέσεως 5892/2012 αίτηση ακύρωσης, 
που άσκησε η Χρυσούλα Πονήρη - Σεγδίτσα, κάτοικος Άµφισσας, 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’ αριθµ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 1.142 
ευρώ συν ΦΠΑ 23% (= 262,66 €), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 1.406,66 ευρώ, η 
οποία προκύπτει ως εξής:  

- Παράσταση και υπόµνηµα 982 ευρώ [491€ παράσταση συν 491€ υπόµνηµα], µε 
βάση  τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013. 

- Επιπλέον αµοιβή χρονοχρέωσης για 2 ώρες (µε ποσό 80 € ανά ώρα), ήτοι [80€ Χ 2 = 
160 ευρώ], για τη µελέτη φακέλου, λόγω της φύσης της υποθέσεως.  

- Σύνολο αµοιβής 1.142 ευρώ. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1256 
 
 

Σ’ αυτό το σηµείο εισήλθε στην αίθουσα ο κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος. 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης 23/14-9-2015 της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Η Επιτροπή ενέκρινε οµόφωνα το µε αριθµ. 23/14-9-2015 πρακτικό συνεδρίασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1257 

 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«Μ. Φιλίππου – Ι. Τσιρώνης Χοιροτροφικές Επιχειρήσεις Ε.Π.Ε.», ενώπιον του ∆ιοικητικού 
Εφετείου Πειραιά. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. (οικ.) 125198/1224/ 
22-9-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή. 
 

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

Αθηνών, Αργύριο Μάνθου [ΑΜ 11128], οδός Ιπποκράτους 7, ο οποίος, να την εκπροσωπήσει 
στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά, στη δικάσιµο της 07/10/2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή 
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ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την προσφυγή που άσκησε η εταιρεία µε την 
επωνυµία «Μ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ – Ι. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.», για την 
ακύρωση της υπ’ αριθ. πρωτ. 22882/11.08.2004 [σχετ. 2884/11.08.2004] απόφασης του 
Νοµάρχη Βοιωτίας, 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’ αριθµ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ποσό των 341 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 78,43), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 419,43 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. 4194/2013. 
 Ο κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1258 
 
 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσµατος της ανοιχτής 
δηµοπρασίας του έργου: «Βελτίωση τµήµατος δρόµου επί της υπ΄αριθµ. 48.Π.Ε.Ο. στη θέση 
“Βέρδεν – Βουνιχώρας”», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 48.207,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 123886/6485/21-9-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει τα υπ΄αριθµ. Ι/3-9-2015 και ΙΙ/10-9-2015 πρακτικά δηµοπρασίας του έργου: 

«Βελτίωση τµήµατος δρόµου επί της υπ΄αριθµ. 48.Π.Ε.Ο. στη θέση “Βέρδεν – Βουνιχώρας”», 
Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 48.207,00 € µε Φ.Π.Α., που αφορούν στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής, των οικονοµικών προσφορών και των εγγυητικών επιστολών 
των υποψηφίων αναδόχων. 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα της ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου στην 
εργοληπτική επιχείρηση «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ Ε∆Ε» µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 
σαράντα ένα τοις εκατό (41%). 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1259 
 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Βελτίωση 
οδοποιίας πρ. επαρχίας Καρυστίας Ν.Α. Εύβοιας», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 
1.841.726,85€. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. (οικ.) 125165/3899 
/Φ.Ε./22-9-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας και το υπ΄αριθµ. 13/16-9-
2015 (θέµα 3ο) πρακτικό του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την 
Επιτροπή, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστα τµήµατα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

         αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Βελτίωση οδοποιίας 

πρ. επαρχίας Καρυστίας Ν.Α. Εύβοιας», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισµού 1.841.726,85€, 
συνολικής δαπάνης 1.900.000,00€ (µε Φ.Π.Α. 23%), µε υπέρβαση σε σχέση µε τη σύµβαση 
κατά το ποσό 58.273,15€, όπως αυτός συντάχθηκε από την Υπηρεσία.  

