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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
της 30ης Νοεµβρίου 2015 
Αριθµός Πρακτικού 34 

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

όροφος), συνήλθε σήµερα στις 30 Νοεµβρίου 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.) 2035/24-11-2015 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: 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 1ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Κωνσταντίνας Κοροµπίλη, 
ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 
  
ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης επί ερωτήµατος της ∆ιεύθυνσης 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας [Τµήµα Φυτικής & 
Ζωικής Παραγωγής]. 
 
ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για νοµική στήριξη υπαλλήλου της Π.Ε. Βοιωτίας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ευθύµιος Καραΐσκος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φθιώτιδας 
και Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, ενεργών για λογαριασµό της Νοµικής 
Υπηρεσίας). 
 
 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
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ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση τευχών δηµοπράτησης του ανοιχτού διαγωνισµού του υποέργου: 
«Ανακατασκευή οδοστρώµατος Ε.Ο. Χρισσού – ∆ελφών Β’ Φάση», Π.Ε. Φωκίδας, 
προϋπολογισµού 227.500,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δηµοπράτησης του έργου: «Καθαρισµός χειµάρρων και ενίσχυση/ 
προστασία βάθρων και γεφυρών Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισµού 95.000,00€ µε Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 6ο: Εξέταση ένστασης - έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας του ανοιχτού διαγωνισµού του 
έργου: «Αποκατάσταση συρµατοκιβωτίων και αναχωµάτων στον Πλείστο ποταµό, θέση 
“Προσφυλιάτικα – Γεροδήµος”», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 150.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσµίας της µελέτης του έργου: «Μελέτη 
κατασκευής υπόγειου αρδευτικού δικτύου στην κτηµατική περιφέρεια Λιανοκλαδίου», Π.Ε. 
Φθιώτιδας, προεκτιµώµενης αµοιβής 303.736,16€ χωρίς Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της προθεσµίας της µελέτης του έργου: «Μελέτη 
ανάδειξης βυζαντινών – µεταβυζαντινών µνηµείων του νοµού», Π.Ε. Φθιώτιδας, συµβατικής 
αµοιβής  66.236,00€ χωρίς Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία για το έργο: «Οδός 
Βαρβαριάδα – Άγραφα Ν.Α. Ευρυτανίας», προϋπολογισµού 12.000.000,00€ µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση δωρεάν εκπόνησης µελέτης µε αντικείµενο την «Βελτίωση του ισόπεδου 
τετρασκελούς κόµβου Τριταίας στην Ε.Ο. Ιτέας – Ναυπάκτου στο νοµό Φωκίδας». 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
  
 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση διενέργειας διαπραγµάτευσης για άγονα δροµολόγια του ανοικτού διεθνή 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Τροποποίηση συµβάσεων µεταφοράς µαθητών χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. 
Ευρυτανίας για το σχολικό έτος 2015-2017. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 13ο: ∆ωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου της Π.Ε. Φθιώτιδας στον Σωµατείο µε τίτλο: 
«Λέσχη Εφέδρων Καταδροµέων Ειδικών δυνάµεων Στερεάς Ελλάδας». 
(Εισηγητής κ. Ευθύµιος Καραΐσκος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φθιώτιδας και Αναπληρωτής 
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας). 
 
 
∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση δαπανών και δέσµευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 
(Εισηγητής κ. Φανή Παπαθωµά, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Βοιωτίας). 
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ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπάνης της 1ης Εντολής Πληρωµής και Πιστοποίησης του έργου 
«Μίσθωση µηχανηµάτων για την συντήρηση του οδικού δικτύου στα όρια του ∆ήµου 
Καρπενησίου για τα έτη 2015-2016» Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπάνης της 1ης Εντολής Πληρωµής και Πιστοποίησης του έργου 
«Μίσθωση µηχανηµάτων για την συντήρηση του οδικού δικτύου στα όρια του ∆ήµου Αγράφων 
για τα έτη 2015-2016» Π.Ε. Ευρυτανίας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δαπανών και δέσµευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
(Εισηγητής κ. Αριστείδης Τασιός, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας). 
 
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 – µελέτες του προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Κωνσταντίνος Μίχος, Ανιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φωκίδας). 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δαπάνης για συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «2ο Φεστιβάλ Παραδ-
οσιακών χορών» µε τον Εκπολιτιστικό, Επιµορφωτικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο Αυλίδας, Π.Ε. 
Εύβοιας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Φάνης Σπανός, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας). 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για συµµετοχή της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 1η Τουριστική Έκθεση «GRECKA PANORAMA | CYPR», 
που θα πραγµατοποιηθεί στην Πολωνία. 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση α) δαπάνης – δέσµευση πίστωσης και β) µετακίνησης εκτός έδρας 
Περιφερειακών Συµβούλων στην 1η Τουριστική Έκθεση «GRECKA PANORAMA | CYPR», στην 
Πολωνία. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ευθύµιος Καραΐσκος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φθιώτιδας 
και Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας). 
 
 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

 
ΘΕΜΑ 25ο: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού για το έργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. 
Φθιώτιδας (έτος 2015)», προϋπολογισµού 2.340.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Συγκρότηση πάγιων ετήσιων επιτροπών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 
4024/2011. 
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ΘΕΜΑ 27ο: Συγκρότηση τριµελούς επιτροπής παραλαβής τροφίµων και της βασικής υλικής 
συνδροµής, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Επισιτιστική και Βασική Υλική 
Συνδροµή για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD)», Π.Ε. 
Φωκίδας.  
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Κωνσταντίνος Μίχος, Ανιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φωκίδας). 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης, αξιολόγησης & παραλαβής έργου -
υπηρεσίας «Τεχνικού Συµβούλου για την υποστήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την 
ανάπτυξη – υλοποίηση του Επιχειρηµατικού Πάρκου Οινοφύτων – Σχηµαταρίου», Π.Ε. 
Βοιωτίας, προϋπολογισµού 24.600,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Φανή Παπαθωµά, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Βοιωτίας). 
 
 Παρόντα µέλη έξι (6) οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, Ηλίας Μπουρµάς, Βασίλειος 
Φακίτσας, Κωνσταντίνος Καραγιάννης, Ευστάθιος Κάππος και Θωµάς Γρεβενίτης 
(αναπληρωµατικό µέλος του Ιωάννη Αγγελέτου). 

Από την συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόµιµα, απουσίαζαν οι κ.κ. Ιωάννης Αγγελέτος, ο 
οποίος αναπληρώθηκε ως ανωτέρω, Ιωάννης Ταγκαλέγκας, Γεώργιος Γκικόπουλος και 
Αθανάσιος Γιαννόπουλος και τα αναπληρωµατικά µέλη αυτών.  
 

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 οι: 

1. Νικόλαος Χαρδαλιάς, Εκτελεστικός Γραµµατέας Π.Σ.Ε., 
2. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας 
Π.Σ.Ε., 
3. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών και Μεταφορών Π.Σ.Ε., 
4. Σταύρος Τσελάς, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριµνας Π.Σ.Ε., 
4. Φωτούλα Σφήκα, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ιοίκησης Π.Σ.Ε., και 
5. Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 1ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Κωνσταντίνας Κοροµπίλη, 
ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 157607/1599/24-
11-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Να µην εκπροσωπηθεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενώπιον του Μονοµελούς (και όχι 

Τριµελούς, όπως εκ παραδροµής αναγράφηκε στον τίτλο του θέµατος) ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Λαµίας, δοθέντος ότι έχει ήδη εκφράσει τις απόψεις της υπηρεσιακά και έχει αποστείλει τον 
διοικητικό φάκελο, οπότε η υπεράσπισή της θα εκπληρωθεί επαρκώς κατά τον τρόπο αυτό. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1621 
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ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης επί ερωτήµατος της ∆ιεύθυνσης 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας [Τµήµα Φυτικής & 
Ζωικής Παραγωγής]. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. ΤΤ 152180/1558/24-
11-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Αθηνών Παναγιούλα Ανάγνου του Ευσταθίου (Α.Μ. 35501), η οποία, αφού λάβει υπόψη της τις 
σχετικές διατάξεις και µελετήσει το φάκελο της υπόθεσης, λάβει δε κάθε αναγκαία πληροφορία 
από την αρµόδια υπηρεσία [∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής 
Ενότητας Βοιωτίας – Τµήµα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής], να συντάξει αναλυτική 
γνωµοδότηση απαντώντας στο ερώτηµα που τίθεται µε το υπ’ αριθ. πρωτ. 15304/10.11.2015 
έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας [Τµήµα Φυτικής & 
Ζωικής Παραγωγής].  

