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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
της 11ης Ιανουαρίου 2016 

        Αριθµός Πρακτικού 2 
 

Στη Λαµία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Πλατεία Ελευθερίας 3, 1ος 
όροφος), σήµερα στις 11 Ιανουαρίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 π.µ., συνήλθε σε 
(τακτική) συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή που συγκροτήθηκε µε την υπ΄αριθµ. 138/7-9-2014 
(Α∆Α: 796Ω7ΛΗ-ΞΩΚ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας, υπό την 
Προεδρία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνου Π. Μπακογιάννη και δυνάµει 
της υπ΄αριθµ. (οικ.) 17/4-1-2016 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 ηµερήσιας διάταξης: 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης 38/28-12-2015 της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Χορήγηση νοµιµοποίησης ή µη για τη συζήτηση στο Συµβούλιο της Επικρατείας της 
από 6-4-2012 και µε αριθµό 2471/2012 αίτησης αναίρεσης κατά της µε αριθµό 2035/2011 
απόφασης του Γ΄ τµήµατος του  Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιώς. 
 
ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του ∆ήµου Νικ. Ζωγράφου, ενώπιον 
του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Σαράντη Καραχάλιου του 
Ευαγγέλου, ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 5ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Λουκά Αποστόλου του Μιχαήλ, 
ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
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ΘΕΜΑ 6ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Παναγιώτη Μπούρµπουλα του 
Θεοδώρου και της Θεοδώρας Παναγιωτοπούλου του ∆ιονυσίου, ενώπιον του Τριµελούς 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 7ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Μαρίας Μουντάνου του 
Αλέξανδρου, ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 8ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Ευάγγελου Κωδωνά του Ηλία, 
ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 9ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«BALAOURAS TRANS SAINT RAFAEL LIMITED», ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 10ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΓΕΩΚΑΤ ΕΠΕ», ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 11ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία «Ρ. 
ΣΤΕΦΑ – Χ. ΖΑΜΠΟΥΡΑΣ Ο.Ε.» και του Αναστασίου Μανώλη», ενώπιον του Τριµελούς 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 12ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΕΛΦΙΚΟ ΑΕΕ», ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 13ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ALUMINCO», ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 14ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΚΑΠΑΧΗΜ ΑΒΕΕ», ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 15ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ ΑΕΒΕ», ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 16ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αίτησης ασφαλιστικών µέτρων νοµής µε 
αίτηµα για προσωρινή διαταγή του Χαραλάµπους Ρέτσου και της Χριστίνας Κωστοπούλου,  
ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαµίας. 
 
ΘΕΜΑ 17ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων 
αποζηµίωσης από απαλλοτρίωση συνολικά 2 αιτούντων, της ∆ήµητρας συζ. Χρήστου Πανούση 
ή Βόγγελη κλπ, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θήβας. 
 
ΘΕΜΑ 18ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση εκθέσεων αναίρεσης των Ιωάννη Ιωάννου, 
Αντωνίου Λάµπρου και Θεοδώρου Καρρά, ενώπιον του Αρείου Πάγου. 
 
ΘΕΜΑ 19ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για άσκηση ενδίκου µέσου κατά της υπ’ αριθµ. 43/2015 
απόφασης του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση της υπ΄αριθµ. 173101/9260/21-12-2015 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Φωκίδας σχετικά µε τη διάθεση µέσων και πόρων για την αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινοµένων (χιονόπτωση 19/12/2015). 
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ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση της υπ΄αριθµ. 174556/9324/22-12-2015 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Φωκίδας σχετικά µε τη διάθεση µέσων και πόρων για την αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινοµένων (χιονόπτωση 22/12/2015). 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση των υπ΄αριθµ. 176524/9399/28-12-2015 & 176890/9406/29-12-2015 
αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας σχετικά µε τη διάθεση µέσων και πόρων για 
την αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών φαινοµένων (χιονοπτώσεις 28/12/2015). 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση των υπ΄αριθµ. 177741/9434/30-12-2015, 178203/9466/30-12-2015 & 
178201/9465/30-12-2015 αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας σχετικά µε τη 
διάθεση µέσων και πόρων για την αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών φαινοµένων (χιονοπτώσεις 
30/12/2015). 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση της υπ΄αριθµ. 1/1-1-2016 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας 
σχετικά µε τη διάθεση µέσων και πόρων για την αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών φαινοµένων 
(χιονόπτωση 1/1/2016). 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση της υπ΄αριθµ. 343/30-12-2015 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Φθιώτιδας σχετικά µε τη διάθεση µέσων και πόρων για την αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινοµένων (χιονόπτωση 30/12/2015). 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου µε τίτλο: «Ασφαλτόστρωση οδικού 
δικτύου Τροβάτο - Όρια Νοµού Καρδίτσας», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 800.000,00 µε 
Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου µε τίτλο: «Ασφαλτόστρωση οδικού 
δικτύου διασταύρωση προς Επινιανά - Γέφυρα Παλαιοκαρυάς», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
προϋπολογισµού 1.200.000,00 µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσµατος του ανοιχτού 
διαγωνισµού του υποέργου: «Αποκατάσταση οδοστρώµατος τµηµάτων της ΕΠ.Ο. 14 - 
Τρίκορφο», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 46.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 29ο: 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. (εξ΄ 
αναβολής). 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση παράτασης της προθεσµίας περαίωσης εργασιών του έργου: 
«∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου Βυζαντινών ναών Άτταλης», Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση παράτασης της προθεσµίας του έργου: «Οδός ∆οµνίστα – Ρόσκα – Πάντα 
Βρέχει – Όρια νοµού – Ν.Α. Ευρυτανίας», προϋπολογισµού 9.000.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση παράτασης της προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση – 
βελτίωση της Π.Ε.Ο. Αρ. 3 Ελευσίνα – Θήβα – Λιβαδειά στο τµήµα από διασταύρωση προς 
ΚΕΠΒ έως κόµβο Πυρί», αρµοδιότητας ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε., προϋπολογισµού 
2.000.000,00 €. 
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(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση πρακτικών 1 και 2 της επιτροπής του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού 
για την «Προµήθεια άλατος έτους 2016», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 160.000,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 
 
(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσµατος του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης (µελάνια) και 
φωτοτυπικού χαρτιού», για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των ∆/νσεων 
Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης, συνολικού προϋπολογισµού 40.000,00 € µε Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δαπάνης – δέσµευση πίστωσης για τη προµήθεια ενός φορητού 
υπολογιστή, για τις ανάγκες του γραφείου του Γενικού ∆/ντή Εσωτερικής Λειτουργίας 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση α) ανάθεσης παροχής υπηρεσιών συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων 
κτιρίων Π.Ε. Βοιωτίας και β) ανάληψης δέσµευσης δαπάνης. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας µε διαπραγµάτευση άγονων και 
νέων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών, σχολικού έτους 2015-2016 της Π.Ε. Βοιωτίας µέσω 
ΕΣΗ∆ΗΣ.  
 
ΘΕΜΑ 38ο: Τροποποιήσεις - καταργήσεις - οµαδοποιήσεις µαθητικών δροµολογίων, χωρικής 
αρµοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για το σχολικό έτος 2015-2016. 
 
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής του επαναληπτικού ανοικτού δηµόσιου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για τα σχολικά έτη 2015-
2016 και 2016-2017, συνολικού προϋπολογισµού 184.468,96 € µε Φ.Π.Α.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
 
∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισµό για αγορές, επισκευές, 
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 
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ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα και µελέτες του προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα και µελέτες του προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για εξόφληση οφειλών 
παρελθόντων ετών της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
 
ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση δαπάνης - δέσµευσης πίστωσης για την υπογραφή Προγραµµατικής 
Σύµβασης για την υλοποίηση του έργου: «Παρακολούθηση δυνητικώς τοξικών µικροφυκών στις 
ζώνες παραγωγής & αλιείας διθύρων µαλακίων των Π.Ε. Φθιώτιδας & Εύβοιας, έτους 2016». 
 
ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για πραγµατοποίηση δαπανών του προγράµµατος 
«Ανίχνευση – Προσδιορισµός αφλατοξινών και επιδηµιολογίας των µυκοτοξικογόνων µυκήτων 
στις Καλλιέργειες της Φιστικιάς Π.Ε. Φθιώτιδας». 
 
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση δαπάνης - δέσµευσης πίστωσης για συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας στην 3η ΕΞΠΟΤΡΟΦ Έκθεση Τροφίµων και Ποτών & Έλληνες Παραγωγοί 2016. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής). 
 
 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ  
 
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση α) δαπάνης, ανάληψης δέσµευσης και διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού 
διεθνή διαγωνισµού και β) κατάρτισης των όρων της διακήρυξης του έργου: «Παροχή 
υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του 
προγράµµατος καταπολέµησης του δάκου της ελιάς ετών 2016 & 2017», Π.Ε. Βοιωτίας, 
συνολικού προϋπολογισµού 461.166,00 € µε ΦΠΑ. 
 
ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση α) δαπάνης, ανάληψης δέσµευσης και διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού 
διεθνή διαγωνισµού και β) κατάρτισης των όρων διακήρυξης του  έργου:  «Παροχή υπηρεσιών 
για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του προγράµµατος 
καταπολέµησης του δάκου της ελιάς ετών 2016 & 2017», Π.Ε. Εύβοιας, συνολικού 
προϋπολογισµού 1.229.799,51 € µε ΦΠΑ. 
 

ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση α) δαπάνης, ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης και διενέργειας ανοικτού 
ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισµού και β) κατάρτισης των όρων διακήρυξης του  έργου:  «Παροχή 
υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του 
προγράµµατος καταπολέµησης του δάκου της ελιάς ετών 2016 & 2017», Π.Ε. Φωκίδας, 
συνολικού προϋπολογισµού 316.159,20 € µε ΦΠΑ. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής). 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση ισολογισµού έναρξης 01-01-2015 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
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ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση της 1ης τροποποίησης του Προϋπολογισµού, έτους 2016, 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 εννέα (9) οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, Ηλίας Μπουρµάς, Ιωάννης 

Ταγκαλέγκας, Βασίλειος Φακίτσας, Κωνσταντίνος Καραγιάννης, Ευστάθιος Κάππος, Ιωάννης 
Αγγελέτος, Γεώργιος Γκικόπουλος και Αθανάσιος Γιαννόπουλος. 

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. Ιωάννης Περλεπές, Αντιπεριφερειάρχης Π.Σ.Ε., µε αρµοδιότητες στους τοµείς Οικονοµικών και 
∆ιαχείρισης ∆ηµόσιας Περιουσίας, 
2. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας 
Π.Σ.Ε., 
3. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε., 
4. Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. και 
5. Φωτούλα Σφήκα, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ιοίκησης Π.Σ.Ε.. 
 

Πριν από τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 
πρότεινε στα µέλη να συζητηθεί και το παρακάτω θέµα, ως έκτακτο: 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για συµµετοχή της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη συνδιοργάνωση µε το Σύλλογο «Μ. Παπαµαύρος» 
εκδήλωσης αφιερωµένης στα 100 χρόνια από την ίδρυση της Παιδαγωγικής Ακαδηµίας και του 
∆ιδασκαλείου Λαµίας. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Το κατεπείγον του θέµατος συνίσταται στο γεγονός ότι η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί 
στις 24-01-2016, ενώ η επόµενη 3η συνεδρίαση της Ο.Ε. έχει προγραµµατιστεί για τις 18-01-
2016. Αν εισαχθεί στην 3η συνεδρίαση, το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για τη σύνταξη, 
υπογραφή, ανάρτηση του πρακτικού συνεδρίασης της Ο.Ε. και στη συνέχεια διαβίβασή του στην 
Υ∆Ε Φθιώτιδας, προκειµένου να ελεγχθεί και να επιστρέψει πάλι, δεν επαρκεί για να τηρηθεί η 
προβλεπόµενη διαδικασία, ώστε να µην υπάρξουν προβλήµατα στις πληρωµές των αναδόχων.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα αποδέχτηκε την πρόταση του Προέδρου και 
αποφάσισε το παραπάνω θέµα να συζητηθεί πριν από τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 18 
 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για συµµετοχή της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη συνδιοργάνωση µε το Σύλλογο «Μ. Παπαµαύρος», 
εκδήλωσης αφιερωµένης στα 100 χρόνια από την ίδρυση της Παιδαγωγικής Ακαδηµίας και το 
∆ιδασκαλείου Λαµίας. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 2654/106/8-1-2016 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
       Εγκρίνει τη δέσµευση πίστωσης και την πληρωµή δαπάνης ποσού πεντακοσίων ευρώ 
(500,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
στη συνδιοργάνωση µε το Σύλλογο «Μ. Παπαµαύρος» εκδήλωσης αφιερωµένης στα 100 χρόνια 
από την ίδρυση της Παιδαγωγικής Ακαδηµίας και του ∆ιδασκαλείου Λαµίας. 

  Η συγκεκριµένη δαπάνη που αφορά εκτυπώσεις αφισών, προσκλήσεων, φωτογραφιών, 
αρχειακού υλικού και προµήθεια τιµητικών πλακετών της ανωτέρω διοργάνωσης θα βαρύνει  το  
Ειδικό Φορέα: 01.073 και τον  Κ.Α.Ε.: 0844.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 19 

 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης 38/28-12-2015 της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 Η Επιτροπή ενέκρινε οµόφωνα το µε αριθµ. 38/28-12-2015 πρακτικό συνεδρίασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 20 
 

Πριν τη συζήτηση των θεµάτων της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. ο κ. Αθανάσιος 
Γιαννόπουλος δήλωσε ότι, µολονότι ικανοποιήθηκε το αίτηµά του για διαφάνεια και τυχαία 
επιλογή δικηγόρων που θα αναλαµβάνουν την υπεράσπιση και διεκπεραίωση των εκάστοτε 
νοµικών υποθέσεων, την ευθύνη των εν λόγω θεµάτων θα έπρεπε να την έχει µια συγκροτηµένη 
και στελεχωµένη µε νοµικούς συµβούλους Νοµική Υπηρεσία.  
 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Χορήγηση νοµιµοποίησης ή µη για τη συζήτηση στο Συµβούλιο της Επικρατείας της 
από 6-4-2012 και µε αριθµό 2471/2012 αίτησης αναίρεσης κατά της µε αριθµό 2035/2011 
απόφασης του Γ΄ τµήµατος του  Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιώς. 
 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. οικ. 171613/375/17-
12-2015 έγγραφο του γραφείου Νοµικής Υπηρεσίας Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Χορηγεί νοµιµοποίηση στον δικηγόρο Αθηνών κ. Πλάτωνα Νιάδη, για να παρασταθεί 

ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας στη συζήτηση της από 6-4-2012 και µε αριθµό 
2471/2012 αίτησης αναίρεσης κατά της µε αριθµό 2035/2011 απόφασης του Γ΄ τµήµατος του  
Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιώς. 