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ψηφίζει θετικά, επισηµαίνοντας ότι «οι δυο τελευταίες 
παρατάσεις προθεσµίας του έργου εγκρίθηκαν µε αποφάσεις της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Εύβοιας και όχι της αρµόδιας Αρχής που είναι η Οικονοµική Επιτροπή Π.Σ.Ε.». 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1260 
 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση διάθεσης οχήµατος προς χρήση στο ∆ήµο Σκύρου, Π.Ε. Εύβοιας. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 125151/3897/22-9-
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 την διάθεση του «ΑΚΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ» µε αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 121122 ΙΧ, 

της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς χρήση στο ∆ήµο Σκύρου, που αποσκοπεί 
στην αντιµετώπιση των αναγκών καθαρισµού των ακτών της νήσου Σκύρου. 

Η διάθεση του µηχανήµατος θα γίνει µέχρι τις 31-12-2015, µε τη προϋπόθεση ότι ο 
∆ήµος Σκύρου θα αναλάβει: 
α) Την επιστροφή του µηχανήµατος µε µέριµνα και δαπάνες του, όταν του ζητηθεί. 
β) Τη διάθεση χειριστού µηχανήµατος 
γ) Τη διάθεση καυσίµων 
δ) Τη συντήρηση του µηχανήµατος 
ε) Την ασφάλεια µηχανηµάτων και χειριστού 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1261 

 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση 1ης παράτασης χρονοδιαγράµµατος των εργασιών του έργου: 
«Αποκατάσταση οδοστρώµατος τµηµάτων της ΕΠ.Ο. 5 Πυρά – Μαυρολιθάρι», Π.Ε. Φωκίδας, 
προϋπολογισµού 30.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 122401/6382/18-9-
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 1η παράταση, µε αναθεώρηση, της προθεσµίας των εργασιών του έργου: 

«Αποκατάσταση οδοστρώµατος τµηµάτων της ΕΠ.Ο. 5 Πυρά – Μαυρολιθάρι», Π.Ε. Φωκίδας, 
προϋπολογισµού 30.000,00 € µε Φ.Π.Α., αναδόχου εταιρείας «ΞΗΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΕΤΕ», που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, µέχρι τις 31-10-2015. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1262 

 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση 1ης παράτασης χρονοδιαγράµµατος των εργασιών του υποέργου: 
«Αποκατάσταση ζηµιών στην γέφυρα περιοχή Λευκαδιτίου», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 
44.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 122433/6385/22-9-
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 1η παράταση, µε αναθεώρηση, της προθεσµίας των εργασιών του 

υποέργου: «Αποκατάσταση ζηµιών στην γέφυρα περιοχή Λευκαδιτίου», Π.Ε. Φωκίδας, 
προϋπολογισµού 44.000,00 € µε Φ.Π.Α., αναδόχου Κ/ξιας «Γ. Σκοπελίτης – ∆. 
Σιδηρόπουλος», που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, µέχρι τις 31-10-2015. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1263 
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ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση παράτασης της προθεσµίας του έργου: «Κατασκευή τµήµατος 
επενδεδυµένης τάφρου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Συκά – Νεοχωρίου και ασφαλτοστρώσεις 
κατά τµήµατα», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 120.000,00€ µε Φ.Π.Α.. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Ε. 107548/5933 
/16-9-2015 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 την παράταση, µε αναθεώρηση, της συµβατικής προθεσµίας του έργου: 

«Κατασκευή τµήµατος επενδεδυµένης τάφρου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Συκά – Νεοχωρίου 
και ασφαλτοστρώσεις κατά τµήµατα», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 120.000,00€ µε 
Φ.Π.Α., αναδόχου  «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ∆ΕΝ∆ΡΗΣ», κατά εκατόν εννέα (109) ηµερολογιακές 
ηµέρες, ήτοι µέχρι 30-11-2015. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1264 