2. Καθορίζει την αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο  ποσό των 480 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (=110,40), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 590,40 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 5 ώρες, µε ποσό 80 €/ώρα, ήτοι 5 Χ 80 = 400 
ευρώ, λόγω της φύσης της υποθέσεως.  

Μειοψήφισε ο κ. Θωµάς Γρεβενίτης, µε την αιτιολογία ότι “δεν χρειάζεται να ακολουθηθεί 
η ίδια διαδικασία για δεύτερη φορά και να επιβαρυνθεί οικονοµικά η Περιφέρεια, τη στιγµή 
µάλιστα που η υπηρεσία έχει ενεργήσει ως όφειλε”. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1622 

 
ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για νοµική στήριξη υπαλλήλου της Π.Ε. Βοιωτίας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ευθύµιος Καραΐσκος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φθιώτιδας 
και Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, ενεργών για λογαριασµό της Νοµικής 
Υπηρεσίας). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. ΤΤ 154158/1571/24-
11-2015 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 
∆ιορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Χρήστου Ντάη του ∆ηµητρίου τον δικηγόρο Λιβαδειάς 

Ηρακλή Τσάγκα, ο οποίος να τον εκπροσωπήσει στο Τριµελές Πληµµελειοδικείο Λαµίας, στη 
δικάσιµο της 9/12/2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να υπερασπιστεί τον 
υπάλληλο στη δίκη που ανοίγεται κατόπιν της έφεσης που ο ίδιος άσκησε κατά της υπ’ αριθ. 
1257/15 καταδικαστικής [σε βάρος του] απόφασης του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου 
Λιβαδειάς, συντάσσοντας υπόµνηµα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς, εξετάζοντας 
µάρτυρες και γενικά να πράξει ό,τι κατά την κρίση του απαιτείται για την υπεράσπιση της  
υποθέσεως.    

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1623 

 
 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
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ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση τευχών δηµοπράτησης του ανοιχτού διαγωνισµού του υποέργου: 
«Ανακατασκευή οδοστρώµατος Ε.Ο. Χρισσού – ∆ελφών Β’ Φάση», Π.Ε. Φωκίδας, 
προϋπολογισµού 227.500,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 156133/8418/20-11-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) τη δηµοπράτηση του υποέργου: «Ανακατασκευή οδοστρώµατος Ε.Ο. Χρισσού – 

∆ελφών Β’ Φάση», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 227.500,00 € µε Φ.Π.Α.», µε ανοιχτή 
δηµοπρασία, 

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

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

δ) τη δαπάνη 227.500,00 € µε Φ.Π.Α. µε Φ.Π.Α., από το περιφερειακό πρόγραµµα από 
«πιστώσεις ΣΑΕΠ066». 

2. Ορίζει την ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Φωκίδας ως αρχή που θα διενεργήσει την 
διαδικασία ορισµού της επιτροπής δηµοπρασίας και την δηµοπρασία. {Επειδή ο 
προϋπολογισµός του έργου είναι κάτω από το όριο της 2ης τάξης η επιτροπή θα είναι τριµελής 
(3)}. Τα τρία µέλη της µε τους αναπληρωτές τους θα είναι υπάλληλοι της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Φωκίδας και θα προκύψουν µετά από δηµόσια κλήρωση, σύµφωνα µε το άρθρο 26 
του Ν. 4024/2011. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1624 

 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δηµοπράτησης του έργου: «Καθαρισµός χειµάρρων και ενίσχυση/προστασία 
βάθρων και γεφυρών Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισµού 95.000,00€ µε Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 156532/4981/Φ.Ε./23-
11-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) τη δηµοπράτηση του έργου: «Καθαρισµός χειµάρρων και ενίσχυση/προστασία 

βάθρων και γεφυρών Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισµού 95.000,00€ µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή 
δηµοπρασία,  

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

διαγωνισµό. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1625 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Εξέταση ένστασης - έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας του ανοιχτού διαγωνισµού του 
έργου: «Αποκατάσταση συρµατοκιβωτίων και αναχωµάτων στον Πλείστο ποταµό, θέση 
“Προσφυλιάτικα – Γεροδήµος”», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 150.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 153313/8240/16-11-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας, την από 16-10-2015 κατατεθείσα 
ένσταση του Εργολήπτη ∆ηµόσιων Έργων Νικολάου ∆ρόλαπα και τους από 26-11-2015 
πρόσθετους λόγους επί αυτής προς την Επιτροπή, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο 
τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

ΑΔΑ: ΩΛΜΘ7ΛΗ-68Ο



 7

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Αναβάλλει το θέµα, προκειµένου να ληφθεί και η άποψη της Νοµικής Υπηρεσίας της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και να διερευνηθεί περαιτέρω από την ίδια το όλο θέµα.   
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1626 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσµίας της µελέτης του έργου: «Μελέτη 
κατασκευής υπόγειου αρδευτικού δικτύου στην κτηµατική περιφέρεια Λιανοκλαδίου», Π.Ε. 
Φθιώτιδας, προεκτιµώµενης αµοιβής 303.736,16€ χωρίς Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 152738/8452/24-11-
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 του συνολικού χρόνου εκπόνησης της µελέτης: «Μελέτη 

κατασκευής υπόγειου αρδευτικού δικτύου στην κτηµατική περιφέρεια Λιανοκλαδίου», Π.Ε. 
Φθιώτιδας, προεκτιµώµενης αµοιβής 303.736,16€ χωρίς Φ.Π.Α., κατά εκατόν ογδόντα (180)  
ηµερολογιακές ηµέρες, ήτοι µέχρι 28 – 03 - 2016, επειδή εκκρεµεί η απόφαση έγκρισης Μ.Π.Ε. 
από την αρµόδια Υπηρεσία.   

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1627 

 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της προθεσµίας της µελέτης του έργου: «Μελέτη 
ανάδειξης βυζαντινών – µεταβυζαντινών µνηµείων του νοµού», Π.Ε. Φθιώτιδας, συµβατικής 
αµοιβής  66.236,00€ χωρίς Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 152750/8455/24-11-
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 του συνολικού χρόνου εκπόνησης της µελέτης: «Μελέτη 

ανάδειξης βυζαντινών – µεταβυζαντινών µνηµείων του νοµού», Π.Ε. Φθιώτιδας, συµβατικής 
αµοιβής  66.236,00€ χωρίς Φ.Π.Α., κατά τετρακόσιες πενήντα (450) ηµερολογιακές ηµέρες, ήτοι 
µέχρι 30-06-2016. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1628 

 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία για το έργο: «Οδός 
Βαρβαριάδα – Άγραφα Ν.Α. Ευρυτανίας», προϋπολογισµού 12.000.000,00€ µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 157373/2770/24-11-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει το από 19-2-2015 πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία για το 

έργο: «Οδός Βαρβαριάδα – Άγραφα Ν.Α. Ευρυτανίας», προϋπολογισµού 12.000.000,00 € µε 
Φ.Π.Α., όπως συντάχθηκε από την αρµόδια επιτροπή που συγκρότηθηκε µε την αριθµ. 181/13-
2-2015 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Ευρυτανίας. 

