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 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

της 26ης Οκτωβρίου 2015 
Αριθµός Πρακτικού 29 

  
Στη Λαµία, στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Πλατεία Ελευθερίας 3, 1ος 

όροφος), συνήλθε σήµερα στις 26 Οκτωβρίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 π.µ., σε 
(τακτική) συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 
2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄/1999), όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 6 παρ.7 του ν. 3242/2004 
(ΦΕΚ 102 Α΄/24.5.2004) και ισχύει, 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.) 1731/20-10-2015 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 27/12-10-2015 της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της Αικατερίνης Θεοχάρη και λοιπών 
(συνολικά 3 ενάγουσες), ενώπιων του Ειρηνοδικείου Λαµίας. 
  
ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της εταιρείας µε την επωνυµία «ΣΗΜΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ», ενώπιων του ∆ιοικητικού 
Εφετείου Πειραιά. 
 
ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση της µε αριθµό κατάθεσης 235/7-11-2011 
προσφυγής του Χρήστου Λεβεντάκου, ενώπιων του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά. 
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ΘΕΜΑ 5ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση της µε αριθµό κατάθεσης 22/23-1-2012 
προσφυγής του Χρήστου Λεβεντάκου, ενώπιων του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά. 
 
ΘΕΜΑ 6ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση της µε αριθµό κατάθεσης 102/28-5-2012 
προσφυγής του Χρήστου Λεβεντάκου, ενώπιων του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά. 
 
ΘΕΜΑ 7ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση της µε αριθµό κατάθεσης 129/9-9-2013 
προσφυγής του Χρήστου Λεβεντάκου, ενώπιων του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά. 
 
ΘΕΜΑ 8ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση της µε αριθµό κατάθεσης 130/9-9-2013 
προσφυγής του Χρήστου Λεβεντάκου, ενώπιων του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά. 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Εξώδικος συµβιβασµός απαιτήσεων κατά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 
άσκηση ή µη ενδίκου βοηθήµατος κατά της υπ΄ αριθµ. 330/2015 διαταγής πληρωµής του 
Ειρηνοδικείου Λαµίας [∆ικαιούχος: ο Χρήστος Αυγέρης του ∆ηµητρίου] - Γνωµοδότηση.    
 
ΘΕΜΑ 10ο: Καθορισµός αµοιβής δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδοτήσεων, άσκηση ενδίκων 
µέσων και παράσταση σε δικαστήριο, για λογαριασµό της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Αντικατάσταση του διορισθέντος µε την υπ΄αριθµ. 1208/20125 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης, για λογαριασµό της 
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση µίσθωσης, χωρίς διαγωνισµό, ιδιωτικών µηχανηµάτων για την εκτέλεση 
εργασιών εκτάκτων αναγκών σε ιδιώτες, µε αυτεπιστασία από την ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Εύβοιας και καθορισµός ωριαίας αποζηµίωσης αυτών, που θα ισχύει από 01-01-2016 έως 31-
12-2016. 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση δαπανών για πληρωµή των εργασιών ενίσχυσης των πρανών και 
καθαρισµού της κοίτης του ποταµού Μόρνου, Π.Ε. Φωκίδας.   
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 14ο:  Έγκριση δηµοπράτησης, µε πρόχειρο διαγωνισµό, του έργου: «Αποκατάσταση 
τεχνικού στην περιοχή του δήµου Αµφίκλειας», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 24.000,00 € 
µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Εξέταση ένστασης - έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας του ανοιχτού διαγωνισµού 
του έργου: «Αποκατάσταση έργων προστασίας της κοίτης του χείµαρρου Σκίτσα - Υλαίθου από 
καταστροφή πυρκαγιάς», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 65.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας - κατακύρωση αποτελέσµατος του πρόχειρου 
διαγωνισµού του έργου: «Επισκευή τοιχίσκων στον Ε48 Άµφισσα – ∆ελφοί – Όρια Νοµού, 
Κατασκευή στηθαίων ασφαλείας, οριζόντιας και κάθετης σήµανσης», Π.Ε. Φωκίδας, 
προϋπολογισµού 16.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
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ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας - κατακύρωση αποτελέσµατος του ανοιχτού 
διαγωνισµού του έργου: «Οδός πρόσβασης προς λιµάνι Μαντουδίου», Π.Ε. Εύβοιας, 
προϋπολογισµού 900.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Εξέταση ένστασης και έγκριση αποτελέσµατος της δηµοπρασίας του έργου: 
«Βελτίωση οδού από διασταύρωση Στροπώνων προς Μετόχι έως Κύµη», Π.Ε. Εύβοιας, 
προϋπολογισµού 300.000,00 € 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 19ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης – πληρωµή δαπάνης, για την προµήθεια τεσσάρων 
(4) πολυλειτουργικών συστηµάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση πρακτικού 16 της επιτροπής διενέργειας (µε τη διαδικασία της 
διαπραγµάτευσης) του ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων 
(πετρέλαιο θέρµανσης)», για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας και των Νοµικών 
Προσώπων χωρικής αρµοδιότητάς της, έτους 2015-2016. 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια πινακίδων οδικής ασφάλειας - στηθαίων ασφαλείας οδών - υλικών ασφαλείας 
οδών - υλικών διαγράµµισης οδοστρωµάτων», Π.Ε. Φωκίδας, συνολικού προϋπολογισµού 
70.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δαπανών και δέσµευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα του προγράµµατος ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, 
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα - µελέτες του προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 27ο: ∆ιόρθωση της υπ΄αριθµ. 1300/5-10-2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε. περί έγκρισης δαπανών για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών 
Π.Ε. Φωκίδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
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∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Τροποποίηση συµβάσεων µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. 
Ευρυτανίας, για τα σχολικά έτη 2015-2017. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
ΘΕΜΑ 29ο: ∆ιαµόρφωση του σχεδίου Προϋπολογισµού, οικ. έτους 2016, της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση α) Πίνακα Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) που αφορά τον     
Προϋπολογισµό, έτους 2016 και β) Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητές των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε. και κα Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη 
∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε.) 
 

Παρόντα µέλη συνολικά οκτώ (8), εκ των οποίων οι επτά (7) οι κ.κ. Κωνσταντίνος 
Μπακογιάννης, Ιωάννης Ταγκαλέγκας, Βασίλειος Φακίτσας, Ευστάθιος Κάππος, Ιωάννης 
Αγγελέτος, Γεώργιος Γκικόπουλος και ∆ηµήτριος Αργυρίου (αναπληρωµατικό µέλος του  
Κωνσταντίνου Καραγιάννη) µε φυσική παρουσία, και ένας (1) ο κ. Ηλίας Μπουρµάς µε το 
σύστηµα της τηλεδιάσκεψης. 

Από την συνεδρίαση, αν και κλήθηκε νόµιµα, απουσίαζε ο κ. Κωνσταντίνος 
Καραγιάννης, ο οποίος αναπληρώθηκε ως ανωτέρω. 

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

 
Χρέη γραµµατέα άσκησε η Ιππολύτη Μπαλκούρα του Αθανασίου, κλάδου ΠΕ 

∆ιοικητικού, µε βαθµό Ε΄, που ορίσθηκε γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής µε την αριθµ. 
9460/222/27-1-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

 
Επίσης, στη συνεδρίαση παρέστησαν µε φυσική παρουσία οι: 

1. Ιωάννης Περλεπές, Αντιπεριφερειάρχης Π.Σ.Ε., µε αρµοδιότητες στους τοµείς Οικονοµικών 
και ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιας Περιουσίας, 
2. Νικόλαος Χαρδαλιάς, Εκτελεστικός Γραµµατέας Π.Σ.Ε., 
3. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας 
Π.Σ.Ε., 
4. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών και Μεταφορών Π.Σ.Ε., 
5. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε., 
6. Ευγενία Οικονόµου, Προϊσταµένη Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε. 
7. Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε.,  
8. Φωτούλα Σφήκα, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ιοίκησης Π.Σ.Ε.,  
9. Γεώργιος Αποστολόπουλος, Αναπληρωτής Προϊστάµενος ∆/νσης ∆ιαφάνειας και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Π.Σ.Ε. και 
10. Λουκάς Καράντζαλης, Αναπληρωτής Προϊστάµενος ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. 
Βοιωτίας.  
 

Πριν από τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 
πρότεινε στα µέλη να συζητηθούν και τα παρακάτω θέµατα, ως έκτακτα: 
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση µετακίνησης εκτός έδρας Aντιπεριφερειάρχη και Περιφερειακού 
Συµβούλου, στη διεθνή τουριστική έκθεση “WTM 2015” στο Λονδίνο. 
 Το κατεπείγον του θέµατος έγκειται στο γεγονός ότι η έκθεση θα πραγµατοποιηθεί στο 
Λονδίνο από 2-5/11/2015 και, δεδοµένου ότι η επόµενη συνεδρίαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής θα γίνει στις 2/11/2015, δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια για λήψη απόφασης. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση πρακτικού 12 της επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσµάτων των 
διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της Π.Ε. Ευρυτανίας για το έργο: 
«Μεταφορά µαθητών δηµοσίων σχολείων, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, σχολικού 
έτους 2015-2016 – Νέα ∆ροµολόγια». 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής διενέργειας της 4745/24-09-2015 
διαπραγµάτευσης για είκοσι πέντε (25) νέα δροµολόγια µεταφοράς µαθητών των δηµοσίων 
σχολικών µονάδων Α΄/θµιας και Β΄/θµιας εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, 
για το σχολικό έτος 2015-2016. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Συγκρότηση επιτροπής ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.∆. 118/2007 και 
προσφυγών του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 2522/1997, στα πλαίσια του διενεργούµενου 
διαγωνισµού µεταφοράς µαθητών των δηµοσίων σχολικών µονάδων Α’/Βάθµιας & Β/Βάθµιας 
εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για δύο σχολικά έτη 2015-2016 & 2016-
2017. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας µε διαπραγµάτευση νέων 
δροµολογίων µεταφοράς µαθητών, σχολικού έτους 2015-16, της Π.Ε. Φθιώτιδας µέσω 
ΕΣΗ∆ΗΣ (www.promitheus.gov.gr). 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση νέων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών Π.Ε. Εύβοιας για τα 
σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017.   
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Το κατεπείγον των ανωτέρω θεµάτων έγκειται στο γεγονός ότι έχουν προκύψει νέα 
δροµολόγια µεταφοράς µαθητών και ως εκ τούτου, η επίσπευση των διαδικασιών, έστω και για 
λίγες ηµέρες, αποτελεί κρίσιµο σηµείο στην τελική επιλογή των αναδόχων και στην υπογραφή 
των συµβάσεων εντός των προθεσµιών που έχουν οριστεί. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Εξέταση ένστασης κατά των τευχών διακήρυξης της µελέτης 
«Αντιµετώπιση καταπτώσεων βράχων στην περιοχή της Στρώµης», Π.Ε. Φωκίδας, 
προϋπολογισµού 90.406,83 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 

Το κατεπείγον του θέµατος έγκειται στο γεγονός ότι ο διαγωνισµός για την επιλογή 
αναδόχου εκπόνησης της µελέτης θα διενεργηθεί στις 29/10/2015 και ως εκ τούτου πρέπει η 
Οικονοµική Επιτροπή να αποφανθεί άµεσα επί της ένστασης, ήτοι µέχρι και 2 ηµέρες προ της 
υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παραγ.2.4 της διακήρυξης και το άρθρο 13 
του Ν.3316/2005. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Έγκριση χρηµατικών καταλόγων παγίων τελών Κωπαϊδικού Πεδίου, Π.Ε. 
Βοιωτίας. 
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής). 