 
ΘΕΜΑ 9ο: ∆ιόρθωση της υπ΄αριθµ. 982/23-7-2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε., περί έγκρισης του 12ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:«Βελτίωση 
δρόµου Γαρδίκι - Γραµµένη Οξυά», Π.Ε. Φθιώτιδας, 5.000.000,00 € µε Φ.Π.Α..   
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Ε. 122221/7044/ 
16-9-2015 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 
 ∆ιορθώνει την υπ΄αριθµ. 982/23-7-2015 (πρακτικό 18/2015, θέµα 26ο) απόφασή της 
περί έγκρισης του 12ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:«Βελτίωση δρόµου 
Γαρδίκι - Γραµµένη Οξυά», Π.Ε. Φθιώτιδας, 5.000.000,00 € µε Φ.Π.Α., ως προς το β’ σκέλος 
από τη λανθασµένη φράση «1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης…», στην ορθή 
«Συµπληρωµατική πίστωση…» 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1265 

 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης – πληρωµή δαπάνης για την προµήθεια 
εξοπλισµού για το µηχανογραφικό on-line σύστηµα του Υπουργείου Μεταφορών της Π.Σ.Ε. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 123277/4640/18-9-
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 – πληρωµή δαπάνης συνολικού ποσού 1.924,95 € µε 

Φ.Π.Α., για την προµήθεια εξοπλισµού για το µηχανογραφικό on – line σύστηµα του 
Υπουργείου Μεταφορών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον Ειδικό Φορέα: 01.073 Κ.Α.Ε.:1723 του Π/Υ της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1266 
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ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση α) διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού δηµόσιου διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια ελαστικών για τα οχήµατα της Π.Ε. Φθιώτιδας», β) δαπάνης – δέσµευσης 
πίστωσης προϋπολογισµού 70.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), και γ) των όρων της 
σχετικής διακήρυξης.  
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. (οικ.) 1251250/ 
4716/22-9-2015 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: 
1. την διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού δηµόσιου διαγωνισµού για την «Προµήθεια 

ελαστικών για τα οχήµατα της Π.Ε. Φθιώτιδας», µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη 
τιµή, συνολικού προϋπολογισµού 70.000,00 € µε Φ.Π.Α., ο οποίος θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 
1321. 

2. την δαπάνη – δέσµευση πίστωσης για την ως άνω προµήθεια, συνολικού ποσού 
70.000,00 € µε Φ.Π.Α., το οποίο κατανέµεται στα έτη 2015 & 2016, ως εξής:  

- Για το έτος 2015, 30.000,00€ 
- Για το έτος 2016, 40.000,00€ 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1321, του Ε.Φ. 073.01.  
3. τους όρους του διαγωνισµού, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο συνηµµένο σχέδιο 

της διακήρυξης. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1267 

 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού 
για την «Προµήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας», 
προϋπολογισµού 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 125149/4715/22-9-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
          

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το από 18-9-2015 πρακτικό της επιτροπής του επαναληπτικού πρόχειρου 

διαγωνισµού για την «Προµήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. 
Φθιώτιδας», προϋπολογισµού 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., που αφορά στην αξιολόγηση των 
προσφορών (δικαιολογητικά συµµετοχής – τεχνικές & οικονοµικές προσφορές) των 
υποψηφίων αναδόχων. 

2. Αναδεικνύει µειοδότη την επιχείρηση «ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΠ. ΜΠΕΤΣΗΣ» η οποία κατέθεσε 
την προσφορά µε την χαµηλότερη τιµή, ήτοι 40.544,73 € χωρίς Φ.Π.Α.. 