Η δαπάνη για την αποκατάσταση των ζηµιών ανέρχεται στο ποσό των 110.270,43 € µε 
Φ.Π.Α.. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1629 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση δωρεάν εκπόνησης µελέτης µε αντικείµενο την «Βελτίωση του ισόπεδου 
τετρασκελούς κόµβου Τριταίας στην Ε.Ο. Ιτέας – Ναυπάκτου στο νοµό Φωκίδας». 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 157631/8489/24-11-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας και το από 29-11-2015 έγγραφο του 
∆ήµου ∆ελφών – Τ.Κ. Αγ. Ευθυµίας (µε το οποίο ζητήθηκε η διόρθωση του τίτλου του θέµατος) 
προς την Επιτροπή, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 

 1. την δωρεάν εκπόνηση (χωρίς κανένα αντάλλαγµα) της µελέτης µε αντικείµενο την 
«Βελτίωση του ισόπεδου τετρασκελούς κόµβου Αγίας Ευθυµίας στην Ε.Ο. Ιτέας – Ναυπάκτου 
στο νοµό Φωκίδας» από την εταιρεία «∆ελφοί – ∆ίστοµον Α.Μ.Ε.», 
 2. τους όρους εκπόνησης της ως άνω µελέτης σύµφωνα µε τον ν. 3316/2005, το Π.∆. 
696/74 (ΦΕΚ 301/Α), τις εγκεκριµένες προδιαγραφές RAS-OMOE-Περιβαλλοντικές καθώς και 
λοιπές τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται για την ορθή και πλήρη σύνταξη µελέτης. Ως 
παραδοτέα της µελέτης νοούνται τα σχέδια και τα τεύχη των µελετών που προβλέπονται από τις 
σχετικές προδιαγραφές της εφαρµοστέας νοµοθεσίας για κάθε κατηγορία και στάδιο µελέτης 
καθώς και η οριστική περιβαλλοντική έγκριση. Τα µελετητικά πτυχία που θα απαιτηθούν είναι Α΄ 
τάξης και άνω για τις ακόλουθες κατηγορίες µελετών: 
 α) Συγκοινωνιακή Μελέτη 
 β) Τοπογραφική Μελέτη 
 γ) Γεωλογική Μελέτη 
 δ) Ηλεκτροµηχανολογική Μελέτη 
 ε) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
 στ) Μελέτες Υδραυλικών Έργων 
 3. την επίβλεψη της εν λόγω µελέτης από την αρµόδια επιτροπή που θα συγκροτηθεί 
από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας µε µέλη τους κάτωθι τεχνικούς υπαλλήλους: 
 α) Ασηµάκης Κόκκινος για την Συγκοινωνιακή, Τοπογραφική & Γεωλογική Μελέτη 
 β) Ηλίας Κολοβός για την µελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και µελέτες Υδραυλικών 
Έργων, 
 4.  την παραλαβή της µελέτης από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1630 
  
 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση διενέργειας διαπραγµάτευσης για άγονα δροµολόγια του ανοικτού διεθνή 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 155717/6813/20-11-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Κηρύσσει άγονα τα κάτωθι τµήµατα του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισµού 

µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. Εύβοιας: 
160 (κωδ. δροµ. 228) «Πύργος-Καληµεριάνοι-Κύµη & Επιστροφή»,  

            161 (κωδ. δροµ. 229) «Παραλία Κύµης- Κύµη & Επιστροφή»,   
            317  (κωδ. δροµ. 399) «Τζάριζα-Βασιλικό & Επιστροφή». 
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2. Εγκρίνει τη διενέργεια διαπραγµάτευσης για την ανάδειξη µειοδοτών για τα ανωτέρω 
αναφερόµενα τµήµατα(δροµολόγια). 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1631 

 
ΘΕΜΑ 12ο: Τροποποίηση συµβάσεων µεταφοράς µαθητών χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. 
Ευρυτανίας για το σχολικό έτος 2015-2017. 
(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. 155856/4250/20-11-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Α. Καταργεί την υπ΄αριθµ. 84/2015 σύµβαση του Τριάντη Γεωργίου, διότι παραιτήθηκε. 
Β) Τροποποιεί τις κάτωθι συµβάσεις και την αναδροµική ισχύ των τροποποιήσεων από 

την αρχή πραγµατοποίησης της δαπάνης κάθε σύµβασης, ως εξής: 
 
1. την υπ΄αριθµ. 81/2015 σύµβαση του Παπαντώνη Νικολάου ως προς το άρθρο 1: 

αντικείµενο σύµβασης και συγκεκριµένα στο δροµολόγιο 2.17, ως προς τον αριθµό των µαθητών 
από τέσσερις (4) µαθητές σε έναν (1) λόγω µετεγγραφής.  
 
Αρχική Σύµβαση  
 

Α/Α Α/Α 
∆ΡΟΜ. 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
άνευ ΦΠΑ 

1. 2.17 ΝΕΟ ΑΡΓΥΡΙ -
ΜΥΡΟ∆ΕΝΤΡΙ 

4 ∆.Σ. ∆ΑΦΝΟΥΛΑΣ ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

17,31 

 
Τροποποιητική Σύµβαση 
 

Α/Α Α/Α 
∆ΡΟΜ. 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
άνευ ΦΠΑ 

1. 2.17 ΝΕΟ ΑΡΓΥΡΙ -
ΜΥΡΟ∆ΕΝΤΡΙ 

1 ∆.Σ. ∆ΑΦΝΟΥΛΑΣ ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

17,31 

 
2. την υπ΄αριθµ. 83/2015 σύµβαση του Σαµαρά Αναστάσιου ως προς το άρθρο 1: 

αντικείµενο σύµβασης, διότι στο δροµολόγιο 2.44 προστέθηκε ένας µαθητής Γυµνασίου.  
 
Αρχική Σύµβαση  
 

Α/Α Α/Α 
∆ΡΟΜ. 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
άνευ ΦΠΑ 

 2.44 ΜΕΣΟΧΩΡΙ 
ΚΛΕΙΤΣΟΥ-
ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

3 ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΦΟΥΡΝΑΣ 

ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

19,15 

 
Τροποποιητική Σύµβαση 
 

Α/Α Α/Α 
∆ΡΟΜ. 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
άνευ ΦΠΑ 
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 2.44 ΜΕΣΟΧΩΡΙ 
ΚΛΕΙΤΣΟΥ-
ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

4 ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΦΟΥΡΝΑΣ 

ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

19,15 

 
3. την υπ΄αριθµ. 80/2015 σύµβαση του Μπράζια ∆ηµοσθένη ως προς το άρθρο 1: 

αντικείµενο σύµβασης, διότι εξαρχής είχε υπολογισθεί µια διαδροµή που δεν είναι εφικτή για τη 
πραγµατοποίηση του δροµολογίου. Το δροµολόγιο, λόγω πιο εύκολης πρόσβασης, θα πρέπει 
να εκτελείται µέσω Παλαιοχωρίου, µε αποτέλεσµα να αλλάξουν τα χλµ, ως εξής:  

• δροµολόγιο 2.9 τώρα προδιαγράφεται από το Νέο Αργύρι – Παλιοχωράκι-Κάτω 
Ραπτόπουλο-Ραπτόπουλο σύνολο: 46 χλµ χωµατόδροµο. 

• ∆ροµολόγιο 2.11 τώρα προδιαγράφεται από το Άνω Καταφύλλι - Πράβα Αργυρίου 
(Μακρύκαµπος) - Αργύρι - Νέο Αργύρι - Παλιοχωράκι - Κάτω Ραπτόπουλο - 
Ραπτόπουλο σύνολο: 60 χλµ χωµατόδροµο 

Κατόπιν εισαγωγής των νέων στοιχείων στον σχετικό τύπο της ∆ιακήρυξης προκύπτει η 
κατωτέρω αποζηµίωση: 
 
Αρχική Σύµβαση  
 

Α/Α Α/Α 
∆ΡΟΜ. 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
άνευ ΦΠΑ 

1. 2.9 ΑΡΓΥΡΙ 
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

3 ΓΥΜΝΑΣΙΟ-Λ.Τ. 
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

43,92 

2. 2.11 ΑΝΩ ΚΑΤΑΦΥΛΛΙ-
ΜΠΡΑΒΑ 
ΑΡΓΥΡΙΟΥ 
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

4 ΓΥΜΝΑΣΙΟ-Λ.Τ. 
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  

33,60 

        
Τροποποιητική Σύµβαση 
 

Α/Α Α/Α 
∆ΡΟΜ. 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
άνευ ΦΠΑ 

1. 2.9 ΑΡΓΥΡΙ 
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

3 ΓΥΜΝΑΣΙΟ-Λ.Τ. 
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

45,91 

2. 2.11 ΑΝΩ 
ΚΑΤΑΦΥΛΛΙ-

ΠΡΑΒΑ 
ΑΡΓΥΡΙΟΥ -
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ  

4 ΓΥΜΝΑΣΙΟ-Λ.Τ. 
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  

59,88 

 
4. την υπ΄αριθµ.. 47/2015 σύµβαση του Καλύβα Αργυρίου ως προς τον αριθµό των 

παιδιών και τη σχολική µονάδα, διότι προστέθηκαν δύο µαθητές Νηπιαγωγείου. 
 