Το κατεπείγον του θέµατος έγκειται στο γεγονός ότι πρόκειται για πολύπλοκη και 
ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία, που εφαρµόζεται για πρώτη φορά, και ο συνδυασµός του 
µεγάλου αριθµού των βεβαιώσεων µε την καθυστερηµένη αποστολή των απαραίτητων 
στοιχείων από τους ∆ήµους του Κωπαϊδικού Πεδίου και τον ΟΠΕΚΕΠΕ είχε σαν αποτέλεσµα 
να καθυστερήσει η έκδοση των βεβαιώσεων. Το δε γεγονός, ότι θα πρέπει να ενηµερωθούν 
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άµεσα οι ενδιαφερόµενοι, για να έχουν την δυνατότητα ενστάσεων εντός 30 ηµερών και η 
είσπραξή τους εντός του 2015, καθιστά κατεπείγον την εισαγωγή του θέµατος. 

 
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 1391 
 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση µετακίνησης εκτός έδρας Aντιπεριφερειάρχη και Περιφερειακού 
Συµβούλου, στη διεθνή τουριστική έκθεση “WTM 2015” στο Λονδίνο. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Φ.ΣΤ./139899/1065/ 
21-10-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ια Βίου Μάθησης Απασχόλησης Εµπορίου & Τουρισµού 
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 τη δαπάνη – δέσµευση πίστωσης ποσού δύο χιλιάδων ευρώ (2000€), από τον 

Ε.Φ. 01 073, ΚΑΕ 0717, Π.Ε. Φθιώτιδας, για τη µετακίνηση εκτός έδρας του Aντιπεριφερειάρχη 
κ. Σανιδά Χαράλαµπου και του Περιφερειακού Συµβούλου κ. Μπουρµά Ηλία, προκειµένου να 
συµµετάσχουν στη διεθνή τουριστική έκθεση “WTM 2015” στο Λονδίνο, από 2 έως 5/11/2015, 
στην οποία συµµετέχει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

Οι δαπάνες µετακίνησης, διαµονής και εκτός έδρας θα βαρύνουν τον εγκεκριµένο 
προϋπολογισµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, διότι θεωρεί πως η “συγκεκριµένη µετακίνηση 
δεν έχει νόηµα και δεν αναµένονται ουσιαστικά αποτελέσµατα από τέτοιου είδους ενέργειες”. 

 
                                      Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1392 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση πρακτικού 12 της επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσµάτων των 
διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της Π.Ε. Ευρυτανίας για το έργο: 
«Μεταφορά µαθητών δηµοσίων σχολείων, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, σχολικού 
έτους 2015-2016 – Νέα ∆ροµολόγια». 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 140451/3925/21-10-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθµ. 12/21-10-2015 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης 

αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης για το έργο: 
«Μεταφορά µαθητών δηµοσίων σχολείων, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, σχολικού 
έτους 2015-2016 – Νέα ∆ροµολόγια», που αφορά στην αποσφράγιση των προσφορών των 
υποψηφίων αναδόχων, οι οποίες υποβλήθηκαν µετά την µε αρ. πρωτ. 136414/3861/14-10-
2015 Πρόσκληση (2η) εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

2. Κατακυρώνει τα παρακάτω τµήµατα, αναθέτει την εκτέλεση των σχετικών 
δροµολογίων και εγκρίνει την υπογραφή των οικείων συµβάσεων µε τους τελευταίους 
µειοδότες, ως ακολούθως: 

 

 
Α/Α  

ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΤΟΠΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

∆ΡΟΜ. 
ΜΟΝΟ 
Η ΜΕ 
ΕΠΙΣΤ
ΡΟΦΗ 

ΠΡΟΣ.
ΕΚΠΤ
ΩΣΗ 

 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ  
ΚΟΣΤΟΣ  
ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΕΚΠΤΩΣΗ  

ΑΡΙΘΜΟΣ 
∆ΡΟΜ.  

ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΠΡΟΥΠ. 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΣΤΗ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ   
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ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

4.1 
ΣΥΚΙΑ-
ΒΑΛΙΑΝΤΣΑΛΙ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ -Λ.Τ. 
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΕ 
ΕΠΙΣΤ
ΡΟΦΗ 2% 65,86 180    11.854,80 

ΚΑΜΖΕΛΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΣΥΝΟΛΑ 180 11.854,80 

4.4 

ΚΡΙΚΕΛΟ  
2ΟΣ ∆.Σ. 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΜΟΝΗ 1% 33,06 150    4.959,00 

Κ/ΞΙΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ
ΤΩΝ ΤΑΞΙ  

ΚΡΙΚΕΛΟ 
2ΟΣ ∆.Σ. 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΜΟΝΗ 1% 36,93 30 1.107,90 

ΣΥΝΟΛΑ 180 6.066,90 
 
                                      Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1393 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής διενέργειας της 4745/24-09-2015 
διαπραγµάτευσης για είκοσι πέντε (25) νέα δροµολόγια µεταφοράς µαθητών των δηµοσίων 
σχολικών µονάδων Α΄/θµιας και Β΄/θµιας εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, 
για το σχολικό έτος 2015-2016. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 141504/5297/23-
10-2015 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. 2/23-10-2015 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας της 4745/24-

09-2015 διαπραγµάτευσης για είκοσι πέντε (25) νέα δροµολόγια µεταφοράς µαθητών των 
δηµοσίων σχολικών µονάδων Α΄/θµιας και Β΄/θµιας εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. 
Φθιώτιδας, για το σχολικό έτος 2015-2016, που αφορά στην αποσφράγιση (ηλεκτρονική µέσω 
του ΕΣΗ∆ΗΣ και φυσικού φακέλου) των φακέλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης των 
δεκαεπτά (17) υποψηφίων αναδόχων (εκτός του µειοδότη Πλάτανου Σπύρου) για τα 20 
τµήµατα της εν λόγω διαπραγµάτευσης. 

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

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

 

α/α 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ∆ΟΧΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Επώνυµο Όνοµα 

1 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΟ 25 29,84 € 
2 ΑΡΧΑΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΕΟ 4 20,75 € 
3 ΕΛΛΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟ 2 19,70 € 
4 ΚΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΕΟ 11 37,67 € 
5 ΚΑΤΣΑΜΠΕΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΝΕΟ 15 12,17 € 
6 ΚΙΛΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΟ 8 59,40 € 
7 ΛΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΟ 1 24,82 € 
8 ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΟ 3 26,85 € 
9 ΜΟΣΧΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟ 6 21,63 € 
10 ΜΠΕΣΙΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΝΕΟ 22 28,63 € 

11 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΝΕΟ 13 46,06 € 
ΝΕΟ 14 33,41 € 

12 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΕΟ 23 23,60 € 
13 ΠΟΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟ 19 82,97 € 
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14 ΣΤΑΜΕΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΟ 12 28,91 € 

15 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΝΕΟ 7 20,81 € 
ΝΕΟ 9 11,22 € 
ΝΕΟ 10 10,82 € 

16 ΤΣΑΤΣΟΥΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΟ 5 37,42 € 
17 ΦΙΝΕ  ΖΩΗ ΝΕΟ 21 15,02 € 

 
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του µειοδότη Πλάτανου Σπύρου θα αξιολογηθούν – 

ελεγχθούν σε νέα συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από τη γνωµοδότηση της 
αρµόδιας επιτροπής ενστάσεων & προσφυγών για την αποδοχή ή απόρριψη της από 12-10-
2015 ένστασης – προσφυγής της υποψήφιας αναδόχου Καραµήτρου Σοφίας, που εκκρεµεί 
εναντίον του. 

 
                                      Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1394 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Συγκρότηση επιτροπής ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.∆. 118/2007 και 
προσφυγών του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 2522/1997, στα πλαίσια του διενεργούµενου 
διαγωνισµού µεταφοράς µαθητών των δηµοσίων σχολικών µονάδων Α’/Βάθµιας & Β/Βάθµιας 
εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για δύο σχολικά έτη 2015-2016 & 2016-
2017. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 5243/23-10-2015 
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 τριµελή επιτροπή ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.∆. 

118/2007 και προσφυγών του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 2522/1997, στα πλαίσια του 
διενεργούµενου διαγωνισµού µεταφοράς µαθητών των δηµοσίων σχολικών µονάδων 
Α’/Βάθµιας & Β/Βάθµιας εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για δύο σχολικά 
έτη 2015-2016 & 2016-2017, τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη της οποίας προέκυψαν µε 
δηµόσια κλήρωση, σύµφωνα µε το από 23-10-2015 πρακτικό, ως εξής: 
1. Μανόπουλος Γεώργιος, ΠΕ Οικονοµικού, µε βαθµό ∆’, αναπληρωτής προϊστάµενος του 

τµήµατος Προϋπολογισµού & Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης Οικονοµικού, µε 
αναπληρώτριά του, την Αρετή Σπηλιοπούλου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού, µε βαθµό ∆’, 
αναπληρώτρια προϊσταµένη του τµήµατος Ταµειακής Υπηρεσίας της ίδιας ∆/νσης  

2. Παλαιολόγου Βασιλική, ΤΕ Πληροφορικής, µε βαθµό ∆’, υπάλληλο του τµήµατος 
∆ιαφάνειας της ∆/νσης ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε αναπληρώτριά της 
την Κυρίτση Στυλιανή, ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού, µε βαθµό ∆’, υπάλληλο του τµήµατος 
Μισθοδοσίας της ∆/νσης Οικονοµικού 

3. Πιλάτου Ελένη, ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού, µε βαθµό Ε’, υπάλληλος του τµήµατος 
Προσωπικού της ∆/νσης ∆ιοίκησης, µε αναπληρωτή της, τον Παπαευσταθίου Φώτιο, ΠΕ 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού, προϊστάµενο του τµήµατος Προσωπικού της ∆/νσης ∆ιοίκησης. 

  
 Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο πρώτος στη σειρά υπάλληλος.  
Γραµµατέας της ανωτέρω επιτροπής ορίζεται η Ελένη Κοµνηνού ΠΕ ∆ιοικητικού –

Οικονοµικού µε βαθµό Ε’, υπάλληλος του τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού, µε 
αναπληρώτριά της την Μαρούλα Ξηρού, ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού, µε βαθµό ∆’, υπάλληλο 
του τµήµατος Προσωπικού της ∆/νσης ∆ιοίκησης. 

Η επιτροπή θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των ∆ηµόσιων 
Υπηρεσιών στη ∆/νση Οικονοµικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  
                                                  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1395 
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας µε διαπραγµάτευση νέων 
δροµολογίων µεταφοράς µαθητών, σχολικού έτους 2015-16, της Π.Ε. Φθιώτιδας µέσω 
ΕΣΗ∆ΗΣ (www.promitheus.gov.gr). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 141553/5299/23-10-
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 τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας µε διαπραγµάτευση µέσω της 

πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ (www.promitheous.gov.gr) επτά (7) νέων δροµολογίων µεταφοράς 
µαθητών, σχολικού έτους 2015-16 της Π.Ε. Φθιώτιδας, σύµφωνα µε τον πίνακα που 
παρατίθεται στο Παράρτηµα Ι του παρόντος πρακτικού. 

Η συγκεκριµένη δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, Ειδικός Φορέας 01 073 ΚΑΕ 0821. 