Η κατακύρωση θα γίνει µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύµφωνα 
µε την διακήρυξη της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε., που θα υποβάλει η ως άνω αναδειχθείσα 
επιχείρηση µετά από σχετική ειδοποίηση. 
 Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ψηφίζει θετικά, επισηµαίνοντας, ωστόσο, ότι στον 
διαγωνισµό θα έπρεπε να υπάρχουν συγκεκριµένες προδιαγραφές των υλικών ώστε να 
αποφεύγονται οι µεγάλες αποκλείσεις τιµών µεταξύ των προµηθευτών, και ακόµη, τόνισε το 
ζήτηµα ενός κεντρικού σχεδιασµού των προµηθειών για όλη την Περιφέρεια. 
  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1268 
 
 
∆ΑΠΑΝΕΣ 
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ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση δαπανών - δέσµευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 3986/18-9-2015 
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 την δαπάνη (ανάληψη υποχρέωσης - δέσµευση πίστωσης) για αγορές, 
επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας, ως εξής: 
 
Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 
1. Πληρωµή δαπάνης για εργασία και ανταλλακτικά για service του ΚΗΗ 

4467 αυτοκινήτου 
Σχετ. Το αρ. 7817/14-9-2015 έγγραφο της ∆/νσης Μεταφορών 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 0861, 1321 

148,83 

2. Πληρωµή δαπάνης για εργασία και ανταλλακτικά για επισκευή του 
ρυθµιστή πίεσης αντλίας πετρελαίου του ΚΗΥ 6114 αυτοκινήτου 
Σχετ. Το αρ. 7818/14-9-2015 έγγραφο της ∆/νσης Μεταφορών 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 0861, 1321 

319,80 

3. Πληρωµή δαπάνης για εργασίες αντικατάσταση προφυλακτήρα, 
επισκευή βάσης και επισκευή µασπιέ και φτερού του ΚΗΥ 6108 
αυτοκινήτου 
Σχετ. Το αρ. 7819/14-9-2015 έγγραφο της ∆/νσης Μεταφορών 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 0861 

430,50 

4. Πληρωµή δαπάνης για εργασία και ανταλλακτικά για επισκευή του ΚΥ 
96310 – ΜΕ τύπου VOLVO (Γκρεϊτερ) 
Σχετ. Το αρ. 7820/14-9-2015 έγγραφο της ∆/νσης Μεταφορών 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 0861, 1321 

996,52 

5. Πληρωµή δαπάνης για αντικατάσταση κλειδαριάς στο γραφείο 
∆ακοκτονίας   
Σχετ. Το αρ. 12785/9-9-2015 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και προσφορά (ΠΑΠΕΛΗΣ) 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 1699  

98,40 

6. Πληρωµή δαπάνης για αγορά γραφικής ύλης για τις ανάγκες του 
προγράµµατος Γεωργικών Προειδοποιήσεων    
Σχετ. Το αρ. 12912/11-9-2015 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και προσφορά 11-9-2015 (ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ) 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 5244 

199,88 

7. Πληρωµή δαπάνης για κάλυψη των δαπανών (ηχητική κάλυψη, 
στεφάνια, πραγµατοποίηση της παρέλασης, ταχυδροµικά κλπ) των 
εκδηλώσεων εορτασµού της 28ης Οκτωβρίου 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 5161 

2.800,00 

8. Πληρωµή δαπάνης για κάλυψη των δαπανών (ηχητική κάλυψη, 
στεφάνια κλπ) των εκδηλώσεων εορτασµού της Μάχης του 
Γοργοποτάµου  
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 5161 

800,00 

9. ∆έσµευση πίστωσης ποσού 519,30 € και πληρωµή δαπάνης για το 
έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ WC ∆Σ ΕΛΛΟΠΙΑΣ»  
ποσού 5.131,02€ σύµφωνα µε την αρ. 146/2015 απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου 
Από τον ΕΦ. 071 ΚΑΕ 9482  

5.131,02  

10. Πληρωµή δαπάνης για αγορά ενός µελανιού για τις ανάγκες της 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης     
Σχετ. Το αρ. 8545/15-9-2015 έγγραφο της Πρωτοβάθµιας Εκπ-

100,00 

ΑΔΑ: Ω57Ζ7ΛΗ-ΠΧΑ



 13 

αίδευσης και προσφορά 8-9-2015  
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 1111 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1269 

 

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής, Π.Ε. Βοιωτίας. 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 4000/18-9-2015 

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 την έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής ποσού 30.000,00 €, σε 

βάρος της Π.Ε. Βοιωτίας, στο όνοµα του Ιωάννη Καλαντζή του Κων/νου, υπαλλήλου της 
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων, µε βαθµό Β’, για την 
καταβολή δαπανών φωτισµού και κίνησης των υπηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας. 