Αρχική Σύµβαση 
 

Α/Α Α/Α 
∆ΡΟΜ. 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
άνευ ΦΠΑ 

1. 2.22 ΦΤΕΡΟΛΑΚΑ 4 ∆.Σ. ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ 

ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

28,27 

2.22 ΦΤΕΡΟΛΑΚΑ 4 ∆.Σ. ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ 

ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

30,11 
(µε πάγο ή 
χιόνι) 

2. 2.23 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 2 ∆.Σ. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΕ 20,10 
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ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
2.23 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ 
2 ∆.Σ. ∆ΥΤΙΚΗΣ 

ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ 
ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
20,86 

(µε πάγο ή 
χιόνι) 

 
Τροποποιητική Σύµβαση 
 

Α/Α Α/Α 
∆ΡΟΜ. 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
άνευ ΦΠΑ 

1. 2.22 ΦΤΕΡΟΛΑΚΑ 4 ∆.Σ. ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ 

ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

28,27 

2.22 ΦΤΕΡΟΛΑΚΑ 4 ∆.Σ. ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ 

ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

30,11 
(µε πάγο ή 
χιόνι) 

2. 2.23 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ - 
ΦΤΕΡΟΛΑΚΑ 

4 ∆.Σ. ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ – 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

∆ΥΤ.ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ 

ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

20,10 

2.23 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ - 
ΦΤΕΡΟΛΑΚΑ 

4 ∆.Σ. ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ – 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

∆ΥΤ.ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ 

ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

20,86 
(µε πάγο ή 
χιόνι) 

 
5. την υπ΄αριθµ. 71/2015 σύµβαση του ∆ρούγου Ιωάννη ως προς το άρθρο 1: 

αντικείµενο σύµβασης, διότι στο δροµολόγιο 2.30, στην πρωινή διαδροµή, επιβιβάζεται ένας 
µαθητής Νηπιαγωγείου από τον Άγιο Νικόλαο προς το 4ο Νηπιαγωγείο Καρπενησίου. Συνεπώς, 
θα πρέπει να προστεθούν τα παραπάνω χλµ, ο αριθµός των µαθητών και η αντίστοιχη σχολική 
µονάδα.  

Κατόπιν εισαγωγής των νέων στοιχείων στον σχετικό τύπο της ∆ιακήρυξης προκύπτει η 
κατωτέρω αποζηµίωση:  
 
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 

4 ΕΕΕΕΚ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ/4ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

 ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  

18,21 

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). 

 
 
Τροποποιητική Σύµβαση 
 

Α/Α Α/Α 
∆ΡΟΜ. 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
άνευ ΦΠΑ 

1. 2.30 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- 3 ΕΕΕΕΚ  ΜΕ 20,16 
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ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 3-
ΠΡΟΦΗΤΗΣ 
ΗΛΙΑΣ 

1 (ΠΡΩΙ) ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ/4ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

(ΠΡΩΙ) 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  

2.30 

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 3-
ΠΡΟΦΗΤΗΣ 
ΗΛΙΑΣ 

3 
1 (ΠΡΩΙ) 

ΕΕΕΕΚ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ/4ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

(ΠΡΩΙ) 
 ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ   

21,24 
(µε πάγο ή 
χιόνι) 

Οι ηµέρες 
χιονιού είναι 
εξήντα (60). 

 
  
6. την υπ΄αριθµ.82/2015 σύµβαση της Σβάρνα Χρυσούλας ως προς το άρθρο 1: 

αντικείµενο σύµβασης, διότι οι µαθητές της Ιτέας κατοικούν 1χλµ χωµατόδροµο έξω από το 
χωριό. Επιπλέον, ο µαθητής από τα Λεπιανά τον Σεπτέµβριο δεν εγγράφηκε στο σχολείο. 

Κατόπιν εισαγωγής των νέων στοιχείων στον σχετικό τύπο της ∆ιακήρυξης προκύπτει η 
κάτωθι αποζηµίωση: 
 
Αρχική σύµβαση 
 

Α/Α Α/Α 
∆ΡΟΜ. 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
άνευ ΦΠΑ 

1. 2.14 ΙΤΕΑ-ΛΕΠΙΑΝΑ 4 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

19,40 

 
Τροποποιητική σύµβαση 
 

Α/Α Α/Α 
∆ΡΟΜ. 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
άνευ ΦΠΑ 

1. 2.14 ΙΤΕΑ 3 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

20,64 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1632 

 
 
∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 13ο: ∆ωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου της Π.Ε. Φθιώτιδας στον Σωµατείο µε τίτλο: 
«Λέσχη Εφέδρων Καταδροµέων Ειδικών δυνάµεων Στερεάς Ελλάδας». 
(Εισηγητής κ. Ευθύµιος Καραΐσκος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φθιώτιδας και Αναπληρωτής 
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 294/17-11-2015 
έγγραφο της Αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας 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 παραχώρηση για δωρεάν χρήση ενός ακινήτου, επιφανείας 50 τµ περίπου, 

ανατολικά του κτιρίου της πρώην ΥΕΒ επί της οδού Παπαποστόλου, στο Σωµατείο µε τίτλο 
«Λέσχη Εφέδρων Καταδροµέων Ειδικών ∆υνάµεων Στερεάς Ελλάδας» για όσο διάστηµα είναι 
εγγεγραµµένος στο µητρώο εθελοντικών οργανώσεων της Γ.Γ.Π.Π., µε τους εξής όρους: 

ΑΔΑ: ΩΛΜΘ7ΛΗ-68Ο



 13

1.- Το Σωµατείο µε τίτλο «Λέσχη Εφέδρων Καταδροµέων Ειδικών ∆υνάµεων Στερεάς 
Ελλάδας» αναλαµβάνει την ευθύνη για την συντήρηση του ακινήτου και την φύλαξη του χώρου 
για όλο το διάστηµα της παραχώρησης. 

2.- Σε οποιαδήποτε περίπτωση αλλαγής της χρήσης του χώρου του οικοπέδου ή του/των 
ακινήτου/ων, ή για άλλους λόγους ανωτέρας βίας που προκύψουν, ο Σύλλογος είναι 
υποχρεωµένος να αποδώσει ελεύθερη τη χρήση του χώρου, την εποµένη κοινοποίησης 
όχλησης και αζηµίως για την Περιφέρεια Στερεάς  Ελλάδας. 

3.- Μετά την λήξη της παραχώρησης ο Σύλλογος οφείλει να παραδώσει το κτίσµα στην 
κατάσταση που το παρέλαβε µε τις προσθήκες και βελτιώσεις που έγιναν, χωρίς καµία αξίωση 
εκ µέρους του.   

4.- Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόµενα από το νόµο για την αντίστοιχη περίπτωση.   
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1633 
 
 
∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση δαπανών και δέσµευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 
(Εισηγητής κ. Φανή Παπαθωµά, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Βοιωτίας). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 4822/19-11-2015 
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: α) κάλυψη µε κλειστό κύκλωµα καµερών και την 

συµπλήρωση του συστήµατος συναγερµού των κτιριακών εγκαταστάσεων 
στη Θήβα ποσού 7.895,00€, β) για τις ελλείψεις του συναγερµού και του 
κλειστού κυκλώµατος καµερών του κτιρίου του ∆ιοικητηρίου στη Λιβαδειά 
ποσού 2.090,00€, γ) για την επισκευή του συναγερµού στο ΚΤΕΟ Αλιάρτου 
ποσού 510,45€ για την ολοκλήρωση του συστήµατος φύλαξης των κτιρίων 
της ΠΕ Βοιωτίας και την αποτροπή των συχνών προβληµάτων κλοπών και 
παραβιάσεων που έχουν συµβεί το τελευταίο χρονικό διάστηµα ιδιαίτερα 
στο κτίριο της Θήβας και απευθείας ανάθεση στην οικονοµικότερη 
προσφορά 
Σχετ. προσφορές 11-11-2015 Χρήστου Λούκα και  Γεωργίου Κυριάκου 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 1729 

10.495,45 

2. Πληρωµή δαπάνης για αγορά τεστ που αφορά αξιολογήσεις και 
επαναξιολογήσεις µαθητών όλων των σχολικών βαθµίδων από τις δύο 
∆ιεπιστηµονικές Οµάδες του ΚΕ∆∆Υ Βοιωτίας  
Σχετ. Το αρ. 850/17-11-2015 έγγραφο ΚΕ∆∆Υ 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 1723 

1.188,65 

3. Πληρωµή δαπάνης για αγορά διαφόρων εντύπων και σφραγίδων για τις 
ανάγκες του Τµήµατος Μεταφορών Θήβας   
Σχετ. Το αρ. 10942/5-11-2015 έγγραφο του Τµήµατος Μεταφορών Θήβας   
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 0843, 1699 