 
                                      Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1396 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση νέων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών Π.Ε. Εύβοιας για τα 
σχολικά έτη 2015-2016 και 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. 141608/6078/23-10-
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 τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας µε διαπραγµάτευση δύο νέων 

δροµολογίων µεταφοράς µαθητών Π.Ε. Εύβοιας για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017, 
ήτοι του δροµολογίου µε κωδικό 815 «Κονίστρες - Οξύλιθος (µόνο επιστροφή µεσηµέρι)» και 
του δροµολογίου µε κωδικό 472 «Άτταλη - Μακρυκάπα & επιστροφή», για τους λόγους που 
αναλυτικά αναφέρονται στο υπ΄αριθµ. 8009/23-10-2015 έγγραφο του τµήµατος ∆ια Βίου 
Μάθησης Παιδείας και Απασχόλησης της ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας, που αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 
 
                                      Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1397 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Εξέταση ένστασης κατά των τευχών διακήρυξης της µελέτης 
«Αντιµετώπιση καταπτώσεων βράχων στην περιοχή της Στρώµης», Π.Ε. Φωκίδας, 
προϋπολογισµού 90.406,83 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 141119/7518/22-10-
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 
Απορρίπτει στο σύνολό της την από 21-10-2015 ένσταση της εταιρείας µελετών 

«Χονδρός Σταύρος και Συνεργάτες Ε.Ε.» κατά των τευχών διακήρυξης της µελέτης 
«Αντιµετώπιση καταπτώσεων βράχων στην περιοχή της Στρώµης», Π.Ε. Φωκίδας, 
προϋπολογισµού 90.406,83 € µε Φ.Π.Α., για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην 
από 22-10-2015 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας. 
                                       

ΑΔΑ: ΩΘΗΕ7ΛΗ-ΡΛ9
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1398 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Έγκριση χρηµατικών καταλόγων παγίων τελών Κωπαϊδικού Πεδίου, Π.Ε. 
Βοιωτίας. 
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 15101/23-10-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, 
το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει: 
1) το υπ΄αριθµ. 1/19-10-2015 πρακτικό της Επιτροπής Επίλυσης ∆ιαφορών και 

Αµφισβητήσεων του άρθρου 20 του Κανονισµού Άρδευσης Κωπαϊδικού Πεδίου (απόφαση 
129/2015 Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας) που έγινε δεκτό µε την 365/21-10-
2015 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Βοιωτίας Φανής Παπαθωµά, 

2) την παράταση του χρόνου εξόφλησης των λογαριασµών πάγιου τέλους 2015, που 
είχαν εγκριθεί µε την αριθµ. 793/29-6-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., και 
την ενσωµάτωση των µη εξοφληθέντων λογαριασµών πάγιου τέλους 2015 στον χρηµατικό 
κατάλογο αρδευτικών τελών Κωπαΐδας 2015, µε προθεσµία εξόφλησης µέχρι την 31/12/2015, 

3) τους χρηµατικούς καταλόγους αρδευτικών και πάγιων τελών Κωπαϊδικού Πεδίου 
2015, συνολικού ποσού 1.111.145,43 €. Οι χρηµατικοί κατάλογοι συντάχθηκαν µε βάση το 
ψηφιακό αρχείο των δηλώσεων καλλιέργειας ΟΠΕΚΕΠΕ-ΟΣ∆Ε 2015 και το ως άνω πρακτικό 1 
της Επιτροπής Επίλυσης ∆ιαφορών και Αµφισβητήσεων του άρθρου 20 του Κανονισµού 
Άρδευσης Κωπαϊδικού πεδίου, 

4) την µη αποστολή λογαριασµών αρδευτικών και πάγιων τελών 2015 για ποσά ίσα και 
µικρότερα των πέντε (5) ευρώ ανά καλλιεργητή και µεταφορά των οφειλών αυτών στους 
χρηµατικούς καταλόγους της επόµενης χρονιάς 2016, 

5) την επιβάρυνση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας 
µε το κόστος είσπραξης και την προµήθεια εξόφλησης των λογαριασµών αρδευτικών τελών 
από τα ΕΛΤΑ και την µη επιβάρυνση των καλλιεργητών.  

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό, επισηµαίνοντας για άλλη µια 
φορά την ανάγκη διαµόρφωσης ειδικής δηµόσιας υπηρεσίας που θα χειρίζεται τα θέµατα του 
Οργανισµού Κωπαΐδας, χωρίς περιθώρια ιδιωτικοποιήσεων ή την παρέµβαση εργολάβων. 
 
                                      Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1399 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης 27/12-10-2015 της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Η Επιτροπή ενέκρινε οµόφωνα το µε αριθµ. 27/12-10-2015 πρακτικό συνεδρίασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1400 

 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της Αικατερίνης Θεοχάρη και λοιπών 
(συνολικά 3 ενάγουσες), ενώπιων του Ειρηνοδικείου Λαµίας. 

 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 111243/1104/ 
19-10-2015 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: ΩΘΗΕ7ΛΗ-ΡΛ9
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αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
∆ιορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τη δικηγόρο 

Ευαγγελία Μάκκα του Βασιλείου [ΑΜ 385], κάτοικο Λαµίας, οδός Κολοκοτρώνη αριθ. 13, η 
οποία να την εκπροσωπήσει στο Ειρηνοδικείο Λαµίας, στη δικάσιµο της 19/11/2015, ή σε κάθε 
µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την µε αριθµό καταθέσεως 777/2015 
αγωγή που άσκησαν η Αικατερίνη Θεοχάρη και λοιπές (συνολικά 3 ενάγουσες), συντάσσοντας  
προτάσεις, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά την κρίση 
της απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.  

2. Καθορίζει την αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο  ποσό των 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 προτάσεις 149 ευρώ [64 € παράσταση συν 85 € προτάσεις], µε βάση  
τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013. 

Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, ο οποίος δήλωσε ότι “η Περιφέρεια δεν πρέπει 
να παρέµβει δικαστικά και οι εργαζόµενοι οφείλουν να εξοφληθούν”. 

 
 Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1401 

 
ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της εταιρείας µε την επωνυµία «ΣΗΜΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ», ενώπιων του ∆ιοικητικού 
Εφετείου Πειραιά. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 78683/766/19-
10-2015 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 Αντώνιο Παπαδήµα (Α.Μ. 24409), ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο ∆ιοικητικό 
Εφετείο Πειραιά, στη δικάσιµο της 11/11/2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την 
εντολή να αποκρούσει την µε ηµεροµηνία κατάθεσης 16/12/2009 αγωγή που άσκησε η εταιρεία 
µε την επωνυµία «ΣΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ», 
συντάσσοντας υπόµνηµα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι 
κατά την κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.  

2. Καθορίζει την αµοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο  ποσό των 417 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 95,91), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 512,91 ευρώ, η οποία 
προκύπτει, ως εξής:  

- Παράσταση και υπόµνηµα 417 ευρώ [161 € παράσταση συν 256 € υπόµνηµα], µε 
βάση τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013. 

Έδωσαν αρνητική ψήφο οι κ.κ. Γεώργιος Γκικόπουλος και Ιωάννης Αγγελέτος, οι οποίοι 
ζήτησαν να µην παρέµβει δικαστικά η Περιφέρεια, αλλά να εξοφληθεί η εκπονηθείσα µελέτη της 
εταιρείας µε την επωνυµία «ΣΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ». 

 
 Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1402 

 
ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση της µε αριθµό κατάθεσης 235/7-11-2011 
προσφυγής του Χρήστου Λεβεντάκου, ενώπιων του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 95573/952/20-
10-2015 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: ΩΘΗΕ7ΛΗ-ΡΛ9
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αποφασίζει οµόφωνα 
1. ∆ιορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τη δικηγόρο 

Φωτεινή Κανέτη του Χαραλάµπους [ΑΜ 90], κάτοικο Λαµίας, οδός Λεωνίδου αριθ. 6, η οποία 
να την εκπροσωπήσει στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά, στη δικάσιµο της 12/11/2015, ή σε κάθε 
µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την µε αριθµό καταθέσεως 
235/7.11.2011 προσφυγή που άσκησε ο Χρήστος Λεβεντάκος, συντάσσοντας υπόµνηµα, 
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά την κρίση της 
απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.  

2. Καθορίζει την αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο  ποσό των 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. 

 
 Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1403 

 
ΘΕΜΑ 5ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση της µε αριθµό κατάθεσης 22/23-1-2012 
προσφυγής του Χρήστου Λεβεντάκου, ενώπιων του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 95572/951/20-
10-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Φωτεινή Κανέτη του Χαραλάµπους [ΑΜ 90], κάτοικο Λαµίας, οδός Λεωνίδου αριθ. 6, η οποία 
να την εκπροσωπήσει στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά, στη δικάσιµο της 12/11/2015, ή σε κάθε 
µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την µε αριθµό καταθέσεως 
22/23.01.2012 προσφυγή που άσκησε ο Χρήστος Λεβεντάκος, συντάσσοντας υπόµνηµα, 
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά την κρίση της 
απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.  

2. Καθορίζει την αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο  ποσό των 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. 

 
  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1404 

 
ΘΕΜΑ 6ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση της µε αριθµό κατάθεσης 102/28-5-2012 
προσφυγής του Χρήστου Λεβεντάκου, ενώπιων του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 95570/950/20-
10-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Φωτεινή Κανέτη του Χαραλάµπους [ΑΜ 90], κάτοικο Λαµίας, οδός Λεωνίδου αριθ. 6, η οποία 
να την εκπροσωπήσει στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά, στη δικάσιµο της 12/11/2015, ή σε κάθε 
µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την µε αριθµό καταθέσεως 
102/28.05.2012 προσφυγή που άσκησε ο Χρήστος Λεβεντάκος, συντάσσοντας υπόµνηµα, 
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προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά την κρίση της 
απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.  

2. Καθορίζει την αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο  ποσό των 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. 

 
  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1405 

 
ΘΕΜΑ 7ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση της µε αριθµό κατάθεσης 129/9-9-2013 
προσφυγής του Χρήστου Λεβεντάκου, ενώπιων του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 95569/949/20-
10-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Φωτεινή Κανέτη του Χαραλάµπους [ΑΜ 90], κάτοικο Λαµίας, οδός Λεωνίδου αριθ. 6, η οποία 
να την εκπροσωπήσει στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά, στη δικάσιµο της 12/11/2015, ή σε κάθε 
µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την µε αριθµό καταθέσεως 
129/9.09.2013 προσφυγή που άσκησε ο Χρήστος Λεβεντάκος, συντάσσοντας υπόµνηµα, 
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά την κρίση της 
απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.  

2. Καθορίζει την αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο  ποσό των 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. 

 
  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1406 

 
ΘΕΜΑ 8ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση της µε αριθµό κατάθεσης 130/9-9-2013 
προσφυγής του Χρήστου Λεβεντάκου, ενώπιων του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 95574/953/20-
10-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Φωτεινή Κανέτη του Χαραλάµπους [ΑΜ 90], κάτοικο Λαµίας, οδός Λεωνίδου αριθ. 6, η οποία 
να την εκπροσωπήσει στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά, στη δικάσιµο της 12/11/2015, ή σε κάθε 
µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την µε αριθµό καταθέσεως 
130/9.09.2013 προσφυγή που άσκησε ο Χρήστος Λεβεντάκος, συντάσσοντας υπόµνηµα, 
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά την κρίση της 
απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.  

2. Καθορίζει την αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο  ποσό των 341 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 78,43), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 419,43 ευρώ, η οποία 
προκύπτει, ως εξής:  
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- Παράσταση και υπόµνηµα 341 ευρώ [256 € παράσταση συν 85 € υπόµνηµα], µε βάση  
τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013. 

 
  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1407 

 
ΘΕΜΑ 9ο: Εξώδικος συµβιβασµός απαιτήσεων κατά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 
άσκηση ή µη ενδίκου βοηθήµατος κατά της υπ΄ αριθµ. 330/2015 διαταγής πληρωµής του 
Ειρηνοδικείου Λαµίας [∆ικαιούχος: ο Χρήστος Αυγέρης του ∆ηµητρίου] - Γνωµοδότηση.    