Η συγκεκριµένη δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 832. 
Ηµεροµηνία απόδοσης του λογαριασµού ορίζεται η 31-12-2015. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1270 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπανών - διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 125181/5255/22-9-
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 αγορές, επισκευές, 

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

Α/Α Αιτιολογία Συνολικό 
ποσό € 

1. Προµήθεια ανταλλακτικών για το ΜΕ 121124 όχηµα (φορτωτή) της ∆ΤΕ 
της ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1321 (σχετ. αρ. 
πρωτ. 120406/3741/14-9-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ 
Ευβοίας). 

275,00 

2. Προµήθεια ανταλλακτικών για το ΜΕ 111638 όχηµα (ισοπεδωτή) της 
∆ΤΕ της ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1321 (σχετ. 
αρ. πρωτ. 120390/3740/14-9-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
ΠΕ Ευβοίας). 

100,00 

3. Προµήθεια 400 λίτρων πετρελαίου κίνησης εκτός σύµβασης για έκτακτη 
και κατεπείγουσα ανάγκη που προέκυψε από εκδήλωση πυρκαγιάς στη 
θέση Ριτσώνα την 7-9-2015 από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 
1511 (σχετ. αρ. πρωτ. 120420/3744/14-9-2015 έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ευβοίας). 

438,00 

4. Προµήθεια αναλωσίµων για τις ανάγκες του συνεργείου µηχανηµάτων 
του τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων της ∆ΤΕ της ΠΕ Ευβοίας από την 
πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1699(σχετ. αρ. πρωτ. 121887/3790/16-9-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ευβοίας). 

335,68 

5. Προµήθεια σφραγίδων δειγµατοληψίας για τις ανάγκες του Τµήµατος 
Ποιοτικού και Φυτικού Ελέγχου της ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του 
Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1699 (σχετ. αρ. πρωτ. 121741/11968/16-9-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ 

676,50 
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Ευβοίας). 
6. Εργασία συντήρησης και επισκευής για το ΜΕ 121124 όχηµα (φορτωτή) 

της ∆ΤΕ της ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 
0861(σχετ. αρ. πρωτ. 120413/3743/14-9-2015 έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων ΠΕ Ευβοίας). 

73,80 

7. Εργασία συντήρησης και επισκευής για το ΜΕ 123053 όχηµα 
(διαγραµµιστικό) της ∆ΤΕ της ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 
02073, ΚΑΕ 0861(σχετ. αρ. πρωτ. 120412/3742/14-9-2015 έγγραφο της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ευβοίας). 

393,60 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1271 

 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή ποσών αχρεωστήτως 
εισπραχθέντων (παράβολά από τέλη µεταβίβασης οχηµάτων), Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 125182/5256/22-9-
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, ύψους τριακοσίων είκοσι εννέα ευρώ 

(329,00€), για επιστροφή ποσών αχρεωστήτως εισπραχθέντων (παράβολα από τέλη 
µεταβίβασης οχηµάτων), που θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Π.Ε. 
Εύβοιας οικονοµικού έτους 2015, Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 3199 “Λοιπές επιστροφές εσόδων”, 
σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα: 

 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΟΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΣΟ 

1 ΚΟΤΖΙΝΟΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 165,00 

2 ΣΤΑΜΑΤΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ALPHA 35,00 

3 ΤΣΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΕΘΝΙΚΗ 39,00 

4 ΧΡΟΝΑΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΘΝΙΚΗ 90,00 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1272 
 