717,09 

4. Πληρωµή δαπάνης στον δικηγόρο Αργύρη Μάνθου για εκπροσώπηση  της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος  στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά κατά την 
δικάσιµο της 7-10-2015 για την υπόθεση προσφυγής  της εταιρείας «Μ. 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ – Ι. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.» 
σύµφωνα µε την απόφαση 1258/28-9-2015 (Πράξη 25) της Οικονοµικής 

341,00 
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Επιτροπής  
Σχετ. Το αρ. 24/17-11-2015 τιµολόγιο 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 0871 

5. ∆έσµευση ποσού 4.300,00€ για την πληρωµή ∆ευτεροβάθµιας Ιατρικής 
Επιτροπής στον ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 0519 

4.300,00 

6. Πληρωµή δικαστικής δαπάνης στον Χρήστο Ξενάκη του Αλεξάνδρου 
σύµφωνα µε την 1012/2015 απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά και 
σύµφωνα µε την απόφαση 1351/19-10-2015 (Πράξη 28) της Οικονοµικής 
Επιτροπής περί µη άσκησης κανενός ενδίκου µέσου. 
Σχετ. Το αρ. ΤΤ 147914/1501/5-11-2015, έγγραφο της  Νοµικής Υπηρεσίας  
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 0893 

500,00 

7. Επιστροφή ποσού στους Γ. κ Β. Κακαβάς ΡΑΝΤΟΜ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ, το οποίο 
κατατέθηκε µε το 41/14-10-2015 παραστατικό, διότι δεν ολοκληρώθηκε η 
διαδικασία µεταβίβασης του ΒΙΝ 8119 αυτοκινήτου 
Σχετ. Το αρ. 10688/11-11-2015, έγγραφο Τµήµατος Μεταφορών Θήβας 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 3199 

135,00 

8. Επιστροφή ποσού στην Παπαευσταθίου Βασιλική, το οποίο κατατέθηκε µε 
το 37/30-10-2015 παραστατικό, διότι δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία 
µεταβίβασης του ΒΙΜ 6783 αυτοκινήτου 
Σχετ. Το αρ. 11158/11-11-2015, έγγραφο Τµήµατος Μεταφορών Θήβας 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 3199 

195,00 

9 Πληρωµή δαπάνης για αγορά ενός DRUM XEROX 128 για τις ανάγκες της 
∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού  
Σχετ. προσφορά 18-11-2015 
∆έσµευση πίστωσης ΕΦ. 01.073 ΚΑΕ 1329 

135,30 

  
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1634 

 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπάνης της 1ης Εντολής Πληρωµής και Πιστοποίησης του έργου 
«Μίσθωση µηχανηµάτων για την συντήρηση του οδικού δικτύου στα όρια του ∆ήµου 
Καρπενησίου για τα έτη 2015-2016» Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 156210/2736/23-11-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τη δαπάνη της 1ης Εντολής Πληρωµής και Πιστοποίησης του έργου «Μίσθωση 

µηχανηµάτων για την συντήρηση του οδικού δικτύου στα όρια του ∆ήµου Καρπενησίου για τα 
έτη 2015-2016», Π.Ε. Ευρυτανίας, ως εξής: 

 

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός 
Φορέας 

Προµηθευτής/ 
Ανάδοχος 

Ηµεροµηνίες 
εργασιών Ποσό 

1 

1η εντολή πληρωµής του 
έργου «Μίσθωση 
µηχανηµάτων για την 
συντήρηση του οδικού δικτύου 
στα όρια του ∆ήµου 
Καρπενησίου για τα έτη 2015-
2016», ΧΡΗΣΗ: 2015, για 
εργασίες διευθέτησης κοίτης 
ποταµού Κρικελλιώτη και 
ρεµάτων που καταλήγουν σε 
αυτόν.         
Χρηµατοδότηση: ΣΑΕΠ566 

2014ΕΠ566
00015 

ΜΗΤΣΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

19/10/2015 
έως 

20/11/2015 
11.808,00 € 
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Προϋπολογισµός: 11.808,00 €  
Ποσό σύµβασης: 11.808,00 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 
Παρόν 
λογαριασµός:11.808,00€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2 

1η εντολή πληρωµής του 
έργου «Μίσθωση 
µηχανηµάτων για την 
συντήρηση του οδικού δικτύου 
στα όρια του ∆ήµου 
Καρπενησίου για τα έτη 2015-
2016», ΧΡΗΣΗ: 2015, για 
εργασίες διευθέτησης κοίτης 
ποταµού Κρικελλιώτη και 
ρεµάτων που καταλήγουν σε 
αυτόν.         
 
Χρηµατοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισµός: 12.595,20 €  
Ποσό σύµβασης: 12.595,20 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 
Παρόν 
λογαριασµός:12.595,20€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014ΕΠ566
00015 

ΜΗΤΣΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

19/10/2015 
έως 

21/11/2015 
12.595,20 € 

                                                                                                                        ΣΥΝΟΛΟ 24.403,20 € 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1635 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπάνης της 1ης Εντολής Πληρωµής και Πιστοποίησης του έργου 
«Μίσθωση µηχανηµάτων για την συντήρηση του οδικού δικτύου στα όρια του ∆ήµου Αγράφων 
για τα έτη 2015-2016» Π.Ε. Ευρυτανίας. 
(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. 156211/2737/23-11-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τη δαπάνη της 1ης Εντολής Πληρωµής και Πιστοποίησης του έργου «Μίσθωση 

µηχανηµάτων για την συντήρηση του οδικού δικτύου στα όρια του ∆ήµου Αγράφων για τα έτη 
2015-2016», Π.Ε. Ευρυτανίας, ως εξής: 

 

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός 
Φορέας 

Προµηθευτής/ 
Ανάδοχος 

Ηµεροµηνίες 
εργασιών  Ποσό 

1 

1η εντολή πληρωµής του 
έργου «Μίσθωση 
µηχανηµάτων για την 
συντήρηση του οδικού 
δικτύου στα όρια του ∆ήµου 
Αγράφων για τα έτη 2015-
2016», ΧΡΗΣΗ: 2015, για 

2014ΕΠ56
600015 

ΣΒΕΡΩΝΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

27/10/2015 
έως 

18/11/2015 
8.885,52 € 
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εργασίες διευθέτησης κοίτης 
ποταµού Αγραφιώτη 
         
Χρηµατοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισµός: 8.885,52 €  
Ποσό σύµβασης: 8.885,52 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 
Παρόν λογαριασµός: 
8.885,52 € 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2 

1η εντολή πληρωµής του 
έργου «Μίσθωση 
µηχανηµάτων για την 
συντήρηση του οδικού 
δικτύου στα όρια του ∆ήµου 
Αγράφων για τα έτη 2015-
2016», ΧΡΗΣΗ: 2015, για 
εργασίες άρσης 
καταπτώσεων στα τµήµατα 
του οδικού δικτύου Βίνιανη – 
∆άφνη – Μαυροµµάτα και 
∆άφνη – Παπαδιά  
         
Χρηµατοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Προϋπολογισµός: 14.386,08 
€  
Ποσό σύµβασης: 14.386,08 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: - 
Παρόν 
λογαριασµός:14.386,08€ 
Υπόλοιπο Εγκρίσεων: - 

2014ΕΠ56
600015 

ΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

19/10/2015 
έως 

22/11/2015 
14.386,08 € 

ΣΥΝΟΛΟ 23.271,60 € 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1636 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δαπανών και δέσµευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
(Εισηγητής κ. Αριστείδης Τασιός, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 157272/4279/24-11-
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 τις παρακάτω δαπάνες και τη δέσµευση πίστωσης από τον Τακτικό 

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

 
 
 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Π/Υ 
(ποσό µε 
Φ.Π.Α. σε 
ευρώ) 
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1 δαπάνη για δηµοσιεύσεις που απαιτούνται για τη δηµοσίευση περίληψης 
προκήρυξης του Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού 
για το έργο: «Μεταφορά µαθητών δηµοσίων σχολείων χωρικής αρµοδιότητας ΠΕ 
Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2015-2016 και 2016-2017» (Αρ. Περίληψης 
∆ιακήρυξης 101416/2823/28-07-2015).  