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. Τ.Τ. 138366/1376/ 
19-10-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Να µην ασκηθεί ανακοπή και αίτηση αναστολής κατά της υπ’ αριθµ. 330/2015  

διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Λαµίας. 
2. Να γίνει δεκτό το αίτηµα για συµβιβαστική επίλυση της διαφοράς, ως διατυπώθηκε 

στην µε αριθµό πρωτοκόλλου της Νοµικής Υπηρεσίας 138366/1376/19.10.2015 αίτηση του 
Χρήστου Αυγέρη του ∆ηµητρίου, και να καταβληθεί στον αιτούντα το ποσό των 10.242,21 ευρώ 
[ως κεφάλαιο], καθώς και το ποσό των 260,00 ευρώ [ως δικαστική δαπάνη].      

 
  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1408 
 

ΘΕΜΑ 10ο: Καθορισµός αµοιβής δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδοτήσεων, άσκηση ενδίκων 
µέσων και παράσταση σε δικαστήριο, για λογαριασµό της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 139446/1389/ 
20-10-2015 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 
Καθορίζει την αµοιβή της δικηγορικής εταιρείας µε την επωνυµία «Γεώργιος ∆. Ανδρέου 

– ∆ηµήτριος Γ. Ανδρέου και Συνεργάτες», µε βάση την υπ’ αριθµ. 376/2015 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την παροχή νοµικών υπηρεσιών, 
στο ποσό των 7.286 ευρώ συν Φ.Π.Α. 23% (= 1.675,78), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και 
Φ.Π.Α.] 8.961,78 ευρώ, το οποίο προκύπτει, ως εξής: 

Α. Όσον αφορά τις συνταχθείσες δώδεκα (12) γνωµοδοτήσεις, καθορίζει την αµοιβή στο 
ποσό των 480 ευρώ για τη σύνταξη κάθε µιας από αυτές, και συνολικά 5.760 ευρώ συν Φ.Π.Α. 
23% (= 1.324,80), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 7.084,80 ευρώ, η οποία προκύπτει, 
όπως αναλύεται κάτωθι:  

- Για παροχή νοµικών συµβουλών µε τη µορφή σύνταξης γνωµοδοτήσεων 80 ευρώ, 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 5 = 
400 ευρώ], για κάθε γνωµοδότηση, λόγω του γεγονότος ότι όλες οι ως άνω γνωµοδοτήσεις 
αφορούν πολύπλοκα και εξειδικευµένα νοµικά ζητήµατα.  

Β. Όσον αφορά την εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» ενώπιον της 
Επιτροπής του άρθρου 18 του ν. 2218/1994, για δύο προσφυγές κατά αποφάσεων της 
Οικονοµικής Επιτροπής, καθορίζει την αµοιβή στο ποσό των 480 ευρώ συν Φ.Π.Α. 23% (= 
110,40), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 590,40 ευρώ, η οποία αντιστοιχεί σε αµοιβή 
για συνολική απασχόληση 6 ωρών [αµοιβή 80 € ανά ώρα, µε βάση τον πίνακα του 
παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013], µε τη µορφή παροχής νοµικών συµβουλών και 
συγκεκριµένα για µελέτη των αντίστοιχων φακέλων της κάθε προσφυγής, µετάβαση, 
παράσταση και έκφραση των απόψεων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ενώπιον της 
Επιτροπής του άρθρου 18 του ν. 2218/1994. 

ΑΔΑ: ΩΘΗΕ7ΛΗ-ΡΛ9



 15 

Γ. Όσον αφορά την άσκηση του ενδίκου µέσου της έφεσης κατά της υπ’ αριθµ. 
291/2014 απόφασης του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας, καθορίζει την αµοιβή 
στο ποσό των 235 ευρώ συν Φ.Π.Α. 23% (= 54,05), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 
289,05 ευρώ, µε βάση  τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013. 

∆. Όσον αφορά την παράσταση και εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
ενώπιον του Εφετείου Πληµµεληµάτων Ευβοίας (πολιτική αγωγή σε δίκη επιχειρήσεων για 
ρύπανση του περιβάλλοντος περιοχής Ασωπού), καθορίζει την αµοιβή του πληρεξουσίου 
δικηγόρου στο ποσό των 811 ευρώ συν ΦΠΑ 23% (= 186,53), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και 
Φ.Π.Α] 997,53 ευρώ, η οποία προκύπτει, όπως αναλύεται κάτωθι:  

- Παράσταση ενώπιον του Εφετείου Πληµµεληµάτων 491 ευρώ, µε βάση τον πίνακα του 
παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013. 

- Επιπλέον αµοιβή χρονοχρέωσης για 4 ώρες (µε ποσό 80 € ανά ώρα), ήτοι [80 € Χ 4 = 
320 ευρώ], για τη µελέτη φακέλου ενώπιον δευτεροβαθµίου δικαστηρίου, δεδοµένης και της 
σπουδαιότητας της ένδικης υπόθεσης, που αφορά σύνθετα ζητήµατα της περιβαλλοντικής 
νοµοθεσίας, καθώς και του ενδεικτικού προς τούτο γεγονότος ότι η εν λόγω δίκη διήρκεσε 
συνολικά περισσότερες από δύο ηµέρες, λαµβανοµένων δε υπόψη και των εξόδων, στα οποία 
προέβη ο εν λόγω δικηγόρος για την επανειληµµένη µετάβαση σε ∆ικαστήριο εκτός της έδρας 
του Πρωτοδικείου, στο οποίο υπηρετεί.  

Έδωσαν αρνητική ψήφο οι κ.κ. Γεώργιος Γκικόπουλος και Ιωάννης Αγγελέτος, µε την 
αιτιολογία ότι “η συχνή ανάθεση νοµικών υποθέσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο 
συγκεκριµένο δικηγορικό γραφείο συνιστά άνιση µεταχείριση έναντι των άλλων δικηγορικών 
γραφείων”, ενώ επισήµαναν ότι δεν έχει αξιολογηθεί ακόµη η µέχρι σήµερα συµβολή του στην 
αντιµετώπιση των υποθέσεων που χειρίστηκε. 

 
  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1409 

 
ΘΕΜΑ 11ο: Αντικατάσταση του διορισθέντος µε την υπ΄αριθµ. 1208/20125 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης, για λογαριασµό 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. Τ.Τ. 139367/1388/ 
20-10-2015 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 εκ νέου πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», σε 

αντικατάσταση του δια της υπ’ αριθµ. 1208/2015 απόφασής της διορισθέντος δικηγόρου, 
Γεωργίου Κατσιµάδη του Ιωάννη, τον δικηγόρο Χρήστο ∆ιαµάντη του Θεµιστοκλέους, δικηγόρο 
Αθηνών, οδός Κερασούντος αριθ.39 (Α.Μ./∆.Σ.Α.24297), ο οποίος, αφού λάβει υπόψη του τις 
σχετικές διατάξεις και µελετήσει το φάκελο της υπόθεσης, λάβει δε  κάθε αναγκαία πληροφορία 
από την αρµόδια υπηρεσία [∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας], να 
αποφανθεί αιτιολογηµένα για το νόµιµο και βάσιµο των λόγων των προδικαστικών προσφυγών 
του Ιωάννη Μπακαλέξη του Εµµανουήλ και του ∆ηµητρίου Πολύµερου του Λουκά κατά της 
υπ΄αριθµ. 1139/2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε..   

2. Καθορίζει την αµοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο  ποσό των 240 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 55,20), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 295,20 ευρώ, η οποία 
προκύπτει, ως εξής:  

- Σύνταξη γνωµοδότησης [παροχή νοµικών συµβουλών] 80 ευρώ, µε βάση  τον πίνακα 
του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013. 

- Επιπλέον αµοιβή χρονοχρέωσης για 2 ώρες Χ 80 = 160 ευρώ, λόγω της φύσης της 
υποθέσεως. 
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  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1410 
 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση µίσθωσης, χωρίς διαγωνισµό, ιδιωτικών µηχανηµάτων για την εκτέλεση 
εργασιών εκτάκτων αναγκών σε ιδιώτες, µε αυτεπιστασία από την ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Εύβοιας και καθορισµός ωριαίας αποζηµίωσης αυτών, που θα ισχύει από 01-01-2016 έως 31-
12-2016. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 137036/4263/14-10-
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: 
 1. την εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών, απολογιστικά από τη ∆/νση Τεχνικών 

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

 2. την ωριαία αποζηµίωση και ηµερήσια δαπάνη των παρακάτω ιδιωτικών 
µηχανηµάτων, σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ.137033/4262/14-10-15 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής: 

 
1) ∆ιαµορφωτήρας (GRADER) : ....................................................................... (43,00 ΕΥΡΩ) 
2) Προωθητήρας D6 : ....................................................................................... (35,00 ΕΥΡΩ) 
3) Προωθητήρας D7 : ....................................................................................... (45,00 ΕΥΡΩ) 
4) Προωθητήρας D8 : ....................................................................................... (50,00 ΕΥΡΩ)  
5) Προωθητήρας D-9 : ...................................................................................... (70,00 ΕΥΡΩ)  
6) Φορτωτής Ελαστ. µέχρι 100 HP : ................................................................. (35,00 ΕΥΡΩ) 
7)Φορτωτής Ερπυστ. µέχρι 100 HP : ............................................................... (40,00 ΕΥΡΩ) 
8)Φορτωτής Ελαστ. από 101HP – 180HP : ...................................................... (47,00 ΕΥΡΩ) 
9) Φορτωτής Ελαστ. Από 181 ΗΡ και άνω : ..................................................... (58,00 ΕΥΡΩ) 
10) Φορτωτής Ερπυστ. από 101HP και άνω : .................................................. (52,00 ΕΥΡΩ)  
11) Εκσκαφέας Ελαστ. : ................................................................................... (43,00 ΕΥΡΩ) 
12) Εκσκαφέας Ερπυστ. : ................................................................................. (53,00 ΕΥΡΩ) 
13) Εκσκαφέας φορτωτης 70ΗΡ και ανω (J.C.B.)  ............................................ (40,00 EYΡΩ)  
14)Τρακτέρ µε µαχαίρι :  ................................................................................... (25,00 ΕΥΡΩ)  
15) Όχηµα µεταφ. µηχ/των (Πλατφόρµα): µέχρι 40χλµ. 230,00ΕΥΡΩ κατ’αποκοπή 

Άνω των 40 χλµ.η µεταφορά προσαυξάνεται κατά 5 ΕΥΡΩ/χλµ.  
16) BOΒCAT :  ................................................................................................. (21,00 ΕΥΡΩ) 
17) Φορτηγό λεπίδα, αλατιέρα, βυτίο και πιεστικό: ........................................... (45,00 ΕΥΡΩ) 
18) UNIMOG Χορτοκοπτικό, λεπίδα, αλατιέρα, βυτίο και πιεστικό: ................... (45,00 ΕΥΡΩ) 
19) Αυτοκινούµενη αλατιέρα µε λεπίδα:  ........................................................... (45,00 ΕΥΡΩ) 
20) Εκχιονιστικό µηχάνηµα (φρέζα) .................................................................. (60,00 ΕΥΡΩ) 
21) Οδοστρωτήρας δονητικός έως 80ΗΡ ......................................................... (37,00 ΕΥΡΩ) 
22) Φορτηγό 0- 10 ton. : ................................................................................... (20,00 ΕΥΡΩ) 
23) Φορτηγό απο10 ton και άνω : .................................................................... (30,00 ΕΥΡΩ)  
24) Ανυψωτικός γερανός : ................................................................................ (40,00 ΕΥΡΩ) 
25) Αεροσυµπιεστής 160κπ µε 2 κρουστικά : ................................................... (30,00 ΕΥΡΩ)  
26) Αποφρακτικό όχηµα : ...........................................................................      (200,00 ΕΥΡΩ)  
27) Καλαθοφόρο όχηµα : ................................................................................. (47,00 ΕΥΡΩ) 
28) Υδροφόρα άνω των 6 µ3 : .......................................................................... (30,00 ΕΥΡΩ) 
29) Βαγκοντρίλ ................................................................................................. (60,00 ΕΥΡΩ) 
 

Τα ανωτέρω µισθώµατα θα ισχύουν από την 01-01-2016 έως 31-12-2016. 
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Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, αλλά ζήτησε να ενηµερωθεί για 
τον στόλο των µηχανηµάτων που διαθέτει η Π.Ε. Εύβοιας και να αποσαφηνιστεί µε ποιο τρόπο  
θα εφοδιαστούν τα εν λόγω µηχανήµατα µε GPS. 