2. Καθορίζει την αµοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, µε βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 982 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 225,86), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 1.207,86 ευρώ, η οποία 
προκύπτει ως εξής: 

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 21 
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ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του ∆ήµου Νικ. Ζωγράφου, ενώπιον 
του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. οικ. 171225/1756/16-
12-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Ειρήνη Παληογεώργου του ∆ηµητρίου [Α.Μ. 306], κάτοικο Λαµίας, οδός Αβέρωφ αριθ. 1, η 
οποία να την εκπροσωπήσει στο Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιµο της 
21/01/2016, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την µε αριθµό 
καταχώρισης 22/05.03.2008 αγωγή που άσκησε ο ∆ήµος Νικ. Ζωγράφος, 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 631 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 145,13), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 776,13 ευρώ, η οποία 
προκύπτει, ως εξής:  

- Παράσταση και υπόµνηµα 471 ευρώ [171 € παράσταση συν 300 € υπόµνηµα], µε βάση  
τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013. 

- Επιπλέον αµοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, µε ποσό 80 ευρώ/ώρα, ήτοι 
συνολικό ποσό 160 ευρώ, για µελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβαθµίου 
∆ικαστηρίου, λόγω της φύσης της υπόθεσης και του σηµαντικού οικονοµικού αντικειµένου αυτής. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 22 

 
ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Σαράντη Καραχάλιου του 
Ευαγγέλου, ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. οικ. 171201/1755/16-
12-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Να µην εκπροσωπηθεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενώπιον του Τριµελούς 

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, δοθέντος ότι θα εκφράσει τις απόψεις της υπηρεσιακά και η 
αρµόδια υπηρεσία θα αποστείλει το διοικητικό φάκελο, οπότε η υπεράσπισή της θα εκπληρωθεί 
επαρκώς κατά τον τρόπο αυτό, δεδοµένης και της φύσης της υποθέσεως. 

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ζήτησε “να διαγραφεί το πρόστιµο που επιβλήθηκε στον 
προσφεύγοντα και να του επιστραφούν οι πινακίδες του αυτοκινήτου, µόλις προσκοµίσει την 
άδεια οδήγησης“. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 23 

 
ΘΕΜΑ 5ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Λουκά Αποστόλου του Μιχαήλ, 
ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. οικ. 171171/1753/16-
12-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Αικατερίνη Τσάγκα του Ηρακλή [Α.Μ. 216 ∆.Σ. Λιβαδειάς], κάτοικο Λιβαδειάς, οδός 
Καραγιαννοπούλου αριθ. 22, τηλ. 22610/26726, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Τριµελές 
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∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιµο της 21/01/2016, ή σε κάθε µετ’ αναβολή 
ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την µε αριθµό καταχώρισης 89/25.09.2007 προσφυγή 
που άσκησε ο Λουκάς Αποστόλου του Μιχαήλ, 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 288 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 66,24), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α] 354,24 ευρώ, η οποία 
προκύπτει, ως εξής:  

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 24 

 
ΘΕΜΑ 6ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Παναγιώτη Μπούρµπουλα του 
Θεοδώρου και της Θεοδώρας Παναγιωτοπούλου του ∆ιονυσίου, ενώπιον του Τριµελούς 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. οικ. 171142/1752/16-
12-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Να µην εκπροσωπηθεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενώπιον του Τριµελούς 

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, δοθέντος ότι θα εκφράσει τις απόψεις της υπηρεσιακά και η 
αρµόδια υπηρεσία θα αποστείλει το διοικητικό φάκελο, οπότε η υπεράσπισή της θα εκπληρωθεί 
επαρκώς κατά τον τρόπο αυτό, δεδοµένης και της φύσης της υποθέσεως.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 25 

 
ΘΕΜΑ 7ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Μαρίας Μουντάνου του 
Αλέξανδρου, ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. οικ. 170950/1749/16-
12-2015  έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Να µην εκπροσωπηθεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενώπιον του Τριµελούς 

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, δοθέντος ότι θα εκφράσει τις απόψεις της υπηρεσιακά και η 
αρµόδια υπηρεσία θα αποστείλει το διοικητικό φάκελο, οπότε η υπεράσπισή της θα εκπληρωθεί 
επαρκώς κατά τον τρόπο αυτό, δεδοµένης και της φύσης της υποθέσεως. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 26 

 
ΘΕΜΑ 8ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Ευάγγελου Κωδωνά του Ηλία, 
ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. οικ. 170931/1748/16-
12-2015  έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο 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 

Παναγιούλα Ανάγνου του Ευσταθίου [Α.Μ. 35501 ∆.Σ.Α.], κάτοικο Αγίας Παρασκευής, οδός 
Αγίας Τριάδος αριθ. 56, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο 
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Λιβαδειάς, στη δικάσιµο της 21/01/2016, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να 
αποκρούσει την µε αριθµό καταχώρισης 137/26.10.2006 προσφυγή που άσκησε ο Ευάγγελος 
Κωδωνάς του Ηλία, 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 288 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 66,24), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 354,24 ευρώ, η οποία 
προκύπτει, ως εξής:  

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

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό, µε την αιτιολογία ότι “δεν 
αποσαφηνίζεται η αιτία των διοικητικών κυρώσεων”. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 27 

 
ΘΕΜΑ 9ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«BALAOURAS TRANS SAINT RAFAEL LIMITED», ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. οικ. 171182/1754/16-
12-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Να µην εκπροσωπηθεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενώπιον του Τριµελούς 

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, δοθέντος ότι θα εκφράσει τις απόψεις της υπηρεσιακά και η 
αρµόδια υπηρεσία θα αποστείλει το διοικητικό φάκελο, οπότε η υπεράσπισή της θα εκπληρωθεί 
επαρκώς κατά τον τρόπο αυτό, δεδοµένης και της φύσης της υποθέσεως. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 28 

 
ΘΕΜΑ 10ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΓΕΩΚΑΤ ΕΠΕ», ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. οικ. 171043/1751/16-
12-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Να µην εκπροσωπηθεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενώπιον του Τριµελούς 

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, δοθέντος ότι θα εκφράσει τις απόψεις της υπηρεσιακά και η 
αρµόδια υπηρεσία θα αποστείλει το διοικητικό φάκελο, οπότε η υπεράσπισή της θα εκπληρωθεί 
επαρκώς κατά τον τρόπο αυτό, δεδοµένης και της φύσης της υποθέσεως. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 29 

 
ΘΕΜΑ 11ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία «Ρ. 
ΣΤΕΦΑ – Χ. ΖΑΜΠΟΥΡΑΣ Ο.Ε.» και του Αναστασίου Μανώλη», ενώπιον του Τριµελούς 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. οικ. 170999/1750/16-
12-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
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Να µην εκπροσωπηθεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενώπιον του Τριµελούς 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, δοθέντος ότι θα εκφράσει τις απόψεις της υπηρεσιακά και η 
αρµόδια υπηρεσία θα αποστείλει το διοικητικό φάκελο, οπότε η υπεράσπισή της θα εκπληρωθεί 
επαρκώς κατά τον τρόπο αυτό, δεδοµένης και της φύσης της υποθέσεως. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 30 

 
ΘΕΜΑ 12ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΕΛΦΙΚΟ ΑΕΕ», ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. οικ. 170904/1746/16-
12-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Παναγιούλα Ανάγνου του Ευσταθίου [Α.Μ. 35501 ∆.Σ.Α.], κάτοικο Αγίας Παρασκευής, οδός 
Αγίας Τριάδος αριθ. 56, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο 
Λιβαδειάς, στη δικάσιµο της 21/01/2016, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να 
αποκρούσει την µε αριθµό καταχώρισης 19/29.02.2008 προσφυγή που άσκησε η εταιρεία µε την 
επωνυµία «ΕΛΦΙΚΟ ΑΕΕ», 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 149 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 34,27), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 183,27 ευρώ, η οποία 
προκύπτει, ως εξής:  

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 31 

  
ΘΕΜΑ 13ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ALUMINCO», ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. οικ. 170864/1745/16-
12-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Παναγιούλα Ανάγνου του Ευσταθίου [Α.Μ. 35501 ∆.Σ.Α.], κάτοικο Αγίας Παρασκευής, οδός 
Αγίας Τριάδος αριθ. 56, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο 
Λιβαδειάς, στη δικάσιµο της 21/01/2016, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να 
αποκρούσει την από 17/02/2008 προσφυγή που άσκησε η εταιρεία µε την επωνυµία 
«ALUMINCO», 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 309 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 71,07), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 380,07 ευρώ, η οποία 
προκύπτει, ως εξής:  

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

- Επιπλέον αµοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, µε ποσό 80 ευρώ/ώρα, ήτοι 
συνολικό ποσό 160 ευρώ, για µελέτη φακέλου ενώπιον πρωτοβαθµίου ∆ικαστηρίου, δεδοµένης 
της φύσης της υπόθεσης και του σηµαντικού οικονοµικού αντικειµένου αυτής. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 32 
 
ΘΕΜΑ 14ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΚΑΠΑΧΗΜ ΑΒΕΕ», ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. οικ. 170828/1744/16-
12-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Παναγιούλα Ανάγνου του Ευσταθίου [Α.Μ. 35501 ∆.Σ.Α.], κάτοικο Αγίας Παρασκευής, οδός 
Αγίας Τριάδος αριθ. 56, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο 
Λιβαδειάς, στη δικάσιµο της 21/01/2016, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να 
αποκρούσει την από 05/09/2006 προσφυγή που άσκησε η εταιρεία µε την επωνυµία 
«ΚΑΠΑΧΗΜ ΑΒΕΕ», 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 149 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 34,27), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 183,27 ευρώ, η οποία 
προκύπτει, ως εξής:  

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 33 

 
ΘΕΜΑ 15ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ ΑΕΒΕ», ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. οικ. 170789/1743/16-
12-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Αικατερίνη Τσάγκα του Ηρακλή [Α.Μ. 216 ∆.Σ. Λιβαδειάς], κάτοικο Λιβαδειάς, οδός 
Καραγιαννοπούλου αριθ. 22, τηλ. 22610/26726, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονοµελές 
∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιµο της 21/01/2016, ή σε κάθε µετ’ αναβολή 
ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την µε αριθµό καταχώρισης 170/13.12.2006 προσφυγή 
που άσκησε η εταιρεία µε την επωνυµία «ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ ΑΕΒΕ», 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 149 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 34,27), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 183,27 ευρώ, η οποία 
προκύπτει, ως εξής:  

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 34 

 
ΘΕΜΑ 16ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αίτησης ασφαλιστικών µέτρων νοµής µε 
αίτηµα για προσωρινή διαταγή του Χαραλάµπους Ρέτσου και της Χριστίνας Κωστοπούλου,  
ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαµίας. 
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. ΤΤ 172890/1765/29-
12-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο 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 

Παναγιώτη Συγγούρη του ∆ηµητρίου [Α.Μ. 81], κάτοικο Λαµίας, οδός Λεωνίδου αριθ. 26, η 
οποία να την εκπροσωπήσει ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαµίας, στη δικάσιµο της 
15/01/2016, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να αποκρούσει την µε αριθµό 
καταθέσεως 3/2015 αίτηση ασφαλιστικών µέτρων νοµής µε αίτηµα για προσωρινή διαταγή που 
άσκησαν ο Χαράλαµπος Ρέτσος και η Χριστίνα Κωστοπούλου, συντάσσοντας σηµείωµα, 
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 556 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 127,88), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 683,88 ευρώ, η οποία 
προκύπτει, ως εξής:  

- Παράσταση και υπόµνηµα 236 ευρώ [134 € παράσταση συν 102 € σηµείωµα], µε βάση  
τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013. 

- Επιπλέον αµοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (4) ώρες, µε ποσό 80 ευρώ/ώρα, ήτοι 
συνολικό ποσό 320 ευρώ, για µελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον του Εισαγγελέα, λόγω της 
φύσης της υπόθεσης. 

Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, µε την αιτιολογία ότι “οι αιτιάσεις των 
ενδιαφεροµένων είναι βάσιµες, ενώ δεν λειτουργούν καν οι προβλεπόµενες από το νόµο 
αρµόδιες επιτροπές, στις οποίες µπορούν αυτοί να προσφύγουν”. Ζήτησε, επίσης, από την 
∆ιοίκηση να επιµεληθεί του θέµατος, προκειµένου να δοθεί άµεσα λύση. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 35 

 
ΘΕΜΑ 17ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων 
αποζηµίωσης από απαλλοτρίωση συνολικά 2 αιτούντων, της ∆ήµητρας συζ. Χρήστου Πανούση 
ή Βόγγελη κλπ, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θήβας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. ΤΤ 177440/1799/29-
12-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Παναγιούλα Ανάγνου του Ευσταθίου [Α.Μ. 35501 ∆.Σ.Α.], κάτοικο Αγίας Παρασκευής, οδός 
Αγίας Τριάδος αριθ. 56, η οποία να την εκπροσωπήσει ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Θηβών, στη δικάσιµο της 14/01/2016, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να 
αποκρούσει την µε αριθµό καταθέσεως 278/ΑΠ/2015 αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων 
αποζηµίωσης από απαλλοτρίωση που άσκησαν η ∆ήµητρα συζ. Χρήστου Πανούση ή Βόγγελη, 
το γένος Τούντα, και ο Νικόλαος Γκίκας, 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 192 ευρώ 
συν ΦΠΑ 23% (= 44,16), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 236,16 ευρώ, η οποία 
προκύπτει, ως εξής:  

- Παράσταση και υπόµνηµα 192 ευρώ [96 € παράσταση συν 96 € προτάσεις], µε βάση  
τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 36 
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ΘΕΜΑ 18ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για απόκρουση εκθέσεων αναίρεσης των Ιωάννη Ιωάννου, 
Αντωνίου Λάµπρου και Θεοδώρου Καρρά, ενώπιον του Αρείου Πάγου. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. ΤΤ 147893/1500/4-1-
2016 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Γεώργιο Ανδρέου του ∆ηµητρίου [Α.Μ. 6428 ∆.Σ.Α.], κάτοικο Αθηνών, οδός Ακαδηµίας 27Α, ο 
οποίος να παραστεί ενώπιον του ∆ικαστηρίου του Αρείου Πάγου [Ποινικό Τµήµα], στη δικάσιµο 
της 12/01/2016, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να υποστηρίξει την πολιτική 
αγωγή της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», αποκρούοντας τις από 15/09/2015, 16/09/2015 και 
18/09/2015 εκθέσεις αναιρέσεως που άσκησαν οι αναιρεσείοντες Ιωάννης Ιωάννου, Αντώνιος 
Λάµπρου και Θεόδωρος Καρράς, 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 1.421 
ευρώ συν ΦΠΑ 23% (= 326,83), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 1.747,83 ευρώ, η 
οποία προκύπτει, ως εξής:  

- Παράσταση και υπόµνηµα 1.421 ευρώ [1.015 € παράσταση συν 406 € υπόµνηµα], µε 
βάση  τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 37 

 
ΘΕΜΑ 19ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για άσκηση ενδίκου µέσου κατά της υπ’ αριθµ. 43/2015 
απόφασης του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
(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. ΤΤ 177420/1798/29-
12-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

Ηρακλή Τσάγκα του Γεωργίου [Α.Μ. 147 ∆.Σ. Λιβαδειάς], κάτοικο Λιβαδειάς, οδός 
Καραγιαννοπούλου 22, ο οποίος να ασκήσει το ένδικο µέσο της έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 
43/2015 απόφασης του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, ήτοι να συντάξει και 
καταθέσει αυτή, καθώς και να παραστεί ενώπιον του ίδιου ως άνω ∆ικαστηρίου, προκειµένου να 
υποστηρίξει αυτήν στη δικάσιµο που θα οριστεί, 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, ως εξής: 

- Για την άσκηση της έφεσης, ποσό 235 ευρώ συν ΦΠΑ 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. 