Σχετ. έγγραφο: το υπ.αριθµ. 155977/4252/20-11-2015 της ∆/νσης ∆/κού Οικ/κού  
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 0841 

561,00 
ευρώ 

2 δαπάνη για την προµήθεια ελαστικών για τα οχήµατα – οχήµατα της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας.  
 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗ

ΤΟΥ 

ΑΡΙΘ. 
ΑΥΤΟΚΙΝ
ΗΤOΥ 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗ

ΝΙΑ 
ΕΠΙΘ/ΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 

Επιβατικό ΚΗΥ 3797 Ελαστικά 50/50-
195/80R15 (4τµχ)  23-11-2015 420,00 

   ΣΥΝΟΛΟ(1) 420,00 
Επιβατικό ΚΗΥ 3798 Ελαστικά 50/50-

195/80R15 (4τµχ) 23-11-2015 420,00 

   ΣΥΝΟΛΟ(2) 420,00 
Επιβατικό ΚΗΥ 3799 Ελαστικά 50/50-

195/80R15 (4τµχ) 23-11-2015 420,00 

   ΣΥΝΟΛΟ(3) 420,00 
Επιβατικό 

Jeep ΚΗΥ 3796 Ελαστικά 50/50-
195/80R15 (4τµχ) 23-11-2015 432,96 

   ΣΥΝΟΛΟ(4) 432,96 
Επιβατικό 

Jeep ΚΗΥ 3800 Ελαστικά 205/60-205/60 
R16 SEASON (4τµχ) 23-11-2015 530,00 

   ΣΥΝΟΛΟ(5) 530,00 

Εκχιονιστικό 
λεπίδες ΚΗΥ 9400 

Ελαστικά 13*22,50 
GOOD YEAR OFF ROAD 
(4τµχ) 

23-11-2015 3.788,40 

   ΣΥΝΟΛΟ(6) 3.788,40 

Φορτηγό ΚΗΥ 9370 Ελαστικά 12*22,50 falken 
61388 (4τµχ) 23-11-2015 1.426,80 

   ΣΥΝΟΛΟ(7) 1.426,80 
Επιβατικό ΚΗΙ 4356 Ελαστικά 235/55/17 

MICHELIN LAT. CROSS 
(4τµχ) 

23-12-2015 688,80 

   ΣΥΝΟΛΟ(8) 688,80 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  8.126,96 

 
Σχετ. τα υπ.αριθµ. 157194/4278/24-11-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1321 

8.126,96 
ευρώ 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1637 

 
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. 156742/8446/23-11-
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 
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αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή 

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

Α/Α Αιτιολογία Ποσό 
1. δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας αναλωσίµων υλικών (δύο τόνερ 

HP CE255A-55A) για τους εκτυπωτές της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
(ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜ. & ΣΙΑ ΕΤΕ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1111 

344,40 

2. δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας αναλωσίµων υλικών (τόνερ MLT-
D1052 LARGE) για την συσκευή FAX της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
(ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜ. & ΣΙΑ ΕΤΕ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1111 

89,55 

3. δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας λιπαντικών (υδραυλικό SAE 10W- 
υδραυλικό SAE46 και κινητήρα 15W 40) για τις ανάγκες της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων (ΠΕΡΛΙΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1511 

1.943,40 

4. δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας ειδών ατοµικής προστασίας στου 
υπαλλήλους του Μηχανολογικού Εξοπλισµού (ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1423 

1.340,00 

5. δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας ειδών ατοµικής προστασίας στου 
υπαλλήλους του Μηχανολογικού Εξοπλισµού (ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΡΟΥΧΑ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1421 

3.380,00 

6. δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας δύο (2) τόνερ γ ια εκτυπωτή της 
∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού του Τµήµατος Μισθοδοσίας 
(ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜ. & ΣΙΑ ΕΤΕ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1111 

120,00 

7. δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας χρωµάτων για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της ΠΕ Φωκίδας (ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1641 

184,50 

8. δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας υλικών για τις ανάγκες της ΠΕ 
Φωκίδας (ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1699 

678,35 

9. ∆απάνη για την πληρωµή συντήρησης- τρίψιµο δαπέδων του παλαιού 
περιφερειακού καταστήµατος της ΠΕ Φωκίδας (ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΞΗΡΟΣ & 
ΣΙΑ ΕΕ)  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0851 

2.460,00 

10. δαπάνη για την πληρωµή οδοιπορικών ενός (2) υπαλλήλων της ∆/νσης 
∆ιοικητικού - Οικονοµικού, πέντε ( 5) υπαλλήλων της ∆/νσης Ανάπτυξης, 
(1)ενός υπαλλήλου του τµήµατος Πολιτικής Προστασίας και ενός (1) 
υπαλλήλου του τµήµατος ΚΤΕΟ για το µήνα Νοέµβριο  2015 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0711 

1818,51 

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

10.000,00 

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

6.000,00 

13. δαπάνη για την πληρωµή λογαριασµών ύδρευσης για το Γ.Γ.Α Ευπαλίου   
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0831 

19,68 

14. δαπάνη για την πληρωµή παράστασης ενώπιων του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για την απόκρουση της αριθµ. 9911/28-03-2013 
προσφυγής - αγωγής του Ηλία Παγώνη ( ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ )  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0871 

380,07 

15. δαπάνη για την πληρωµή προµήθειας µίας ψηφιακής φωτογραφικής 
µηχανής για την εξυπηρέτηση των αναγκών του τµήµατος Πολιτικής 
Προστασίας, η έγκριση της δαπάνης κρίνεται απαραίτητη για την 
καταγραφή εκτάκτων γεγονότων (πληµµύρες – βροχοπτώσεις – 

250,00 
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χιονοπτώσεις - κατολισθήσεις πυρκαγιές ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  1725 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1638 

 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα – µελέτες του προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Κωνσταντίνος Μίχος, Ανιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φωκίδας). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 154483/8314/20-11-
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 τη δαπάνη και διάθεση πίστωσης για την πληρωµή των παρακάτω 

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

                                                                                                                                                                                                             
α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΙ∆. 

ΦΟΡΕΑΣ     
ΚΑΕ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΠΟΣΟ 

1 ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ  ΓΕΦΥΡΑΣ  
ΣΚΙΤΣΑΣ  
ΠΡΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :205.000,00 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ :ΚΑΠ (LEADER) 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ :6.097,18 
ΠΑΡΟΝ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ:57.241,48 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ :45.992,28 

071 
ΚΑΕ 9779 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 

(ΤΕΧΝΗΚΩΝ 
ΑΤΕ) 

 

57.241,48 

2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
Π.Ε ΦΩΚΙ∆ΑΣ (ΠΑΡΝΑΣΣΙ∆Α) 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :24.943,00 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:ΤΟΚΟΙ 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:13.057,90 
ΠΑΡΟΝ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ:10.095,67 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ:791,70  

071 
ΚΑΕ 9779 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
∆ΡΟΛΑΠΑΣ 

10.095,67 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1639 

 
ΘΕΜΑ 20ο: 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. 156304/6829/23-11-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

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

Α/Α Αιτιολογία Συνολικό 
ποσό € 

1. Προµήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 6117 εκχιονιστικό – χορτοκοπτικό 
όχηµα της ∆ΤΕ της ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 
1321 (σχετ. αρ. πρωτ. 153682/4850/17-11-2015 έγγραφο της ∆/νσης 

1.134,06 
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Τεχνικών Έργων ΠΕ Ευβοίας). 
2. 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. 153680/4848/17-11-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ 
Ευβοίας). 

590,04 

3. Προµήθεια φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος για της ανάγκες της ∆/νσης 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, 
ΚΑΕ 1713 (σχετ. αρ. πρωτ. 154568/404/18-11-2015 έγγραφο του 
Τµήµατος Πληροφορικής της ΠΕ Ευβοίας). 

1.968,00 

4. Προµήθεια µολυβοσφραγίδων για τις ανάγκες του Τµήµατος Κτηνιατρικής 
της ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 5244 (σχετ. αρ. 
πρωτ. 150022/14786/10-11-2015 έγγραφο του Τµήµατος Κτηνιατρικής ΠΕ 
Ευβοίας). 

15,62 

5. Παροχή υπηρεσιών µετεγκατάστασης του φορέα ΣΥΖΕΥΞΙΣ (ΥΠ5-ΦΘΙΩΤ-
2701-18) ΑΙΡΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ – ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ – 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ∆ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, στη διεύθυνση 
Ιατρίδου 8, Χαλκίδα (∆/νση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ευβοίας) από την 
πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0824 (σχετ. αρ. πρωτ. 153536/401/17-11-
2015 έγγραφο του Τµήµατος Πληροφορικής ΠΕ Ευβοίας). 