 
  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1411 

 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση δαπανών για πληρωµή των εργασιών ενίσχυσης των πρανών και 
καθαρισµού της κοίτης του ποταµού Μόρνου, Π.Ε. Φωκίδας.   
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθµ. 138969/7401/20-10-
2015 & 138972/7404/20-10-2015 έγγραφα της Αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. 
Φωκίδας προς την Επιτροπή, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος 
πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 

Εγκρίνει: 
1. τη δαπάνη, ύψους 24.584,66 € µε ΦΠΑ στο όνοµα του Αθανάσιου Σπυρόπουλου, για 

πληρωµή των εργασιών ενίσχυσης των πρανών και καθαρισµού της κοίτης του ποταµού 
Μόρνου, την χρονική περίοδο από 1-09-2015 έως 27-09-2015, 

2. τη δαπάνη, ύψους 24.584,32 € µε ΦΠΑ στο όνοµα του Ευθύµιου Σπυρόπουλου, για 
πληρωµή των εργασιών ενίσχυσης των πρανών και καθαρισµού της κοίτης του ποταµού 
Μόρνου, την χρονική περίοδο από 17-08-2015 έως 28-08-2015. 

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά εκφράζοντας, ωστόσο, την 
πεποίθηση ότι η ΕΥ∆ΑΠ ως Α.Ε. υποχρεούται να συµβάλει οικονοµικά στις προαναφερθείσες 
εργασίες.  

 
  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1412 

 
 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 14ο:  Έγκριση δηµοπράτησης, µε πρόχειρο διαγωνισµό, του έργου: «Αποκατάσταση 
τεχνικού στην περιοχή του δήµου Αµφίκλειας», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 24.000,00 € 
µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 136920/7689/15-10-
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: 
 α) τη δηµοπράτηση του έργου: «Αποκατάσταση τεχνικού στην περιοχή του δήµου 

Αµφίκλειας», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 24.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε πρόχειρο 
διαγωνισµό, 

β) τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης του έργου, 
γ) τη δαπάνη, ύψους 24.000,00 €, για την εκτέλεση του έργου του θέµατος. 
2. Ορίζει τη ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ως αρχή που θα διενεργήσει την 

δηµοπρασία. 
 

  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1413 
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ΘΕΜΑ 15ο: Εξέταση ένστασης - έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας του ανοιχτού διαγωνισµού 
του έργου: «Αποκατάσταση έργων προστασίας της κοίτης του χείµαρρου Σκίτσα - Υλαίθου από 
καταστροφή πυρκαγιάς», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 65.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 137421/7304/15-10-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. Κατά τη συζήτηση του θέµατος 
παρέστη και ο ενιστάµενος Εργολήπτης ∆ηµοσίων Έργων κ. Νικόλοας ∆ρόλαπας. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Αναβάλλει τη λήψη απόφασης, προκειµένου η Νοµική Υπηρεσία Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας να παράσχει σχετική γνώµη επί του θέµατος. 
 

   Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1414 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας - κατακύρωση αποτελέσµατος του πρόχειρου 
διαγωνισµού του έργου: «Επισκευή τοιχίσκων στον Ε48 Άµφισσα – ∆ελφοί – Όρια Νοµού, 
Κατασκευή στηθαίων ασφαλείας, οριζόντιας και κάθετης σήµανσης», Π.Ε. Φωκίδας, 
προϋπολογισµού 16.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 138460/7381/19-10-
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. 1/9-10-2015 και 2/19-10-2015 πρακτικά της επιτροπής 

διαγωνισµού του έργου: «Επισκευή τοιχίσκων στον Ε48 Άµφισσα – ∆ελφοί – Όρια Νοµού, 
Κατασκευή στηθαίων ασφαλείας, οριζόντιας και κάθετης σήµανσης», Π.Ε. Φωκίδας, 
προϋπολογισµού 16.000,00 € 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 του πρόχειρου διαγωνισµού του έργου στην 
εργοληπτική επιχείρηση «Χαράλαµπος Φ. Ψύχας Ε∆Ε», που προσέφερε έκπτωση τρία τοις 
εκατό (3%). 
 

   Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1415 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας - κατακύρωση αποτελέσµατος του ανοιχτού 
διαγωνισµού του έργου: «Οδός πρόσβασης προς λιµάνι Μαντουδίου», Π.Ε. Εύβοιας, 
προϋπολογισµού 900.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 1371581/4267/Φ.Ε./ 
15-10-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει τα υπ΄αριθµ. 1/29-9-2015 και 1α/9-10-2015 πρακτικά της επιτροπής 

διαγωνισµού του έργου: «Οδός πρόσβασης προς λιµάνι Μαντουδίου», Π.Ε. Εύβοιας, 
προϋπολογισµού 900.000,00 € 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 «Παναγιώτης Ι. Σακελλαράκης», που προσέφερε έκπτωση πενήντα ένα τοις εκατό 
(51%). 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1416 
 

ΘΕΜΑ 18ο: Εξέταση ένστασης και έγκριση αποτελέσµατος της δηµοπρασίας του έργου: 
«Βελτίωση οδού από διασταύρωση Στροπώνων προς Μετόχι έως Κύµη», Π.Ε. Εύβοιας, 
προϋπολογισµού 300.000,00 € 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. 138886/4320/Φ.Ε./ 
19-10-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Απορρίπτει ως αβάσιµη την από 9-9-2015 ένσταση της εργοληπτικής επιχείρησης 

«ΕΥΒΟ∆ΟΜΗ Α.Ε.» κατά του υπ΄αριθµ. 1/4-9-2015 πρακτικού δηµοπρασίας του έργου: 
«Βελτίωση οδού από διασταύρωση Στροπώνων προς Μετόχι έως Κύµη», Π.Ε. Εύβοιας, 
προϋπολογισµού 300.000,00 € µε Φ.Π.Α., για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην 
από 15-10-2015 εισήγηση της αρµόδιας επιτροπής διαγωνισµού. 

2. Εγκρίνει το υπ΄αριθµ. 1/4-9-2015 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού που αφορά 
στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, των οικονοµικών προσφορών και των 
εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων αναδόχων. 

3. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα της ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου στην εργοληπτική 
επιχείρηση «ΝΤΟΒΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε.∆.Ε», που προσέφερε έκπτωση πενήντα και ενενήντα 
επτά εκατοστά τοις εκατό (50,97%). 

 
   Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1417 

 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης – πληρωµή δαπάνης, για την προµήθεια τεσσάρων 
(4) πολυλειτουργικών συστηµάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 136702/5119/15-10-
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 τη δέσµευση πίστωσης – πληρωµή δαπάνης συνολικού ποσού 24.600,00 € µε 

Φ.Π.Α., από τον Ειδικό Φορέα 01.073 Κ.Α.Ε. 1713.01 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, για την προµήθεια τεσσάρων (4) πολυλειτουργικών συστηµάτων 
(φωτοτυπίες, ηλεκτρονική αλληλογραφία, εκτυπώσεις, σαρώσεις) για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

Η προµήθεια των τεσσάρων (4) πολυλειτουργικών συστηµάτων θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί εντός δύο (2) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης  
 

  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1418 
 
ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση πρακτικού 16 της επιτροπής διενέργειας (µε τη διαδικασία της 
διαπραγµάτευσης) του ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων 
(πετρέλαιο θέρµανσης)», για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας και των Νοµικών 
Προσώπων χωρικής αρµοδιότητάς της, έτους 2015-2016. 
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 138480/3902/19-10-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το υπ΄ αριθµ. 16/13-10-2015 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας (µε την 

διαδικασία της διαπραγµάτευσης) του ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών 
καυσίµων (πετρέλαιο θέρµανσης)», για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας και 
των Νοµικών Προσώπων χωρικής αρµοδιότητάς της, έτους 2015-2016, που αφορά στην 
αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς του µοναδικού συµµετέχοντα κ. Σπυρίδωνα Τσιώνη 
του ∆ηµητρίου. 

2. Κάνει αποδεκτή την προσφορά του κ. Τσιώνη και τον αναδεικνύει προσωρινό 
µειοδότη του διαγωνισµού στην παρακάτω οµάδα προσφερόµενου είδους, ως ακολούθως: 

 

 
  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1419 

 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια πινακίδων οδικής ασφάλειας - στηθαίων ασφαλείας οδών - υλικών ασφαλείας 
οδών - υλικών διαγράµµισης οδοστρωµάτων», Π.Ε. Φωκίδας, συνολικού προϋπολογισµού 
70.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 138811/7395/19-10-
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 
1. τη διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαµηλότερη τιµή, για την «Προµήθεια πινακίδων οδικής ασφάλειας - στηθαίων ασφαλείας οδών 
- υλικών ασφαλείας οδών - υλικών διαγράµµισης οδοστρωµάτων», Π.Ε. Φωκίδας, συνολικού 
προϋπολογισµού 70.000,00 € µε Φ.Π.Α., 

2. τους όρους διακήρυξης του σχετικού διαγωνισµού, 
3. τη δαπάνη για την ως άνω προµήθεια. 
 

  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1420 
 
 

 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

ΟΜΑ∆Α ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ∆ΩΝ 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΕΣ 1 & 4  

της 1/2015 διακήρυξης)/ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 

∆ΑΠΑΝΗ σε € 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
(%) 

 
Τσιώνης Σπυρίδωνας του 

∆ηµητρίου, 
Πρατήριο Υγρών Καυσίµων 

1Ο χιλ.. Ε.Ο. Καρπενησίου –Λαµίας 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 

 
 

Αρ. Προσφ. Συστ: 18467 

ΟΜΑ∆Α Β 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 107.500,00 lt 

∆ΑΠΑΝΗ: 116.100,00 € (µε Φ.Π.Α) 
94.390,24 € (άνευ Φ.Π.Α) 

 
0 % (µηδέν τοις εκατό) 

 
(Στην νόµιµα 

διαµορφούµενη κάθε 
φορά µέση τιµή 

λιανικής πώλησης του 
είδους κατά την ηµέρα 
της παράδοσής του) 
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∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δαπανών και δέσµευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 4421/19-10-2015 
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 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 την παροχή υπηρεσίας στη εταιρεία XEROX  για 

ετήσια σύµβαση, για ανταλλακτικά και service σε ένα φωτοαντιγραφικό – 
εκτυπωτή µε 66,00 € ετήσιο εφάπαξ και 6,60 € ανά χίλιες παραγόµενες 
σελίδες για όλες τις ανάγκες της ∆/θµιας Εκπαίδευσης, που σε 
διαφορετική περίπτωση  το κόστος για τις ετήσιες ανάγκες (φούρνος, 
γραφίτης, συντήρηση, επισκευές, µονάδα ξηρογραφίας κλπ), είναι 
περίπου διπλάσιο    
Σχετ. Το αρ. 9699/5-10-2015, έγγραφο της ∆/θµιας Εκπαίδευσης     
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 0869 

980,00 

2. Πληρωµή δαπάνης για συµµετοχή στην υποχρεωτική περιοδική 
εκπαίδευση  τεχνικών ∆/ντών ΚΤΕΟ που θα γίνει στη Χαλκίδα από 13 έως 
15-11-2015 
Σχετ. Το αρ. 187/12-10-2015 έγγραφο του ΚΤΕΟ Αλιάρτου 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 0881 

196,80 

3. Πληρωµή δαπάνης για αναπαραγωγή τοπογραφικών διαγραµµάτων και 
πινάκων για τις ανάγκες του Τµήµατος Τοπογραφικής      
Σχετ. Το αρ. 14383/12-10-2015 έγγραφο του Τµήµατος Τοπογραφικής 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 0843 