- Για την παράσταση και τη σύνταξη/κατάθεση υποµνήµατος ενώπιον του ∆ιοικητικού 
Εφετείου, κατά τη δικάσιµο που θα οριστεί, ποσό 341 ευρώ [256 € παράσταση και 85 € 
υπόµνηµα], συν ΦΠΑ 23% (= 78,43), ήτοι συνολικό ποσό [αµοιβή και Φ.Π.Α.] 419,43 ευρώ µε 
βάση τον πίνακα του παραρτήµατος Ι του Ν. 4194/2013. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 38 

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
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ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση της υπ΄αριθµ. 173101/9260/21-12-2015 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Φωκίδας σχετικά µε τη διάθεση µέσων και πόρων για την αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινοµένων (χιονόπτωση 19/12/2015). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 173104/9261/21-12-
2015 έγγραφο της Αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 Εγκρίνει την υπ΄αριθµ. πρωτ. 173101/9260/21-12-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Φωκίδας σχετικά µε τη διάθεση µέσων και πόρων για την αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινοµένων (χιονόπτωση 19/12/2015) στην Π.Ε. Φωκίδας, και συγκεκριµένα: 

1.- Την απευθείας µίσθωση των ιδιωτικών µηχανηµάτων, ιδιοκτησίας Σπυρόπουλου 
Ευθύµιου, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου Αντιρρίου - Λιδορικίου της Π.Ε. Φωκίδας, 
στην περιοχή «Βαθύρεµα, Ρέρεσι». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 39 
 

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση της υπ΄αριθµ. 174556/9324/22-12-2015 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Φωκίδας σχετικά µε τη διάθεση µέσων και πόρων για την αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινοµένων (χιονόπτωση 22/12/2015). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 174605/9326/22-12-
2015 έγγραφο της Αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
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 Εγκρίνει την υπ΄αριθµ. πρωτ. 174556/9324/22-12-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Φωκίδας σχετικά µε τη διάθεση µέσων και πόρων για την αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινοµένων (χιονόπτωση 22/12/2015) στην Π.Ε. Φωκίδας, και συγκεκριµένα: 

1.- Την απευθείας µίσθωση των ιδιωτικών µηχανηµάτων, ιδιοκτησίας Σπυρόπουλου 
Ευθύµιου, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου Αντιρρίου-Λιδορικίου της Π.Ε. Φωκίδας, στην 
περιοχή «ΤΕΙΧΙΟ - ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΙ - ΠΕΡΙΘΙΩΤΙΣΣΑ - ΣΤΥΛΙΑ». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 40 

 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση των υπ΄αριθµ. 176524/9399/28-12-2015 & 176890/9406/29-12-2015 
αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας σχετικά µε τη διάθεση µέσων και πόρων για 
την αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών φαινοµένων (χιονοπτώσεις 28/12/2015). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ΄αριθµ. (α) 176622/9401/28-
12-2015 και (β) 176892/9407/29-12-2015 έγγραφα της Αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής 
Προστασίας Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του 
παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 1. Εγκρίνει τις υπ΄αριθµ. πρωτ. 176524/9399/28-12-2015 & 176890/9406/29-12-2015 
αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας σχετικά µε τη διάθεση µέσων και πόρων για 
την αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών φαινοµένων (χιονοπτώσεις 28/12/2015) στην Π.Ε. 
Φωκίδας, και συγκεκριµένα: 
 

Α. την υπ΄αριθµ. πρωτ. 176524/9399/28-12-2015 απόφαση, µε την οποία εγκρίθηκε η 
απευθείας µίσθωση των ιδιωτικών µηχανηµάτων, ιδιοκτησίας: 1) Ράπτη Γεώργιου, 2) Τριβήλου 
Βασίλειου, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας, στην περιοχή 
«Κουµεντάρη - Πεντάπολη - ΕΠ.Ο∆ Λιδωρικίου - Άµφισσας». 
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Β. την υπ΄αριθµ. πρωτ. 176890/9406/29-12-2015 απόφαση, µε την οποία εγκρίθηκε η 
απευθείας µίσθωση των ιδιωτικών µηχανηµάτων, ιδιοκτησίας Κυριαζή ∆ήµητρας, για τον 
αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας, στην περιοχή «∆όκανο – Επτάλοφο». 

 
2. Η δαπάνη µίσθωσης θα υπολογιστεί σύµφωνα µε τις ώρες εργασίας των 

µηχανηµάτων, που θα προκύπτουν από το ηµερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, 
που θα υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του µηχανήµατος, τον Προϊστάµενο του αρµοδίου 
Τµήµατος και τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας, σε 
συνδυασµό µε την υπ’ αριθ. 1201/2014 απόφαση, πρακτικό 26/02-12-2014, θέµα 27ο της 
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

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

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

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

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

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

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

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

αντιµετώπιση ατυχήµατος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και 
εργασία των µηχανηµάτων. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 41 

 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση των υπ΄αριθµ. 177741/9434/30-12-2015, 178203/9466/30-12-2015 & 
178201/9465/30-12-2015 αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας σχετικά µε τη 
διάθεση µέσων και πόρων για την αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών φαινοµένων (χιονοπτώσεις 
30/12/2015). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ΄αριθµ. (α) 177745/9435/30-
12-2015, (β) 178514/9539/31-21-2015 και (γ) 178513/9538/31-12-2015 έγγραφα της Αυτοτελούς 
∆/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 1. Εγκρίνει τις υπ΄αριθµ. πρωτ. 177741/9434/30-12-2015, 178203/9466/30-12-2015 & 
178201/9465/30-12-2015 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας σχετικά µε τη 
διάθεση µέσων και πόρων για την αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών φαινοµένων (χιονοπτώσεις 
30/12/2015) στην Π.Ε. Φωκίδας, και συγκεκριµένα: 
 

Α. την υπ΄αριθµ. πρωτ. 177741/9434/30-12-2015 απόφαση, µε την οποία εγκρίθηκε η 
απευθείας µίσθωση των ιδιωτικών µηχανηµάτων, ιδιοκτησίας Σπυρόπουλου Ευθύµιου, για τον 
αποχιονισµό του οδικού δικτύου Αντιρρίου-Λιδορικίου της Π.Ε. Φωκίδας, στην περιοχή 
«Βαθύρεµα, Ρέρεσι». 

 
Β. την υπ΄αριθµ. πρωτ. 178203/9466/30-12-2015 απόφαση, µε την οποία εγκρίθηκε η 

απευθείας µίσθωση των ιδιωτικών µηχανηµάτων, ιδιοκτησίας 1) Τριβήλου Βασίλειου, 2) Ράπτη 
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Γεώργιου, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας Αντιρρίου-Λιδορικίου, στην 
περιοχή «Βαθύρεµα – Κάµπου - Ρέρεσι – Τείχιο – Στίλια». 

 
Γ. την υπ΄αριθµ. πρωτ. 178201/9465/30-12-2015 απόφαση, µε την οποία εγκρίθηκε η 

απευθείας µίσθωση των ιδιωτικών µηχανηµάτων, ιδιοκτησίας 1) Κυριαζή ∆ήµητρας, για τον 
αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας, στην περιοχή «∆όκανο – Επτάλοφο»,  2) 
Θάνου ∆ήµου, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας, στην περιοχή 
«Καρκαβέλια - όρια Χιονοδροµικού Βρύζες - Καλοσκοπή – Παύλιανη και 3) Ηρακλή ΑΕ στην 
περιοχή «Άµφισσα – Γραβιά». 

 
2. Η δαπάνη µίσθωσης θα υπολογιστεί σύµφωνα µε τις ώρες εργασίας των 

µηχανηµάτων, που θα προκύπτουν από το ηµερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, 
που θα υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του µηχανήµατος, τον Προϊστάµενο του αρµοδίου 
Τµήµατος και τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας, σε 
συνδυασµό µε την υπ’ αριθ. 1201/2014 απόφαση, πρακτικό 26/02-12-2014, θέµα 27ο της 
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

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

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

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

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

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

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

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

αντιµετώπιση ατυχήµατος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και 
εργασία των µηχανηµάτων. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 42 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση της υπ΄αριθµ. 1/1-1-2016 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας 
σχετικά µε τη διάθεση µέσων και πόρων για την αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών φαινοµένων 
(χιονόπτωση 1/1/2016). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 2/4-1-2016 έγγραφο 
της Αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 Εγκρίνει την υπ΄αριθµ. πρωτ. 1/1-1-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας 
σχετικά µε τη διάθεση µέσων και πόρων για την αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών φαινοµένων 
(χιονόπτωση 1/1/2016) στην Π.Ε. Φωκίδας, και συγκεκριµένα: 

1.- Την απευθείας µίσθωση των ιδιωτικών µηχανηµάτων, ιδιοκτησίας α) Κυριαζή 
∆ήµητρας, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας, στην περιοχή «∆όκανο – 
Επτάλοφο»,  β) Θάνου ∆ήµου, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας, στην 
περιοχή «Καρκαβέλια - όρια Χιονοδροµικού Βρύζες - Καλοσκοπή - Παύλιανη, γ) Ηρακλή ΑΕ 
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στην περιοχή «Άµφισσα – Γραβιά», δ) Τριβήλου Βασίλειου στην περιοχή «Κερασία – Αρτοτίνα» 
και ε) Σπυρόπουλου Ευθύµιου στην περιοχή «Τείχιο - Παλαιοξάρι - Στύλια». 

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

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

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

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

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

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

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

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

αντιµετώπιση ατυχήµατος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και 
εργασία των µηχανηµάτων. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 43 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση της υπ΄αριθµ. 343/30-12-2015 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Φθιώτιδας σχετικά µε τη διάθεση µέσων και πόρων για την αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινοµένων (χιονόπτωση 30/12/2015). 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής 
Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υποδοµών & 
Μεταφορών Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 349/31-12-2015 
έγγραφο της Αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 Εγκρίνει την υπ΄αριθµ. πρωτ. 343/30-12-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Φθιώτιδας σχετικά µε τη διάθεση µέσων και πόρων για την αντιµετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινοµένων (χιονόπτωση 30/12/2015) στην Π.Ε. Φθιώτιδας, και συγκεκριµένα: 

1.- Την απευθείας µίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών µηχανηµάτων:  
α) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΙΝ 4712 ιδιωτικού µηχανήµατος, τύπου αυτοκινούµενη 

αλατιέρα µε λεπίδα και το ΜΕ 44637 ιδιωτικού µηχανήµατος τύπου διαµορφωτή γαιών, 
ιδιοκτησίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΕΡΑΜΙ∆Α για επιφυλακή και αποχιονισµό του οδικού δικτύου της 
Π.Ε. Φθιώτιδας στην περιοχή της ∆.Ε. Αγ. Γεωργίου & Τυµφρηστού του ∆ήµου Μακρακώµης, 
της ∆.Ε. Πελασγίας του ∆ήµου Στυλίδας.  

β) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 85606 ιδιωτικού µηχανήµατος, τύπου αυτοκινούµενη 
αλατιέρα µε λεπίδα, ιδιοκτησίας Ε. ΡΑΧΟΥΤΗ ΣΙΑ ΟΕ, για επιφυλακή και αποχιονισµό του 
οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, της ∆.Ε. Σπερχειάδας, της ∆.Ε. Αγίου Γεωργίου και στην 
περιοχή Τυµφρηστού του ∆ήµου Μακρακώµης. 
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γ) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 116205 ιδιωτικού µηχανήµατος, τύπου διαµορφωτή 
γαιών, ιδιοκτησίας ΜΠΑΚΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. 
Φθιώτιδας, στην περιοχή της Ε.Ο. Λαµίας ∆οµοκού. 

δ) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 116221 ιδιωτικού µηχανήµατος, τύπου φορτωτή 
εκσκαφέα, ιδιοκτησίας ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της 
Π.Ε. Φθιώτιδας, στην Ε.Ο. Λαµίας-∆οµοκού και στην ∆.Ε. Γοργοποτάµου του ∆ήµου Λαµιέων.  

ε) Με αριθµό κυκλοφορίας ΝΙΚ 6949 , ΜΕ 83307, NΙΜ 7245 ιδιωτικά µηχανήµατα τύπου 
αυτοκινούµενη αλατιέρα µε λεπίδα, ιδιοκτησίας ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, για επιφυλακή και τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της 
Π.Ε. Φθιώτιδας στην περιοχή της ∆.Ε. Πελασγίας και ∆.Ε. Εχιναίων του ∆ήµου Στυλίδας, στην 
περιοχή Μπράλου της ∆.Ε. Γοργοποτάµου του ∆ήµου Λαµίας, στην Ε.Ο. Λαµίας-∆οµοκού και 
στην περιοχή της ∆.Ε. ∆οµοκού του ∆ήµου ∆οµοκού. 

στ) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 88304 ιδιωτικού µηχανήµατος, τύπου φορτωτή 
εκσκαφέα, ιδιοκτησίας Λ. ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε., για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. 
Φθιώτιδας στην περιοχή της Ε.Ο. Λαµίας – ∆οµοκού. 

ζ) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 36095 ιδιωτικού µηχανήµατος, τύπου διαµορφωτή γαιών, 
ιδιοκτησίας ΑΡΜΥΡΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου της Π.Ε. 
Φθιώτιδας, στην περιοχή της Ε.Ο. Λαµίας ∆οµοκού. 

η) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 127977 ιδιωτικού µηχανήµατος, τύπου γερανοφόρου, 
ιδιοκτησίας ΡΕΒΕΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, για επιφυλακή και τον απεγκλωβισµό οχηµάτων στην Ε.Ο. 
Λαµίας-∆οµοκού. 

ι) Με αριθµό κυκλοφορίας ΜΧΑ 7222 ιδιωτικού µηχανήµατος, τύπου γερανοφόρου, 
ιδιοκτησίας ΙΩΣΗΦ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ Ε.Π.Ε., για επιφυλακή και τον απεγκλωβισµό 
οχηµάτων. 