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση συµπληρωµατικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αγορές, 
επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 123117/5215/18-9-
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 συµπληρωµατική δαπάνη και διάθεση πίστωσης ποσού 1.056,78 € για 

καταβολή ποσοστού 20% επί της αξίας της καθορισθείσης αποζηµίωσης Αυθαίρετης Χρήσης 
(Π.Κ.Α.Α.Χ) Αιγιαλού και Θαλασσίου χώρου, µε λιµενικά έργα προκειµένου να είναι 
παραδεκτή η άσκηση επτά (7) ανακοπών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά των 
ισάριθµων προσβαλλόµενων πρωτοκόλλων που εκδόθηκαν από την Κτηµατική Υπηρεσία Ν. 
Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0892. Το συµπληρωµατικό ποσό αφορά σε 
Τέλη Χαρτοσήµου και ΟΓΑ Χαρτοσήµου επί του 20% της αξίας της καθορισθείσης 
αποζηµίωσης (σχετ. υπ΄αριθµ. 1128/31-8-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., 
θέµα 21ο, α/α 13). 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1273 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δαπανών από τον τακτικό προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, 
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 124638/6515/22-9-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

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

Α/Α Αιτιολογία Ποσό 
1. δαπάνη για την πληρωµή της ετήσιας επιθεώρησης σύµφωνα µε το 

πρότυπο ISO 9001/2008 όπως ορίζει η Υ.Α. 20794/2222/03.05. 
2012 στο ΚΤΕΟ Φωκίδας (EUROCERT A.E.)  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0879 

1.107,00 

2. δαπάνη για την πληρωµή  κατασκευής σωλήνα υψηλής πίεσης ½’  
του οχήµατος ΙΧ 100967 (ΦΑΚΟΥΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1321 

49,20 

3. δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας λαµπών για τους φανούς του 
οχήµατος ΙΧ 100967 της ΠΕ Φωκίδας (ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1321 

61,50 

4. δαπάνη για την πληρωµή εργασίας αλλαγής λαµπών για τους 
φανούς του οχήµατος ΙΧ 100967 της ΠΕ Φωκίδας (ΘΕΟΧ-
ΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0861 

86,10 

5. δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας ανταλλακτικών για 
αντικατάσταση κολαρών του συστήµατος ψύξης του κινητήρα και 
αλλαγή της ντίζας γκαζιού του οχήµατος ΚΗΗ 1609 της ΠΕ 
Φωκίδας (ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1321 

233,70 

6. δαπάνη για την πληρωµή εργασίας επισκευής για την 
αντικατάσταση κολαρών του συστήµατος ψύξης του κινητήρα και 
αλλαγή της ντίζας γκαζιού του οχήµατος ΚΗΗ 1609 της ΠΕ 
Φωκίδας (ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0861 

159,90 

7. δαπάνη για την πληρωµή εργασίας ελέγχου στο ρεταπτερ και του 
οχήµατος ΚΗΥ 4647 της ΠΕ Φωκίδας (ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0861 

86,10 

8. δαπάνη για την πληρωµή εργασίας για την τακτική συντήρηση 
(αλλαγή λαδιών, φίλτρων κλπ) του οχήµατος ΚΗΗ 1627 της ΠΕ 
Φωκίδας (ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0861 

147,60 

9. δαπάνη για την πληρωµή οδοιπορικών τεσσάρων (4) υπαλλήλων, 
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της ∆/νσής Αγροτικής Οικονοµίας 
και Κτηνιατρικής, ∆/νσης Ανάπτυξης και του Τµήµατος Πολιτικής 
Προστασίας για τους µήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέµβριο 2015 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0711 

912,06 
 

10. δαπάνη για την πληρωµή υπερωριακής αποζηµίωσης τεσσάρων (4) 
υπαλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της 
ΠΕ Φωκίδας στα πλαίσια του προγράµµατος δακοκτονίας έτους 
2015, µηνών Αυγούστου-Σεπτεµβρίου 2015  