1.845,00 

6. Εργασία συντήρησης και επισκευής για το ΚΗΗ 6117 εκχιονιστικό – 
χορτοκοπτικό όχηµα της ∆ΤΕ της ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 
02073, ΚΑΕ 0861 (σχετ. αρ. πρωτ. 153683/4851/17-11-2015 έγγραφο της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ευβοίας). 

492,00 

7. 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. 153679/4847/17-11-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων ΠΕ Ευβοίας). 

73,80 

8. 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. 153681/4849/17-11-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων ΠΕ Ευβοίας). 

196,80 

9. Εργασία συντήρησης και επισκευής για το ΜΕ 123053 διαγραµµιστικό 
όχηµα της ∆ΤΕ της ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 
0861 (σχετ. αρ. πρωτ. 153678/4846/17-11-2015 έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων ΠΕ Ευβοίας). 

123,00 

10. Tέλη  Κυκλοφορίας έτους 2016 των εξής οχηµάτων ΚΗΗ 6100, ΚΗΙ 5445, 
ΚΗΙ 8850, ΚΗΗ 4805, ΚΗΗ 4806, ΚΗΙ 5261, ΚΗΥ 6250, ΚΗΥ 6249, ΧΑΑ 
3276, ΚΗΗ 6117, ΚΗΙ 8847, ΚΗΙ  8805, ΚΗΗ 6146,ΤΜΑ 8023, ΤΜΑ 8024 
της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, από πίστωση  Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ  
0899. 

6.630,60 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1640 

 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δαπάνης για συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «2ο Φεστιβάλ Παραδ-
οσιακών χορών» µε τον Εκπολιτιστικό, Επιµορφωτικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο Αυλίδας, Π.Ε. 
Εύβοιας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Φάνης Σπανός, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 157027/6858/23-11-
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 1.230,00 €, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για 

τη συνδιοργάνωση από την Π.Ε. Εύβοιας µε τον Εκπολιτιστικό, Επιµορφωτικό, Εξωραϊστικό 
Σύλλογο Αυλίδας, του 2ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών χορών που θα πραγµατοποιηθεί στο κλειστό 
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γυµναστήριο Βαθέος Αυλίδας στις 19 και 20 ∆εκεµβρίου 2015. Η οικονοµική συνεισφορά της 
Π.Ε. Εύβοιας περιλαµβάνει την κάλυψη της δαπάνης για την αµοιβή της ορχήστρας 
παραδοσιακής µουσικής. 
      Η πίστωση θα βαρύνει τον ΚΑΕ 02.02.073.0844.01 (Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και 
πολιτιστικών εκδηλώσεων) του εγκεκριµένου προϋπολογισµού της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1641 

 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 5849/23-11-2015 
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 και την πληρωµή δαπάνης για αγορές, επισκευές, 

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

        
1 ∆έσµευση πίστωσης και πληρωµή δαπάνης για την προµήθεια µίας 

συσκευής fax για τις ανάγκες του Αγροτικού Κτηνιατρείου 
Αταλάντηςτης ∆ΑΟΚ 
Σχετικό:Το 154875/12418/19-11-2015 έγγραφο της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής. 
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1725 

 
   300,00 

2 Έγκριση για την εγκατάσταση νέας τηλεφωνικής Σύνδεσης Vdsl 500 
Mbs στο νέο ∆ιοικητήριο της ΠΣΕ, η οποία θα χρησιµοποιείται: 
Α) ως εφεδρική γραµµή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης που το 
Σύζευξις τεθεί εκτός λειτουργίας και  
Β) για διαµοιρασµό  ασύρµατου ∆ικτύου. 
Σχετικό:151218/1082/12-11-2015 έγγραφο  της ∆/νσης ∆ιαφάνειας 
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0824 

    
 Μηνιαίο 
  Κόστος  

 
   55,00 € 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1642 

 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για συµµετοχή της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 1η Τουριστική Έκθεση «GRECKA PANORAMA | CYPR», 
που θα πραγµατοποιηθεί στην Πολωνία. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 156405/5901/23-11-
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 και την πληρωµή δαπάνης συνολικού ποσού δέκα 

τριών χιλιάδων ευρώ  (13.000,00 €) για την υλοποίηση δράσεων του προγράµµατος τουριστικής 
προβολής της Π.Σ.Ε., έτους 2015, που αφορούν τη συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας στην 1η Τουριστική Έκθεση «GRECKA PANORAMA | CYPR» στην Πολωνία 
(Βαρσοβία) από 11 έως 13 ∆εκεµβρίου 2015. 

Η συγκεκριµένη δαπάνη αφορά την ενοικίαση και κατασκευή περιπτέρου και θα βαρύνει 
τον ειδικό φορέα 071 και ΚΑΕ 9899. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1643 
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ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση α) δαπάνης – δέσµευση πίστωσης και β) µετακίνησης εκτός έδρας 
Περιφερειακών Συµβούλων στην 1η Τουριστική Έκθεση «GRECKA PANORAMA | CYPR», στην 
Πολωνία. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ευθύµιος Καραΐσκος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φθιώτιδας 
και Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 157335/5932/24-11-
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 µετακίνηση των Περιφερειακών Συµβούλων κ.κ. ∆ηµητρίου  Αργυρίου, Ιωάννη  

Κοντζιά και Γεωργίου Ψυχογιού, για την συµµετοχή τους στην 1η Έκθεση «GRECKA  
PANORAMA I CYPR», που θα πραγµατοποιηθεί από 11 έως 13-12-2015 στην Πολωνία 
(Βαρσοβία),    

2. τη δαπάνη – δέσµευση πίστωσης ποσού 3.000,00 € για έξοδα µετακίνησης 
(αεροπορικά εισιτήρια, διαµονή, διατροφή και λοιπά έξοδα) των ανωτέρω Περιφερειακών 
Συµβούλων. 

Η συγκεκριµένη δαπάνη θα βαρύνει τον ΕΦ 01  073  ΚΑΕ 0717. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1644 
 
 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

 
ΘΕΜΑ 25ο: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού για το έργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. 
Φθιώτιδας (έτος 2015)», προϋπολογισµού 2.340.000,00 € 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. 156867/8693/23-11-
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 
 Συγκροτεί την παρακάτω επιτροπή διαγωνισµού για τη διεξαγωγή δηµοπρασίας του 
έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας (έτος 2015)», προϋπολογισµού 
2.340.000,00 € µε Φ.Π.Α., που θα πραγµατοποιηθεί στις 15-12-2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 
10:00 π.µ. στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 21 του Ν. 3369/08, τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη της οποίας προέκυψαν µε 
δηµόσια κλήρωση, σύµφωνα µε το από 17-11-2015 πρακτικό, ως εξής: 

 
Α.1 Τακτικά µέλη: 

 
1. ΓΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός 
2. ΖΩΒΟΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Μηχανολόγος Μηχανικός   
3. ΚΑΤΣΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 
4. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλοι της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας                              
 
Α.2. Αναπληρωµατικά µέλη: 

 
1. ΜΟΥΡΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τοπογράφος Μηχανικός 
2. ΜΑΚΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ, Πολιτικός Μηχανικός  
3. ΜΙΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Πολιτικός Μηχανικός                                   
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4. ΠΑΣΑΠΟΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Εργοδηγός Τοπογράφος ΤΕ, υπάλληλοι της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας που αναπληρώνουν κατά σειρά διορισµού οποιοδήποτε από τα 
παραπάνω τακτικά µέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται.                    
 