2.- Η δαπάνη µίσθωσης θα υπολογιστεί σύµφωνα µε τις ώρες εργασίας του 
µηχανήµατος, που θα προκύπτουν από το ηµερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, 
που θα υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του µηχανήµατος, τον Προϊστάµενο του αρµοδίου 
Τµήµατος και τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας, σε 
συνδυασµό µε τις υπ’ αριθ. 1174/02.12.2014 (αρ. πρακτ. 26/θέµα έκτακτο 6ο), 1535/2015 
(Πρακτ. 32/18-11-2015), 1761/2015(Πρακτ.38/28-12-2015) αποφάσεις της Οικονοµικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

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

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

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

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

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

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

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

αντιµετώπιση ατυχήµατος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και 
εργασία των µηχανηµάτων.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 44 

 
 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
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ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου µε τίτλο: «Ασφαλτόστρωση οδικού 
δικτύου Τροβάτο - Όρια Νοµού Καρδίτσας», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 800.000,00 µε 
Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 173649/3056/21-12-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) τη δηµοπράτηση του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Τροβάτο - Όρια Νοµού 

Καρδίτσας», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 800.000,00 € µε Φ.Π.Α, µε ανοιχτή 
δηµοπρασία, 

β) τους όρους της διακήρυξης,  
γ) τη δαπάνη για την εκτέλεση του έργου του θέµατος.  
2. Ορίζει την ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον 

διαγωνισµό.  
3. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάµενο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας να 

προβεί στην συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισµού. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 45 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου µε τίτλο: «Ασφαλτόστρωση οδικού 
δικτύου διασταύρωση προς Επινιανά - Γέφυρα Παλαιοκαρυάς», Π.Ε. Ευρυτανίας, 
προϋπολογισµού 1.200.000,00 µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 174171/3064/22-12-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) τη δηµοπράτηση του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου διασταύρωση προς 

Επινιανά - Γέφυρα Παλαιοκαρυάς», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισµού 1.200.000,00 € µε 
Φ.Π.Α, µε ανοιχτή δηµοπρασία, 

β) τους όρους της διακήρυξης,  
γ) τη δαπάνη για την εκτέλεση του έργου του θέµατος.  
2. Ορίζει την ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον 

διαγωνισµό.  
3. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάµενο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας να 

προβεί στην συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισµού. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 46 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσµατος του ανοιχτού 
διαγωνισµού του υποέργου: «Αποκατάσταση οδοστρώµατος τµηµάτων της ΕΠ.Ο. 14 - 
Τρίκορφο», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 46.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 174656/9334/22-12-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει τα υπ΄αριθµ. Ι/19-11-2015 και ΙΙ/11-12-2015 πρακτικά της επιτροπής 

διαγωνισµού του υποέργου: «Αποκατάσταση οδοστρώµατος τµηµάτων της ΕΠ.Ο. 14 - 
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Τρίκορφο», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 46.000,00 € 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 «Αιτωλική Τεχνική Α.Ε.», που προσέφερε έκπτωση πενήντα ένα τοις εκατό (51%). 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 47 
 
ΘΕΜΑ 29ο: 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. (εξ΄ 
αναβολής). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη α) το υπ΄αριθµ. 153313/8240/16-
11-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας και την β) υπ’ αριθµ. ΤΤ 
162823/1660/15-12-2015 παροχή γνώµης – εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, στην οποία ανατέθηκε δια της υπ΄αριθµ. 1626/2015 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής να παράσχει σχετική γνώµη επί της από 16-10-2015 ενστάσεως της 
εργοληπτικής επιχείρησης «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΡΟΛΑΠΑΣ», τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο 
τµήµα του παρόντος πρακτικού. Κατά τη διάρκεια συζήτησης του θέµατος παρέστη ο 
ενιστάµενος κ. Νικόλαος ∆ρόλαπας, ο οποίος εξέθεσε και προφορικά τις απόψεις του. 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Απορρίπτει την από 16-10-2015 ένσταση της εργοληπτικής επιχείρησης «ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

∆ΡΟΛΑΠΑΣ» κατά του υπ΄αριθµ. 1/13-10-2015 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού του 
έργου: «Αποκατάσταση συρµατοκιβωτίων και αναχωµάτων στον Πλείστο ποταµό, θέση 
“Προσφυλιάτικα – Γεροδήµος”», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισµού 150.000,00 € µε Φ.Π.Α., για 
τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην ως άνω παροχή γνώµης – εισήγηση της Νοµικής 
Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

2. Εγκρίνει τα υπ΄αριθµ. 1/13-10-2015 και 2/16-11-2015 πρακτικά της επιτροπής 
διαγωνισµού του έργου του θέµατος, που αφορούν 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 «ΚΑΝΗΘΟΣ Α.Ε.», που προσέφερε ποσοστό έκπτωσης σαράντα δύο τοις εκατό 
(42%). 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 48 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση παράτασης της προθεσµίας περαίωσης εργασιών του έργου: 
«∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου Βυζαντινών ναών Άτταλης», Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. οικ. 174644/5593/ 
Φ.Ε./22-12-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την παράταση της προθεσµίας περαίωσης εργασιών του έργου: «∆ιαµόρφωση 

περιβάλλοντος χώρου Βυζαντινών ναών Άτταλης», Π.Ε. Εύβοιας µέχρι την 31-03-2016. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 49 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση παράτασης της προθεσµίας του έργου: «Οδός ∆οµνίστα – Ρόσκα – Πάντα 
Βρέχει – Όρια νοµού – Ν.Α. Ευρυτανίας», προϋπολογισµού 9.000.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 169623/2986/29-12-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την παράταση προθεσµίας των εργασιών του έργου: «Οδός ∆οµνίστα – Ρόσκα 

– Πάντα Βρέχει – Όρια νοµού – Ν.Α. Ευρυτανίας», προϋπολογισµού 9.000.000,00 € µε Φ.Π.Α., 
µέχρι 31-12-2016 µε αναθεώρηση των τιµών για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στο χρονικό 
διάστηµα της παράτασης, διότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, 
σύµφωνα µε το άρθρο 48 παρ.8 του Ν.3669/2008.       

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, αλλά ζήτησε να υπογραµµισθεί η 
απαράδεκτη ροή χρηµατοδότησης του έργου, ως συνέπεια της σοβαρής υποχρηµατοδότησης 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

                                                                           
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 50 

 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση παράτασης της προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση – 
βελτίωση της Π.Ε.Ο. Αρ. 3 Ελευσίνα – Θήβα – Λιβαδειά στο τµήµα από διασταύρωση προς 
ΚΕΠΒ έως κόµβο Πυρί», αρµοδιότητας ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε., προϋπολογισµού 
2.000.000,00 €. 
(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. 177559/5014/30-12-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσµίας του έργου: «Συντήρηση – βελτίωση 

της Π.Ε.Ο. Αρ. 3 Ελευσίνα – Θήβα – Λιβαδειά στο τµήµα από διασταύρωση προς ΚΕΠΒ έως 
κόµβο Πυρί», κατά τρεις (3) µήνες, δηλαδή µέχρι 31-03-2016 «µε αναθεώρηση», σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παρ. 8 (α) του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, για τις υπολειπόµενες εργασίες όπως 
ο ηλεκτροφωτισµός του κόµβου «Πυρί» και η τοποθέτηση σήµανσης και εκτέλεσης τοπικών 
αποκαταστάσεων- εξυγιάνσεων επί της Π.Ε.Ο. αρ.3 Ελευσίνα – Θήβα. 

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, αλλά ζήτησε να υπογραµµισθεί η 
απαράδεκτη ροή χρηµατοδότησης του έργου, ως συνέπεια της σοβαρής υποχρηµατοδότησης 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 51 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση πρακτικών 1 και 2 της επιτροπής του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού 
για την «Προµήθεια άλατος έτους 2016», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 160.000,00 € 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. 173950/9793/21-12-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 

ΑΔΑ: ΩΞΡ47ΛΗ-ΩΤ4
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Εγκρίνει: 
1. τα υπ΄αριθµ. 1 & 2/21-12-2015 πρακτικά της επιτροπής του ηλεκτρονικού ανοικτού 

διαγωνισµού για την «Προµήθεια άλατος έτους 2016», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισµού 
160.000,00 € µε Φ.Π.Α., που αφορούν στην Α΄ φάση του διαγωνισµού, ήτοι τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών και την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων, 

2. τη συνέχιση του διαγωνισµού στο επόµενο στάδιο αξιολόγησης των οικονοµικών 
προσφορών µε την µοναδική συµµετέχουσα εταιρεία «ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ Ο.Ε», η οποία 
ικανοποιεί τα κριτήρια των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 52 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσµατος του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης (µελάνια) και 
φωτοτυπικού χαρτιού», για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των ∆/νσεων 
Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης, συνολικού προϋπολογισµού 40.000,00 € µε Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. οικ. 173872/7575/21-
12-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το από 17-12-2015 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού 

διαγωνισµού για την «Προµήθεια γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης (µελάνια) και φωτοτυπικού 
χαρτιού», για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας 
Εκπαίδευσης, συνολικού προϋπολογισµού 40.000,00 € µε Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του αναδειχθέντα µειοδότη «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ∆ΙΑΜ. 
ΚΥΡΙΑΚΙ∆Η ΕΜΠΟΡΙΟ & SERVICE ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ H/Y & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΧΑΡΤΙΚΑ - ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ - ΣΦΡΑΓΙ∆ΕΣ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 
H/Y». 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού για την κάλυψη των αναγκών των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης, για το έτος 
2016, στον «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ∆ΙΑΜ. ΚΥΡΙΑΚΙ∆Η ΕΜΠΟΡΙΟ & SERVICE ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
H/Y & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΧΑΡΤΙΚΑ - ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ - 
ΣΦΡΑΓΙ∆ΕΣ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ H/Y», µε τιµή προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. 418,26 € για το Παράρτηµα 
Α΄, 8.684,45 € για το Παράρτηµα Β΄, 2.108,22 για το Παράρτηµα Γ ΄ και 6,70€ για το Παράρτηµα 
∆΄. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 53 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δαπάνης – δέσµευση πίστωσης για τη προµήθεια ενός φορητού 
υπολογιστή, για τις ανάγκες του γραφείου του Γενικού ∆/ντή Εσωτερικής Λειτουργίας 
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. 166356/6239/23-12-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τη δαπάνη – δέσµευση πίστωσης ποσού 500,00 € µε Φ.Π.Α. για την προµήθεια, 

µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ενός φορητού υπολογιστή για τις ανάγκες του 
γραφείου του Γενικού ∆/ντη Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

Η συγκεκριµένη δαπάνη θα βαρύνει τον ΕΦ 01.073, ΚΑΕ 1723 (Προµήθεια ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, προγραµµάτων και λοιπών υλικών). 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 54 
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ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση α) ανάθεσης παροχής υπηρεσιών συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων 
κτιρίων Π.Ε. Βοιωτίας και β) ανάληψης δέσµευσης δαπάνης. 
(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. οικ. 5/4-1-2016 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
α) την ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων των κτιρίων 

της Π.Ε. Βοιωτίας και  
β) την ανάληψη δέσµευσης δαπάνης ποσού 20.000,00€ άνευ Φ.Π.Α. ή 24.600,00€ µε 

ΦΠΑ. 
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, αλλά ζήτησε ενηµέρωση σχετικά 

µε την παραλαβή ή µη του ∆ιοικητηρίου Λιβαδειάς, διότι υπάρχουν εκκρεµότητες στον τοµέα των 
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 55 

 
 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας µε διαπραγµάτευση άγονων και 
νέων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών, σχολικού έτους 2015-2016 της Π.Ε. Βοιωτίας µέσω 
ΕΣΗ∆ΗΣ.  

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. οικ. 4/4-1-2016 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας µε διαπραγµάτευση των άγονων και 

νέων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών, σχολικού έτους 2015-2016 της Π.Ε. Βοιωτίας µέσω 
ΕΣΗ∆ΗΣ, ύστερα και από την σύµφωνη γνώµη της ΕΑΑ∆ΗΣΥ.  

2. Τροποποιεί την αριθµ. 1139/7-9-2015 απόφασή της κατά το σκέλος που αφορά τα 
δροµολόγια µε τα οποία θα συνεχιστεί ο διαγωνισµός µε διαπραγµάτευση, προκειµένου να 
συµπεριληφθούν: 

• τα άγονα, όπως αυτά έχουν διαµορφωθεί ύστερα από τις οµαδοποιήσεις,  
• τα νέα, που έχουν προκύψει από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, αφαιρουµένων από 

την διαπραγµάτευση εκείνων που έχουν τεθεί σε αδράνεια, σύµφωνα µε τους 
ακόλουθους πίνακες: 

 

 
 
 
 
 

ΑΓΟΝΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 2 ΟΜΑ∆ΕΣ & 16 ΤΜΗΜΑΤΑ 

       

            
Τιµή καυσίµου Υπολογισµού= 1,29€/λιτ (Μ.Ο του µήνα Νοέµβρη) 
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 ΟΜΑ∆Α 2 ∆ροµολόγια µε Μεγάλα Λεωφορεία ή Μικρά Λεωφορεία για την µεταφορά µαθητών Α'/θµιας και Β'/θµιας 
Εκπαίδευσης σε σχολικές µονάδες, χωρικής αρµοδιότητας Αστικής Περιοχής  ∆ήµου ∆ιστόµου-Αντίκυρας-

Αράχωβας 

A/A 
∆ΡΟ
ΜΟ
ΛΟΓ
ΙΩΝ 

Τόπος 
παραλα
βής 

Τόπος 
προορισµο

ύ 

Σχολική 
Μονάδα 

Αριθ
µός 
µετα
φερ
οµέ
νων 
µαθ
ητώ
ν  

Προσφορ
ότερο 

µεταφορι
κό µέσου 
(Λεωφορε
ίο-Μικρό 
Λεωφ.) 

ΕΜΦΟΤΡΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 

∆ροµολ
όγιο 

µονό ή 
µε 

επιστρο
φή 

ΩΡΑ 
ΕΝΑΡΞ
ΗΣ 

/ΛΗΞΗΣ 
ΜΑΘΗΜ
ΑΤΩΝ 

ΣΥ
Ν
Ο
∆
Ο
Σ 

Ηµερή
σιο 

κόστο
ς 

χωρίς  
ΦΠΑ 

Ηµερή
σιο 

κόστο
ς µε 
ΦΠΑ 

εντός 
πόλεως 

εκτός 
πόλεως,  ΚΜ 

ΣΥΝ
ΟΛ
Ο 

µικρ
ή 

κλίσ
η 

µεγ
άλη 
κλίσ
η 

µικρ
ή 

κλίσ
η 

µεγ
άλη 
κλίσ
η 

1 ΑΣΠΡΑ 
ΣΠΙΤΙΑ 

ΑΝΤΙΚΥΡΑ 

ΓΥΜΝΑ
ΣΙΟ 

ΑΝΤΙΚΥ
ΡΑΣ 

25 
ΜΕΓΑΛΟ 
ΛΕΩΦΟΡ

ΕΙΟ 
1,5   4,5   6 

ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡ
ΟΦΗ 

8.10-
14.00 

  48,63 59,81 

2 
ΑΣΠΡΑ 
ΣΠΙΤΙΑ ΑΝΤΙΚΥΡΑ 

ΓΥΜΝΑ
ΣΙΟ 

ΑΝΤΙΚΥ
ΡΑΣ 

26 
ΜΕΓΑΛΟ 
ΛΕΩΦΟΡ

ΕΙΟ 
1,5   4,5   6 

ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡ
ΟΦΗ 

8.10-
14.00   48,63 59,81 

3 ΣΤΕΙΡΙ ∆ΙΣΤΟΜΟ ∆ΗΜ, 
ΓΥΜΝ 

51 
ΜΕΓΑΛΟ 
ΛΕΩΦΟΡ

ΕΙΟ 
2   8,2   10,2 

ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡ
ΟΦΗ 

8.10-
14.00 

  48,63 59,81 

4 
ΑΝΤΙΚΥ
ΡΑ 

ΑΣΠΡΑ 
ΣΠΙΤΙΑ 

ΓΕΛ 
ΑΣΠΡΩ

Ν 
ΣΠΙΤΩΝ 

39 
ΜΕΓΑΛΟ 
ΛΕΩΦΟΡ

ΕΙΟ 
1   2   3 

ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡ
ΟΦΗ 

8.10-
14.00   48,63 59,81 

                
Τιµή καυσίµου Υπολογισµού= 1,29€/λιτ (Μ.Ο του µήνα Νοέµβρη) 

 

 ΟΜΑ∆Α 3 ∆ροµολόγια µε Μεγάλα Λεωφορεία ή  Μικρά Λεωφορεία για την µεταφορά µαθητών Α'/θµιας και Β'/θµιας Εκπαίδευσης  σε σχολικές 
µονάδες, χωρικής αρµοδιότητας Αστικής Περιοχής  ∆ήµου  Ορχοµενού 

A/A 
∆ΡΟ
ΜΟ
ΛΟΓ
ΙΩΝ 

Τόπος 
παραλαβής 

Τόπος 
προορι
σµού 

Σχολική 
Μονάδα 

Αριθ
µός 
µετα
φερ
οµέ
νων 
µαθ
ητώ
ν  

Προσφο
ρότερο 
µεταφο
ρικό 
µέσου 

(Λεωφο
ρείο-
Μικρό 
Λεωφ-
ο) 

ΕΜΦΟΤΡΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 

∆ροµολ
όγιο 

µονό ή 
µε 

επιστρο
φή 

ΩΡΑ 
ΕΝΑΡ
ΞΗΣ 

/ΛΗΞΗ
Σ 

ΜΑΘΗ
ΜΑΤΩ
Ν 

ΣΥΝΟ
∆ΟΣ 

Ηµερή
σιο 

κόστο
ς άνευ  
ΦΠΑ 

Ηµερή
σιο 

κόστο
ς µε 
ΦΠΑ 

εντός 
πόλεως 

εκτός 
πόλεως,  

ΚΜ 
ΣΥΝ
ΟΛ
Ο 

µικρ
ή 

κλίσ
η 

µεγ
άλη 
κλίσ
η 

µικρ
ή 

κλίσ
η 

µεγ
άλη 
κλίσ
η 

1 

ΑΓ. 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-
ΚΑΡΥΑ-

ΜΑΥΡΟΓΕΙ
Α 

ΑΓ. 
∆ΗΜΗΤ
ΡΙΟΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚ
Ο & Ν/Γ 
ΑΓΙΟΥ 

∆ΗΜΗΤΡΙ
ΟΥ 

26 

ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 

5   25,8   30,8 
ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡ
ΟΦΗ 

8.10-                      
12.25 

-                
14.00                        
(∆ΥΟ 
ΕΠΙΣΤ
ΡΟΦΕ
Σ) 

ΝΑΙ (2 
ώρες) 85,29 104,91 

2 

ΜΑΥΡΟΓΕΙ
Α-ΑΓ. 

∆ΗΜΗΤΡΙΟ
Σ-ΚΑΡΥΑ-
ΑΓ.ΣΠΥΡΙ∆
ΩΝΑΣ-

ΑΓ.ΑΝ∆ΡΕΑ
Σ 

ΟΡΧΟΜ
ΕΝΟΣ 

1ο 
∆ΗΜΟΤΙΚ

Ο 
ΟΡΧΟΜΕ
ΝΟΥ ,2ο 
∆ΗΜ 

ΟΡΧΟΜΕ
ΝΟΥ, ΓΕΛ 
ΟΡΧΟΜΕ
ΝΟΥ , 1ο  
ΓΥΜΝ 

ΟΡΧΟΜΕ
ΝΟΥ , 

25 

ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 

4   29,6   33,6 

ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡ
ΟΦΗ( 
επιστρο
φή µε 
ταξί 1ο 

∆ΗΜ. 
(2),2ο 
∆ΗΜ. 
(1) ) 

8.10-
14.00   77,38 95,18 

3 
Ν. 

ΚΟΚΚΙΝΟ –
ΚΟΚΚΙΝΟ- 

ΑΚΡΑΙΦ
ΝΙΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙ
Ο Λ.Τ.  

ΑΚΡΑΙΦΝΙ
ΟΥ, ∆ΗΜ 
ΚΟΚΚΙΝΟ

Υ 

17 
ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 

1   7 25,5 33,6 
ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡ
ΟΦΗ 

8.10-
14.00 

  58,99 72,56 
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4 ΛΟΥΤΣΙ – 
ΠΑΥΛΟ –  

ΠΑΥΛΟ 
- 

ΟΡΧΟΜ
ΕΝΟΣ 

  ∆ΗΜ. 
ΠΑΥΛΟΥ , 
2Ο ΓΥΜΝ. 
ΟΡΧ. , 

ΓΕΛ ΟΡΧ. 

37 

ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 

3   25 8 36 
ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡ
ΟΦΗ 

8.10-
14.00 

  85,69 105,40 

5 

ΟΡΧΟΜΕΝ
ΟΣ 

(ΣΥΝΟΙΚΙΣ
ΜΟΣ) 

ΟΡΧΟΜ
ΕΝΟΣ 

2ο 
∆ΗΜΟΤΙΚ

Ο 
ΟΡΧΟΜΕ
ΝΟΥ 

42 

ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 

5,2       5,2 
ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡ
ΟΦΗ 

8.10 - 
13.20 

  48,63 59,81 

6 ΚΑΣΤΡΟ  ΟΡΧΟΜ
ΕΝΟΣ 

1ο 
ΓΥΜΝΑΣΕ

ΙΟ 
ΟΡΧΟΜΕ
ΝΟΥ , 
ΛΥΚΕΙΟ 
ΟΡΧΟΜΕ
ΝΟΥ  

40 

ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 

2   34   36 
ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡ
ΟΦΗ 

8.10-
14.00   76,02 93,51 

 
Τιµή καυσίµου Υπολογισµού= 1,29€/λιτ (Μ.Ο του µήνα Νοέµβρη) 

 
 
 
 
 

ΤΜΗΜΑΤΑ.  ∆ροµολόγια µε Ταξί,  Μεγάλα Λεωφορεία ή  Μικρά Λεωφορεία για την µεταφορά µαθητών Α'/θµιας και Β'/θµιας Εκπαίδευσης  σε 
σχολικές µονάδες, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

A/A 
ΤΜΗ
ΜΑΤ
ΩΝ 

Τόπος 
παραλαβ

ής 

Τόπος 
προορι
σµού 

Σχολική 
Μονάδα 

Αριθµ
ός 

µεταφ
εροµέ
νων 
µαθητ
ών  

Προσφο
ρότερο 
µεταφο
ρικό 
µέσου 

(Λεωφο
ρείο-
Μικρό 
Λεωφ-
ο) 

ΕΜΦΟΤΡΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 

∆ροµολ
όγιο 

µονό ή 
µε 

επιστρο
φή 

ΩΡΑ 
ΕΝΑΡ
ΞΗΣ 

/ΛΗΞΗ
Σ 

ΜΑΘΗ
ΜΑΤΩ
Ν 

ΣΥΝ
Ο∆
ΟΣ 

Ηµερή
σιο 

κόστο
ς άνευ  
ΦΠΑ 

Ηµερή
σιο 

κόστο
ς µε 
ΦΠΑ 

εντός 
πόλεως 

εκτός 
πόλεως,  

ΚΜ 
ΣΥΝ
ΟΛ
Ο 

µικρ
ή 

κλίσ
η 

µεγ
άλη 
κλίσ
η 

µικρ
ή 

κλίσ
η 

µεγ
άλη 
κλίσ
η 

12 
ΑΜΦΙΚΛΕΙ
Α ΑΝΩ 

ΤΙΘΟΡΕΑ 

ΚΑΤΩ 
ΤΙΘΟΡΕ

Α 

 ΕΠΑΛ 
ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ

Σ 
4 ΤΑΞΙ 6,5 2 15,1 10 34 

ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡ
ΟΦΗ 

8.10-
14.00   49,50 60,89 

14 ΜΟ∆Ι 
Κ. 

ΤΙΘΟΡΕ
Α 

ΕΠΑΛ 
ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ

Σ 
1 

ΤΑΞΙ 
(ΑΝΤΑΠΟ
ΚΡΙΣΗ) 

1   8,8 6 15,8 
ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡ
ΟΦΗ 

8.10-
14.00   28,58 35,15 

15 ΑΓ. 
ΜΑΡΙΝΑ 

Κ. 
ΤΙΘΟΡΕ

Α 

ΕΠΑΛ 
ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ

Σ 
1 

ΤΑΞΙ 
(ΑΝΤΑΠΟ
ΚΡΙΣΗ) 

1 1 7,2   9,2 
ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡ
ΟΦΗ 

8.10-
14.00 

  22,43 27,58 

36 ΟΡΧΟΜΕ
ΝΟΣ 

ΑΓΙΟΣ 
ΣΠΥΡΙ∆
ΩΝΑΣ 

1ο 
∆ΗΜΟΤΙΚ

Ο 
ΟΡΧΟΜΕ
ΝΟΥ 

1 ΤΑΞΙ 2,2   3,3   5,5 

ΜΟΝΟ 
∆ΡΟΜΟ
ΛΟΓΙΟ 
ΤΜΗΜΑ
3/4(ΕΠΙ
ΣΤΡΟΦ
Η) 

12.25   12,28 15,11 

44 
ΑΓ. 

∆ΗΜΗΤΡΙ
ΟΣ 

ΚΑΡΥΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚ
Ο ΑΓ. 

∆ΗΜΗΤΡΙ
ΟΥ 

3 ΤΑΞΙ 0,5   3   3,5 

ΜΟΝΟ 
∆ΡΟΜΟ
ΛΟΓΙΟ 

(ΕΠΙΣΤΡ
ΟΦΗ) 

16.15   10,09 12,41 

45 
ΑΓ. 

∆ΗΜΗΤΡΙ
ΟΣ 

ΑΓ.ΣΠΥ
ΡΙ∆ΩΝΑ

Σ 

∆ΗΜΟΤΙΚ
Ο ΑΓ. 

∆ΗΜΗΤΡΙ
ΟΥ 

1 ΤΑΞΙ 2 0 5,8 0 7,8 

ΜΟΝΟ 
∆ΡΟΜΟ
ΛΟΓΙΟ 

(ΕΠΙΣΤΡ
ΟΦΗ) 

16.15   16,97 20,87 

58 ΘΕΣΠΙΕΣ ΝΕΟΧΩ
ΡΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩ
ΓΕΙΟ 

ΘΕΣΠΙΩΝ 
2 ΤΑΞΙ 1 0,5 7,5   9 

ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡ
ΟΦΗ   

8.10 -. 
12.30 

  22,10 27,18 
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69 ΣΚΟΥΡΤΑ 
ΣΤΕΦΑ
ΝΗ 

∆ΗΜΟΤΙΚ
Ο 

ΣΚΟΥΡΤΩ
Ν 

4 ΤΑΞΙ 2,8   6   8,8 
ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡ
ΟΦΗ 

8.10 - 
13.20   22,13 27,21 

70 ΣΚΟΥΡΤΑ ΣΤΕΦΑ
ΝΗ 

∆ΗΜΟΤΙΚ
Ο 

ΣΚΟΥΡΤΩ
Ν 

3 ΤΑΞΙ 2,8   6   8,8 
ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡ
ΟΦΗ 

8.10 - 
13.20 

  22,13 27,21 

71 ΣΚΟΥΡΤΑ ΣΤΕΦΑ
ΝΗ 

∆ΗΜΟΤΙΚ
Ο 

ΣΚΟΥΡΤΩ
Ν 

3 ΤΑΞΙ 2,8   6   8,8 
ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡ
ΟΦΗ 

8.10 - 
13.20 

  22,13 27,21 

81 ΠΡΟ∆ΡΟ
ΜΟΣ 

∆ΟΜΒΡ
ΑΙΝΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚ
Ο 

∆ΟΜΒΡΑΙ
ΝΑΣ 

4 ΤΑΞΙ 2 0 5,8   7,8 
ΜΟΝΟ 
ΕΠΙΣΤΡ
ΟΦΗ 

8.10 - 
12.30   15,14 18,62 

83 
ΣΑΡΑΝΤΙ-
ΠΡΟ∆ΡΟ
ΜΟΣ 

∆ΟΜΒΡ
ΑΙΝΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚ
Ο 

∆ΟΜΒΡΑΙ
ΝΑΣ 

4 ΤΑΞΙ 3   20 8 31 
ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡ
ΟΦΗ 

8.10 - 
12.30   42,63 52,43 

84 ΑΛΥΚΗ 
∆ΟΜΒΡ
ΑΙΝΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚ
Ο 

∆ΟΜΒΡΑΙ
ΝΑΣ 

2 ΤΑΞΙ 1   14,4 12 27,4 
ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡ
ΟΦΗ 

8.10 - 
13.30   39,43 48,50 

85 
∆ΟΜΒΡΑΙ

ΝΑ 
ΠΡΟ∆Ρ
ΟΜΟΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚ
Ο 

∆ΟΜΒΡΑΙ
ΝΑΣ 

3 ΤΑΞΙ 1     7 8 
ΜΟΝΟ 
ΕΠΙΣΤΡ
ΟΦΗ 

13.20   14,18 17,44 

94 ΚΑΠΑΡΕΛ
ΛΙ 

ΛΟΥΤΟ
ΥΦΙ 

ΕΕΕΕΚ 
ΘΗΒΑΣ 

1 ΤΑΞΙ 1   19   20 
ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡ
ΟΦΗ 

8.10 - 
12.30 

ΝΑΙ(
2 

ώρε
ς) 

41,26 50,75 

139
& 

140 
ΑΛΥΚΗ ΞΗΡΟΝ

ΟΜΗ 

∆.Σ.ΞΗΡΟ
ΝΟΜΗΣ, 
ΓΥΜΝ 

∆ΟΜΒΡΑΙ
ΝΑΣ 

ανταπόκρι
ση, ΓΕΛ 
ΘΕΣΠΙΩΝ 
ανταπόκρι

ση 

3 ΤΑΞΙ 9 0 34 15,6 58,6 
ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡ
ΟΦΗ 

8.10 - 
14.00   73,60 90,53 

                
ΝΕΑ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 

              

Ν1 ΠΑΥΛΟ 
ΛΙΒΑ∆ΕΙ

Α 

ΕΣΠ.ΓΥΜ
Ν & Λ.Τ. 
ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ

Σ 

1 ΤΑΞΙ 3 0 35 12 50 
ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡ
ΟΦΗ 

    73,60 90,53 

Ν2 ΒΑΓΙΑ ΑΛΙΑΡΤ
ΟΣ 

ΕΣΠ.ΕΠΑ
Λ 

ΑΛΙΑΡΤΟ
Υ 

3 ΤΑΞΙ 4 1 18 1 24 
ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡ
ΟΦΗ 

    38,64 47,53 

Ν3 ΣΩΛΗΝ
ΑΡΙ 

ΑΛΙΑΡΤ
ΟΣ 

ΕΣΠ.ΕΠΑ
Λ 

ΑΛΙΑΡΤΟ
Υ 

1 ΤΑΞΙ 3 0,5 20 1,7 25,2 
ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡ
ΟΦΗ 

    39,48 48,56 

Ν4 
ΑΓ. 