153,75 

4. Πληρωµή δαπάνης για αγορά ενός UPS για τις ανάγκες της ∆/θµιας 
Εκπαίδευσης     
Σχετ. Το αρ. 10119/15-10-2015, έγγραφο της της ∆/θµιας Εκπαίδευσης     
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 1723 

239,00 

5. Πληρωµή δαπάνης για κατασκευή µπαρών ελέγχου κυκλοφορίας για τα 
δύο αντλιοστάσια Υλίκης και Μόρνου     
Σχετ. Το αρ. 3692/14-10-2015, έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων  
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 5429 

984,00 

6. Πληρωµή δαπάνης για αγορά νιπτήρα και ανταλλακτικών για συντήρηση 
τουαλέτας στον 3Ο όροφο του ∆ιοικητηρίου στη Λιβαδειά  
Σχετ. Το έγγραφο συντηρητή  16-10-2015 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 1699 

174,00 

7. ∆έσµευση ποσού 2.214,00€ για αµοιβή προσωπικού ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου, δίµηνη σύµβαση για την πρόσληψη ενός επόπτη 
∆ηµόσιας Υγείας, ΤΕ επαγγελµάτων στον ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 0342, 
σύµφωνα µε την αρ. 174/2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 

2.214,00 

8. ∆έσµευση ποσού 608,00€ για εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς  
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου δίµηνη σύµβαση για την 
πρόσληψη ενός επόπτη ∆ηµόσιας Υγείας, ΤΕ επαγγελµάτων στον  ΕΦ. 
01.073 ΚΑΕ 0352, σύµφωνα µε την αρ. 174/2015 Απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου 

608,00 

9. Πληρωµή δαπάνης για παροχή υπηρεσιών από Υβριδικό Ταχυδροµείο 
και την προετοιµασία των αρχείων και των µακετών  για την είσπραξη των 

4.676,60 
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ανταποδοτικών τελών της άρδευσης Κωπαΐδας  
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 5429 

10. Πληρωµή δαπάνης σχετικά µε την πληρωµή του τέλους είσπραξης στα 
ΕΛΤΑ από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος  προκειµένου να αποφευχθεί 
η επιπλέον επιβάρυνση των πολιτών κατά την πληρωµή του τέλους 
άρδευσης Κωπαΐδας  
(1,30€ τέλος είσπραξης Χ 11.500 αντίτυπα λογαριασµών) 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 5429 

15.000,00 

11. Πληρωµή δαπάνης για κάλυψη των δαπανών της µουσικής εκδήλωσης 
που θα γίνει στις 31-10-2015 στην κεντρική πλατεία της Λιβαδειάς   
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 0844 

2.460,00 

 
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει όλες τις ανωτέρω δαπάνες, πλην 

εκείνων µε α/α 10 και 11. 
 

  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1421 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 138704/5987/19-10-
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 123055 όχηµα (φορτωτή) της ∆ΤΕ 
της ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1321 (σχετ. αρ. 
πρωτ. 136794/4252/15-10-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
ΠΕ Ευβοίας). 

682,65 

2. Εργασία συντήρησης και επισκευής για το ΜΕ 121117 όχηµα 
(ισοπεδωτή) της ∆ΤΕ της ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, 
ΚΑΕ 0861 (σχετ. αρ. πρωτ. 136790/4250/15-10-2015 έγγραφο της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ευβοίας). 

147,60 

 
  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1422 

 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα του προγράµµατος ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 138702/5986/19-10-
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 τη δαπάνη και διάθεση πίστωσης για την πληρωµή των παρακάτω 

πιστοποιήσεων - λογαριασµών έργων (Ε.Φ. 02071), Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής:  
 

α/α Τίτλος Έργου Ανάδοχος/ 
Προµηθευτής 

Ποσό σε € Κ.Α.Ε 

 4ος λογαριασµός του έργου: «Υποστήριξη  3.000,00 9779 
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1 

ηλεκτρονικού, ηλεκτροµηχανολογικού, 
δικτυακού, µηχανογραφικού εξοπλισµού 
και λογισµικού των υπηρεσιών της ΠΕ 
Ευβοίας».  
Σχετ: οικ. 131606/4118/12-10-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
ΠΕ Ευβοίας 

 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

Προϋπολογισµός Έργου:         24.000,00 
Πληρωµές µέχρι σήµερα:           9.000,00 
Παρόντας Λογαριασµός:            3.000,00 
Σύνολο:                                     12.000,00  
Υπόλοιπο Εγκρίσεων:               12.000,00 

 
  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1423 

 
ΘΕΜΑ 25ο: 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. 138263/7377/19-10-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

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

Α/Α Αιτιολογία Ποσό 
1. δαπάνη για την πληρωµή λογαριασµών ΟΤΕ 

∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0824           
792,68 

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

2311,18 

3. δαπάνη για την πληρωµή καθαρισµού των χαλιών του γραφείου 
του Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Φωκίδας (Κωσταράς ∆ηµήτριος)  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0899 

123,00 

4. δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας δύο (2) τόνερ για το µηχάνηµα 
τηλεοµοιοτυπίας για την ∆/νση Υγείας & Κοιν. Μέριµνας της ΠΕ Φωκίδας 
(ΣΜΑΡΑΓ∆ΗΣ Ν.)  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1111 

121,95 

5. δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας σφραγίδων του ΚΕ∆∆Υ  λόγω αλλαγής 
τίτλου του Υπουργείου (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1699 

54,12 

6. δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας υδραυλικών υλικών και ανταλλακτικών 
για τα κτίρια της Π.Ε ΦΩΚΙ∆ΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Ι. - 
ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ Γ.) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1311 

119,80 

7. δαπάνη για την πληρωµή οδοιπορικών πέντε ( 5) υπαλλήλων της ∆/νσης 
Ανάπτυξης, της ∆/νσης Τεχνικών  Έργων, της ∆/νσης Υγείας και Κοιν. 
Μέριµνας και του τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας για τους µήνες 
Αύγουστος και Σεπτέµβριο 2015 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0711 

745,44 

8. δαπάνη για την πληρωµή οδοιπορικών ενός (1) υπαλλήλου του τµήµατος 
Πολιτικής Προστασίας για το µήνα Οκτώβριο 2015 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0711 

175,20 

 
  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1424 
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ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα - µελέτες του προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 138178/7371/19-10-
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, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν.4071/2012, τη δαπάνη και διάθεση πίστωσης 

για την πληρωµή των παρακάτω Πιστοποιήσεων - λογαριασµών - έργων - µελετών στην Π.Ε. 
Φωκίδας, ως εξής:  

                                                                                                                                                                                                                                                      
α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΙ∆. ΦΟΡΕΑΣ     

ΚΑΕ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΠΟΣΟ 

1 ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ 
ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ  ΣΚΙΤΣΑΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 205.000,00 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΚΑΠ( LEADER) 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:0 
ΠΑΡΟΝ  ΛΟΓ/ΣΜΟΣ:6.097,18 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ:106.246,47 

071 
ΚΑΕ 9779 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 

6.097,18 

 
  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1425 

 
ΘΕΜΑ 27ο: ∆ιόρθωση της υπ΄αριθµ. 1300/5-10-2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
Π.Σ.Ε. περί έγκρισης δαπανών για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών 
Π.Ε. Φωκίδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 138264/7378/19-10-
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. 1300/5-10-2015 απόφασή της περί έγκρισης δαπανών για 

αγορές, επισκευές, συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φωκίδας, και συγκεκριµένα την 
δαπάνη µε α/α 4, που αφορά πληρωµή ειδών καθαριότητας, ως προς την επωνυµία του 
προµηθευτή, από το λανθασµένο “∆ΑΛΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ”, στo ορθό “ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.”. 

 
  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1426 

 
 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Τροποποίηση συµβάσεων µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. 
Ευρυτανίας, για τα σχολικά έτη 2015-2017. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 139626/3919/20-10-
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 
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αποφασίζει οµόφωνα 

Α. Τροποποιεί τις κάτωθι συµβάσεις µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. 
Ευρυτανίας, για τα σχολικά έτη 2015-2017, ως εξής: 
 

1) την υπ΄αριθµ. 53/2015 σύµβαση του Παπαδηµητρίου Κωνσταντίνου, στο 
δροµολόγιο 2.12, ως προς το άρθρο 1: αντικείµενο σύµβασης και συγκεκριµένα ως προς τον 
αριθµό των µαθητών, που µειώνεται από (4) σε (2) µαθητές.  

 
Αρχική Σύµβαση  
 

Α/Α Α/Α 
∆ΡΟΜ. 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
άνευ ΦΠΑ 

5. 2.12 ΒΡΟΥΒΙΑΝΑ -ΓΕΦΥΡΑ 
ΤΕΜΠΛΑΣ 

(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ 
ΓΡΑΜΜΗ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ) 

4 ΓΥΜΝΑΣΙΟ –Λ.Τ. 
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

18,99 

 2.12 ΒΡΟΥΒΙΑΝΑ -ΓΕΦΥΡΑ 
ΤΕΜΠΛΑΣ 

(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ 
ΓΡΑΜΜΗ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ) 

4 ΓΥΜΝΑΣΙΟ –Λ.Τ. 
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

19,60 
(µε πάγο ή 
χιόνι) 

 
Τροποποιητική Σύµβαση 
 

Α/Α Α/Α 
∆ΡΟΜ. 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
άνευ ΦΠΑ 

5. 2.12 ΒΡΟΥΒΙΑΝΑ -ΓΕΦΥΡΑ 
ΤΕΜΠΛΑΣ 

(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ 
ΓΡΑΜΜΗ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ) 

2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ –
Λ.Τ. 

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

18,99 

 2.12 ΒΡΟΥΒΙΑΝΑ -ΓΕΦΥΡΑ 
ΤΕΜΠΛΑΣ 

(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ 
ΓΡΑΜΜΗ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ) 

2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ –
Λ.Τ. 

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

19,60 
(µε πάγο ή χιόνι) 

 
2) την υπ΄αριθµ. 54/2015 σύµβαση του Παπαδηµητρίου Χρήστου, στο δροµολόγιο 

2.13, ως προς το άρθρο 1: αντικείµενο σύµβασης και συγκεκριµένα ως προς τον αριθµό των 
µαθητών που αυξάνεται από (1) σε (3) µαθητές.  
 
Αρχική Σύµβαση 
  

Α/Α Α/Α 
∆ΡΟΜ. 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
άνευ ΦΠΑ 

1. 2.13 ΑΥΛΑΚΙ- ΓΕΦΥΡΑ 
ΤΕΜΠΛΑΣ 

(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ 
ΓΡΑΜΜΗ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ) 

1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

24,53 
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2.13 ΑΥΛΑΚΙ- ΓΕΦΥΡΑ 
ΤΕΜΠΛΑΣ 

(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ 
ΓΡΑΜΜΗ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ) 

1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

25,91 
(µε πάγο ή 
χιόνι) 

 
Τροποποιητική Σύµβαση 
 

Α/Α Α/Α 
∆ΡΟΜ. 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
άνευ ΦΠΑ 

1. 2.13 ΑΥΛΑΚΙ- ΓΕΦΥΡΑ 
ΤΕΜΠΛΑΣ 

(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ 
ΓΡΑΜΜΗ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ) 

3 ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

24,53 

2.13 ΑΥΛΑΚΙ- ΓΕΦΥΡΑ 
ΤΕΜΠΛΑΣ 

(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ 
ΓΡΑΜΜΗ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ) 

3 ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

25,91 
(µε πάγο ή χιόνι) 

 
3) την υπ΄αριθµ. 50/2015 σύµβαση του Τσούλου Νικολάου, στο δροµολόγιο 2.19, ως 

προς το άρθρο 1: αντικείµενο σύµβασης και συγκεκριµένα ως προς τις στάσεις της διαδροµής 
χωρίς αλλαγή χιλιοµέτρων.  
 