 
Β. Εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΑΣ κ. ΜΠΟΛΟΒΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, µε αναπληρωτή του τον κ. 
ΣΙΜΟ ΣΙΜΟ.  
Γ.  Εκπρόσωπος της ΠΕ∆ Στερεάς Ελλάδας κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, µε αναπληρωτή του 
τον κ. ΚΑΤΣΙΦΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ.  
∆. Εκπρόσωπος του Συνδέσµου Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων Νοµού Φθιώτιδας, µε τον  
αναπληρωτή του. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1645 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Συγκρότηση πάγιων ετήσιων επιτροπών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 
4024/2011. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 157016/8453/23-11-
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 
 Συγκροτεί τις παρακάτω επιτροπές για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Φωκίδας, σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 38 του Κανονισµού Προµηθειών 
του ∆ηµοσίου (Π.∆. 118/2007), τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη των οποίων προέκυψαν 
από δηµόσια κλήρωση, που διενεργήθηκε στις 23-11-2015, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α/226) και της µε αρ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/2011 
απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (ΦΕΚ 
Β/2540/7.11.2011), ως εξής: 
 

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

 
i. Ευάγγελος Κούτουλας ως Πρόεδρος, µε αναπληρωτή του τον Ευάγγελο 

Καραγιώργο, υπάλληλοι της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, 
ii. Αλεξάνδρα Κουτσού της ∆/νσης Ανάπτυξης ως µέλος, µε αναπληρωτή της τον Ηλία 

Κολοβό, υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων, 
iii. Παρασκευή Καστρίτη ως µέλος, µε αναπληρωτή της τον Ευθύµιο ∆ελή, υπάλληλοι  

της ∆/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης.  
 

2. Επιτροπή Αξιολόγησης των Ενστάσεων και Προσφυγών: 
 

i. Μαρία Καπαρέλη ως Πρόεδρος, υπάλληλος της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, µε 
αναπληρωτή της τον Ηλία ∆ηµητρέλο, υπάλληλο της ∆/νσης Ανάπτυξης. 

ii. Νικόλαος Σιδηρόπουλος, υπάλληλος της ∆/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, ως µέλος, µε 
αναπληρωτή του τον Λάµπρο Αναστασίου, υπάλληλο της ∆/νσης ∆ιοικητικού-
Οικονοµικού, 

iii. Πηνελόπη Καραγκιζοπούλου, υπάλληλος της ∆/νσης Ανάπτυξης, ως µέλος, µε 
αναπληρωτή της τον Ιωάννη ∆ούκα, υπάλληλο της ∆/νσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών.  

 
3. Επιτροπή Παραλαβή Υλικών και Υπηρεσιών που αφορούν στην Π.Ε.Φ.: 

 
i. Φωτεινή Λύτρα ως  µέλος, µε αναπληρωτή της τον Αθανάσιο Ψιλογιάννη, υπάλληλοι 

της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, 
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ii. Ιουλία Ξανθούλη ως µέλος, µε αναπληρωτή της τον Ηλία Κατραµάτο, υπάλληλοι  της 
ως άνω υπηρεσίας, 

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1646 

 
ΘΕΜΑ 27ο: Συγκρότηση τριµελούς επιτροπής παραλαβής τροφίµων και της βασικής υλικής 
συνδροµής, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Επισιτιστική και Βασική Υλική 
Συνδροµή για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD)», Π.Ε. 
Φωκίδας.  
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Κωνσταντίνος Μίχος, Ανιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φωκίδας). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 156658/8445/23-11-
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 
Συγκροτεί την παρακάτω τριµελή επιτροπή παραλαβής επισιτιστικής ή/και βασικής 

υλικής συνδροµής, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Επισιτιστική και Βασική 
Υλική Συνδροµή για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD)», Π.Ε. 
Φωκίδας, τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη της οποίας προέκυψαν από δηµόσια κλήρωση 
που διενεργήθηκε στις 18-11-2015, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 
(ΦΕΚ Α/226) και της µε αρ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/2011 απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (ΦΕΚ Β/2540/7.11.2011), ως εξής: 
 

1. Ειρήνη Μαυροµάτη του Νικολάου, κλάδου/ειδικότητας ΤΕ Επαγγελµάτων Υγείας & 
Πρόνοιας/ Κοινωνικής Εργασίας, µε βαθµό Β’, µε αναπληρώτριά της την Σοφία Αθανασοπούλου 
του Γεωργίου, κλάδου/ειδικότητας ΤΕ Επαγγελµάτων Υγείας & Πρόνοιας /Επισκεπτών ∆ηµόσιας 
Υγείας µε βαθµό Β’, 

2. Μαρία Καπαρέλη του ∆ηµητρίου, κλάδου/ειδικότητας ΠΕ ∆ιοικητικού/Οικονοµικού, µε 
βαθµό Ε’, µε αναπληρώτριά της την Φωτεινή Λύτρα, κλάδου/ειδικότητας ΤΕ 
∆ιοικητικού/Λογιστικού µε βαθµό Γ’, 

3. Παρασκευή Καστρίτη του Ηλία, κλάδου/ειδικότητας ΤΕ Τεχνολόγων 
Γεωπόνων/Ιχθυοκοµίας - Αλιείας, µε βαθµό ∆’, µε αναπληρώτριά της την Γεωργία Παπαλουκά 
του Νικολάου, κλάδου/ειδικότητας ∆Ε ∆ιοικητικού/Λογιστικού, µε βαθµό Γ’. 
  

 Έργο της επιτροπής που θα συσταθεί θα είναι η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των 
τροφίµων και της βασικής υλικής συνδροµής που θα διανεµηθούν στα πλαίσια του 
Επιχειρησιακού προγράµµατος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), καθώς και η σύνταξη του σχετικού 
πρωτοκόλλου παραλαβής. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1647 

 
ΘΕΜΑ 28ο: Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης, αξιολόγησης & παραλαβής έργου -
υπηρεσίας «Τεχνικού Συµβούλου για την υποστήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την 
ανάπτυξη – υλοποίηση του Επιχειρηµατικού Πάρκου Οινοφύτων – Σχηµαταρίου», Π.Ε. 
Βοιωτίας, προϋπολογισµού 24.600,00 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής κ. Φανή Παπαθωµά, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Βοιωτίας). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. οικ. 4931/24-11-2015 
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 
 

ΑΔΑ: ΩΛΜΘ7ΛΗ-68Ο



 25

αποφασίζει οµόφωνα 
Συγκροτεί την παρακάτω τριµελή επιτροπή παρακολούθησης, αξιολόγησης & παραλαβής 

έργου  - υπηρεσίας «Τεχνικού Συµβούλου για την υποστήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
για την ανάπτυξη – υλοποίηση του Επιχειρηµατικού Πάρκου Οινοφύτων – Σχηµαταρίου», Π.Ε. 
Βοιωτίας, προϋπολογισµού 24.600,00 € µε Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 38 του 
Π.∆. 118/2007, αποτελούµενη από τα κάτωθι µέλη: 

 
1. Τριανταφυλλοδήµου ∆ήµητρα του Ιωάννη, κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστικού µε 

βαθµό ∆΄, Προϊστάµενη του Τµήµατος Προσωπικού & Μισθοδοσίας της Π.Ε. Βοιωτίας, 
2. Μιχοπούλου Κωνσταντίνα του Ιωάννη, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, µε 

βαθµό ΣΤ ‘, υπάλληλο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Βοιωτίας. 
3. Κωνσταντινίδη Μιχάλη του Παύλου, κλάδου ΤΕ Μηχανικών, µε βαθµό Ε΄, υπάλληλο 

της ∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Βοιωτίας. 
 

Έργο της οποίας θα είναι: 
1. Η παραλαβή του έργου µέσω της κατάθεσης εκ µέρους του Συµβούλου δύο (2) 

Τακτικών Μηνιαίων Αναφορών οι οποίες συνιστούν τα τελικά Παραδοτέα. 
2. Η 1η Τακτική Μηνιαία Αναφορά (Π1) κατατίθεται στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας µε την 

εκπνοή του 1ου µήνα από την υπογραφή της Σύµβασης όπου και περιγράφονται / 
πιστοποιούνται και παραλαµβάνονται οι υπηρεσίες.  

3. Η 2η Τακτική Μηνιαία Αναφορά (Π2) είναι ανακεφαλαιωτική, κατατίθεται στο τέλος της 
συµβατικής περιόδου και συµπεριλαµβάνει όλες τις υπηρεσίες που εκπονούνται ή/και 
υλοποιούνται από το Σύµβουλο. Στη 2η Τακτική Μηνιαία Αναφορά επισυνάπτονται όλα τα 
κείµενα, εισηγήσεις κλπ που έχει παράγει και καταθέσει ο Ανάδοχος καθ’ όλη τη διάρκεια της 
συµβατικής περιόδου. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1648 

 
 

Περατωθέντων των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης 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 
 
       Βασίλειος Φακίτσας 
 

Κων/νος Καραγιάννης 
 

Ευστάθιος Κάππος 
 
     Θωµάς Γρεβενίτης 
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