ΑΝΝΑ 
ΟΡΧΟΜ
ΕΝΟΣ 

Σ∆Ε 
ΟΡΧΟΜΕ
ΝΟΥ 

1 ΤΑΞΙ 3 0 40 16,2 59,2 
ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡ
ΟΦΗ 

    72,97 89,75 

Ν5 
ΑΓ. 

ΣΠΥΡΙ∆
ΩΝΑΣ 

ΟΡΧΟΜ
ΕΝΟΣ 

Σ∆Ε 
ΟΡΧΟΜΕ
ΝΟΥ 

4 ΤΑΞΙ 3 0 6,6 0 9,6 
ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡ
ΟΦΗ 

    24,40 30,01 

Ν6 

ΠΡΟΣΗ
ΛΙΟ 

ΡΩΜΑΙΪ
ΚΟ 

ΛΙΒΑ∆ΕΙ
Α 

1-3 ΓΥΜΝ. 
ΕΠΑΛ 3-4-
5-6-9 ∆.Σ. 
ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ

Σ 

22 

ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΟΦΩ
ΡΕΙΟ 

8 0 18,2 0 26,2 
ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡ
ΟΦΗ 

    77,76 95,64 

Ν7 ΑΡΑΧΩ
ΒΑ 

ΛΙΒΑ∆Ι 
Ν/Γ 

ΑΡΑΧΩΒΑ
Σ 

1 ΤΑΞΙ 0 0,5 3 8,2 11,7 
ΜΟΝΟ 
ΕΠΙΣΤΡ
ΟΦΗ 

    19,43 23,90 

Ν8 
ΥΨΗΛΑ
ΝΤΗΣ 

ΑΛΙΑΡΤ
ΟΣ 1ο Ν/Γ 3 ΤΑΞΙ 5 0 13 0 18 

ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡ
ΟΦΗ 

    32,76 40,29 
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Ν9 ΠΕΤΡΑ ΑΛΙΑΡΤ
ΟΣ 

1ο Ν/Γ 2 ΤΑΞΙ 3 0,5 5 2,5 11 
ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡ
ΟΦΗ 

    26,15 32,16 

Ν10 ΘΕΣΠΙΕ
Σ 

ΝΕΟΧΩ
ΡΙ 

∆Σ 
ΘΕΣΠΙΩΝ 

2 ΤΑΞΙ 0,5 0,25 3,75 0 4,5 
ΜΟΝΟ 
ΕΠΙΣΤΡ
ΟΦΗ 

    11,79 14,50 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 56 

 
ΘΕΜΑ 38ο: Τροποποιήσεις - καταργήσεις - οµαδοποιήσεις µαθητικών δροµολογίων, χωρικής 
αρµοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για το σχολικό έτος 2015-2016. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 5389/29-12-2015 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Τροποποιεί – καταργεί – οµαδοποιεί µαθητικά δροµολόγια, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. 

Βοιωτίας, για το σχολικό έτος 2015-2016, σύµφωνα µε τους πίνακες που παρατίθενται στο 
Παράρτηµα Ι του παρόντος πρακτικού. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 57 
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής του επαναληπτικού ανοικτού δηµόσιου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για τα σχολικά έτη 2015-
2016 και 2016-2017, συνολικού προϋπολογισµού 184.468,96 € 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. 408/2/4-1-2016 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. το υπ΄αριθµ. 1/28-12-2015 πρακτικό της επιτροπής του επαναληπτικού ανοικτού 

δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για τα 
σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017, συνολικού προϋπολογισµού 184.468,96 € µε Φ.Π.Α., 
που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών των 
υποψηφίων αναδόχων, 

2. τη συνέχιση του διαγωνισµού στο επόµενο στάδιο αποσφράγισης των οικονοµικών 
προσφορών για τα τµήµατα 10,11,15,16,17, 33, 35 και 

3. την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, σύµφωνα µε τα άρθρα 21 και 22 
του Π.∆.118/2007, για τα 20,21,30,39,41,42 και 45 τµήµατα, που κρίθηκαν άγονα.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 58 

 
 
∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 40ο: 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. 406/01/4-1-2016 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο 
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 λογαριασµού COSMOTE υπαλλήλου της 
Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Φωκίδας σύµφωνα µε την 
αριθµ.οικ.18742/498 Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0826.02 

51,56 

2.  
δαπάνη για την πληρωµή ψεκασµών (συµπληρωµατικού ποσού) 
προγράµµατος δακοκτονίας έτους 2016. 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  5241      

30.000,00 

3.  

δαπάνη για την πληρωµή δηµοσίευσης περίληψης δηµόσιας 
γνωστοποίηση για πρόσληψη Eιδικού Συµβούλου του Αντιπεριφερειάρχη 
της Π.Ε Φωκίδας. 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0841 

1.000,00 

4.  

δαπάνη για την πληρωµή παράστασης ενώπιων του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Λειβαδιάς για την απόκρουση της αριθµ. 9911/28-03-2013 
προσφυγής- αγωγής του Ηλία Παγώνη (ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0871.02 

380,07 

5.  

δαπάνη για την πληρωµή σύνταξης κατάθεσης εφέσεως κατά του 
476/2013 απόφασης  Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ενώπιων του 
Εφετείου Αθηνών (ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0871.02 

170,97 

6.  

δαπάνη για την πληρωµή παράστασης ενώπιων του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών για διαδικασία ασφαλιστικών µέτρων οι οποίες 
νοµίµως ανελήφθηκαν αλλά δεν εντλµατοποιήθηκαν εντός του 2015 
(ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0871.02 

447,72 

7.  

δαπάνη για την πληρωµή υπολοίπου σύµβασης έως 31/12/2015 για την 
συντήρηση προγράµµατος Η/Υ ∆.ΚΤΕΟ πρόγραµµα διαχείρισης 
επικοινωνιών και ελέγχου (ΑΦΟΙ ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΟΕ) 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0879.02 

904,05 

8.  

δαπάνη για την πληρωµή οδοιπορικών πέντε (5 ) υπαλλήλων, της ∆/νσης 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού, της ∆/νσης Ανάπτυξης, της ∆/νσης Μεταφορών 
και Επικοινωνιών  για τους  µήνες Οκτώβριο-Νοέµβριο και ∆εκέµβριο 2015 
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0711.02 

1.312,32 

9.  
δαπάνη για την πληρωµή οδοιπορικών ενός  (1) υπαλλήλου ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων για την παρακολούθηση σεµιναρίου  
∆έσµευση Πίστωσης του Ε/Φ 073 ΚΑΕ  0711.02 

127,18 

         
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 59 

 
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα και µελέτες του προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 175357/9352/24-12-
2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τη δαπάνη για την πληρωµή των παρακάτω Πιστοποιήσεων-λογαριασµών 

έργων-µελετών του προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας, σύµφωνα µε το 
αρθ.5 του Ν.4071/2012, ως εξής:    
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α/
α 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΙ∆.ΦΟΡΕΑΣ     
ΚΑΕ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΠΟΣΟ 

1 ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ  ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ 
ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΧΕΙΜΑΡΡΟ  
ΣΚΙΤΣΑΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :205.000,00 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ :ΚΑΠ 
(LEADER) 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: 
63.338,66 
ΠΑΡΟΝ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 7.363,38 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ :41.962,52 

071 
ΚΑΕ 9779.02 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ  ΑΤΕ 
 

7.363,38 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 60 

 
ΘΕΜΑ 42ο: 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. 531/59/4-1-2016 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
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 κατωτέρω: 
 

Α/Α Αιτιολογία Συνολικό 
ποσό € 

1. Πληρωµή συνδροµής για το έτος 2016 στην εφηµερίδα «Ευβοϊκή Γνώµη» 
από την πίστωση του Ε.Φ 02073, ΚΑΕ 1121 (σχετ. υπ’ αριθ. 
172448/7515/18-12-2015 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών ΠΕ 
Ευβοίας) 

125,08 

2. Προµήθεια ανταλλακτικών φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος της ∆/νσης 
Ανάπτυξης από την πίστωση του Ε.Φ 02073, ΚΑΕ 1329 (σχετ. υπ’ αριθ. 
9456/14-12-2015 έγγραφο της ∆/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ευβοίας) 

117,54 

3. Προµήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 8805 φορτηγό της ∆ΤΕ της ΠΕ 
Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1321 (σχετ. αρ. πρωτ. 
170376/5436/15-12-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ 
Ευβοίας). 

129,00 

4. Προµήθεια ανταλλακτικών για το ΜΕ 111638 όχηµα (ισοπεδωτής) της ∆ΤΕ 
της ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1321 (σχετ. αρ. 
πρωτ. 165173/5246/8-12-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ 
Ευβοίας). 

668,99 

5. Προµήθεια υλικών συντήρησης και ανταλλακτικών για τα αυτοκίνητα της 
ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1321 (σχετ. αρ. πρωτ. 
166399/7311/9-12-2015 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών ΠΕ Ευβοίας). 

232,47 

6. Προµήθεια 10 τεµαχίων Solid State Drive (SSD) 120GB για την 
αναβάθµιση Η/Υ των υπηρεσιών της ΠΕ Ευβοίας  από την πίστωση του 
Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1723 (σχετ. αρ. πρωτ. 170388/439/15-12-2015 έγγραφο 
του Τµήµατος Πληροφορικής της ΠΕ Ευβοίας). 

680,01 

7. Προµήθεια 6 σαρωτών εγγράφων (scanner) για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της ΠΕ Ευβοίας  από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 1713 
(σχετ. αρ. πρωτ. 169459/436/15-12-2015 έγγραφο του Τµήµατος 
Πληροφορικής της ΠΕ Ευβοίας). 

4.132,80 
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8. Εκτύπωση 500 βιβλιαρίων αδειών άσκησης επαγγέλµατος χειριστών 
µηχανηµάτων έργου από την πίστωση του Ε.Φ 02073, ΚΑΕ 0843 (σχετ. 
υπ’ αριθ. 9208/4-12-2015 έγγραφο της ∆/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ευβοίας) 

307,50 

9. Εκτύπωση 100 µπλοκ βεβαίωσης οφειλής τελών για τις ανάγκες της 
διενέργειας ελέγχων του τµήµατος Κτηνιατρικής από την πίστωση του Ε.Φ 
02073, ΚΑΕ 0843 (σχετ. υπ’ αριθ. 165843/16753/8-12-2015 έγγραφο της 
Τµήµατος Κτηνιατρικής ΠΕ Ευβοίας) 

615,00 

10. Εργασία συντήρησης και επισκευής για το ΜΕ 121117 όχηµα (ισοπεδωτής) 
της ∆ΤΕ της ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0861 
(σχετ. αρ. πρωτ. 177151/5673/29-12-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων ΠΕ Ευβοίας). 

140,00 

11. Εργασία συντήρησης και επισκευής για το ΜΕ 111638 όχηµα (ισοπεδωτής) 
της ∆ΤΕ της ΠΕ Ευβοίας από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0861 
(σχετ. αρ. πρωτ. 165179/5248/8-12-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων ΠΕ Ευβοίας). 

369,00 

12. Εργασία συντήρησης και επισκευής φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος της 
∆/νσης Ανάπτυξης από την πίστωση του Ε.Φ 02073, ΚΑΕ 0869 (σχετ. υπ’ 
αριθ. 9456/14-12-2015 έγγραφο της ∆/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ευβοίας) 

61,50 

13. Εργασία καθαρισµού της δεξαµενής του ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους Η/Ζ 
από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0869 (σχετ. αρ. πρωτ. 
166184/7295/9-12-2015 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών ΠΕ Ευβοίας 

190,65 

14. Εργασία εγκατάστασης παροχής ρεύµατος σε χώρο του κτιρίου του 
∆ιοικητηρίου από την πίστωση του Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0899 (σχετ. αρ. πρωτ. 
166190/7296/9-12-2015 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών ΠΕ Ευβοίας 

100,86 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 61 

 
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα και µελέτες του προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 533/60/4-1-2016 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

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

πιστοποιήσεων-λογαριασµών έργων του προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Ε.Φ. 02071) 
Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής:  

 
α/α Τίτλος Έργου Ανάδοχος / Προµηθευτής Ποσό σε 

€ 

Κ.Α.Ε 

 
 
 
 
 

1 

2ος λογαριασµός του έργου: 
«Παράκαµψη του οικισµού 
Αλαµανέικα » 
Σχετ: 134028/5866/2013/23-12-
2015  έγγραφο της ∆ΤΕ της ΠΕ 
Ευβοίας 

ΣΥΜΠΡΑΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΙΘΑΣ 
ΡΕΓΓΙΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 
ΓΚΙΟΥΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΛΟΥΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

32.909,90 9479 

 

� Προϋπολογισµός έργου:      204.211,70 
� Πληρωµές µέχρι σήµερα        65.788,28 
� Παρόντας λογαριασµός:         32.909,90 
� Σύνολο:                                    98.698,19 
� Υπόλοιπο εγκρίσεων:           105.513,52 

 
 
 

3ος λογαριασµός του έργου: 
«Ανακαίνιση Πολιτιστικού 
Κέντρου Ι. Ναού Αγ. Γεωργίου 

 
Κ/Ξ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Χ. 
ΚΟΥΤΟΥΛΗΣ – ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 
 

46.014,47 

 
 

9479 
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2 

Αλιβερίου»  
Σχετ: αρ. πρωτ. 170205/5428/23-
12-2015 έγγραφο της ∆ΤΕ της ΠΕ 
Ευβοίας  

Ι. ΒΑΡΕΛΑΣ 

 

� Προϋπολογισµός έργου:   125.000,00   
� Πληρωµές µέχρι σήµερα:    69.882,03 
� Παρόντας λογαριασµός:      46.014,47 
� Σύνολο:                               115.896,50   
� Υπόλοιπο:                               8.925,69  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 62 

 
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση δέσµευσης πίστωσης και πληρωµής δαπάνης για εξόφληση οφειλών 
παρελθόντων ετών της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
(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. 557/15/4-1-2016 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τη δέσµευση πίστωσης και την πληρωµή δαπάνης για εξόφληση οφειλών  

παρελθόντων ετών της Π.Ε. Φθιώτιδας, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, ως εξής: 
 

Τίτλος έργου Ειδικός 
φορέας/ ΚΑΕ 

Προµηθευτής 
 

Ποσό 

1 5η εντολή «Μελέτη βελτίωσης της 
οδού επαρχιακού δρόµου ∆άφνη 
– όρια Ν. Φωκίδας» 
 
Χρηµατοδότηση:  ΣΑΜΠ366 
Προϋπολογισµός: 196.800,00 € 
Ποσό σύµβασης:  196,800,00 € 
Πληρωµές µέχρι 
σήµερα:67.580,00 € 
Παρόν λογαριασµός:  58.246,92 € 
Υπόλοιπο εγκρίσεων:70.973,08 € 

01.071 
ΚΑΕ 9362 

∆. Κανελλόπουλος – Κ. 
Τόπτσης, Χ. Αρβανιτάκης, ∆. 