Αρχική Σύµβαση  
 

Α/Α Α/Α 
∆ΡΟΜ. 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
άνευ ΦΠΑ 

1. 2.19 ΧΑΡΑΣΤΗ 
ΣΙ∆ΗΡΩΝ 
ΑΙΤ/ΝΙΑΣ-

ΨΙΛΟΒΡΑΧΟΣ 

4 1ο ΕΠΑΛ 
∆ΥΤ.ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ & 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ - Λ.Τ. 
ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ 

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 62,79 

2.19 ΧΑΡΑΣΤΗ 
ΣΙ∆ΗΡΩΝ 
ΑΙΤ/ΝΙΑΣ-

ΨΙΛΟΒΡΑΧΟΣ 

4 1ο ΕΠΑΛ 
∆ΥΤ.ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ & 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ - Λ.Τ. 
ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ 

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 70,27 
(µε πάγο ή χιόνι) 

 
Τροποποιητική Σύµβαση 
 

Α/Α Α/Α 
∆ΡΟΜ. 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
άνευ ΦΠΑ 

1. 2.19 ΨΗΛΟΒΡΑΧΟΣ-
ΓΕΦΥΡΑ 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ-
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

4 1ο ΕΠΑΛ 
∆ΥΤ.ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ & 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ - Λ.Τ. 
ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ- 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ∆ΥΤ. 
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ 

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 62,79 

2.19 ΨΗΛΟΒΡΑΧΟΣ-
ΓΕΦΥΡΑ 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ-
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

4 1ο ΕΠΑΛ 
∆ΥΤ.ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ & 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ - Λ.Τ. 
ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ- 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ∆ΥΤ. 

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 70,27 
(µε πάγο ή 
χιόνι) 
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ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ 
 

4) την υπ΄αριθµ. 49/2015 σύµβαση του Χειλά Γεωργίου ως προς το άρθρο 1: 
αντικείµενο σύµβασης, διότι στο δροµολόγιο 2.24 εκ παραδροµής δεν είχαν υπολογισθεί 
σωστά τα χιλιόµετρα επιστροφής το µεσηµέρι.  
 
Αρχική Σύµβαση  
 

Α/Α Α/Α 
∆ΡΟΜ. 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
άνευ ΦΠΑ 

1. 2.24 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ-
ΑΝΩ ΤΣΟΥΚΑ-
ΤΣΟΥΚΑ- 

4 ∆.Σ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ 
& N/ΓΕΙΟ 

ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ 

 ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΚΑΙ 1 ΜΟΝΟ 

46,42 

2.24 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ-
ΑΝΩ ΤΣΟΥΚΑ-
ΤΣΟΥΚΑ- 

4 ∆.Σ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ 
& N/ΓΕΙΟ 

ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ 

ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  
ΚΑΙ 1 ΜΟΝΟ 

51,42 
(µε πάγο ή χιόνι) 

 
Τροποποιητική Σύµβαση 
 

Α/Α Α/Α 
∆ΡΟΜ. 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
άνευ ΦΠΑ 

1. 2.24 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ-
ΑΝΩ ΤΣΟΥΚΑ-
ΤΣΟΥΚΑ- 

4 ∆.Σ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ 
& N/ΓΕΙΟ 

ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ 

 ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ 

1 ΜΟΝΟ 

60,97 

2.24 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ-
ΑΝΩ ΤΣΟΥΚΑ-
ΤΣΟΥΚΑ- 

4 ∆.Σ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ 
& N/ΓΕΙΟ 

ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ 

 ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  
ΚΑΙ 1 ΜΟΝΟ 

68,16  
(µε πάγο ή 
χιόνι) 

 
5) την υπ΄αριθµ. 45/2015 σύµβαση της Κ/ΞΙΑΣ ΤΑΞΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ως προς το 

άρθρο 1: αντικείµενο σύµβασης, διότι:  

• στο δροµολόγιο 2.29 δεν είχαν υπολογισθεί 2χλµ και επιπλέον υπάρχει αλλαγή στη 
σχολική µονάδα, καθώς καταργήθηκε το Ειδικό Νηπιαγωγείο Καρπενησιού. 

• το δροµολόγιο 2.38 τροποποιείται, διότι προστέθηκε στη διαδροµή ένας µαθητής για µια 
νέα σχολική µονάδα 

• το δροµολόγιο 2.40 τροποποιείται, διότι από την αφετηρία προέκυψε ένας µαθητής, ο 
οποίος µένει 900µ. µακρύτερα, συνεπώς αλλάζει ο αριθµός µαθητών και οι σχολικές 
µονάδες 

• το δροµολόγιο 3.2 τροποποιείται, διότι ο µαθητής στο Κλαυσί µένει λίγο πιο έξω και 
υπολογίσθηκε λανθασµένα 

 
Αρχική Σύµβαση  
 

Α/Α Α/Α 
∆ΡΟΜ. 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
άνευ ΦΠΑ 

1. 2.29 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
- ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 

4 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΑΡ/ΣΙΟΥ-ΕΙ∆ΙΚΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΑΡ/ΣΙΟΥ 

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 24,81 

2.29 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
- ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 

4 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΑΡ/ΣΙΟΥ-ΕΙ∆ΙΚΟ 

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 26,33 
(µε πάγο ή 
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΑΡ/ΣΙΟΥ 

χιόνι) 

6. 2.38 ΜΥΡΙΚΗ 2 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ & 
ΓΕΛ ΚΑΡ/ΣΙΟΥ  

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
 

26,89 

 2.38 ΜΥΡΙΚΗ 2 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ & 
ΓΕΛ ΚΑΡ/ΣΙΟΥ 

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 28,41 
(µε πάγο ή 
χιόνι) 

8. 2.40 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 3 4ο ∆.Σ. 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ & 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 80,25 

 2.40 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 3 4ο ∆.Σ. 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ & 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 89,73 
(µε πάγο ή 
χιόνι) 

9. 3.2 ΜΟΥΖΙΛΟ-
ΚΛΑΥΣΙ-

ΓΟΡΙΑΝΑ∆ΕΣ 

12 4ο ∆.Σ. ΚΑΡ/ΣΙΟΥ- 
2ο ∆.Σ. ΚΑΡ/ΣΙΟΥ-

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΑΡ/ΣΙΟΥ ΓΕΛ 
ΚΑΡ/ΣΙΟΥ-ΕΠΑΛ 
ΚΑΡ/ΣΙΟΥ-2ο 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΑΡ/ΣΙΟΥ-3ο 
∆.Σ.ΚΑΡ/ΣΙΟΥ 

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 66,37 
 

3.2 ΜΟΥΖΙΛΟ-
ΚΛΑΥΣΙ-

ΓΟΡΙΑΝΑ∆ΕΣ 

12 4ο ∆.Σ. ΚΑΡ/ΣΙΟΥ- 
2ο ∆.Σ. ΚΑΡ/ΣΙΟΥ-

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΑΡ/ΣΙΟΥ ΓΕΛ 
ΚΑΡ/ΣΙΟΥ-ΕΠΑΛ 
ΚΑΡ/ΣΙΟΥ-2ο 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΑΡ/ΣΙΟΥ-3ο 
∆.Σ.ΚΑΡ/ΣΙΟΥ 

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 83,02 
(µε πάγο ή 
χιόνι) 

 
Τροποποιητική Σύµβαση 
 

Α/Α Α/Α 
∆ΡΟΜ. 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
άνευ ΦΠΑ 

1. 2.29 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
- ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 

4 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΑΡ/ΣΙΟΥ-ΕΙ∆ΙΚΟ 
∆.Σ. ΚΑΡ/ΣΙΟΥ 

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 27,92 

2.29 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
- ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 

4 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΑΡ/ΣΙΟΥ- ΕΙ∆ΙΚΟ 
∆.Σ. ΚΑΡ/ΣΙΟΥ 

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 29,65 
(µε πάγο ή χιόνι) 

6. 2.38 ΜΥΡΙΚΗ - 
ΜΕΣΟΧΩΡΑ 

3 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ & 
ΓΕΛ ΚΑΡ/ΣΙΟΥ& 4ο 
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆.Σ. 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
& ΜΟΝΗ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

40,89 

 2.38 ΜΥΡΙΚΗ- 
ΜΕΣΟΧΩΡΑ 

3 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ & 
ΓΕΛ ΚΑΡ/ΣΙΟΥ& 4ο 
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆.Σ. 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
& ΜΟΝΗ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

43,23 
(µε πάγο ή χιόνι) 

8. 2.40 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 4 4ο ∆.Σ. 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ & 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 84,10 
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ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ & 
4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

 2.40 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 4 4ο ∆.Σ. 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ & 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ & 
4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 94,02 
(µε πάγο ή χιόνι) 

9. 3.2 ΜΟΥΖΙΛΟ-
ΚΛΑΥΣΙ-

ΓΟΡΙΑΝΑ∆ΕΣ 

12 4ο ∆.Σ. ΚΑΡ/ΣΙΟΥ- 
2ο ∆.Σ. ΚΑΡ/ΣΙΟΥ-

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΑΡ/ΣΙΟΥ ΓΕΛ 
ΚΑΡ/ΣΙΟΥ-ΕΠΑΛ 
ΚΑΡ/ΣΙΟΥ-2ο 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΑΡ/ΣΙΟΥ-3ο 
∆.Σ.ΚΑΡ/ΣΙΟΥ 

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 72,20 
 

 3.2 ΜΟΥΖΙΛΟ-
ΚΛΑΥΣΙ-

ΓΟΡΙΑΝΑ∆ΕΣ 

12 4ο ∆.Σ. ΚΑΡ/ΣΙΟΥ- 
2ο ∆.Σ. ΚΑΡ/ΣΙΟΥ-

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΑΡ/ΣΙΟΥ ΓΕΛ 
ΚΑΡ/ΣΙΟΥ-ΕΠΑΛ 
ΚΑΡ/ΣΙΟΥ-2ο 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΑΡ/ΣΙΟΥ-3ο 
∆.Σ.ΚΑΡ/ΣΙΟΥ 

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 93,90 
(µε πάγο ή χιόνι) 

 
6) την υπ΄αριθµ. 46/2015 σύµβαση του ∆ρούγου Ιωάννη ως προς το άρθρο 1: 

αντικείµενο σύµβασης, διότι:  

• στο δροµολόγιο 2.30 πρέπει να διορθωθούν τα χλµ και οι µέρες χιονιού λόγω 
λανθασµένου υπολογισµού, αλλά και ο αριθµός των µαθητών, διότι προστέθηκε ένας 
ακόµη.  

 
Αρχική Σύµβαση  
 

Α/Α Α/Α 
∆ΡΟΜ. 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
άνευ ΦΠΑ 

1. 2.30 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 

3-ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

3 
ΕΕΕΕΚ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
 ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  

9,45 

2.30 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 

3-ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

3 
ΕΕΕΕΚ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
 ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ   

17,31 
(µε πάγο ή 
χιόνι) 

 
Τροποποιητική Σύµβαση 
 

Α/Α Α/Α 
∆ΡΟΜ. 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
άνευ ΦΠΑ 

1. 2.30 ΑΓΙΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ-
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 3-
ΠΡΟΦΗΤΗΣ 

ΗΛΙΑΣ 

4 

ΕΕΕΕΚ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ/4ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

 ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  

18,21 
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2.30 ΑΓΙΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ-
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 3-
ΠΡΟΦΗΤΗΣ 

ΗΛΙΑΣ 

4 

ΕΕΕΕΚ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ/4ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

 ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ   

19,03 
(µε πάγο ή χιόνι) 
Οι ηµέρες 

χιονιού είναι 
εξήντα (60). 

 
 

 Οι ηµέρες χιονιού για το δροµολόγιο 2.30 είναι εξήντα (60). 
 