1.071,94 
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∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0511 
11. δαπάνη για την πληρωµή ετήσιας συνδροµής στην ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» συµπληρωµατικό ποσό 184,00 
για κάλυψη του Φ.Π.Α. 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1121 

184,00 

        
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1274 

 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα και µελέτες του προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 123229/6438/18-9-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δαπάνη και διάθεση πίστωσης για έργα - µελέτες του προγράµµατος 

∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας, ως εξής: 
 

α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΙ∆. 
ΦΟΡΕΑΣ     
ΚΑΕ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΠΟΣΟ 

1 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ  
ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ  ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
Π.Ε ΦΩΚΙ∆ΑΣ (ΠΑΡΝΑΣΣΙ∆Α) 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  24.943,00 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΤΟΚΟΙ-2015 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ  ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: 0 
ΠΑΡΟΝ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 13.057,90 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ: 10.887,37 

071 
ΚΑΕ 9779 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
∆ΡΟΛΑΠΑΣ 

 

13.057,90 

2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ  
ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ  ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
Π.Ε. ΦΩΚΙ∆ΑΣ (∆ΩΡΙ∆Α) 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:ΤΟΚΟΙ-2015 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:16.367,88 
ΠΑΡΟΝ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ:16.447,25 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ: 434,87 

071 
ΚΑΕ 9779 

ΜΙΧΑΛΗΣ  
ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ 

 16.447,25 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1275 

 
ΘΕΜΑ 20ο: ∆ιόρθωση της υπ΄αριθµ. 1146/7-9-2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε., περί έγκρισης δαπανών από τον τακτικό προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, 
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 124637/6514/22-9-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
∆ιορθώνει την υπ΄αριθµ. 1146/7-9-2015 απόφασή της, περί έγκρισης δαπανών για 

αγορές, επισκευές, συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φωκίδας και συγκεκριµένα την 
δαπάνη µε α/α 10, που αφορά πληρωµή οδοιπορικών ενός υπαλλήλου της Π.Ε Φωκίδας, ως 
προς το ποσό από το λανθασµένο «1.017,80€» στο ορθό «1174,44€». 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1276 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Συµπλήρωση – τροποποίηση της αριθµ. 1071/18-8-2015 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί έγκρισης δέσµευσης πίστωσης και πληρωµή δαπάνης 
από τον Τακτικό Προϋπολογισµό για την Μετεγκατάσταση - Αναβάθµιση - Συγχώνευση 
Φορέων Σύζευξις στο νέο ∆ιοικητήριο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.) 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. (οικ.) 124999/4712 
/22-9-2015 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 
Συµπληρώνει την υπ΄αριθµ. 1071/18-8-2015 (πρακτικό 19/18-8-2015, θέµα 56ο) 

απόφασή της, ως προς τον τρόπο υλοποίησης της Μετεγκατάστασης - Αναβάθµισης - 
Συγχώνευσης Φορέων Σύζευξις στο νέο ∆ιοικητήριο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως 
εξής: 

5. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην εταιρεία «Ο.Τ.Ε. Α.Ε.», 
λόγω του γεγονότος ότι είναι η µοναδική ανάδοχος εταιρεία του Σύζευξις στη Νησίδα 5. 
 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόµενα της αριθµ. 1071/2015 (Α∆Α: 6ΗΝΑ7ΛΗ-
Θ3Υ) απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε.. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1277 

 
Περατωθέντων των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης και των εκτάκτων θεµάτων λύεται 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ              ΤΑ ΜΕΛΗ                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης       Ηλίας Μπουρµάς                      Ζωή  Σύψα 
         

Ιωάννης Ταγκαλέγκας 
 

Βασίλειος Φακίτσας 
 
Ευστάθιος Κάππος  
 
Κων/νος Καραγιάννης  

 
Ιωάννης Αγγελέτος  
 
Γεώργιος Γκικόπουλος 
 
Αθανάσιος  Γιαννόπουλος  

ΑΔΑ: Ω57Ζ7ΛΗ-ΠΧΑ
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