Σγουρού, Ν. Γκούτσης 

58.246,92 

2 15η εντολή «Βελτίωση δρόµου 
Ν.Ε.Ο. Μαρτίνο – Λάρυµνα» 
 
Χρηµατοδότηση: ΚΑΠ-Π∆Ε 
ΣΑΕΠ066 
Προϋπολογισµός: 3.350.000,00 € 
Ποσό σύµβασης:  2.578.059,73 € 
Ποσό συµπλ/κό :        67.331,04 € 
Πληρωµές µέχρι 
σήµερα:1.459.047,64 
Παρόν λογαριασµός:  45.344,32 € 
Υπόλοιπο εγκρίσεων: 
1.141.049,32 € 

01.071 
ΚΑΕ 9459 

ΠΥΛΩΝ Α.Ε 45.344,32 

3 8η εντολή «Πεζοδρόµηση – 
διαµόρφωση οδού προς αθλητικό 
κέντρο και βυζαντινό µνηµείο 
∆ήµου Μαλεσίνας»   
 

01.071 
ΚΑΕ 9459 

Ανδρέας Πρασσάς 25.550,90 
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Χρηµατοδότηση:  ΚΑΠ-Π∆Ε 
Προϋπολογισµός: 490.000,00 € 
Ποσό σύµβασης:  246.854,74 € 
Συµπληρ. Ποσό:           4.080,24 € 
Πληρωµές µέχρι σήµερα: 
225.384,08 € 
Παρόν λογαριασµός:  25.5590,90 
€ 
Υπόλοιπο εγκρίσεων: 0,00 € 

 
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, αλλά µε επιφύλαξη, καθώς δεν 

γνωρίζει τον λόγο ύπαρξης των ανωτέρω οφειλών. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 63 
 
ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση δαπάνης - δέσµευσης πίστωσης για την υπογραφή Προγραµµατικής 
Σύµβασης για την υλοποίηση του έργου: «Παρακολούθηση δυνητικώς τοξικών µικροφυκών στις 
ζώνες παραγωγής & αλιείας διθύρων µαλακίων των Π.Ε. Φθιώτιδας & Εύβοιας, έτους 2016». 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 147/174771/22-12-
2015 έγγραφο της Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής προς την 
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τη δαπάνη - δέσµευση πίστωσης ποσού σαράντα τριών χιλιάδων εξακοσίων 

ογδόντα ευρώ (43.680 €) για την υπογραφή Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας και του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση του 
έργου: «Παρακολούθηση δυνητικώς τοξικών µικροφυκών στις ζώνες παραγωγής & αλιείας 
διθύρων µαλακίων των Π.Ε. Φθιώτιδας & Εύβοιας, έτους 2016». 

Η συγκεκριµένη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Π.Σ.Ε. και συγκεκριµένα τις 
πιστώσεις του ΚΑΕ 9899. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 64 
 

ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για πραγµατοποίηση δαπανών του προγράµµατος 
«Ανίχνευση – Προσδιορισµός αφλατοξινών και επιδηµιολογίας των µυκοτοξικογόνων µυκήτων 
στις Καλλιέργειες της Φιστικιάς Π.Ε. Φθιώτιδας». 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 148/22-12-2015 
έγγραφο της Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής προς την 
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (6.500 €) για την 

πραγµατοποίηση δαπανών του προγράµµατος «Ανίχνευσης – Προσδιορισµού αφλατοξινών και 
επιδηµιολογίας των µυκοτοξικογόνων µυκήτων στις Καλλιέργειες της Φιστικιάς Π.Ε. Φθιώτιδας»,  
όπως περίπου θα κυµανθούν και όπως αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 
ΚΑΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΟ σε ΕΥΡΩ 

1699 Λοιπές προµήθειες 6.000 

711 Οδοιπορικά έξοδα οµάδας εργασίας του 
Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών 500 

  6.500 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 65 
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ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση δαπάνης - δέσµευσης πίστωσης για συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας στην 3η ΕΞΠΟΤΡΟΦ Έκθεση Τροφίµων και Ποτών & Έλληνες Παραγωγοί 2016. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 152/176631/28-12-
2015 έγγραφο της Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής προς την 
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει τη δαπάνη - δέσµευση πίστωσης συνολικού ποσού είκοσι πέντε χιλιάδων 

διακοσίων είκοσι ευρώ (25.220,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για συµµετοχή της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 3η ΕΞΠΟΤΡΟΦ Έκθεση Τροφίµων και Ποτών & Έλληνες 
Παραγωγοί 2016, η οποία θα λάβει χώρα από τις 29 Ιανουαρίου 2016 έως την 1 Φεβρουαρίου 
2016 στο Ολυµπιακό Κέντρο Ξιφασκίας στο Ελληνικό. 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον φορέα  073 ΚΑΕ 0844 και αναλύεται, ως εξής: 
- Ενοίκιο (144 τµ) 14.760 € µε Φ.Π.Α. 
- Κατασκευή δοµής, διακόσµηση περιπτέρου και εκτύπωση αφισών 10.460 € µε Φ.Π.Α. 

 
Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος διαφωνώντας µε την αποσπασµατικού 

χαρακτήρα προβολή των τοπικών προϊόντων και εκφράζοντας επιφυλάξεις ως προς την 
αποτελεσµατικότητα της συγκεκριµένης δράσης και το µεγάλο ποσό που θα διατεθεί για την 
υλοποίησή της. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 66 

 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ  
 
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση α) δαπάνης, ανάληψης δέσµευσης και διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού 
διεθνή διαγωνισµού και β) κατάρτισης των όρων της διακήρυξης του έργου: «Παροχή 
υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του 
προγράµµατος καταπολέµησης του δάκου της ελιάς ετών 2016 & 2017», Π.Ε. Βοιωτίας, 
συνολικού προϋπολογισµού 461.166,00 € µε ΦΠΑ. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 19749/31-12-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 1. Εγκρίνει: 

α) τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες 
προσφορές και κριτήριο επιλογής την χαµηλότερη τιµή ανά προστατευόµενο ελαιόδενδρο για 
την επιλογή αναδόχου-ων για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωµατικό 
ψεκασµό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του προγράµµατος καταπολέµησης του δάκου της ελιάς 
ετών 2016 & 2017», Π.Ε. Βοιωτίας, συνολικού προϋπολογισµού 461.166,00 € µε ΦΠΑ, 

β) τους όρους της προκήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών, 
 γ) τη δαπάνη – δέσµευση πίστωσης ποσού 461.166,00 € από τον ΚΑΕ 5241 για την 
εκτέλεση του έργου του θέµατος. 

2. Ορίζει υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 67 
 
ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση α) δαπάνης, ανάληψης δέσµευσης και διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού 
διεθνή διαγωνισµού και β) κατάρτισης των όρων διακήρυξης του  έργου:  «Παροχή υπηρεσιών 
για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του προγράµµατος 
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καταπολέµησης του δάκου της ελιάς ετών 2016 & 2017», Π.Ε. Εύβοιας, συνολικού 
προϋπολογισµού 1.229.799,51 € µε ΦΠΑ. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 407/41/4-1-2016 
έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 

 α) τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές 
και κριτήριο επιλογής την χαµηλότερη τιµή για την επιλογή αναδόχου/ων για το έργο: «Παροχή 
υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του 
προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς, ετών 2016 και 2017», Π.Ε.  
Εύβοιας, συνολικού προϋπολογισµό 1.229.799,51 € µε ΦΠΑ, 
 β) τους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών, 
 γ) την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για τη διενέργεια του εν λόγω διαγωνισµού µε 
προϋπολογισµό για τα έτη 2016 & 2017, ως εξής:  

• 2016: 499.918,50 € χωρίς ΦΠΑ 23% και 614.899,76 € µε ΦΠΑ 
• 2017: 499.918,50 € χωρίς ΦΠΑ 23% και 614.899,76 € µε ΦΠΑ 

δ) τη δαπάνη για την εν λόγω παροχή υπηρεσίας, που θα βαρύνει τον προϋπολογισµό 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και θα πληρωθεί από τον ειδικό φορέα 02.073 ΚΑΕ 5241. 
 2. Ορίζει υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού την ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 68 

 
ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση α) δαπάνης, ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης και διενέργειας ανοικτού 
ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισµού και β) κατάρτισης των όρων διακήρυξης του  έργου:  «Παροχή 
υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του 
προγράµµατος καταπολέµησης του δάκου της ελιάς ετών 2016 & 2017», Π.Ε. Φωκίδας, 
συνολικού προϋπολογισµού 316.159,20 € µε ΦΠΑ. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής). 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 3287/30-12-2015 
έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές 

και κριτήριο επιλογής την χαµηλότερη τιµή ανά προστατευόµενο ελαιόδενδρο για την επιλογή 
αναδόχου-ων για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό 
ελαιοδένδρων, στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς 
ετών 2016 & 2017», Π.Ε. Φωκίδας,  συνολικού προϋπολογισµού 316.159,20 € µε ΦΠΑ, 

β) τους όρους της προκήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών, 
 γ) την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για τη διενέργεια του εν λόγω διαγωνισµού µε 
προϋπολογισµό για τα έτη 2016 & 2017, ως εξής:  

• 2016:128.520 € χωρίς ΦΠΑ 23%. 
• 2017:128.520 € χωρίς ΦΠΑ 23% 

δ) τη δαπάνη για την εν λόγω παροχή υπηρεσίας, που θα βαρύνει τον προϋπολογισµό 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και θα πληρωθεί από τον Ειδικό Φορέα 073 ΚΑΕ 5241. 

2. Ορίζει υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού την ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής Π.Ε. Φωκίδας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 69 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση ισολογισµού έναρξης 01-01-2015 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 636/20/4-1-2016 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα του παρόντος πρακτικού. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης κατατέθηκε από την ίδια 
∆ιεύθυνση και ζητήθηκε να εγκριθεί εξίσου από την επιτροπή ο ισολογισµός έναρξης κατά την 
ηµεροµηνία ανάληψης των Περιφερειακών Καθηκόντων της νέας ∆ιοίκησης από την 01-09-2014, 
σύµφωνα και µε την  231/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας.  

Στην συνέχεια κλήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Σ.Ε. και αρµόδιος για οικονοµικά θέµατα 
κ. Ιωάννης Περλεπές να εισηγηθεί τα παρακάτω θέµατα και να ενηµερώσει σχετικά τα µέλη της 
επιτροπής. 
 Μετά από τον από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει: 
Α) τον Ισολογισµό έναρξης κατά την ηµεροµηνία ανάληψης των Περιφερειακών 

Καθηκόντων της νέας ∆ιοίκησης από την 01-09-2014 και 
Β) τον Ισολογισµό έναρξης 01-01-2015 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύµφωνα µε 

την εισηγητική έκθεση της Επιτροπής Απογραφής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  
 Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, µολονότι αναγνωρίζει ως θετικό το γεγονός ότι η Περιφέρεια 

εφαρµόζει για πρώτη φορά το διπλογραφικό σύστηµα και ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές 
Λογιστές, µειοψήφισε µε την αιτιολογία ότι “ο ισολογισµός έπρεπε να είχε γίνει από την αρχή της 
εφαρµογής του θεσµού του Περιφερειακού Συµβουλίου και µε πρωτοβουλία των αιρετών, καθώς 
είναι απόλυτα αναγκαίος ως βάση οποιουδήποτε προγραµµατισµού. ∆υστυχώς, όµως, γίνεται µε 
κυβερνητική εντολή, προκειµένου να εξυπηρετήσει τις διαδικασίες ελέγχου και να παράσχει 
δυνατότητες µεγαλύτερης και ουσιαστικότερης, περιοριστικού τύπου, παρέµβασης του ταξικού 
κράτους, που θέλει τις περιφέρειες όργανα εξυπηρέτησης µονοπωλιακών συµφερόντων”. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 70 

 
ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση της 1ης τροποποίησης του Προϋπολογισµού, έτους 2016, 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.) 

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ΄αριθµ. 275/3/4-1-2016 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα του παρόντος πρακτικού. 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει την 1η Τροποποίηση του Προϋπολογισµού, έτους 2016, της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην εισηγητική έκθεση της ∆/νσης Οικονοµικού 
Π.Σ.Ε. και τους συνηµµένους πίνακες Εσόδων – Εξόδων των Περιφερειακών Ενοτήτων, οι 
οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας.  

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος έδωσε αρνητική ψήφο, µε την αιτιολογία ότι “πρόκειται για 
διαχειριστικού χαρακτήρα τροποποιήσεις που απλά αυξάνουν κονδύλια δαπανών 
τροποποιώντας τα υπόλοιπα και µειώνοντας το αποθεµατικό. Είναι συνέχεια της µίζερης 
διαχείρισης των προηγούµενων ετών, που αποσκοπεί να συγκαλύψει την σοβαρή 
υποχρηµατοδότηση των Ο.Τ.Α.”. 

Ο κ. Ιωάννης Αγγελέτος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 71 
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Περατωθέντων των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης και των εκτάκτων 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 
 
Κων/νος Καραγιάννης 

 
Ευστάθιος Κάππος 
 
Ιωάννης Αγγελέτος 

      
Γεώργιος Γκικόπουλος 

 
     Αθανάσιος Γιαννόπουλος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

Τροποποιήσεις στην χιλιοµετρική απόσταση & στο µεταφορικό µέσο 

 

∆ΡΟΜΟ
ΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

Τόπος 
προορισµού 

Σχολική 
Μονάδα 

ΜΑΘΗΤΕΣ 
2015-2016 

Προσφορότερ
ο µεταφορικό 

µέσο 
(Λεωφορείο-
Μικρό Λεωφ.) 

ΕΜΦΟΤΡΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 
∆ροµολόγιο 
µονό ή µε 
επιστροφή 

ΣΥΝΟ∆ΟΣ 

Ηµερήσι
ο 

κόστος 
άνευ  
ΦΠΑ 

ΜΕΙΟ∆ΟΤ
ΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

4.3 

ΞΗΡΟΝΟΜΗ-
ΕΛΛΟΠΙΑ-
ΝΕΟΧΩΡΙ-
ΑΣΚΡΗ-
ΘΕΣΠΙΕΣ-

ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ 

ΑΛΙΑΡΤΟΣ 
ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
ΕΠΑΛ 

ΑΛΙΑΡΤΟΥ 
21 ΜΕΓΑΛΟ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  5 2 54 5 66 ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ   149,72   

  

4.3 

ΞΗΡΟΝΟΜΗ-
ΕΛΛΟΠΙΑ-
ΝΕΟΧΩΡΙ-
ΑΣΚΡΗ-
ΘΕΣΠΙΕΣ-

ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ 

ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΕΣΠ ΕΠΑΛ 
ΑΛΙΑΡΤΟΥ 

15 ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

5 2 54 5 66 ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

  100,07 ΚΤΕΛ 
ΘΗΒΩΝ 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ 
ΜΙΚΡΟ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

                               

5.11 ΚΛΕΙ∆Ι   
ΑΓΙΟΣ 
ΘΩΜΑΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ,  
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕ

ΙΟ  
21 

ΜΕΓΑΛΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  1 2 1,8   4,8 

ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  ΝΑΙ (2 ώρα) 

53,4 

   

5.11 ΚΛΕΙ∆Ι   ΑΓΙΟΣ 
ΘΩΜΑΣ 

∆Σ & Ν/Γ 
ΑΓ.ΘΩΜΑ  

18 ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

1 2 1,8   4,8 ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

 ΝΑΙ (1 ώρα) 40,34 ΚΤΕΛ 
ΘΗΒΑΣ 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ 
ΜΙΚΡΟ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ & 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

ΣΥΝΟ∆ΟΥ 1 ΩΡΑ 
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5.14 

∆ΑΦΝΗ-ΠΥΛΗ-
ΠΑΝΑΚΤΟΣ-
ΠΡΑΣΙΝΟ-
ΣΤΕΦΑΝΗ-
ΣΚΟΥΡΤΑ 

ΣΚΟΥΡΤΑ , 
ΠΥΛΗ 

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΠΥΛΗΣ 

34 ΜΕΓΑΛΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

4   40   44 ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

  93,41     

5.14 
∆ΑΦΝΗ, 

ΣΤΕΦΑΝΗ, 
ΣΚΟΥΡΤΑ 

ΣΚΟΥΡΤΑ , 
ΠΥΛΗ 

 ΓΥΜΝ 
ΠΥΛΗΣ 16 

ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 6 0 50 4 60 

ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ   89,21 

ΚΤΕΛ 
ΘΗΒΑΣ 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ 
ΜΙΚΡΟ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

                              
 

6.16 ΤΑΧΙ ΘΗΒΑ 

1Ο ΓΕΛ 
ΘΗΒΑΣ(17),

1ο 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΘΗΒΑΣ(4) 

27 
ΜΕΓΑΛΟ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2   10   12 
ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ   48,63    

6.16 ΤΑΧΙ ΘΗΒΑ 
1 ΕΠΑΛ  
ΘΗΒΑΣ 32 

ΜΕΓΑΛΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 8   5,4   13 

ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ   52,45 

ΚΤΕΛ 
ΘΗΒΑΣ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΚΜ 

ΓΙΑ ΕΠΑΛ ΘΗΒΑΣ 

                              
 

8 

ΕΛΑΤΕΙΑ , 
ΤΙΘΟΡΕΑ  ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ 1ο ΕΠΑΛ 

ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ 21 ΜΕΓΑΛΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 6   76,2   82 ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ   171,21    

8 K.  ΤΙΘΟΡΕΑ  ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ 
ΕΠΑΛ 

ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ 13 
ΜΙΚΡΟ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 3 0 62,2 0 65 
ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ   70,55 
ΚΤΕΛ 

ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ
Σ 

ΑΛΛΑΓΗ ΧΛΜ 
(ΜΕΙΩΣΗ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ) & 
ΣΕ ΜΙΚΡΟ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

                                

9 

∆ΟΜΒΡΑΙΝΑ-
ΘΕΣΠΙΕΣ-
ΛΕΟΝΤΑΡΙ-
ΒΑΓΙΑ-ΘΗΒΑ- 

ΘΗΒΑ, 
ΛΟΥΤΟΥΦΙ 

ΕΕΕΕΚ 
ΘΗΒΑΣ 17 

ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 10   63 37 110 

ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΝΑΙ (4 ώρες) 184,22     
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9 

ΣΑΡΑΝΤΙ-
∆ΟΜΒΡΑΙΝΑ-
ΘΕΣΠΙΕΣ-
ΛΕΟΝΤΑΡΙ-
ΒΑΓΙΑ-ΘΗΒΑ-

ΤΑΧΙ 

ΘΗΒΑ, 
ΛΟΥΤΟΥΦΙ 

ΕΕΕΕΚ 
ΘΗΒΑΣ 

20 ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

12 8,6 64 36,4 121 ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

ΝΑΙ (4 ώρες) 228,12 ΚΤΕΛ 
ΘΗΒΩΝ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΧΛΜ. 

(ΑΥΞΗΣΗ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ) 
ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ 

ΣΑΡΑΝΤΙ 
 

                               

11 
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ-
ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ-
ΑΛΙΑΡΤΟΣ 

ΛΟΥΤΟΥΦΙ 
ΕΕΕΕΚ 
ΘΗΒΑΣ 18 

ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 4   

118,
4   122 

ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

NAI                 
(4 ώρες) 182,46    

11 

ΑΛΙΑΡΤΟΣ-
ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ-

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ-
ΡΩΜΑΙΙΚΟ 

ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ ΕΕΕΕΚ 
ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ 

24 ΜΕΓΑΛΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

4,5 0 125,
5 

0 130 ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

NAI                 
(4 ώρες) 

238,49 
ΚΤΕΛ 

ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ
Σ 

ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ 
ΕΕΕΕΚ 

ΘΗΒΑΣ ΣΕ 
ΕΕΕΕΚ 

ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ , 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΣΕ 
ΜΕΓΑΛΟ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ, 
ΑΛΛΑΓΗ ΧΛΜ 

                              
 

21 ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΑΓ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ   
ΑΓ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
1 ΤΑΞΙ 2   10   12 ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ   24,81    

21 

ΑΛΛΑΛΚΟΜΕΝ
ΕΣ, ΑΓΙΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 
ΑΓΙΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΓ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

∆Σ ΑΓ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4 ΤΑΞΙ 7 0 13,2 0 20 ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ   34,95 ΚΟΙ/ΞΙΑ 
ΤΑΞΙ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΧΛΜ 

(ΑΥΞΗΣΗ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ) 

ΑΠΟ 
ΑΛΛΑΛΚΟΜΕΝΕΣ 

                               

26 

ΜΑΥΡΟΝΕΡΙ ∆ΑΥΛΕΙΑ ∆ΗΜΟΤ 
∆ΑΥΛΕΙΑΣ 

2 ΤΑΞΙ 0,4   5,6   6 ΜΟΝΟ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

  19,18     

26 ΜΑΥΡΟΝΕΡΙ ∆ΑΥΛΕΙΑ 
∆Σ 

∆ΑΥΛΕΙΑΣ 2 ΤΑΞΙ 3 3 2,8 2,8 12 
ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ   27,26 
ΚΟΙ/ΞΙΑ 
ΤΑΞΙ 

ΝΑ ΓΙΝΕΙ ∆ΙΠΛΗ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ 
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30 
ΜΑΚΡΕΣΙ, 

ΤΣΟΥΚΑΛΑ∆ΕΣ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ 
4ο & 12ο Ν/ Γ 
ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ  2 ΤΑΞΙ 8   12   20 

ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ    33,08    

30 
ΜΑΚΡΕΣΙ, 

ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ 
13ο Ν/ Γ & 4 

∆Σ 
ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ  

4 ΤΑΞΙ 2 2 3,8 3 11 
ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ    21,08 
ΚΟΙ/ΞΙΑ 
ΤΑΞΙ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΑΠΟ 4ο Ν/Γ σε 

4ο ∆Σ & ΜΕΙΩΣΗ 
ΧΛΜ 

50 ΑΡΑΧΩΒΑ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ 

ΕΙ∆ΙΚΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
& ΕΙ∆ΙΚΟ 

Ν/Γ 
ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ 

2 ΤΑΞΙ 3 3 51 10 67 
ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
NAI                

(4 ώρες) 73,89     

50 
ΑΡΑΧΩΒΑ - 
ΑΝΑΛΗΨΗ  ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ∆Σ 
& ΕΙ∆ΙΚΟ 

Ν/Γ 
ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ 

3 ΤΑΞΙ 4 2 60 18,6 85 
ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
NAI                

(4 ώρες) 76,50 
ΚΟΙ/ΞΙΑ 
ΤΑΞΙ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
(ΑΥΞΗΣΗ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ) 
ΧΛΜ 

ΑΠΟ ΑΝΑΛΗΨΗ 

                              
 

56 ΠΑΥΛΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ 

ΕΕΕΕΚ 
ΘΗΒΑΣ 

(ανταπόκρισ
η) 

1 ΤΑΞΙ 2   48   50 ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

NAI                 
(3 ώρες) 

72,82 

   

56 ΠΑΥΛΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΕΕΕΕΚ 
ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ 

1 ΤΑΞΙ 3 0 19 7,4 29 ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

NAI                 
(2,5 ώρες) 

50,98 ΚΤΕΛ 
ΘΗΒΩΝ 

 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΣΕ 
ΧΛΜ (ΜΕΙΩΣΗ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ) & 
ΑΛΛΑΓΗ ΕΕΕΕΚ 

ΛΙΒ 
ΑΠΟ ΕΕΕΕΚ 
ΘΗΒΑΣ 

                                

102 ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ ΘΗΒΑ 
ΕΙ∆ΙΚΟ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΗΒΑΣ 

1 ΤΑΞΙ 2   14,6 2 19 
ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΝΑΙ(2 ώρες) 

40,41 

    

102 ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ ΛΟΥΤΟΥΦΙ ΕΕΕΕΚ 
ΘΗΒΑΣ 1 ΤΑΞΙ 3 0 3,6 0 6,6 ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΝΑΙ(2 ώρες) 27,65 
ΤΣΟΤΡΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟ

Σ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΧΛΜ 

(ΜΕΙΩΣΗ) & 
ΣΧΟΛ. 

ΜΟΝΑ∆Α, 
ΣΕ ΕΕΕΕΚ ΑΠΟ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ∆Σ 
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118 ΠΕΤΡΑ ΑΛΙΑΡΤΟΣ 1ο Ν/Γ 
ΑΛΙΑΡΤΟΥ 

4 ΤΑΞΙ 1 1 7,6   9,6 ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

  22,78     

118 ΠΕΤΡΑ ΑΛΙΑΡΤΟΣ 
1ο Ν/Γ 

ΑΛΙΑΡΤΟΥ 3 ΤΑΞΙ 3 0,5 5 2,5 11 
ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ   25,88 
ΚΟΙ/ΞΙΑ 
ΤΑΞΙ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΧΛΜ. 

(ΑΥΞΗΣΗ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ) 

119 ΡΩΜΕΙΚΟ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ 9ο ∆ΗΜ 
ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ 

3 ΤΑΞΙ 2   18,8   21 ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

  32,6   
 

119 ΡΩΜΕΙΚΟ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ 4ο & 9ο ∆Σ 
ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ 

3 ΤΑΞΙ 3 0 13 0 16 ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

  24,97 ΚΟΙ/ΞΙΑ 
ΤΑΞΙ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
(ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ 

4 
∆Σ) & ΧΛΜ 
(ΑΥΞΗΣΗ) 

                               

3.3 
Ν. ΚΟΚΚΙΝΟ –
ΚΟΚΚΙΝΟ- ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
Λ.Τ.  

ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ
Υ, ∆ΗΜ 

ΚΟΚΚΙΝΟΥ 

22 
ΜΕΓΑΛΟ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1   7 25,5 34 
ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ   93,99    

3.3 Ν. ΚΟΚΚΙΝΟ –
ΚΟΚΚΙΝΟ- ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ 

ΓΥΜΝ Λ/Τ  
ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ

Υ, ∆Σ 
ΚΟΚΚΙΝΟΥ 

17 ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1   7 25,5 34 ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ   58,99 
ΤΣΟΤΡΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟ

Σ 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ 
ΜΙΚΡΟ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

                                

45 ΑΓ. 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΑΥΡΟΓΕΙΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΑΓ. 

∆ΗΜΗΤΡΙΟ
Υ 

3 ΤΑΞΙ 0,3   2   2,3 
ΜΟΝΟ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 

  8,99     

45 ΑΓ. 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΓ.ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΣ 

∆Σ ΑΓ. 
∆ΗΜΗΤΡΙΟ

Υ 
1 ΤΑΞΙ 1 0 2,9 0 3,9 

ΜΟΝΟ 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 

  11,25 ΕΝΩΣΗ 
ΤΑΞΙ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΧΛΜ, 
ΣΕ ΑΓ. 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ 
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81 ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ∆ΟΜΒΡΑΙΝΑ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕ
ΙΟ 

∆ΟΜΒΡΑΙΝ
ΑΣ 

2 ΤΑΞΙ 2   14   16 ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

  28,35   
 

81 ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ∆ΟΜΒΡΑΙΝΑ 
∆Σ 

∆ΟΜΒΡΑΙΝ
ΑΣ 

4 ΤΑΞΙ 2 0 5,8   7,8 ΜΟΝΟ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

  15,14 ΜΙΧΑΣ 
ΠΕΤΡΟΣ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΜΟΝΟ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

42 
 

ΆΓΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΛΙΑΡΤΟΣ 
 

ΕΣΠ ΕΠΑΛ 
ΑΛΙΑΡΤΟΥ 

4 ΤΑΞΙ 2  32  34 
 

ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  43,86   

42 

 
ΆΓΙΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ∆Α 

ΑΛΙΑΡΤΟΣ 
 

ΕΣΠ ΕΠΑΛ 
ΑΛΙΑΡΤΟΥ 

4 ΤΑΞΙ 6 6 47 2,2 61 
 

ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

18.30-22.00 75,91 ΕΝΩΣΗ 
ΤΑΞΙ 

 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

(ΑΥΞΗΣΗ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ 
ΑΠΟ ΑΓΙΑ 

ΤΡΙΑ∆Α ΧΛΜ) 
 

 

 

ΑΔΑ: ΩΞΡ47ΛΗ-ΩΤ4


		2016-01-15T13:33:35+0200
	Athens