7) την υπ΄αριθµ. 55/2015 σύµβαση του Μαργιώτη  ∆ηµητρίου στο δροµολόγιο 2.32, 
ως προς το άρθρο 1: αντικείµενο σύµβασης, και συγκεκριµένα πρέπει να διορθωθεί η σχολική 
µονάδα, το κόστος των ηµερών χιονιού και ο αριθµός των µαθητών. 
 
Αρχική Σύµβαση  
 

Α/Α Α/Α 
∆ΡΟΜ. 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
άνευ ΦΠΑ 

1. 2.32 
ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ-
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 

2 ΕΙ∆ΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΑΡ/ΣΙΟΥ & ΕΙ∆ΙΚΟ 
∆.Σ. ΚΑΡ/ΣΙΟΥ 

ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

26,15 

2.32 
ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ-
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 

2 ΕΙ∆ΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΑΡ/ΣΙΟΥ & ΕΙ∆ΙΚΟ 
∆.Σ. ΚΑΡ/ΣΙΟΥ 

ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

16,38 
(µε πάγο ή 
χιόνι) 

 
Τροποποιητική Σύµβαση 
 

Α/Α Α/Α 
∆ΡΟΜ. 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
άνευ ΦΠΑ 

1. 2.32 

ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ-
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 

3 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ & 5ο 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

26,15 

2.32 

ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ-
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 

3 
4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ & 5ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

29,37 
(µε πάγο ή 
χιόνι) 

 

 
8) την υπ΄αριθµ. 56/2015 σύµβαση του Μαλανδρίνου Παναγιώτη ως προς το άρθρο 

1: αντικείµενο σύµβασης, διότι στο δροµολόγιο 3.1 ένας µαθητής βρίσκεται στο Κυπαρίσσι 
Πρασιάς εκτός διαδροµής και όχι στη Πρασιά 
 
Αρχική Σύµβαση  
 

Α/Α Α/Α 
∆ΡΟΜ. 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
άνευ ΦΠΑ 

1. 3.1 ΠΑΛΙΟΧΟΡΙΓΚΟΒΟ-
ΣΑΤΟΣ-∆ΙΑΣΕΛΟ 
ΚΕ∆ΡΑ-ΚΕ∆ΡΑ-
ΜΕΤΑΞΑ∆ΕΣ-

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΠΡΑΣΙΑ 

15 ∆.Σ. 
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ -
ΓΥΜΝΑΣΙΟ - Λ.Τ. 
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

124,38 

3.1 ΠΑΛΙΟΧΟΡΙΓΚΟΒΟ- 15 ∆.Σ. ΜΕ 148,11 
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ΣΑΤΟΣ-∆ΙΑΣΕΛΟ 
ΚΕ∆ΡΑ-ΚΕ∆ΡΑ-
ΜΕΤΑΞΑ∆ΕΣ-

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΠΡΑΣΙΑ 

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ -
ΓΥΜΝΑΣΙΟ - Λ.Τ. 
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (µε πάγο ή 
χιόνι) 

 
Τροποποιητική Σύµβαση 
 

Α/Α Α/Α 
∆ΡΟΜ. 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
άνευ ΦΠΑ 

1. 3.1 ΠΑΛΙΟΧΟΡΙΓΚΟΒΟ-
ΣΑΤΟΣ-∆ΙΑΣΕΛΟ 
ΚΕ∆ΡΑ-ΚΕ∆ΡΑ-
ΜΕΤΑΞΑ∆ΕΣ-

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΠΡΑΣΙΑ 

15 ∆.Σ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 
-ΓΥΜΝΑΣΙΟ - Λ.Τ. 
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

146,98 

3.1 ΠΑΛΙΟΧΟΡΙΓΚΟΒΟ-
ΣΑΤΟΣ-∆ΙΑΣΕΛΟ 
ΚΕ∆ΡΑ-ΚΕ∆ΡΑ-
ΜΕΤΑΞΑ∆ΕΣ-

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΠΡΑΣΙΑ 

15 ∆.Σ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 
-ΓΥΜΝΑΣΙΟ - Λ.Τ. 
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

172,97 
(µε πάγο ή 
χιόνι) 

 
Β. Εγκρίνει την αναδροµική ισχύ των τροποποιήσεων από την αρχή πραγµατοποίησης 

της δαπάνης της κάθε σύµβασης. 
 

  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1427 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
ΘΕΜΑ 29ο: ∆ιαµόρφωση του σχεδίου Προϋπολογισµού, οικ. έτους 2016, της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 139198/5233/20-10-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. Στην συνέχεια κάλεσε τον Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Σ.Ε. και αρµόδιο για οικονοµικά θέµατα, κ. Ιωάννη Περλεπέ, να εισηγηθεί το θέµα και να 
ενηµερώσει σχετικά τα µέλη της επιτροπής. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
∆ιαµορφώνει το σχέδιο Προϋπολογισµού, οικ. έτους 2016, της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας, λαµβάνοντας υπόψη την υπ΄αριθµ. 609/15-10-2015 Γνώµη του Παρατηρητηρίου 
Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην εισηγητική έκθεση 
της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. και τους συνηµµένους πίνακες, οι οποίοι αποτελούν 
αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας.  

Έδωσαν αρνητική ψήφο οι κ.κ. Ιωάννης Αγγελέτος και Γεώργιος Γκικόπουλος και 
καταψήφισαν την εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε.. Ο κ. Γκικόπουλος, µάλιστα, 
δήλωσε ότι “θεωρεί τη λογική που αποτυπώνεται στο συγκεκριµένο σχέδιο προϋπολογισµού 
αντιλαϊκού χαρακτήρα, προορισµένη να υλοποιήσει τις κυβερνητικές πολιτικές λιτότητας και στην 
περιφέρεια, ακολουθώντας τη λογική της Ε.Ε. και των δανειστών”. 

 
  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1428 

 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση α) Πίνακα Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) που αφορά τον     
Προϋπολογισµό, έτους 2016 και β) Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
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(Εισηγητές των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε. και κα Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη 
∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε.) 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 139605/5253/20-10-
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: 
α) τον Πίνακα 5β του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) - (πίνακας 

Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας), που αφορά τον 
Προϋπολογισµό 2016 και 

β) τον Πίνακα στον οποίο αναγράφονται οι κωδικοί αριθµοί εξόδων (ΚΑΕ), σε βάρος 
των οποίων επιτρέπεται η έκδοση Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής, έτους 2016 
(πίνακας Χ.Ε.Π.). 

Έδωσαν αρνητική ψήφο οι κ.κ. Ιωάννης Αγγελέτος και Γεώργιος Γκικόπουλος και 
καταψήφισαν την εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε.. Ο κ. Γκικόπουλος συγκεκριµένα 
σηµείωσε ότι οι “εν λόγω πίνακες δεν συνοδεύονται από εισηγητική έκθεση και πολιτικά 
επιχειρήµατα, ενώ καµιά αναφορά δεν γίνεται στα κριτήρια που χρησιµοποιήθηκαν για τη 
σύνταξή τους. Πρόκειται για πίνακες που αποφεύγουν να ιεραρχήσουν στόχους και επιδιώξεις 
µιας διοίκησης, που λειτουργεί µε όσα της δίνουν χωρίς να διεκδικεί τίποτε, και για αποτύπωση 
της διαχείρισης των οικονοµικών της Περιφέρειας στη βάση της γνωστής συνταγής των 
κυβερνήσεων, που επιβάλλουν πολιτικές συνεχώς εντεινόµενης λιτότητας και περιορισµών στην 
τοπική και περιφερειακή διοίκηση”.  

 
  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1429 

 
Περατωθέντων των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης και των εκτάκτων θεµάτων λύεται 

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

 

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

 
Ιωάννης Ταγκαλέγκας 
 

               Βασίλειος Φακίτσας  
 

Ευστάθιος Κάππος 
 
Ιωάννης Αγγελέτος 
  
Γεώργιος Γκικόπουλος 
 
∆ηµήτριος Αργυρίου  
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                 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 
ΝΕΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 2015 - 2016 ΓΙΑ  
ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ    
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ                 
(WWW.PROMITHEUS.GOV.GR) 

  

  

 

Α/Α ΑΦΕΤΗΡΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΦΟΙΤΗΣΗΣ/ 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 

ΑΡ.  
ΜΑΘ ∆ΡΟΜ. ΕΙ∆ΟΣ 

ΑΥΤ. 

ΕΝΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩ
Σ ΜΙΚΡΗ 
ΚΛΙΣΗ 

ΕΝΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΕΓΑΛΗ 
ΚΛΙΣΗ 

ΕΚΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩ
Σ ΜΙΚΡΗ 
ΚΛΙΣΗ 

ΕΚΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΕΓΑΛΗ 
ΚΛΙΣΗ 

ΧΛΜ 

ΑΝΩΤΑΤΟ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΝΕΟ 
26 Λεντέικα  

Στάση Μανούσου 
(ανταπ. µε ΚΤΕΛ 

για ΕΠΑΛ 
Αταλάντης) 

1 
διπλό 

δροµολό
γιο 

∆.Χ. 
Επιβατικ
ό (ταξϊ) 

 -  - 14  - 14 27,94 
Σχετικό το από 16-09-

2015 έγγραφο του 
ΕΠΑΛ Αταλάντης 

ΝΕΟ 
27 Καπνοχώρι Λύκειο Υπάτης  2 

διπλό 
δροµολό

γιο 

∆.Χ. 
Επιβατικ
ό (ταξϊ) 

0,2 1,6 1 6 8,8 24,2 
Σχετικό το από 04-09-

2015 έγγραφο του 
Λυκείου Υπάτης 

ΝΕΟ 
28 

2ο ∆ηµοτικό 
Σχολείο 
Εχιναίων-
Νηπιαγωγεί 
Αχινού 
(12:30)  

Παλαιο-κερασιά 4 
µονό 

δροµολό
γιο 

∆.Χ. 
Επιβατικ
ό (ταξϊ) 

1,0 1,0 2,5 3,1 7,6 15,38 

Είναι µαθητές που 
σχολάνε 12:25 και 

περιµένουν άνω των 90 
λεπτών µέχρι να έρθει 

το διερχόµενο 
λεωφορείο από Στυλίδα 

& Ράχες (µαθητές 
Λυκείου & Γυµνασίου) 
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ΝΕΟ 
29 

Νηπιαγωγείο 
Ελάτειας 

(Ολοήµερο)  
Σφάκα 1 

µονό 
δροµολό

γιο 

∆.Χ. 
Επιβατικ
ό (ταξϊ) 

1  - 7 2 10 17,22 
Σχετικό το αριθ 22/29-
09-2015 έγγραφο του 
Νηπιαγωγείου Ελάτειας 

ΝΕΟ 
30 

∆ηµοτικό 
Σχολείο Κ. 
Τιθορέας 

(ολοήµερο) 

Μόδι 2 
µονό 

δροµολό
γιο 

∆.Χ. 
Επιβατικ
ό (ταξϊ) 

1 0 5 2 8 15,33 

Σχετικό το αριθ. 
134//23-09-2015 

έγγραφο του ∆ηµοτικού 
Σχολείου Κ. Τιθορέας  

ΝΕΟ 
31 Κάλαµος 

∆ηµοτικό Σχολείο 
Αγ. Κωνσταντίνου 

1 2 
∆.Χ. 

Επιβατικ
ό (ταξϊ) 

6  - 9  - 15 30,14 

Σχετικό το από 12-10-
2015 έγγραφο του 

∆ηµοτικού Σχολείου Αγ. 
Κωνσταντίνου 

ΝΕΟ 
32 

Πανόραµα 
Καραβοµύλο

υ 

2ο ∆ηµοτικό 
Σχολείο Εχιναίων 

4 
διπλό 

δροµολό
γιο 

∆.Χ. 
Επιβατικ
ό (ταξϊ) 

 -  - 6,2  - 6,2 20,56 

Σχετικό το αριθ. 71/09-
10-2015 έγγραφο του 

2ου ∆ηµοτικού 
Σχολείου Εχιναίων 

ΣΥΝΟΛΟ 150,77  
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